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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

– έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και 

συγκεκριμένα τα άρθρα 21, 42, 45 και 46, καθώς και τα άρθρα 173, 179,180 181, 182, 

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 και 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το πρωτόκολλό της αριθ. 10 (νέο), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις ευαίσθητου 

χαρακτήρα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 

για τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 για τον 

αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της άμυνας,  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2013 με τον 

τίτλο "Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και 

ασφάλειας" (COM(2013)0542), τις διάφορες θέσεις που έχει λάβει το Συμβούλιο, και 

συγκεκριμένα τη δήλωσή του σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων ασφάλειας και 

άμυνας, τα διάφορα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα 

εκείνα της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2012 που σχετίζονται με την κοινή πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας, 

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες του Lancaster House, και ειδικότερα τη συνθήκη 

συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ της Γαλλικής 

Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου 

Ιρλανδίας, οι οποίες υπεγράφησαν στις 2 Νοεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση που διατύπωσε ο Πρόεδρος Herman Van Rompuy, ήτοι να 

αφιερωθεί μια ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα θέματα της 

ασφάλειας και της άμυνας στις 19 και 20 του προσεχούς Δεκεμβρίου, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 50 του Κανονισμού, 

Εισαγωγή 

1. πιστεύει πως, σε έναν μεταβαλλόμενο και σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση, οι ευρωπαίοι, ενωμένοι μεταξύ τους με κοινές αξίες και κοινό 

πεπρωμένο, χρειάζονται να μπορούν να υπερασπίζονται τον χώρο της ΕΕ και πρέπει να 

αναγνωρίζουν την στρατηγικής σημασίας ευθύνη τους· φρονεί λοιπόν πως τα κράτη μέλη 

πρέπει, συγκεκριμένα, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική συνεργασία για να 

εξασφαλίσουν στρατηγική αυτονομία κατά το δυνατόν περισσότερο, αναπτύσσοντας και 

δημιουργώντας επαρκείς στρατιωτικές ικανότητες και ικανότητες ασφάλειας μέσω της 
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χρήσης προηγμένων τεχνολογιών· 

2. διαπιστώνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση καθώς και οι περικοπές στον 

αμυντικό προϋπολογισμό της πλειονότητας των κρατών μελών κινδυνεύουν να επιφέρουν 

σημαντικές μειώσεις, οπισθοδρομήσεις και καθυστερήσεις στα προγράμματα έρευνας και 

τεχνολογικής καινοτομίας όλων σχεδόν των κρατών μελών, γεγονός που πιθανότατα θα 

συνεχίσει να επηρεάζει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία καθώς και την επιστημονική 

πρόοδο της Ένωσης στον εν λόγω τομέα· υπογραμμίζει δε ότι η κατάσταση αυτή μπορεί 

να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην απώλεια θέσεων εργασίας και 

τεχνογνωσίας· 

3. ζητεί να αυξηθεί η συνεργασία και να εντοπισθούν οι ανάγκες από πλευράς αμυντικής 

τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι νέες και μεταβαλλόμενες 

απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ· φρονεί πως είναι σημαντικό να εντείνουν τα κράτη 

μέλη τη συνεργασία για την κάλυψη των βιομηχανικών προκλήσεων και επισημαίνει πως 

οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός δείχνουν 

πως η ΕΕ χρειάζεται εσωτερικές εταιρικές σχέσεις και άλλες συνενώσεις καθώς και 

καταμερισμό των καθηκόντων. 

4. θεωρεί ότι για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής και 

τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας, προαπαιτούνται τα εξής: αυτονομία σε 

επίπεδο εκτίμησης και λήψης αποφάσεων, ελευθερία δράσης, ασφάλεια του εφοδιασμού 

και δυνατότητα πρόσβασης στις τεχνολογίες και εξειδίκευση στη χρήση τους· 

5. διαπιστώνει ότι, παρά την κρίση και τις δημοσιονομικές περικοπές, οι ευρωπαίοι πολίτες 

εξακολουθούν να αμυντικό και βιομηχανικό συντονισμό και συνεργασία, καθώς τα 

θεωρούν ως παράγοντα ως παράγοντα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και οικονομίας· 

6. συγχαίρει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy για την 

πρωτοβουλία του να καλέσει τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων να ορίσουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές, τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα 

της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και συγκεκριμένα σ’ ό, τι αφορά τις 

τεχνολογικές και βιομηχανικές βάσεις· 

7. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών άμυνας για την καινοτομία 

και την ανάπτυξη, με τις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν, άμεσα και έμμεσα, περίπου 

400.000 θέσεις εργασίας στην Ένωση·  επισημαίνει ότι, παρότι η ευρωπαϊκή αμυντική 

οικονομία αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, χρειάζεται μια νέα προσέγγιση με την 

οποία θα αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες οικονομίες 

κλίμακας και μεγαλύτερος βιομηχανικός ανταγωνισμός· 

Βιομηχανική πολιτική 

8. θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή να υπάρξει μια εθελοντική προσέγγιση για την 

αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αγοράς άμυνας, την 

περαιτέρω εδραίωσή της (και την τελική εναρμόνισή της) όσον αφορά την προσφορά και 

τη ζήτηση, τους κανόνες και τα πρότυπα, και ότι είναι επίσης καιρός να γίνει επένδυση σε 

μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην έρευνα, στην 

καινοτομία, στην αύξηση των αποδοτικότητας των πόρων, σε μια στρατηγική για τις 
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πρώτες ύλες, στην ενίσχυση των ΜΜΕ και στην ανάπτυξη των περιφερειακών δικτύων· 

υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Επιτροπής για την εμβάθυνση της εσωτερικής 

αγοράς άμυνας και ασφάλειας με την κατάλληλη υποστήριξη στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη καινοτομία και στη δημιουργία 

ειδικών δεξιοτήτων και τεχνολογιών αιχμής καθώς και θέσεων εργασίας με βάση τη 

Στρατηγική " Ευρώπη 2020"· 

9. θεωρεί ότι η χρήση ευρωπαϊκών στρατιωτικών/μη στρατιωτικών προτύπων στον τομέα 

της άμυνας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της συνεργασίας και της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και θα βελτίωνε την 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα των αναδυόμενων 

τεχνολογιών· 

10. θεωρεί ότι οι αμυντικές συμβάσεις θα πρέπει να αναγνωρισθούν ως ιδιαίτερες λόγω της 

σχεδόν αποκλειστικά κρατικής ζήτησης, της περιορισμένης προσφοράς, των 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξαγωγών και την καταπολέμηση της 

διάδοσης των όπλων, και της μεγάλης εμπιστευτικότητας, στις οποίες υπόκεινται οι 

συμβάσεις αυτές· 

11. πιστεύει ότι η καθιέρωση και ανάπτυξη μιας βάσης ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας της άμυνας πρέπει να αποτελέσει μια από τις μείζονες προτεραιότητες της 

ΕΕ καθώς έτσι θα τονωνόταν οι οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργούντο θέσεις 

εργασίας υψηλών προσόντων, αλλά και βασικό στοιχείο της ικανότητας της Ευρώπης να 

εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της και να προστατεύει τις αξίες και τα 

συμφέροντά της· 

12. θεωρεί ότι η αμυντική βιομηχανία είναι πολύ ιδιάζουσα λόγω του ότι παρουσιάζει μακρές 

περιόδους ανάπτυξης και χρειάζεται να διατηρεί συστήματα σε λειτουργία επί δεκαετίες, 

λόγω του σημαντικού και αυξανόμενου κόστους των προγραμμάτων και τέλος λόγω της 

έντονα ελεγχόμενης εμπορίας των προϊόντων από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών· 

13. στηρίζει τις δυνατότητες και ενθαρρύνει τη διττή χρήση των προϊόντων της ασφάλειας 

και άμυνας, ιδίως στους τομείς του διαστήματος, της θάλασσας, της αεροπορίας και των 

τηλεπικοινωνιών· τονίζει ότι η αμυντική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κινητήριο μοχλό 

για τη χρήση, σε μεταγενέστερο στάδιο, προηγμένων τεχνολογιών για εμπορικούς 

σκοπούς· 

14. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι η Τεχνολογική και Βιομηχανική 

Βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας (ΤΒΒΕΑ) είναι ουσιαστική για τη διατήρηση στρατηγικής 

αυτονομίας στην Ευρώπη μέσω της παραγωγής αξιόπιστων, αποτελεσματικών και 

υψηλής ποιότητας εξοπλισμών· 

15. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με κάθε δυνατό τρόπο την ΤΒΒΕΑ με σκοπό πρώτα 

