
 
Ευρωπαϊκός στρατός: μύθος ή πραγματικότητα;
 

Παρότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός στρατός και οι πολιτικές άμυνας παραμένουν
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει καταφέρει να ενισχύσει
σημαντικά την αμυντική συνεργασία.
 
Από το 2016, η ΕΕ έχει σημειώσει αισθητή πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας και της
άμυνας μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη διακρατική συνεργασία
και ενισχύουν τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης. Συνεχίστε το διάβασμα για να
αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα των τελευταίων εξελίξεων.
 
Υψηλές οι προσδοκίες για το μέλλον της
ευρωπαϊκής άμυνας
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες στρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση της
ασφάλειας και της ειρήνης: σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2017,
το 75% των πολιτών τάσσεται υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και το
55% υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Πιο πρόσφατα, το
68% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι θα ήθελε η ΕΕ να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο
θέμα της άμυνας (έρευνα Ευρωβαρομέτρου, Μάρτιος 2018).
 
Οι ηγέτες της ΕΕ συνειδητοποιούν ότι καμία χώρα δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί
μόνη της τις υφιστάμενες απειλές. Για παράδειγμα, τo 2017, ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατιωτικού
εγχειρήματος ενώ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2018, η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ,
δήλωσε ότι «πρέπει να εργαστούμε στο όραμα, μία μέρα να καθιερωθεί ένας
πραγματικός ευρωπαϊκός στρατός». Η δημιουργία μιας Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας
αποτελεί, επιπλέον, μία από της προτεραιότητες της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν.
 

Πρόσφατα ευρωπαϊκά μέτρα για την ενίσχυση
της αμυντικής συνεργασίας 

Ευρωβαρόμετρο 2018: το 75% των πολιτών της ΕΕ τάσσεται υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe.en
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe.en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
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Η χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής προβλέπεται στη Συνθήκη της
Λισαβόνας (Άρθρο 42(2) της ΣΕΕ). Η Συνθήκη, ωστόσο, ορίζει σαφώς τη σημασία των
εθνικών πολιτικών άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ ή της
ουδετερότητας.
 
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αναλαμβάνει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την παροχή
περισσότερων πόρων, την διευκόλυνση της συνεργασίας, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων:
 

Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), που έχει ως στόχο την ενίσχυση
της αμυντικής συνεργασίας στην ΕΕ, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Όλα
τα κράτη μέλη εκτός από τη Δανία, τη Μάλτα και τη Βρετανία συμμετέχουν
στη  Μόνιμη  Διαρθρωμένη  Συνεργασία  η  οποία  έχει  αναλάβει  47  έργα  με
δεσμευτικές υποχρεώσεις. Μεταξύ τους μια ευρωπαϊκή ιατρική διοίκηση, ένα
σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης και μια ευρωπαϊκή σχολή πληροφοριών. 
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ETA) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017. Είναι η
πρώτη  φορά  που  ο  προϋπολογισμός  της  ΕΕ  χρησιμοποιείται  για  την
συγχρηματοδότηση προγραμμάτων αμυντικής συνεργασίας. Στις 29 Απριλίου
2021, οι ευρωβουλευτες ενέκριναν το Ευρωπαϊκο Ταμείο Αμυνας, ύψους 7,9
δισ. ευρώ, στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-
2027). Το ΕΤΑ έρχεται να συμπληρώσει εθνικές επενδύσεις και να παρέχει
κίνητρα για συνεργατική έρευνα, κοινή ανάπτυξη και απόκτηση αμυντικού
εξοπλισμού και τεχνολογίας. 
Η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ μέσω της εφαρμογής 74
δράσεων  σε  7  διαφορετικούς  τομείς,  συμπεριλαμβανομένων  της
κυβερνοασφάλειας,  των  κοινών  ασκήσεων  και  της  αντιτρομοκρατίας. 
Ένα σχέδιο για τη διευκόλυνση της στρατιωτικής κινητικότητας εντός της
εκάστοτε  χώρας  και  μεταξύ  των  χωρών  της  ΕΕ  ώστε  το  στρατιωτικό
προσωπικό  να  μπορεί  να  αντιδρά  ταχύτερα  σε  περιπτώσεις  κρίσεων 
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης πολιτικών και
στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων. Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος 16
τέτοιες αποστολές σε τρεις ηπείρους, με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό
άνω των 6.000 ατόμων. 
Από τον  Ιούνιο  του  2017,  η  ΕΕ διαθέτει  νέα  δομή διοίκησης  και  ελέγχου
(MPCC)  με  στόχο  τη  βελτίωση  των  δυνατοτήτων  της  στη  διαχείριση  των
κρίσεων.
 

Ήρθε η ώρα για έναν ευρωπαϊκό στρατό;
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12008M042
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff


Περισσότερες και πιο εύστοχες δαπάνες 
Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ του 2014, οι χώρες της ΕΕ που είναι μέλη του ΝΑΤΟ
δεσμεύτηκαν να ξοδέψουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους στην
άμυνα έως το 2024. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν αυτή
τους τη δέσμευση.
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ, μόνο 5 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία,
Πολωνία και Λιθουανία) ξόδεψαν πάνω από το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
τους στην άμυνα το 2019.
 
Η ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ δεν επαφίεται απλώς στην αύξηση των
δαπανών αλλά και στη διάθεση κονδυλίων με αποτελεσματικό τρόπο. Τα κράτη μέλη της
ΕΕ κατέχουν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες, μετά
τις ΗΠΑ, αλλά υπολογίζεται ότι 26,4 εκατ. ευρώ σπαταλούνται κάθε χρόνο ως
αποτέλεσμα της αλληλεπικάλυψης, της πλεονάζουσας ικανότητας και των φραγμών
στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούνται έξι φορές
περισσότερα αμυντικά συστήματα στην Ευρώπη απ’ ότι στις ΗΠΑ. Εδώ είναι που η ΕΕ
μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για την ενίσχυση της διακρατικής
συνεργασίας.
 
Για να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη θα χρειαστεί να
συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της δεδομένου ότι, έως
το 2025, η Κίνα αναμένεται να βρεθεί στη δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις
στρατιωτικές δαπάνες μετά τις ΗΠΑ.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm?selectedLocale=en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_defenceunion.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_defenceunion.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf


Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την πλήρη αξιοποίηση των
διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια

Άμυνα: Πώς να κάνουμε περισσότερα με λιγότερη χρηματοδότηση
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf


αμυντική ένωση. Προωθεί σταθερά τη διακρατική συνεργασία, την αύξηση των
επενδύσεων και τη συγκέντρωση των πόρων για τη δημιουργία συνεργιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.
 
Οι προκλήσεις για την Ευρώπη 
Εξαιρουμένων των πρακτικών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να συμφιλιώσει διαφορετικές
παραδόσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης
αλλά και την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας μελλοντικής αμυντικής συνεργασίας, το
Κοινοβούλιο προτείνει την εκπόνηση ενός Λευκού Βιβλίου για την πολιτική άμυνας της
ΕΕ.
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf

