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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαδικασία και πηγές

Στις 6 Νοεμβρίου 2019, ανατέθηκε στον εισηγητή η εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (εφεξής «οδηγία για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας»)1 και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και 
προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της 
Κοινότητας (εφεξής «οδηγία για τις μεταφορές»)2.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης εφαρμογής είναι να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο σχετικά με 
την κατάσταση εφαρμογής των δύο οδηγιών, προκειμένου να μπορέσει η ολομέλεια να 
συναγάγει συμπεράσματα και να διατυπώσει συστάσεις για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν, είτε για να βελτιωθεί η εφαρμογή είτε ενδεχομένως για να προταθούν 
νομοθετικές αναθεωρήσεις. Η έκθεση θα προβεί σε απολογισμό της υλοποίησης και της 
εφαρμογής των δύο οδηγιών στα κράτη μέλη, του αποτελέσματός  τους όσον αφορά το 
άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς αμυντικών προϊόντων και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (ΕΑΑΕ), καθώς και της συμβολής τους στην εδραίωση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας (ΕΒΒΑΤ), με 
έμφαση στη συμμετοχή των ΜΜΕ.

Από τον διορισμό του, ο εισηγητής έχει συλλέξει πληροφορίες και βασίστηκε σε διάφορες 
πηγές κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την παρούσα έκθεση, μεταξύ των οποίων οι 
εξής:

− ηλεκτρονική ανταλλαγή απόψεων με δύο εμπειρογνώμονες και τους σκιώδεις 
εισηγητές, η οποία πραγματοποιήθηκε  εικονικά στις 23 Ιουνίου 2020·

− μελέτη  σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την άμυνα με τίτλο: 
«Δέσμη μέτρων της ΕΕ για την άμυνα: οδηγίες για τις προμήθειες στον τομέα της 
άμυνας και τις ενδοκοινοτικές μεταφορές», η οποία ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ EPRS) το Σεπτέμβριο του 2020·

− συνεδρίαση σε τεχνικό επίπεδο με τη ΓΔ DEFIS στις 15 Ιουλίου 2020.

Ως αποτέλεσμα των πορισμάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτών των πηγών, ο εισηγητής 
προσδιόρισε τους ακόλουθους τρεις κύριους τομείς εστίασης για την παρούσα έκθεση: την 
ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της δέσμης μέτρων για την άμυνα, τις 
προοπτικές για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (ΕΑΑΕ) και 
την εξακρίβωση του τρέχοντος επιπέδου συμμετοχής των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας.

1 ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76-136.
2 ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1-36.
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Δέσμη μέτρων για την άμυνα — εισαγωγή

Οι στόχοι αμφότερων των οδηγιών — που περιλαμβάνουν τη λεγόμενη «δέσμη μέτρων για 
την άμυνα» — ήταν το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς για τα αμυντικά προϊόντα, η 
διευκόλυνση των διασυνοριακών προμηθειών και η οικοδόμηση μιας βιομηχανικής βάσης σε 
επίπεδο ΕΕ στους τομείς της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Σε πολλά κράτη μέλη 
υπήρξαν καθυστερήσεις όσον αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή. Η Επιτροπή 
ολοκλήρωσε την πρώτη της έκθεση αξιολόγησης το 2016, καταγράφοντας τις πρακτικές 
εφαρμογής από το 2009 έως το 2016. Μολονότι η Επιτροπή δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει 
επαρκή στοιχεία από τα κράτη μέλη, κατέληξε ωστόσο στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν 
αναγκαία η αναθεώρηση των οδηγιών. Το χρονικό εκείνο διάστημα, η IMCO αποφάσισε να 
μην προβεί σε καμία ενέργεια για να απαντήσει στην αξιολόγηση. 

Ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή και επιβολή  

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η καλύτερη εφαρμογή και των δύο οδηγιών παραμένει ζωτικής 
σημασίας για την πλήρη επίτευξη των στόχων της δέσμης μέτρων για την άμυνα. Το 
συνεχιζόμενο πρόβλημα της άνισης χρήσης και του χαμηλού βαθμού εφαρμογής των δύο 
οδηγιών από τα κράτη μέλη είναι έκδηλο και, επιπλέον, η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από 
τις επιπτώσεις της COVID-19, του Brexit και των μελλοντικών περικοπών των αμυντικών 
δαπανών, καθώς και από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στους τομείς Ε&Α και Ε&T.  
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Επιτροπή έχει κινήσει σειρά 
διαδικασιών επί παραβάσει. Πιο πρόσφατα, πέντε διαδικασίες επί παραβάσει κινήθηκαν το 
2018, εκ των οποίων δύο εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα της άμυνας και, εν συνεχεία, η αποδοτικότητά της, με στόχο την αύξηση του 
ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη, η οδηγία 
πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο εισηγητής διαπιστώνει ότι το ουσιώδες 
εμπόδιο για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας εξακολουθεί να υφίσταται:

− Πρόκειται για την συστηματική χρήση της διάταξης περί αποκλεισμού από τα κράτη 
μέλη δυνάμει της οδηγίας, καθώς και του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει 
μόνο την εκ των υστέρων επίκληση σε περίπτωση πιθανών διαφορών, παρά την 
ερμηνευτική καθοδήγηση3 που εξέδωσε η Επιτροπή.
 Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πολλά κράτη μέλη εισήγαγαν στη νομοθεσία τους 
ειδική διαδικασία που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που καλύπτονται από το 
άρθρο 346 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, γεγονός που εξακολουθεί να 
δυσχεραίνει την αξιολόγηση του κατά πόσον η εξαίρεση του άρθρου 346 έχει 
χρησιμοποιηθεί για αιτιολογημένους λόγους προστασίας εθνικών ουσιωδών 
συμφερόντων ασφάλειας, ή απλώς ως μέσο περιορισμού της εφαρμογής της οδηγίας 
2009/81/ΕΚ. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον το ζήτημα των 

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεργατικές δημόσιες συμβάσεις 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και της ασφάλειας) (2019/C 157/01) και ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάθεση συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (άρθρο 
13 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) (2016/C 450/01 ).
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εξαιρέσεων επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί τόσο από νομοθετικής πλευράς 
(προκειμένου να περιοριστεί η χρήση) όσο και με τη λήψη μέτρων ελέγχου και 
επιβολής από την Επιτροπή·

− το ανεπαρκές επίπεδο διασυνοριακής διείσδυσης και συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
αμυντικές συμβάσεις·

− το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας, κοινού σχεδιασμού, κοινής κατανόησης των 
απαιτούμενων αμυντικών δυνατοτήτων και ευθυγράμμισης με την τεχνολογική και 
στρατηγική κυριαρχία εντός της Ένωσης. 

Ταυτόχρονα, ο εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει ορισμένες θετικές τάσεις όσον αφορά τη 
σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας, όπως:

− τον αυξανόμενο αριθμό προκηρύξεων διαγωνισμών και γνωστοποιήσεων ανάθεσης 
συμβάσεων από τα κράτη μέλη (βάση δεδομένων Tenders Electronic Daily (TED) - 
Καθημερινό Ηλεκτρονικό Δελτίο Υποβολής Προσφορών), κάτι που εξακολουθεί να 
είναι αρκετά πρόσφατο σε σύγκριση με τις οδηγίες για τις συμβάσεις που δεν 
αφορούν την άμυνα. Ωστόσο, αυτή η αυξητική τάση δεν φαίνεται να είναι εμφανής 
όσον αφορά τις εθελοντικές εκ των προτέρων ανακοινώσεις διαφάνειας·

− αύξηση του ποσοστού δημοσίευσης (δηλ. του ποσοστού των δημόσιων συμβάσεων 
που έχουν δημοπρατηθεί μέσω της TED) από 8,5 % κατά την περίοδο 2011-2015 σε 
21,14 % κατά την περίοδο 2016-2018,  συγκρινόμενο με το ποσοστό των δημόσιων 
συμβάσεων που προκηρύχθηκαν βάσει της γενικής οδηγίας, το οποίο ανήλθε σε 24 % 
κατά μέσο όρο.

Οδηγία για τις μεταφορές

Η αξιολόγηση  στην οποία προέβη η Επιτροπή το 2016 εντόπισε ορισμένα εμπόδια στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις μεταφορές, τα οποία προκύπτουν είτε από τη 
μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο είτε από τις διατάξεις της. Μεταξύ των κύριων ζητημάτων 
που εντοπίστηκαν ήταν η ανάγκη να αυξηθεί η υιοθέτηση του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα γενικών αδειών μεταφοράς («ΓΑΜ») σε ολόκληρη την Ένωση και να 
εξεταστεί η περιορισμένη εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης. 

Μείζονα προβλήματα φαίνεται ότι οφείλονται στην έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά την 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη, στη βραδεία υιοθέτηση νέων 
επιλογών αδειοδότησης και πιστοποίησης, καθώς και σε ένα διαφορετικό  βαθμό εφαρμογής 
από τα κράτη μέλη δυνητικών εξαιρέσεων από την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης. Ενώ 
κάποια κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες εξαιρέσεων που προσφέρει η οδηγία, 
ορισμένα άλλα χρησιμοποιούν λίγες μόνο επιλογές ενώ άλλα δεν κάνουν χρήση καμίας. 
Επιπλέον, οι μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν ένα περίπλοκο ζήτημα που 
εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλο διοικητικό φόρτο. Η εκτίμηση αυτή αφορά ιδίως τη χρήση 
γενικών αδειών μεταφοράς, όπου η γραφειοκρατία και οι συνεχιζόμενες αποκλίσεις μεταξύ 
των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες αποτελούν βασικά εμπόδια. 
Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό απαιτεί ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τη δημιουργία μιας 
κοινής αντίληψης για το ποια θέματα είναι ευαίσθητα και πρέπει να ελέγχονται, και ποια όχι.
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Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (ΕΑΑΕ)

Η πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ένας μόνο από τους πολλούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στη μακρόχρονη φιλοδοξία της Ένωσης να αναπτύξει την ΕΑΑΕ και να 
διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ΕΒΒΑΤ. Πολλά άλλα 
συναφή ζητήματα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία κατά τα τελευταία έτη, όπως η 
διαφαινόμενη συναίνεση των κρατών μελών στην ανάγκη τεχνολογικής και στρατηγικής 
κυριαρχίας, η ανάγκη για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες συνολικά και μεγαλύτερες 
επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες και ικανότητες, καθώς και ένα εξελισσόμενο τοπίο στον 
τομέα της ασφάλειας. Μια εις βάθος ανάλυση της αλληλεπίδρασης της δέσμης μέτρων για 
την άμυνα με άλλες πρωτοβουλίες  αμυντικής πολιτικής της ΕΕ (PESCO, EDF, CARD, 
EDAP) αποτελεί πρόσθετη διάσταση προς εξέταση που υπερβαίνει το αντικείμενο της 
παρούσας έκθεσης. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της αμυντικής 
αγοράς στην ΕΕ, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ΕΑΑΕ εξακολουθεί να αποτελεί 
πραγματική πρόκληση που απαιτεί συνεκτικότερη πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις και τη 
βιομηχανία. Για τον σκοπό αυτό, όπως τονίζεται σε πολλές μελέτες, η σχεδόν πλήρης 
απουσία ειδικών κωδικών NACE ή NC παρεμποδίζει κάθε προσπάθεια μέτρησης της 
εξέλιξης της δομής της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ελλείψει τέτοιων δεδομένων, 
είναι απλώς αδύνατο να αξιολογηθεί ο πραγματικός εξευρωπαϊσμός των αλυσίδων αξίας στον 
τομέα της άμυνας (ιδίως επειδή αυτές τελούν σε σχετικό υβριδισμό με μη αμυντικές 
αλυσίδες, όπως τα ηλεκτρονικά) ή η διασυνοριακή πρόσβαση στην αγορά των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον τομέα της άμυνας.

Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι στόχοι των οδηγιών της δέσμης μέτρων για την άμυνα, 
δηλαδή η προώθηση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της απαγόρευσης των διακρίσεων 
σε όλα τα κράτη μέλη, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία της ΕΑΑΕ, οι δε 
δυνατότητές της δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. 

Συμμετοχή των ΜΜΕ

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή αγορά δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας συνοψίστηκαν στη σύσταση (ΕΕ) 2018/624 της 
Επιτροπής σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση στην αγορά των υποπρομηθευτών και των 
ΜΜΕ στον τομέα της άμυνας4, καθώς και κατά την ανταλλαγή απόψεων με εμπειρογνώμονες 
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2020 καθώς και στη μελέτη της EPRS. Παράλληλα 
με τους γενικούς φραγμούς εισόδου στην αγορά που οφείλονται στη γεωγραφική απόσταση, 
στα γλωσσικά εμπόδια και στην έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη διασυνοριακή αγορά, οι 
ΜΜΕ στον τομέα της άμυνας αντιμετωπίζουν και πρόσθετα διοικητικά εμπόδια που 
συναρτώνται με την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα των εγγράφων για τις δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα της άμυνας και την κλίμακα των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
πολυπλοκότητα των διατάξεων περί υπεργολαβίας και το υψηλό κόστος της πιστοποίησης.

Σε αυτό το πολύπλοκο πλαίσιο, όπως περιγράφεται ανωτέρω, εντάσσεται η διαφοροποιημένη 
και άνιση εφαρμογή των οδηγιών της δέσμης μέτρων για την άμυνα σε ολόκληρη την Ένωση.  
Ως εκ τούτου, ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής των ΜΜΕ - πέραν των ευρύτερων 
στόχων του ανοίγματος της εσωτερικής αγοράς, της επίτευξης μεγαλύτερης ασφάλειας 

4 Σύσταση (ΕΕ) 2018/624 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση στην 
αγορά για τους υποπρομηθευτές και τις ΜΜΕ στον τομέα της άμυνας.
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εφοδιασμού και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας- έχει επιτευχθεί μόνο εν μέρει. 
Επιπλέον, η έλλειψη στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για τη μέτρηση της 
διασυνοριακής πρόσβασης των ΜΜΕ στην αγορά αμυντικού εξοπλισμού δημιουργεί επίσης 
προβλήματα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι διατάξεις περί υπεργολαβίας στο πλαίσιο της οδηγίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας δεν είχαν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην 
αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στην αγορά δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας 
όσον αφορά την έμμεση διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά και το άνοιγμα των 
αλυσίδων εφοδιασμού σε μεγαλύτερο διασυνοριακό ανταγωνισμό. Οι διατάξεις της οδηγίας 
επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιβάλλουν σε όσους έχουν υποβάλει επιτυχώς προσφορά 
(συνήθως κύριους αναδόχους) την υποχρέωση να αναθέσουν τμήμα της σύμβασης σε ΜΜΕ 
και υποπρομηθευτές μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Ωστόσο, το επίπεδο χρήσης των 
διατάξεων περί υπεργολαβίας φαίνεται πολύ χαμηλό (μόλις 26 προκηρύξεις υπεργολαβίας 
έχουν δημοσιευτεί από το 2011), γεγονός που καταδεικνύει την ακαταλληλότητα των 
διατάξεων αυτών σε σχέση τόσο με τις ανάγκες των κρατών μελών όσο και με τη 
βιομηχανική πραγματικότητα. Επιπλέον, η οδηγία δεν παρέχει κίνητρα για το άνοιγμα των 
αλυσίδων αξίας. Αντιθέτως, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας φαίνεται να αποτελεί 
καλύτερο εργαλείο για τη διάρθρωση των εν λόγω αλυσίδων αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, η αξιολόγηση της προσθετικής αξίας των μηχανισμών πιστοποίησης που 
προβλέπονται βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας για τις μεταφορές εξακολουθεί να υπολείπεται 
των προσδοκιών. Σύμφωνα με το μητρώο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στον τομέα της 
άμυνας (CERTIDER), ο αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρήσεων παραμένει μάλλον 
χαμηλός, με 66 εταιρείες να έχουν πιστοποιηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, αύξηση μόλις κατά 27 
σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι ΜΜΕ δεν είναι συνήθως οι δρώντες στην αγορά οι οποίοι επωφελούνται από την 
πιστοποίηση, καθώς η διαδικασία στοχεύει κατά κύριο λόγο στους παραλήπτες προϊόντων 
συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, όπως οι ολοκληρωτές συστημάτων ή οι 
κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ). Επιπλέον, η πολυπλοκότητα και το κόστος 
της διαδικασίας πιστοποίησης επίσης αποθαρρύνουν τις ΜΜΕ. 

