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ΣΥΝΟΨΗ 

H συγκεκριμένη διατριβή έχει ως στόχο να αναλύσει τα κύρια βήματα που 

έγιναν για τη μετεξέλιξη της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής δράσης στο πλαίσιο της 

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) μετά την Παγκόσμια Στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Μέσα από την περιγραφή των σημαντικότερων σημείων της νέας 

στρατηγικής, του εφαρμοστικού σχεδίου δράσης και της συμφωνίας συνεργασίας 

της ΕΕ με το ΝΑΤΟ σε συγκεκριμένους τομείς, θα φανερωθεί η προσπάθεια που 

έχει γίνει και έχει φέρει απτά αποτελέσματα, όπως είναι η απόφαση δημιουργίας 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, η δημιουργία στρατιωτικής δυνατότητας 

σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων και η δυνατότητα εθελοντικής 

συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας των κρατών μελών. 

H Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (ΜΔΣ) αρχίζει μετά από τόσα χρόνια 

θέσπισης να εφαρμόζεται πραγματικά. Η προσπάθεια αναβάθμισης του 

μηχανισμού «ΑΘΗΝΑ» και των μόνιμων Μονάδων μάχης (ΕU Battle Groups) 

γίνεται φανερή, ώστε να οδηγήσει στην ρεαλιστική αξιοποίηση των παραπάνω 

μέσων, μετά από τόσα χρόνια επιχειρησιακής ετοιμότητας από τη μία αλλά και 

αδράνειας από την άλλη. 

Μέσα από την ανάλυση των θεσμικών κειμένων που προανέφερα αλλά και 

από τα συμπεράσματα εφαρμογής τους, θα φανερωθεί η τάση υιοθέτησης μίας 

πιο στρατηγικής προσέγγισης των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ με τη 

βοήθεια ανάπτυξηςπερισσοτέρων ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη 

προκειμένου να καλυφθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις, ώστε να υποστηρίζονται 

οι χώρες εταίροι όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων με τις δικές 

τους δυνάμεις. 

Θα γίνει μια αναφορά στις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ 

καθώς και στο ρόλο των μεγάλων κρατών μελών της ΕΕ όπως η Γαλλία και η 

Γερμανία, αλλά και στο ρόλο των μικρότερων κρατών μελών, στην μετεξέλιξη της 



 

 

 

 

ΚΠΑΑ, για να καταλήξω στις προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής δράσης της ΚΠΑΑ μετά τη νέα, συνολική 

όπως λέγεται, στρατηγική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 
τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και 
την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 
αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 
που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί αναμφισβήτητα παράδειγμα πολιτικής 

οργάνωσης χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Αυτό το sui generis πολιτικό μόρφωμα 

διαφέρει σημαντικά από μία Ομοσπονδία, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία με 

αποτέλεσμα να έχει πάντα ενδιαφέρον η μελέτη του. Το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, η αλλαγή στο διεθνές περιβάλλον καθώς και η δημιουργία της Κοινής 

Εξωτερικής και Πολιτικής Άμυνας με το Μάαστριχτ, οδήγησε σε μία σειρά μελετών 

που προσπάθησαν να εντάξουν σε ένα θεωρητικό πλαίσιο την ευρωπαϊκή 

εξωτερική πολιτική.1 Είναι γεγονός ότι σε όλη την πορεία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, το ζήτημα της διαμόρφωσης κοινής εξωτερικής πολιτικής και πιο 

συγκεκριμένα το ζήτημα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας υπήρξε 

αντικείμενο έντονων συζητήσεων και διαφωνιών. Ενώ οι προσπάθειες είχαν 

ξεκινήσει με την έναρξη της ΕΕ2, φθάνουμε στην εποχή της διακήρυξης του Σαιντ 

Μαλό, Δεκέμβριο 1998, μεταξύ των τότε πρωθυπουργών της Γαλλίας κου Ζακ 

Συράκ και Μεγάλης Βρετανίας κου Τόνι Μπλερ, με την απόφαση δημιουργίας μίας 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για τα τότε κράτη μέλη της ΕΕ.3 Σήμερα, 

έχοντας γίνει πολλά βήματα από τότε, έχουμε φτάσει στην έκδοση της νέας 

στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική που παρουσίασε η Ύπατη Εκπρόσωπος και 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι, από τον Ιούνιο 

του 2016, με τον τίτλο «Κοινό Όραμα, Κοινή δράση: Ισχυρότερη Ευρώπη (Shared 

Vision, Common Action: A Stronger Europe)» ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η 

«Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Global Srategy)». 

                                              
1 C. Hill, «European foreign policy: Power bloc, civilian model – or flop?», στο: R. Rummel, 

«The evolution of an International Actor: Western Europe’s New Assertiveness», Boulder Co, 
Γουέστβιου, 1990 

2 Από το παρελθόν, από τα πιο σημαντικά βήματα, ήταν αυτό μετά τη σοβαρή κατάσταση που 
δημιουργήθηκε με τον πόλεμο των Έξι Ημερών όπου τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την ανάγκη η 
Κοινότητα να εκφράζεται με μία φωνή όσον αφορά διεθνή προβλήματα και με αποτέλεσμα οι τότε 
έξι να υιοθετήσουν ένα διακυβερνητικό σύστημα συνεργασίας γνωστό ως Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Συνεργασία (ΕΠΣ) (European Political Cooperation - EPC). Βλέπε Luxembourg (Davignon) Report, 
part II, section I and II. Διαδοχικές αναθεωρήσεις συνθηκών κωδικοποίησαν την ΕΠΣ, οδηγώντας 
την τελικά στη μετεξέλιξη της σε Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). 

3 Διακήρυξη του Σαιντ Μαλό, «From St Malo to Nice: European Defence: Core Documents», 
στο:https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp047e.pdf 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/cp047e.pdf
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Σκοπός της διατριβής είναι να αναλυθεί η δυνατότητα της ΕΕ να μετεξελίξει 

την επιχειρησιακή δράση της στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ) μετά την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ. 

Ο παραπάνω σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση της δομής της 

παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ και το σχέδιο εφαρμογής της, το Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Δράσης στον τομέα της άμυνας, τις δεσμεύσεις συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 

και του ΝΑΤΟ που αποφασίστηκαν από το 2016 και η πρόοδος που έχει 

επιτευχθεί μετά από ένα χρόνο εφαρμογής, των συγκεκριμένων μέτρων των 

παραπάνω δεσμεύσεων. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η εργασία εκπονήθηκε στηριζόμενη σε γεγονότα και πληροφορίες 

μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2017. Για το λόγο αυτό και επειδή το θέμα παρουσιάζει 

μεγάλη κινητικότητα, η εργασία παραμένει επίκαιρη υπό την προϋπόθεση ότι 

τυχόν μελλοντικές εξελίξεις δεν ανατρέπουν τα δεδομένα και τις πηγές της. 

2. Οι σχέσεις των χωρών μελών της ΕΕ με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ δεν θα 

μεταβληθούν δραματικά μετά και την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, κου 

Τραμπ. 

3. Δεν θα μεταβληθεί η θέληση των ισχυρών κρατών της ΕΕ και κατ΄ 

επέκταση της ίδιας της ΕΕ, για συνεργασία και προώθηση της ευρωπαϊκής 

οικοδόμησης μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

4. Η θέληση των ευρωπαϊκών χωρών για την εφαρμογή Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) αλλά κυρίως και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ) παραμένει σταθερή. 

5. Η υφιστάμενη πολιτικοστρατιωτική και πολιτικοοικονομική κατάσταση 

στην Ευρώπη δεν θα παρουσιάσει δραματικές αλλαγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η νέα στρατηγική της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική, με βάση το κείμενο που 

παρουσίασε η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Μογκερίνι, από τον Ιούνιο του 2016, με τον 

τίτλο «Κοινό Όραμα, Κοινή δράση: Ισχυρότερη Ευρώπη (Shared Vision,Common 

Action: A Stronger Europe)», έρχεται να αντικαταστήσει τη προηγούμενη που είναι 

από το 2003 του πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Χαβιέ 

Σολάνα, η οποία άρχιζε με τις λέξεις: «Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο 

ευημερούσα, με ασφάλεια και ελευθερία».4 Μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τον 

Οκτώβριο 1997, γίνεται πλέον απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό ότι δεν μπορεί να 

υπάρξει αξιόπιστη εξωτερική πολιτική χωρίς χάραξη στρατηγικής.5 

Στην ερώτηση γιατί μία νέα στρατηγική επιχείρησε να απαντήσει και η 

Nathalie Tocci6, που ως ειδική σύμβουλος της Mogherini ανέλαβε τη διαδικασία 

εκπόνησης του νέου κειμένου στρατηγικής. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Προσδιορίζοντας και συμφωνώντας σε μία σειρά συμφερόντων και στόχων 

καθώς και στα μέσα για να πετύχουμε μία στρατηγική μπορεί να γίνει ένα εργαλείο 

που θα ενθαρρύνει διάφορους δρώντες, μέσα και πολιτικές να εργαστούν σε 

μεγαλύτερη συνέργεια. Αυτός είναι και ο λόγος γιατί η πρόθεση δεν ήταν η 

αναθεώρηση της παλιάς στρατηγικής του 2003 αλλά η ανάπτυξη μίας ευρύτερης 

συνολικής στρατηγικής που θα έφερνε κοντά σε ένα συνεκτικό όλο τις πολλαπλές 

διαστάσεις της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, σχετιζόμενες και μη με την ασφάλεια». 

                                              
 4 Με αυτή τη στρατηγική ο Solana επιχείρησε να επουλώσει τα εσωτερικά ευρωπαϊκά 
τραύματα που δημιούργησε η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράκ και οι επακόλουθες διαφωνίες, 
κυρίως μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας από τη μια και της Γαλλίας και της Γερμανίας από την άλλη. 
Το βασικό μήνυμα ήταν η «αποτελεσματική πολυμέρεια» (effective multilateralism), που συνόψιζε 
τη γαλλο-γερμανική θέση απέναντι στην αμερικανική μονομέρεια. 

5 Στ. Περράκης – Ν. Κοντζιάς, «Στόχοι και τακτικές στην διακυβερνητική διάσκεψη της ΕΕ του 
1996-1997», Σάκκουλας, Αθήνα, 1999 

6 Αντιπρόεδρος του Instituto Affari Internazionali στη Ρώμη και εκδότης του περιοδικού «The 
International Spectator» 
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Το χαρακτηριστικό του κειμένου της νέας στρατηγικής δεν είναι τόσο η 

υπάρχουσα εξωτερική πολιτική της ΕΕ και τα προβλήματα της, όσο αυτό στο 

οποίο η εξωτερική πολιτική πρέπει να εξελιχθεί. Με τα κοινά συμφέροντα, τις 

αρχές και τις πέντε (5) προτεραιότητες που τέθηκαν, η νέα στρατηγική αποσκοπεί 

στην ενστάλαξη στα κράτη μέλη μίας ενότητας για τον κοινό σκοπό, που θα τη 

μετέφραζε κανείς σε μία ενότητα στην πράξη ως απώτερο στόχο. 

Αυτή η νέα συνολική στρατηγική της ΕΕ δημιουργήθηκε γιατί μόνο με μία 

νέα στρατηγική θα μπορέσει η ΕΕ να ανταπεξέλθει στις νέες δοκιμασίες που 

αντιμετωπίζει όσον αφορά την αυξανόμενη αστάθεια και ανασφάλεια. Οι κρίσεις, 

εντός και πέραν των συνόρων της, επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των πολιτών της. 

Και όπως αναφέρει και η ίδια η ’Υπατος στην εισαγωγή της, μια ισχυρή Ένωση 

πρέπει να σκέφτεται στρατηγικά, να έχει κοινό όραμα και να ενεργεί συλλογικά. 

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο μετά το βρετανικό δημοψήφισμα και την απόφαση 

του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει. 

Η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις αρχές, τα συμφέροντα και τις προτεραιότητές 

της. Είναι κοινά αποδεκτό ότι καμία από τις χώρες της ΕΕ δεν έχει τη δύναμη ή 

τους πόρους να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

των καιρών μόνη της. Όμως, χάρη σε μια ΕΕ μισού δισεκατομμυρίου περίπου 

πολιτών, οι δυνατότητές αυξάνονται και στην πραγματικότητα γίνονται ασύγκριτες. 

Το διπλωματικό της δίκτυο δραστηριοποιείται εκτενώς και σε βάθος, σε κάθε 

γωνιά του πλανήτη. Από οικονομική άποψη, η ΕΕ ανήκει στις τρεις ισχυρότερες 

οικονομίες του κόσμου. Είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος και ο κυριότερος 

ξένος επενδυτής για κάθε χώρα, σχεδόν, του πλανήτη. Συλλογικά επενδύει στην 

αναπτυξιακή συνεργασία περισσότερο από όλον τον υπόλοιπο κόσμο μαζί. 

Είναι επίσης σαφές, ωστόσο, ότι δεν αξιοποιεί ακόμη πλήρως, τις εν λόγω 

δυνατότητες. Μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της κατανοεί ότι πρέπει να 

αναλάβει συλλογικά ευθύνη για τον ρόλο της στον κόσμο. Όλοι οι εταίροι της 

περιμένουν από την ΕΕ να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, μεταξύ άλλων ως 

εγγυητής της παγκόσμιας ασφάλειας. Η ΕΕ όμως θα μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες των πολιτών της και να διασφαλίσει με τη θετική πορεία των 
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εταιρικών της σχέσεων, μόνον εάν ενεργήσουν συνολικά τα κράτη μέλη της μαζί 

και ενωμένα. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της νέας συνολικής στρατηγικής. 

Τώρα, ο όρος «συνολική» δεν έχει μόνο γεωγραφική σημασία. Αναφέρεται 

επίσης στο ευρύ φάσμα πολιτικών και μέσων που προωθεί η στρατηγική. Εστιάζει 

τόσο στις στρατιωτικές δυνατότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όσο 

και στις ευκαιρίες απασχόλησης, τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Αφορά την εδραίωση της ειρήνης και την ανθεκτικότητα 

των κρατών και των κοινωνιών, εντός της Ευρώπης και γύρω από αυτήν. 

Είναι γεγονός όμως ότι ζούμε σε καιρούς υπαρξιακής κρίσης, τόσο εντός 

όσο και εκτός της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα που πέτυχε πρωτοφανή ειρήνη, 

ευημερία και δημοκρατία αρχίζει να βρίσκεται από αρκετούς υπό αμφισβήτηση. 

Στα ανατολικά, έχει παραβιαστεί η ευρωπαϊκή τάξη ασφάλειας, ενώ η τρομοκρατία 

και η βία πλήττουν τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και την ίδια την 

Ευρώπη. Σε ορισμένα τμήματα της Αφρικής ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης 

δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον ρυθμό της δημογραφικής αύξησης, στην Ασία 

αυξάνονται οι εντάσεις όσον αφορά την ασφάλεια, ενώ η κλιματική αλλαγή 

προκαλεί περαιτέρω αναστάτωση. 

Όμως οι καιροί αυτοί προσφέρουν και εξαιρετικές ευκαιρίες. Η παγκόσμια 

ανάπτυξη, η κινητικότητα και η τεχνολογική πρόοδος – παράλληλα με την 

εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων – δίνουν τη δυνατότητα σε πολλά κράτη μέλη 

να ευημερήσουν, ενώ επιτρέπουν σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να 

ξεφύγουν από τη φτώχεια και να ζήσουν μακρότερη και πιο ελεύθερη ζωή. 

Η ΕΕ θα κινηθεί σε αυτόν τον δύσκολο, πιο συνδεδεμένο, αμφιλεγόμενο και 

σύνθετο κόσμο με βασικά εργαλεία τα κοινά της συμφέροντα, τις αρχές και τις 

προτεραιότητές της που αναλύονται παρακάτω. 

1. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

α. Ειρήνη και ασφάλεια 
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Η ΕΕ θα πρoάγει την ειρήνη και θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πoλιτών και 

του εδάφους της. Η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο 

αλληλένδετες. Η εσωτερική της ασφάλεια συνεπάγεται το παράλληλο ενδιαφέρον 

για την ειρήνη στις γειτονικές και παρακείμενες περιοχές. Αυτό συνεπάγεται 

διευρυμένο ενδιαφέρον στην πρόληψη των συγκρούσεων, την προαγωγή της 

ανθρώπινης ασφάλειας, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας 

και την επιδίωξη ενός ασφαλέστερου κόσμου. 

β. Ευημερία 

Η ΕΕ θα προάγει την ευημερία του πληθυσμού της. Είναι προς το 

συμφέρον της ΕΕ να έχει δίκαιες και ανοικτές αγορές, να διαμορφωθούν 

παγκόσμιοι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες και να έχει βιώσιμη 

πρόσβαση στα παγκόσμια κοινά αγαθά μέσα από ανοιχτές θαλάσσιες, χερσαίες, 

εναέριες και διαστημικές οδούς. Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή επανάσταση, η 

ευημερία εξαρτάται επίσης από την ελεύθερη ροή πληροφοριών που θα 

διευκολυνθεί μόνο από ένα ελεύθερο και ασφαλές Διαδίκτυο. 

γ. Ανθεκτικότητα των Δημοκρατιών της 

Η ΕΕ θα προάγει την ανθεκτικότητα των δημοκρατιών της. Η συνεπής 

εφαρμoγή των αξιών της θα καθoρίσει την εξωτερική αξιοπιστία και επιρροή της. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δημοκρατιών της, θα σέβεται τα εθνικά, το 

ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο σε όλους τους τομείς, από τη μετανάστευση και το 

άσυλο έως την ενέργεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το εμπόριο. Ο 

σεβασμός των αξιών πρέπει να είναι ζήτημα δικαίου, καθώς και ηθικής και 

ταυτότητας. 

δ. Παγκόσμια τάξη 

Η ΕΕ θα προωθήσει μια παγκόσμια τάξη βασιζόμενη σε κανόνες, ενώ η 

πολυμερής προσέγγιση θα αποτελεί τη βασική αρχή της και τα Ηνωμένα Έθνη θα 

είναι στον πυρήνα της. Ως μια ένωση χωρών μεσαίου και μικρού μεγέθους, η ΕΕ 

έχει ένα κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον που δεν είναι άλλο από το να αντιμετωπίσει 



7 

 

 

 

τον κόσμο από κοινού. Η ΕΕ, με το «βάρος»της, μπορεί να συμφωνήσει κανόνες 

που θα περιέχουν πολιτικές ισχύος που θα συμβάλλουν σε έναν ειρηνικό, δίκαιο 

και ευημερούντα κόσμο. Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 

αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα αυτού του γεγονότος. Μια πολυμερής τάξη που 

θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, μεταξύ άλλων και στις αρχές του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, αποτελεί τη μόνη εγγύηση για ειρήνη και ασφάλεια, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της ΕΕ. Μια βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια 

τάξη απελευθερώνει ολόκληρο το δυναμικό μιας ευημερούσας Ένωσης με 

ανοικτές οικονομίες και ισχυρές παγκόσμιες συνδέσεις και ενσωματώνει τις 

δημοκρατικές αξίες στο διεθνές σύστημα. 

2. ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η ΕΕ θα διέπεται από σαφείς αρχές. Οι αρχές αυτές απορρέουν συγχρόνως 

από τη ρεαλιστική αξιολόγηση του σημερινού στρατηγικού περιβάλλοντος και από 

την ιδεαλιστική φιλοδοξία στο να προωθήσει η ΕΕ έναν καλύτερο κόσμο. Για τη 

χάραξη της πορείας μεταξύ της Σκύλλας του απομονωτισμού και της Χάρυβδης 

του άκριτου παρεμβατισμού, η ΕΕ θα συνεργαστεί με τον υπόλοιπο κόσμο 

εκδηλώνοντας υπευθυνότητα έναντι των άλλων και ευαισθησία για τα απρόβλεπτα 

γεγονότα. Ο βασιζόμενος σε αρχές ρεαλισμός θα καθοδηγεί την εξωτερική δράση 

της τα επόμενα χρόνια. 

α. Ενότητα 

Σε ένα πιο πολύπλοκο κόσμο μετατοπίσεων και διάχυσης της παγκόσμιας 

ισχύος, η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Η σφυρηλάτηση της ενότητάς της 

δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε τόσο απαραίτητη, ούτε τόσο επείγουσα. Ποτέ άλλοτε η 

ενότητά της δεν αμφισβητήθηκε τόσο πολύ. Το σίγουρο είναι ότι η ενότητα της ΕΕ 

μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα από ότι οι μεμονωμένες και ασυντόνιστες 

δράσεις των κρατών μελών. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ εθνικών και 

ευρωπαϊκών συμφερόντων. Τα κοινά συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν μόνο με την 

κοινή στάση και δράση. Μόνο το συνδυασμένο βάρος μιας πραγματικής Ένωσης 
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έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ασφάλεια, ευημερία και δημοκρατία για τους 

πολίτες της και να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Τα συμφέροντα των πολιτών 

της ΕΕ υλοποιούνται καλύτερα μέσω του κοινού σκοπού μεταξύ των κρατών 

μελών, των θεσμικών οργάνων και της ενότητας στη δράση εφαρμόζοντας από 

κοινού συνεκτικές πολιτικές. 

β. Συνεργασία 

Σε έναν πιο συνδεδεμένο κόσμο, η ΕΕ θα συνεργάζεται με άλλους φορείς. Η 

ΕΕ δεν μπορεί να αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο για να αποτρέψει 

εξωτερικές απειλές. Για την προαγωγή της ασφάλειας και της ευημερίας των 

πολιτών της και για τη διαφύλαξη των δημοκρατιών της, θα διαχειριστεί την 

αλληλεξάρτηση, με όλες τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τους φόβους που αυτή 

δημιουργεί κάνοντας συνεργασίες με τον ευρύτερο κόσμο. 

Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να υψώσει αναχώματα για να αποτρέψει τις 

εξωτερικές απειλές. Η υποχώρηση από τον κόσμο θα έχει ως αποτέλεσμα να της 

στερήσει από τις ευκαιρίες που παρουσιάζει ένας συνδεδεμένος κόσμος. Η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η ανεπάρκεια των πόρων δεν γνωρίζουν 

σύνορα, όπως και το διακρατικό έγκλημα και η τρομοκρατία. Η εξωτερική 

διάσταση δεν μπορεί να διαχωριστεί από την εσωτερική. Στην πράξη, οι 

εσωτερικές πολιτικές συχνά ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της εξωτερικής 

δυναμικής. 

γ. Υπευθυνότητα 

Σε έναν πιο αμφιλεγόμενο κόσμο, η ΕΕ θα καθοδηγείται από ένα ισχυρό 

αίσθημα ευθύνης. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για την επίλυση των κρίσεων. 

Ωστόσο, η υπεύθυνη συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Ως εκ 

τούτου, η ΕΕ θα ενεργήσει άμεσα για την πρόληψη βίαιων συγκρούσεων, θα είναι 

έτοιμη να ανταποκριθεί υπεύθυνα αλλά και αποφασιστικά στις κρίσεις, θα 

διευκολύνει τις συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο και θα δεσμευτεί μακροπρόθεσμα. 
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Θα αναλάβει την ευθύνη κυρίως στην Ευρώπη και στις γειτονικές της 

περιοχές, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει στοχοθετημένη δράση πέραν αυτής. Θα 

δράσει σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των 

συγκρούσεων και της φτώχειας. 

