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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΙΑΤΊ ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΈΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΤΑΜΕΊΟ ΆΜΥΝΑΣ;

Σε έναν κόσμο στον οποίο η γεωπολιτική αστάθεια αυξάνεται και νέες απειλές, όπως οι
κυβερνοεπιθέσεις, μπορούν να προέλθουν από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την υπεράσπιση και την προστασία των πολιτών
της, των αξιών τους και του τρόπου ζωής τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη
στον τομέα της άμυνας, αλλά μπορεί να ενθαρρύνει τη μεταξύ τους συνεργασία για την ανάπτυξη και
απόκτηση των τεχνολογιών και του εξοπλισμού που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων άμυνας και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη συμβολή της στη συλλογική
ασφάλεια και άμυνα της Ευρώπης, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της και πρωτίστως με τον
Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ;

Τα 3/4 των
Ευρωπαίων
επιθυμούν μια
ενισχυμένη κοινή
πολιτική ασφάλειας
και άμυνας

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης όσον αφορά την προστασία και την υπεράσπιση
των πολιτών της. Θα συντονίζει, θα συμπληρώνει και θα διευρύνει τις εθνικές επενδύσεις στην άμυνα.
Το Ταμείο θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην παραγωγή σύγχρονης και διαλειτουργικής αμυντικής
τεχνολογίας και εξοπλισμού. Θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε έργα συνεργασίας και θα
προάγει πρωτοποριακές καινοτόμες λύσεις.

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ;
Θα λειτουργεί ως καταλύτης για μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική και επιστημονική βάση, η οποία θα είναι
σε θέση να ανταποκρίνεται στις αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης μέσω πρωτοποριακών, πλήρως διαλειτουργικών
τεχνολογιών και εξοπλισμού.
Με τη συγκέντρωση των πόρων τους, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση για τις
επενδύσεις τους και να αναπτύσσουν τεχνολογίες και εξοπλισμό που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν εάν
εργάζονταν ανεξάρτητα το ένα απ’ το άλλο.
Η παροχή υποστήριξης καθ’ όλη τη φάση έρευνας και ανάπτυξης του κύκλου ζωής θα εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα
της έρευνας δεν θα μείνουν αναξιοποίητα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και τη
δοκιμή της τεχνολογίας.

ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΈΝΕΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΣΉΜΕΡΑ
ΕΕ
Αμυντικές δαπάνες
Συνολικό ποσό

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

227 δισ. ευρώ
1,34

545 δισ. ευρώ
3,3

% του ΑΕΠ
Επένδυση ανά στρατιώτη
27.639 ευρώ
Αλληλεπικάλυψη χρησιμοποιούμενων συστημάτων

108.322 ευρώ

178

Αριθμός τύπων οπλικών συστημάτων*

30

Κύρια άρματα μάχης

17

1

Αντιτορπιλικά/φρεγάτες

29

4

Μαχητικά αεροσκάφη

20

6
* Αριθμός τύπων οπλικών συστημάτων για επίλεκτες κατηγορίες οπλικών συστημάτων
Πηγή: ΝΑΤΟ, Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, SIPRI, Έκθεση της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, 2017

Το κόστος από την έλλειψη συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα
της άμυνας και της ασφάλειας εκτιμάται
μεταξύ 25 και 100 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Σήμερα, περίπου το 80 % των δημόσιων
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας
αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε αμιγώς
εθνικό επίπεδο, γεγονός που έχει ως
αποτέλεσμα δαπανηρές αλληλεπικαλύψεις
στρατιωτικών ικανοτήτων.

Από το 2010 δαπανώνται λιγότερα από
200 εκατ. ευρώ ετησίως για τη συνεργατική
ευρωπαϊκή έρευνα και τεχνολογία στον
τομέα της άμυνας.

ΠΏΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ;
Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027 ειδικά για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Άμυνας.
Η ΕΕ θα καταστεί ένας από τους κορυφαίους 4 επενδυτές στην έρευνα για την άμυνα στην Ευρώπη.
Η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδοτική στήριξη με πόρους του Ταμείου InvestEU
που προορίζονται για τον τομέα της άμυνας.

ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΆΜΥΝΑΣ
4,1 δισ. ευρώ για
τη χρηματοδότηση
συνεργατικών
ερευνητικών εργασιών
που θα αποσκοπούν
στην αντιμετώπιση των
αναδυόμενων και των
μελλοντικών απειλών για
την ασφάλεια

13 δισ.
ευρώ

8,9 δισ. ευρώ για τη
συγχρηματοδότηση
συνεργατικών σχεδίων
ανάπτυξης ικανοτήτων
που θα συμπληρώνουν
τις εθνικές συμβολές

ΠΏΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ;
Το Ταμείο θα στηρίζει ανταγωνιστικά και συνεργατικά αμυντικά προγράμματα καθ’ όλο τον κύκλο έρευνας και ανάπτυξης, για
μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Η ΕΕ θα χρηματοδοτεί άμεσα το συνολικό κόστος κατά τη φάση της έρευνας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων. Μετά τη φάση αυτή, το
Ταμείο θα συμπληρώνει τις επενδύσεις των κρατών μελών μέσω συγχρηματοδότησης σε ποσοστό μέχρι 20 % του κόστους για
την ανάπτυξη πρωτοτύπων και έως 80 % των επακόλουθων δραστηριοτήτων πιστοποίησης και δοκιμών.
Το Ταμείο δεν καλύπτει τη φάση της απόκτησης ικανοτήτων. Ωστόσο, όταν κράτη μέλη αποφασίζουν από κοινού για την απόκτηση
ικανοτήτων, για παράδειγμα, μέσω της από κοινού προμήθειας ελικοπτέρων, η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει πρακτική υποστήριξη,
βοηθώντας στην επιλογή αποτελεσματικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων και παρέχοντας όρους, συμφωνίες-πλαίσια και συμβουλές
σχετικά με τις δομές ιδιοκτησίας.