από όλα την καλύτερη οριοθέτησή της, ιδίως μέσω των οντοτήτων που συμμετέχουν σε 

αυτήν, παραχωρώντας τους ένα ιδιαίτερο καθεστώς, εκείνο του ευρωπαϊκού οικονομικού 

φορέα άμυνας στην Ευρώπη (ΕΟΦΑΕ)·  

16. ζητεί οι εν λόγω ευρωπαϊκοί οικονομικοί φορείς άμυνας να προσδιορίζονται με βάση την 

προστιθέμενη αξία που όντως προσφέρουν στην Ευρώπη, τόσο από τεχνολογική όσο και 
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από κοινωνικοοικονομική άποψη· ως εκ τούτου, εκτιμά ότι μόνο οι εν λόγω φορείς στην 

Ευρώπη πρέπει να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα· 

17. θεωρεί ότι η έννοια των «ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων άμυνας στην Ευρώπη» θα 

πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης και να πληροί κριτήρια σχετικά με την απασχόληση, τις 

επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες καθώς και με τη λήψη αποφάσεων και 

παραγωγή εντός της ΕΕ έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η προστασία τους· 

18. πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να δρομολογήσει εκ νέου μεγάλα διαρθρωτικά 

προγράμματα αξιοποιώντας περισσότερο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ο οποίος 

δεν διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους· θεωρεί ότι πρέπει να 

αντληθούν διδάγματα από τις πρόσφατες κοινές επιχειρήσεις που ανέδειξαν δυνατά 

σημεία αλλά αποκάλυψαν και ελλείψεις σε τομείς όπως η στρατηγική και τακτική 

μεταφορά ή η εναέρια (κυρίως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών) και διαστημική 

παρακολούθηση· 

19. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις βιομηχανικές και τεχνολογικές βάσεις τους στον 

τομέα της άμυνας, καθώς και κέντρα αριστείας σε σχέση με βασικές τεχνολογίες, σε 

συνδυασμό με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης στην επικράτεια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ισχυρότερη 

αλληλεξάρτησή τους· 

20. θεωρεί ότι, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας, ο καταμερισμός των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης και υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων συνεργασίας πρέπει να 

βασίζεται σε μια αυστηρή αρχή βιομηχανικής και οικονομικής απόδοσης, ώστε να 

αποφεύγονται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και οι υπερβάσεις δαπανών· 

21. καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιορίσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τους περιττούς ρυθμιστικούς φραγμούς, να βελτιώσουν τον διάλογο μεταξύ 

των αμυντικών επιχειρήσεων και να διευκολύνουν τον εξορθολογισμό τους με σκοπό να 

παρασχεθεί η δυνατότητα απόκτησης εξοπλισμών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους 

όσον αφορά τις επιδόσεις και το κόστος· 

22. θεωρεί ότι, όσον αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, δεν αρκεί η δημιουργία 

μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί 

η δυνατότητα για μέσα δημόσιας πολιτικής που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη βασικών 

αμυντικών τεχνολογιών·  

Ασφάλεια βιομηχανικού εφοδιασμού 

23. υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση κρίσης στον εν λόγω τομέα, η ασφάλεια του εφοδιασμού 

διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαβούλευση μεταξύ 

των κρατών μελών με σκοπό την υλοποίηση μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής πολιτικής 

στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό με ύλες 

στρατηγικής σημασίας, βάσει ανάλυσης των κινδύνων και αναγκών καθώς και των 

τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων· 

Έρευνα και καινοτομία 
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24. υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και της 

ασφάλειας καθώς και τη σημασία του προγράμματος έρευνας Ορίζοντας 2020· 

συγκεκριμένα, της έβδομης κοινωνιακής πρόκλησης με τίτλο «Ασφαλείς κοινωνίες: 

προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»· τονίζει 

δε πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η πολυεθνική συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών και των αντίστοιχων οργανισμών τους στον εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι λόγω του 

υψηλού βαθμού εμπιστευτικότητας που χαρακτηρίζει την έρευνα για την καινοτομία στην 

αμυντική βιομηχανία, είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση αυτού του είδους την έρευνα 

κατά τρόπο που να έχει σχέση με τις ανάγκες· θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο του 