δ. Εταιρική σχέση 

Η ΕΕ θα καταστεί ένας υπεύθυνος παγκόσμιος παράγοντας, ωστόσο η 

ευθύνη θα πρέπει να επιμερίζεται και απαιτεί η ΕΕ να αφιερώσει χρόνο στις 

εταιρικές σχέσεις τις. Η ευθύνη συμβαδίζει με την ανανέωση των εξωτερικών 

εταιρικών σχέσεών της. Για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΕ θα απευθυνθεί σε 

κράτη, περιφερειακούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεργαστεί με τους 

βασικούς εταίρους, τις χώρες με παρόμοιες αντιλήψεις και με περιφερειακές 

ομάδες χωρών. Θα εμβαθύνει τις εταιρικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών 

και τον ιδιωτικό τομέα, που αποτελούν βασικούς παράγοντες σε ένα 

διαδικτυωμένο κόσμο. 

3. ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Α. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

H στρατηγική ξεκινά από τα του οίκου της. Σε αντίθεση με τη προηγούμενη 

στρατηγική η νέα συνολική στρατηγική της ΕΕ ξεκινά από το εσωτερικό της. Η ίδια 

αυτή ενοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να απολαμβάνουν 

άνευ προηγουμένου επίπεδα ασφάλειας, δημοκρατίας και ευημερίας. Εντούτοις, η 

τρομοκρατία, οι υβριδικές απειλές, η οικονομική αστάθεια, η κλιματική αλλαγή και η 

ενεργειακή ανασφάλεια θέτουν σήμερα σε κίνδυνο τους πολίτες και το έδαφός της. 

Η επίτευξη του αρμόζοντος επιπέδου φιλοδοξίας και στρατηγικής αυτονομίας είναι 

σημαντικά για την ικανότητα της Ευρώπης να προάγει την ειρήνη και την ασφάλεια 

εντός και εκτός των συνόρων της. Ως εκ τούτου, θα ενισχύει τις προσπάθειές τις 

για την: 

(1) άμυνα 
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(2) ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

(3) καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(4) ενέργεια 

(5) στρατηγικές επικοινωνίες 

Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους για αμοιβαία 

συνδρομή και αλληλεγγύη που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Η ΕΕ θα εντείνει τη 

συμβολή της στη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, σε στενή συνεργασία με τους 

εταίρους της, αρχής γενομένης με το ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα για την ασφάλεια και άμυνα, 

η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη και ικανή για την αποτροπή, την αντιμετώπιση των 

εξωτερικών απειλών και την προστασία της από αυτές. Μολονότι το ΝΑΤΟ 

υφίσταται για να υπερασπίζεται τα μέλη του από τις εξωτερικές επιθέσεις7 η ΕΕ 

πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένη, εκπαιδευμένη και οργανωμένη για να 

συμβάλει αποφασιστικά σε αυτές τις συλλογικές προσπάθειες, καθώς και να 

μπορεί να δρα αυτόνομα, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει τα κράτη μέλη της, να μπορεί 

να ανταποκρίνεται σε εξωτερικές κρίσεις και να βοηθά στην ανάπτυξη της 

ασφάλειας και των αμυντικών ικανοτήτων των εταίρων της, εκτελώντας τα 

καθήκοντα αυτά σε συνεργασία με τρίτους. Παράλληλα με τη διαχείριση των 

εξωτερικών κρίσεων και της δημιουργίας ικανοτήτων, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 

είναι σε θέση να συνδράμει στην προστασία των μελών της, κατόπιν αιτήσεώς 

τους, καθώς και των θεσμικών της οργάνων. Αυτό σημαίνει την υλοποίηση των 

δεσμεύσεών της για αμοιβαία βοήθεια και αλληλεγγύη και περιλαμβάνει την 

αντιμετώπιση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών προκλήσεων, όπως 

η τρομοκρατία, οι υβριδικές απειλές, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, η ενεργειακή 

ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα και η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. 

                                              
7 πρέπει να σημειωθεί ότι 22 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είναι και κράτη μέλη της ΕΕ 
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Για παράδειγμα, οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) μπορούν να συνεργαστούν με την ευρωπαϊκή 

συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και τους ειδικευμένους οργανισμούς της ΕΕ για 

την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων και της ασφάλειας στη θάλασσα ώστε 

να σωθούν περισσότερες ζωές, να καταπολεμηθεί το διασυνοριακό έγκλημα και να 

παρεμποδιστούν τα δίκτυα της λαθραίας διακίνησης. 