Η θέση του εισηγητή

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών της 
δέσμης μέτρων για την άμυνα, ο εισηγητής θεωρεί ότι ορισμένα στοιχεία της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της οδηγίας για τις μεταφορές μπορούν να 
βελτιωθούν περαιτέρω, για παράδειγμα, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή με τη γενική οδηγία 
για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι δεν απαιτείται αναθεώρηση 
των εν λόγω οδηγιών, δεδομένου ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
επαρκές εάν εφαρμοστεί σωστά και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. 

Επιπλέον, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής επιβολής, στο πλαίσιο της 
οποίας η Επιτροπή ενεργεί προληπτικά και δεν διστάζει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει 
όταν χρειάζεται, για παράδειγμα σε περιπτώσεις συστηματικής χρήσης των εξαιρέσεων. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί επιτυχώς ισχυρή πολιτική επιβολής, είναι 
απαραίτητο η Επιτροπή να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα. 

Σε συνάρτηση με την περαιτέρω εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την άμυνα, ο εισηγητής 
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επικροτεί το έργο της Επιτροπής και πιστεύει ότι, για την επίτευξη των στόχων της δέσμης 
μέτρων για την άμυνα, απαιτείται στο μέλλον συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών 
μελών για την εφαρμογή των οδηγιών. 

Ο εισηγητής επισημαίνει επίσης ότι το επίπεδο συμμετοχής των ΜΜΕ στην αγορά αμυντικού 
εξοπλισμού παραμένει χαμηλό. Ως εκ τούτου, πιστεύει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους οποίους οι ΜΜΕ δεν κατορθώνουν να εισέλθουν 
πλήρως στην ενιαία αγορά αμυντικών προϊόντων. Εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο 
που έχει ήδη επιτελέσει η Επιτροπή και τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ. 

Στη συνέχεια, ο εισηγητής τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια ανοικτή ΕΑΑΕ, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια, για παράδειγμα σε θέματα συνεργασίας, 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινού σχεδιασμού.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι, από την έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για την άμυνα, 
έχουν σημειωθεί πολλαπλές αλλαγές που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού 
εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα η θέσπιση της PESCO. Φρονεί συνεπώς ότι, προκειμένου 
να επιτευχθεί μια ανοικτή ΕΑΑΕ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα των αλλαγών 
αυτών περαιτέρω ανάλυση της αποτελεσματικότητας της δέσμης μέτρων για την άμυνα.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις 
μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
(2019/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών 
σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ1 
(«οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων 
για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της 
Κοινότητας2 («οδηγία για τις μεταφορές»),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ 
σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ώστε 
να συμμορφώνονται με το άρθρο 73 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας» (COM (2016) 
0762 ), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της 30ής Νοεμβρίου με τίτλο  «Αξιολόγηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την 
απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων 
με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας» (COM(2016)0760),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο 
«Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάθεση συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (άρθρο 13 στοιχείο στ) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ)» 
(C (2016) 7727),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/624 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2018, 
σχετικά με τη διασυνοριακή πρόσβαση στην αγορά για τους υποπρομηθευτές και τις 
ΜΜΕ στον τομέα της άμυνας3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις συνεργατικές δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