ΚΚΕρ· 

25. υπενθυμίζει ότι τον Νοέμβριο 2007 οι ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας ενέκριναν 

συλλογικούς δείκτες για να αυξηθούν οι δαπάνες Ε&Τ στον τομέα της άμυνας στο 2 % 

των συνολικών αμυντικών δαπανών και να ανέλθουν οι δαπάνες Ε&Τ στη βάσει 

συνεργασίας ευρωπαϊκή άμυνα στο επίπεδο του 20 %· 

26. στηρίζει την ειδική ομάδα για την άμυνα, η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ), στις προσπάθειές της να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα 

της έρευνας του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα μπορούν να επωφελούνται και από τις 

έρευνες που συνδέονται με την καινοτομία στον τομέα της άμυνας, καθώς επίσης και να 

βελτιστοποιήσει τις συνέργειες σ' ό, τι αφορά τις πολιτικο-στρατιωτικές εφαρμογές· ζητεί 

επίσης να διερευνηθούν τρόποι αξιοποίησης της χρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα με τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ· 

27. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 179 της ΣΛΕΕ ζητεί από την Ένωση να προαγάγει όλες τις 

ερευνητικές δραστηριότητες που κρίνονται αναγκαίες δυνάμει των συνθηκών· 

28. υπογραμμίζει την ανάγκη να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και αμοιβαίων 

ενεργειών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας σε ανώτατο τεχνολογικό 

επίπεδο, ιδίως ενόψει της αύξησης των επενδύσεων των αναδυόμενων οικονομιών στον 

εν λόγω τομέα, και να προστατευθούν σωστά τα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα 

της άμυνας μέσω μιας κοινής πολιτικής για τα πνευματικά δικαιώματα· θεωρεί 

απαραίτητη τη διερεύνηση ενός ενδεχόμενου ρόλου του ΕΟΑ στον συγκεκριμένο τομέα· 

θεωρεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση 

να διευκολύνει, ήδη από πολύ πρώιμο στάδιο, τις μελλοντικές τεχνολογικές και 

βιομηχανικές συνεργασίες μεταξύ των εταίρων της Ένωσης· 

29. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ στρατιωτικής και μη 

στρατιωτικής έρευνας στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας· υπογραμμίζει ότι, 

διατηρώντας τον κατά βάση μη στρατιωτικό χαρακτήρα ορισμένων έργων, ή την 

κυριαρχική τους διάσταση, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα ο εν λόγω 

διττός χαρακτήρας μέσα από μια λογική επιμερισμού των δαπανών, καθώς οι εν λόγω 

τομείς αποτελούν φορείς ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας· επισημαίνει 

επίσης ότι οι εν λόγω συνέργειες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και μέσω της ενοποίησης 

της προσφοράς του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα στις ευκαιρίες διάθεσης στην αγορά· 

30. φρονεί πως σκοπός της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιομηχανική άμυνα πρέπει να είναι η 
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βελτιστοποίηση των ικανοτήτων των κρατών μελών μέσω του συντονισμού της 

δημιουργίας, της ανάπτυξης και της διατήρησης ευρέος φάσματος ικανοτήτων, 

εγκαταστάσεων, υλικών και υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση του συνόλου των 

αποστολών, συμπεριλαμβανομένων των πλέον απαιτητικών· την ισχυροποίηση της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· την προώθηση επίσης της συνεργασίας όσον αφορά 

την έρευνα και την τεχνολογία, και την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας στον τομέα 

των εξοπλισμών· 

31. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια κατάλληλη πλατφόρμα για τον 

προσανατολισμό της έρευνας στον τομέα της άμυνας προς μη στρατιωτικούς σκοπούς, 

δίνοντας προτεραιότητα στις εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής· 

32. καλεί ομοίως τα κράτη μέλη να προσανατολίσουν την έρευνα στον τομέα της αμυντικής 

τεχνολογίας προς τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών (κατά τα τελευταία σαράντα 

έτη, ο αριθμός των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη τετραπλασιάστηκε)· 

Διάστημα 

33. είναι πεπεισμένο ότι ο τομέας του διαστήματος συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της 

ΕΕ και στη δυνατότητα των κρατών μελών να αποκτήσουν αυτόνομη πρόσβαση και 

διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας· υπογραμμίζει 

ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η υπεροχή της εν λόγω καινοτόμου και 