Τα κράτη μέλη όμως θα χρειαστούν τα βιομηχανικά και τεχνολογικά μέσα 

για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τις ανωτέρω ικανότητες που στηρίζουν τη 

δυνατότητά τους να δρουν αυτόνομα. Αν και η πολιτική άμυνας και οι συναφείς 

δαπάνες παραμένουν εθνικά προνόμια, κανένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να 

το πράξει μεμονωμένα. Για αυτό το λόγο, απαιτείται συντονισμένη και συνεργατική 

προσπάθεια. Η ανάπτυξη και διατήρηση αμυντικών ικανοτήτων απαιτεί αφενός 

επενδύσεις και αφετέρου, βελτιστοποίηση της χρήσης των εθνικών πόρων μέσω 

στενότερης συνεργασίας. 

Η ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και θα εντείνει τη συμβολή της στην 

ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης σύμφωνα με τις Συνθήκες. Ο σταδιακός 

συγχρονισμός και η αμοιβαία προσαρμογή των κύκλων σχεδιασμού της εθνικής 

άμυνας και οι πρακτικές ανάπτυξης ικανοτήτων, μπορούν να ενισχύσουν τη 

στρατηγική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών. Τα ενωσιακά κονδύλια για τη 

στήριξη της αμυντικής έρευνας και των τεχνολογιών και η πολυεθνική συνεργασία, 

καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας (ΕΟΑ), αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τις προσπάθειες της 

ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας που θα υποστηρίζεται από μια ισχυρή 

ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. 

Β. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
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Ως δεύτερη προτεραιότητα η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στην ανθεκτικότητα8 

των κρατών και των κοινωνιών στα ανατολικά έως την Κεντρική Ασία, και στα 

νότια έως την Κεντρική Αφρική. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας πολιτικής 

διεύρυνσης της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη μίας αξιόπιστης διαδικασίας 

προσχώρησης βασιζόμενης σε αυστηρή και δίκαιη επιβολή όρων, για την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και της 

Τουρκίας. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), πολλοί 

επιθυμούν την οικοδόμηση στενότερων σχέσεων με την ΕΕ. Η διαρκής έλξη που 

ασκείται μπορεί να αποτελέσει μοχλό μεταμόρφωσης των εν λόγω χωρών. Η 

ανθεκτικότητα ωστόσο αποτελεί επίσης προτεραιότητα σε άλλες χώρες εντός και 

εκτός του πλαισίου της ΕΠΓ. Η ΕΕ θα στηρίξει διαφορετικές οδούς προς την 

ανθεκτικότητα, εστιάζοντας στις πιο επείγουσες περιπτώσεις κυβερνητικής και 

οικονομικής αστάθειας ή αστάθειας που αφορά την κοινωνία, το κλίμα ή την 

ενέργεια, ενώ θα αναπτύξει αποτελεσματικότερες πολιτικές μετανάστευσης για την 

Ευρώπη και τους εταίρους της. 

Η ΕΕ θα ακολουθήσει μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την ανθεκτικότητα 

των περιοχών που την περιβάλλουν. Ενώ τα καταπιεστικά κράτη είναι εγγενώς 

ευάλωτα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, υπάρχουν ωστόσο πολλοί τρόποι για να 

δημιουργηθούν ευημερούσες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Η ΕΕ 

πρέπει να εφαρμόσει εξατομικευμένες πολιτικές για τη στήριξη μιας χωρίς 

αποκλεισμούς και υπεύθυνης διακυβέρνησης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διαφθοράς και του οργανωμένου 

εγκλήματος, καθώς και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα 

πρέπει να εφαρμόσει προσεγγίσεις βασισμένες στα δικαιώματα και την ανάληψη 

ευθύνης για τη μεταρρύθμιση των τομέων της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της 

άμυνας και να στηρίξει τα ευάλωτα κράτη στην δημιουργία ικανοτήτων, μεταξύ 

άλλων και στον κυβερνοχώρο. 

                                              
8 Η λέξη ανθεκτικότητα είναι αυτή που επαναλαμβάνεται τις περισσότερες φορές στο κείμενο 

της νέας στρατηγικής. Η έννοια αυτή ανάγεται σε βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. 
Στόχος πλέον δεν είναι η αλλαγή των μη δημοκρατικών καθεστώτων, αλλά να βοηθηθούν τα κράτη 
αυτά για να γίνουν λιγότερο ευάλωτα, πιο «ανθεκτικά», πριμοδοτώντας έτσι τη σταθερότητα έναντι 
της αλλαγής. 
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Θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες μέσω της ανάπτυξης, της διπλωματίας 

και της ΚΠΑΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές της για τη μεταρρύθμιση 

του τομέα της ασφάλειας ενθαρρύνει και ενισχύει τις ικανότητες των εταίρων της με 

στόχο την παροχή ασφάλειας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Θα συνεργαστεί 

με άλλους διεθνείς παράγοντες, συντονίζοντας τις δράσεις της για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων με τα ΗΕ και το ΝΑΤΟ ειδικότερα. 

