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ΑΜΥΝΑ
ΓΙΑΤΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ;

Σε έναν κόσμο στον οποίο η γεωπολιτική αστάθεια στον περίγυρό μας αυξάνεται, 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 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 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ;

Η Επιτροπή προτείνει (για την επταετή περίοδο) προϋπολογισμό ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ ειδικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Με τον τρόπο αυτόν η ΕΕ θα συγκαταλέγεται στους τέσσερις κορυφαίους επενδυτές στον τομέα της αμυντικής έρευνας και
τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Μια σημαντική αλλαγή για την ασφάλεια
και την άμυνα

Ειδικός προϋπολογισμός για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΩΣ ΤΟ 2020

ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

ΕΡΕΥΝΑ
Πλήρης και απευθείας
χρηματοδότηση από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ

90 δισεκατομμύρια
ευρώ συνολικά

4,1 δισεκατομμύρια
ευρώ συνολικά

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συγχρηματοδότηση από
τον προϋπολογισμό
της ΕΕ σε ποσοστό έως
20%

500 εκατομμύρια
ευρώ συνολικά

13 δισεκατομμύρια
σε 7 έτη

13 δισεκατομμύρια σε 7 έτη

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ;
Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών στην παραγωγή σύγχρονης και διαλειτουργικής αμυντικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, με συνέπεια την εξοικονόμηση
πόρων. Η παροχή υποστήριξης τόσο για το ερευνητικό όσο και για το αναπτυξιακό τμήμα του κύκλου ζωής θα εξασφαλίσει ότι
τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα μείνουν αναξιοποίητα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και τη δοκιμή της
τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτόν θα αποφευχθούν επίσης οι αλληλεπικαλύψεις, θα γίνουν οικονομίες κλίμακας και, τελικά, θα
επιτευχθεί η αποδοτικότερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Το Ταμείο θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργατικά σχέδια.
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να ενισχύσει η Ένωση τις στρατηγικές της υποδομές στον τομέα των μεταφορών, ώστε οι εν λόγω
υποδομές να είναι κατάλληλες για στρατιωτική κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτόν θα διατεθεί στον μηχανισμό «Συνδέοντας
την Ευρώπη» ειδικός προϋπολογισμός ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΝ Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;
Η προώθηση της αποδοτικής συνεργασίας με το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων Ευρώπη θα εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της μη στρατιωτικής έρευνας θα είναι επωφελή για την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων και
αντίστροφα. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην αποφυγή περιττών αλληλεπικαλύψεων.
 ιασφάλιση στενών δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
Δ
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας (PESCO). Τα έργα PESCO, αν είναι επιλέξιμα, θα λαμβάνουν πρόσθετη συγχρηματοδότηση (30% αντί για 20%), αλλά η χρηματοδότηση δεν είναι αποκλειστική ή αυτόματη.
 ποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού για
Υ
την ειρήνη, ενός μέσου εκτός προϋπολογισμού που προτείνεται εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σκοπός
του μηχανισμού θα είναι: η αύξηση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται
από τρίτους σε παγκόσμιο επίπεδο· η κάλυψη των κοινών δαπανών των στρατιωτικών αποστολών της κοινής πολιτικής
ασφάλειας και άμυνας (που καλύπτονται τώρα από τον μηχανισμό Αθηνά)· η παροχή στην ΕΕ της δυνατότητας να αναλαμβάνει ευρύτερες δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ
με υποδομές, εξοπλισμό και προμήθειες ή με στρατιωτική τεχνική βοήθεια.
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