αποτελεσματικής από τεχνολογική άποψη βιομηχανίας προκειμένου να διασφαλιστεί η 

τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

34. επικροτεί τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος 

όπως το Galileo, το Copernicus και το EGNOS· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη ενός 

τέτοιου συστήματος όχι μόνο θα δώσει ισχυρή ώθηση στη διαστημική βιομηχανία αλλά 

θα ενισχύσει και την αυτονομία της Ευρώπης ενώ θα παράσχει και μια ευκαιρία για την 

ανάπτυξη μιας ισχυρής συνιστώσας της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της 

ευρωπαϊκής άμυνας· 

35. υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της ευρωπαϊκής διαστημικής υποδομής μέσω της 

ανάπτυξης ικανοτήτων επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· 

ΤΠΕ και ασφάλεια των δεδομένων 

36. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέριμνα ούτως ώστε, στον 

ηλεκτρονικό τομέα, τα χρησιμοποιούμενα συστατικά μέρη και τα προγράμματα 

πληροφορικής να αναπτύσσονται και να παράγονται στην ΕΕ βάσει προδιαγραφών που 

να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ ως προς την ικανότητα αντίστασής τους στις επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο· 

37. υπενθυμίζει ότι επακόλουθο της ψηφιακής εποχής είναι η αύξηση των προκλήσεων στην 

ασφάλεια των υποδομών και της τεχνολογίας και επισημαίνει συνεπώς την ανάγκη για 

μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, 

και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βασικών εταίρων της, αφετέρου· 

38. επισύρει την προσοχή στην ανάγκη κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των 
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ΤΠΕ και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ενσωμάτωσής τους στα διεθνή πρότυπα· 

39. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν, προκειμένου να διασφαλίσουν 

ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί βασικό στοιχείο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να προωθηθεί περισσότερο μέσω της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας και θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της βραχείας, μέσης και 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής· 

40. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τις προκλήσεις 

της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο υφιστάμενων ή μελλοντικών ευρωπαϊκών 

στρατιωτικών ή μη στρατιωτικών προγραμμάτων (Galileo, Copernicus, Ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Ουρανός/Sesar, κ.ά.)· 

Συνεργασία για την προώθηση της διαλειτουργικότητας 

41. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δυνατότητα βέλτιστης χρησιμοποίησης των αμυντικών 

ικανοτήτων των κρατών μελών σε ένα πλαίσιο κοινών δράσεων· 

42. επισημαίνει ότι είναι σημαντική η διαλειτουργικότητα και τονίζει πως η τυποποίηση θα 

έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, 

στην αποδοτικότητα του εξοπλισμού και στα επίπεδα δαπανών για συντήρηση και 

λειτουργία· 

43. επικροτεί τις προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τυποποίηση, 

και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τις λάβει υπόψη του και να υποβάλει 

συγκεκριμένες προτάσεις για τον εν λόγω τομέα· 

Τεχνολογία 

44. είναι της γνώμης ότι η αμυντική βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να διατηρήσει ένα υψηλό 

επίπεδο καινοτομίας, τόσο όσον αφορά τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές πτυχές της, 

με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των απειλών και προκλήσεων με τις οποίες αναμένεται 

να έλθουν αντιμέτωπα τα κράτη μέλη και η ΕΕ κατά τα προσεχή έτη, αξιοποιώντας για 

τον σκοπό αυτόν τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις είτε αυτές σχετίζονται 

συγκεκριμένα με τον τομέα της άμυνας είτε με μη στρατιωτικές εφαρμογές· 

45. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική 

βάση στον τομέα της άμυνας για την ενίσχυση της αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σ’ αυτούς τους κομβικούς τομείς των υποδομών· 

Συμπέρασμα 

46. προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χωρίς να αναλάβει νομοθετικό ρόλο, να δώσει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τις απαραίτητες ωθήσεις και να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές 

και τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της Τεχνολογικής και 

Βιομηχανικής Βάσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας (ΤΒΒΕΑ), η οποία αποτελεί ουσιώδες 

μέσο εγγύησης στους λαούς και τους πολίτες της Ευρώπης, που τους ενώνει μια κοινή 

μοίρα, για ειρήνη και ασφάλεια έτσι ώστε αυτοί να υπερασπίζονται τις αξίες και τη θέση 

της Ευρώπης στον κόσμο. 
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