1 ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.
2 ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
3 ΕΕ L 102 της 23.4.2018, σ. 87.
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(οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας) (2019/C 157/01)4,

– έχοντας υπόψη την μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) του Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Δέσμη μέτρων της ΕΕ στον τoμέα της άμυνας: 
οδηγίες για τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας και τις ενδοκοινοτικές μεταφορές»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A9 0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας είναι να θεσπίσει δίκαιους και διαφανείς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα της άμυνας, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
αμυντικών εταιρειών των κρατών μελών στις αγορές αμυντικού εξοπλισμού άλλων 
κρατών 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις μεταφορές αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (ΕΑΑΕ), στην προώθηση 
της ολοκλήρωσης της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και στην 
αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, μέσω της απλούστευσης των κανόνων και των 
διαδικασιών για τις ενδοενωσιακές μεταφορές προϊόντων που αφορούν τον τομέα της 
άμυνας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι οδηγίες αποσκοπούν στην προώθηση της 
εσωτερικής αγοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΑΑΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2016 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει, δεδομένου ότι κατέστησαν μεν αρχικά 
δυνατή την αύξηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας καθώς και τη μη διακριτική 
μεταχείριση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, ωστόσο, 
για την πλήρη επίτευξη των στόχων αυτών, απαιτείτο πολύ μεγαλύτερη πρόοδος όσον 
αφορά τη συνεπή χρήση της οδηγίας από τα κράτη μέλη·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη της EPRS επισήμανε ότι η οδηγία για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας είχε περιορισμένο αντίκτυπο στον εξευρωπαϊσμό 
των αλυσίδων αξίας στον τομέα της άμυνας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής του 2016 έδειξε ότι οι διαφορές 
στον τρόπο μεταφοράς της οδηγίας για τις μεταφορές θέτουν σημαντικά εμπόδια στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα αργή ή ελλιπή 

4 ΕΕ C 157 της 8.5.2019, σ. 1.
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εφαρμογή στα επιμέρους κράτη μέλη, γενική έλλειψη εναρμόνισης των απαιτήσεων και 
των διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών, και εξαιρετικά αποκλίνοντες όρους και 
περιορισμούς στις γενικές άδειες μεταφοράς (ΓΑΜ) που δημοσιεύουν τα κράτη μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τους γενικούς φραγμούς εισόδου στην αγορά που 
οφείλονται στη γεωγραφική απόσταση, στα γλωσσικά εμπόδια και στην έλλειψη 
γνώσεων σχετικά με τη διασυνοριακή αγορά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) στον τομέα της άμυνας αντιμετωπίζουν και πρόσθετα διοικητικά εμπόδια, όπως 
επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, την πολυπλοκότητα των 
διατάξεων περί υπεργολαβίας και το υψηλό κόστος της πιστοποίησης·

Βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αμυντικών προϊόντων μέσω της 
καλύτερης εφαρμογής και επιβολής της δέσμης μέτρων για την άμυνα

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για ορισμένες από τις θετικές τάσεις που 
παρατηρήθηκαν όσον αφορά τη σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και συγκεκριμένα για τον αυξανόμενο αριθμό 
προκηρύξεων διαγωνισμών και γνωστοποιήσεων ανάθεσης συμβάσεων που εκδίδονται 
από τα κράτη μέλη, καθώς και για το αυξανόμενο ποσοστό των συμβάσεων που 
δημοπρατούνται ανταγωνιστικά μέσω της βάσης δεδομένων Tenders Electronic Daily 
(TED)· τονίζει, ωστόσο, ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος δαπανών για δημόσιες συμβάσεις 
εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός του πλαισίου της οδηγίας·