Ικανότητα
Έρευνα

Ανάπτυξη
Έρευνα

Απόκτηση
Συγχρηματοδότηση ΕΕ με κράτη μέλη
8,9 δισ. ευρώ
για την περίοδο 2021-2027

4,1 δισ. ευρώ
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
για την περίοδο 2021-2027

Ευρωπαϊκό
Ταμείο Άμυνας

Εργαλειοθήκη
χρηματοδότησης
(Προϋπολογισμός κρατών μελών)

13 δισ. ευρώ
για την περίοδο 2021-2027

>

Μόνο τα συνεργατικά έργα είναι επιλέξιμα. Κάθε έργο πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες από 3 διαφορετικά
κράτη μέλη.

>

Τα έργα θα καθορίζονται σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες που ορίστηκαν από κοινού με τα κράτη μέλη με
στόχο να ενισχύσουν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, σύμφωνα με τις αμυντικές προτεραιότητες που
συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και άλλους περιφερειακούς και
διεθνείς οργανισμούς (NATO).

>

Το Ταμείο θα παράσχει κίνητρα για τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ με την παροχή ευνοϊκής μεταχείρισης και
υψηλότερων ποσοστών χρηματοδότησης των έργων από κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν ΜΜΕ.

>

5 % του προϋπολογισμού θα διατεθεί για ανατρεπτικές, υψηλού κινδύνου καινοτομίες οι οποίες θα ενισχύσουν
μακροπρόθεσμα την τεχνολογική πρωτοπορία και αμυντική αυτονομία της Ευρώπης.

>

Για να διασφαλιστεί η καλή χρήση των πόρων της ΕΕ, το Ταμείο θα συγχρηματοδοτήσει την ανάπτυξη κοινών πρωτοτύπων
μόνο στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη δεσμεύονται για την αγορά του τελικού προϊόντος. Καμία ικανότητα δεν
θα ανήκει στην ΕΕ.

>

Εάν είναι επιλέξιμα, τα έργα στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) μπορούν να λαμβάνουν
υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ (πριμοδότηση συγχρηματοδότησης κατά επιπλέον 10 %), αλλά
η συνεισφορά από το Ταμείο δεν είναι αυτόματη.

ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ;
Το Ταμείο βασίζεται σε πρωτοβουλίες της Επιτροπής Γιούνκερ για την προώθηση και τη δοκιμή της συνεργασίας στον τομέα της
άμυνας.
90 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2017-2019 έχουν διατεθεί για την έρευνα στον τομέα της άμυνας,
ενώ έχει ήδη υπογραφεί μια πρώτη σειρά επιχορηγήσεων της ΕΕ για ερευνητικά έργα στον τομέα της άμυνας. Μεταξύ αυτών, το
πρόγραμμα Ocean2020, με επιχορήγηση ύψους 35 εκατ. ευρώ, στηρίζει αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης και αποτροπής, και
προς τον σκοπό αυτό θα ενσωματώσει δρόνους και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε επιχειρήσεις του στόλου. Για την έρευνα στον
τομέα της άμυνας θα δρομολογηθούν σύντομα νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
Επίσης, η Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) με 500
εκατ. ευρώ για το 2019 και το 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί του
προγράμματος, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2019.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ;
>

Διασφάλιση στενών δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας (PESCO).

>

Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας μέσω των 10,5 δισ. ευρώ του ευρωπαϊκού
μηχανισμού για την ειρήνη, ενός μέσου εκτός προϋπολογισμού που προτείνεται εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου. Ο μηχανισμός έχει ως στόχο την αύξηση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις που
αναλαμβάνονται από τρίτους σε παγκόσμιο επίπεδο· την κάλυψη κοινών δαπανών των στρατιωτικών αποστολών της κοινής
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (που καλύπτονται τώρα από τον μηχανισμό Αθηνά)· την παροχή στην ΕΕ της δυνατότητας
να αναλαμβάνει ευρύτερες δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων χωρών-εταίρων με υποδομές,
εξοπλισμό ή στρατιωτική τεχνική βοήθεια.

>

Ειδικός προϋπολογισμός ύψους 6,5 δισ. ευρώ θα διατεθεί στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση των
στρατηγικών υποδομών στον τομέα των μεταφορών ώστε οι εν λόγω υποδομές να καταστούν κατάλληλες για στρατιωτική
κινητικότητα.

>

Η προώθηση της αποδοτικής συνεργασίας με το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας των 100 δισ. ευρώ Ορίζων
Ευρώπη θα εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της μη στρατιωτικής έρευνας θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη
αμυντικών ικανοτήτων και αντίστροφα. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην αποφυγή περιττών αλληλεπικαλύψεων.
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