2. υπογραμμίζει ότι ένα από τα κύρια εμπόδια για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της 
οδηγίας παραμένει η συστηματική χρήση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που 
αφορούν τον αποκλεισμό, ιδίως εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 346 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο προορατικό ρόλο 
στην παρακολούθηση των εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την 
ανάθεση συμβάσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, και δεν θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις 
καταγγελίες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις·

4. φρονεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει έντονη ανάγκη εστίασης στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και  θεωρεί 
ότι, για να συμβεί αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση 
ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην παροχή περαιτέρω κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία·

5. εκτιμά ότι ορισμένες πτυχές της εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
στον τομέα της άμυνας θα μπορούσαν να βελτιωθούν, όπως η χρήση από τα κράτη 
μέλη της ανοικτής διαδικασίας που προβλέπεται στην οδηγία 2014/24/ΕΚ5, και η 
συνεπής, στο μέτρο του δυνατού, εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας· πιστεύει ωστόσο ότι 
προς το παρόν δεν απαιτείται αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας, δεδομένου ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να 

5 ΕΕ L 094 της 28.3.2014, σ. 65.
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είναι επαρκές εάν εφαρμοστεί σωστά και χρησιμοποιηθεί κατάλληλα·

6. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρέχει 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής χρήση της 
οδηγίας και, ως εκ τούτου, η πλήρης επίτευξη των στόχων της·

7. επισημαίνει ότι, όσον αφορά την οδηγία για τις μεταφορές, η χρήση νέων εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΓΑΜ, είναι μάλλον χαμηλή σε σύγκριση με τις ατομικές 
άδειες μεταφοράς (ΑΑΜ), οι οποίες επρόκειτο να αντικατασταθούν από τα νέα 
εργαλεία·

8. διαπιστώνει, επιπλέον, ότι η υιοθέτηση της πιστοποίησης ήταν βραδύτερη και 
χαμηλότερη από την αναμενόμενη και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, με χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης, ιδίως μεταξύ 
των ΜΜΕ, σχετικά με τα εργαλεία που διατίθενται στην οδηγία και το σύστημα που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τους ελέγχους των εξαγωγών τους, πέραν της 
έλλειψης εναρμόνισης κατά την εφαρμογή των ΓΑΜ, τα οποία λειτουργούν ως μείζονα 
εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας·

9. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η οδηγία για τις μεταφορές έχει επιτύχει μόνο εν μέρει τους 
κύριους στόχους της και ιδίως τον στόχο που συνίσταται στην εξομάλυνση της 
κυκλοφορίας των συναφών με τον τομέα της άμυνας προϊόντων εντός της εσωτερικής 
αγοράς και στην ύπαρξης μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς με μεγαλύτερη 
ασφάλεια εφοδιασμού και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

10. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ύπαρξης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για 
τις ενδοενωσιακές μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, στο 
πλαίσιο της οποίας οι εθνικές αρχές γνωρίζουν τα μεταφερόμενα προϊόντα και τον 
αποδέκτη τους και οι άδειες εξαγωγής και οι λοιποί περιορισμοί στις εξαγωγές 
επιβάλλονται στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο·

11. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον αφορά 
τις συστάσεις της σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους των ΓΑΜ·

12. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας στα επιμέρους 
κράτη μέλη συνεχίζοντας τον διάλογό της με τις εθνικές αρχές προκειμένου να 
επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα·

13. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους των ΓΑΜ και να μην επιβάλουν πρόσθετους 
όρους στις μεταφορές στο πλαίσιο των ΓΑΜ, οι οποίοι θα έρχονταν σε αντίθεση ή θα 
υπονόμευαν τους όρους που απαριθμούνται στις συστάσεις·

14. καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα τη συνέχεια που θα δοθεί στις 
συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τους όρους των ΓΑΜ,  εξετάζοντας 
μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να μετατραπούν οι συστάσεις σε δεσμευτικές διατάξεις, 
με στόχο να καταστεί η σταδιακή εναρμόνιση πρωταρχικός στόχος των επόμενων ετών·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
παροχή ενημέρωσης, ιδίως σε ΜΜΕ, σχετικά με τα εργαλεία και τα οφέλη της οδηγίας·
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16. λαμβάνει υπό σημείωση τη στρατηγική πυξίδα που αποσκοπεί στη διεξαγωγή κοινής 
ανάλυσης απειλών· πιστεύει ότι η δέσμη μέτρων για την άμυνα θα πρέπει να αποτελεί 
ένα από τα δομικά στοιχεία της που συμβάλλουν στις πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως τα δεδομένα TED, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
παρακολούθηση της εφαρμογής των δύο αυτών οδηγιών·

18. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει τόλμη όσον αφορά την επιβολή της εφαρμογής των 
οδηγιών, μεταξύ άλλων με τη χρήση, όπου απαιτείται, διαδικασιών επί παραβάσει·

Καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς και αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ

19. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ φαίνεται να είναι λιγότερο επιτυχείς όσον αφορά την 
εξασφάλιση συμβολαίων δυνάμει της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα 
της άμυνας απ’ ό,τι στο πλαίσιο των εν γένει δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ· σημειώνει, 
επιπλέον, ότι προδήλως οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την υπεργολαβία δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε τακτική και δομημένη βάση από τις αρχές των κρατών μελών· 
πιστεύει ότι ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν τις διατάξεις αυτές περίπλοκες και 
δύσχρηστες, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την περιορισμένη επήρεια της οδηγίας·

20. εκτιμά συνεπώς ότι ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής των ΜΜΕ έχει επιτευχθεί 
μόνο εν μέρει·

21. είναι της γνώμης ότι οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την υπεργολαβία είχαν 
μηδενικό ή πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα όσον αφορά τη διασυνοριακή πρόσβαση 
των υπεργολάβων και των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές τους διαδικασίες δεν 
εμποδίζουν τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας·

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να εξετάσει ενδελεχώς τα αίτια για τη 
μη συμμετοχή των ΜΜΕ·

23. φρονεί ότι η λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη 
διασυνοριακή πρόσβαση  των ΜΜΕ και των υποπρομηθευτών του κλάδου της άμυνας 
στην αγορά και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη και να 
ακολουθήσουν, όπου είναι δυνατόν, τις συστάσεις της Επιτροπής·

24. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν για τη στήριξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων 
των ΜΜΕ συστηματικότερη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
το δίκτυο Enterprise Europe Network·

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού

25. θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οδηγιών έχει καθοριστική  σημασία 
για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της βελτίωσης της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς αμυντικών προϊόντων και της συμβολής στη δημιουργία μιας 
ανοικτής ΕΑΑΕ·
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26. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για μια σε μεγαλύτερο βαθμό υιοθέτηση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις μεταφορές προϊόντων του κλάδου της άμυνας, τη 
βελτίωση της διαθεσιμότητας ΓΑΜ σε ολόκληρη την ΕΕ και την αντιμετώπιση της 
περιορισμένης εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης, κάτι που αναμένεται να 
τονώσει την ανάπτυξη της ΕΑΑΕ και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αμυντικών προϊόντων·

27. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την οικοδόμηση 
μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της 
ασφάλειας, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία τους και να δημιουργηθεί μια 
πραγματική ενιαία αγορά για τα αμυντικά προϊόντα·

28. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ΕΑΑΕ μέσω της συνεργασίας σε έργα στο 
πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· 
σημειώνει στο πλαίσιο αυτό, ότι τα διδάγματα που έχουν αντληθεί και οι βέλτιστες 
πρακτικές που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για 
την άμυνα θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διαφορές στο επίπεδο εφαρμογής τους·

29. εκτιμά ότι, μετά την έγκριση των δύο οδηγιών, η ΕΑΑΕ έχει υποστεί πολλές αλλαγές· 
καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εργαλείων 
υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών·

°

° °

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