Τα κράτη είναι ανθεκτικά όταν οι κοινωνίες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε 

καλύτερη θέση και έχουν ελπίδα για το μέλλον. Κατ' αναλογία προς τους στόχους 

της βιώσιμης ανάπτυξης, η ΕΕ θα υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση έναντι των 

οικείων πολιτικών για την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη, τη μετανάστευση, 

το εμπόριο, τις επενδύσεις, τις υποδομές, την εκπαίδευση, την υγεία και την 

έρευνα, και θα βελτιώσει την οριζόντια συνοχή μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 

μελών της. Θα καταπολεμήσει τη φτώχεια και την ανισότητα, θα διευρύνει την 

πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική ασφάλιση και θα 

υπεραμυνθεί των ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους 

νέους. Θα προωθήσει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νέα οικονομικά 

επιτεύγματα, για την απασχόληση και την ένταξη των περιθωριοποιημένων 

ομάδων. Τα αναπτυξιακά ταμεία θα πρέπει να αποτελέσουν καταλύτη 

στρατηγικών επενδύσεων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

δίνοντας ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 

μεταφορά τεχνολογίας. 

Επιπρόσθετα, η ανθεκτικότητα των κοινωνιών θα πρέπει να ενισχυθεί με 

την εμβάθυνση των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΕ πρέπει να 

απευθυνθεί κατά κύριο λόγο στις πολιτιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές 

κοινότητες, τους κοινωνικούς εταίρους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και να καταγγείλει τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας 

των πολιτών, μεταξύ άλλων με τις παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου και του 

συνεταιρίζεσθαι. Οι θετικές μεταβολές δεν μπορούν παρά να είναι ενδογενείς και 

μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να υλοποιηθούν. Η δέσμευσή της ΕΕ προς την 

κοινωνία των πολιτών θα έχει για αυτό το λόγο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
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Γ. ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Η τρίτη προτεραιότητα που θέτει η νέα στρατηγική είναι η υλοποίηση της 

συνολικής προσέγγισης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων μέσω της 

συνεκτικής εφαρμογής όλων των πολιτικών που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ. 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι όταν ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις, 

απειλούνται τα κοινά ζωτικά της συμφέροντα. Η ΕΕ θα εργαστεί με πρακτικό 

τρόπο και βάσει αρχών για την οικοδόμηση της ειρήνης και θα προάγει την 

ασφάλεια των ανθρώπων μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης. Όμως η έννοια και 

το πεδίο εφαρμογής της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» θα επεκταθούν. Η ΕΕ θα 

αναλάβει δράση σε όλες τις φάσεις του κύκλου των συγκρούσεων, ενεργώντας 

εγκαίρως για την πρόληψη, ανταποκρινόμενη υπεύθυνα και αποφασιστικά στις 

κρίσεις, επενδύοντας στη σταθεροποίηση και αποφεύγοντας την πρόωρη 

αποχώρηση όταν ξεσπά νέα κρίση. Η ΕΕ θα ενεργεί σε διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης. Συγκρούσεις όπως αυτές της Συρίας και της Λιβύης έχουν 

τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες διαστάσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. 

Τέλος, είναι προφανές ότι καμία από αυτές τις συγκρούσεις δεν μπορεί να 

επιλυθεί μόνο με τις ενέργειες της ΕΕ. Η βιώσιμη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσω ολοκληρωμένων συμφωνιών βασιζόμενων σε ευρείες, βαθιές και διαρκείς 

εταιρικές σχέσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τις οποίες η ΕΕ θα 

προωθήσει και θα στηρίξει. 

(1) Επίτευξη ειρήνης με προληπτικές δράσεις 

Είναι γνωστό εδώ και καιρό, ότι η πρόληψη των συγκρούσεων είναι πιο 

αποδοτική και αποτελεσματική από την εμπλοκή σε κρίσεις αφού αυτές 

εκδηλωθούν. Όταν ξεσπάσει μια σύγκρουση, με την πάροδο του χρόνου 

καθίσταται κατά κανόνα ακόμα πιο δυσεπίλυτη. Η ΕΕ έχει καλές επιδόσεις στον 

τομέα της εδραίωσης της ειρήνης και της διπλωματίας με προληπτικές δράσεις. Ως 

εκ τούτου, θα εντείνει τις προσπάθειές της για την πρόληψη, την παρακολούθηση 
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των βαθύτερων αιτιών, όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 

ανισότητες, η σημασία των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή, η οποία 

αποτελεί έναν πολλαπλασιαστή απειλών που επιδρά καταλυτικά στην έλλειψη 

νερού και τροφίμων, τις πανδημίες και τις εκτοπίσεις πληθυσμών. Η έγκαιρη 

προειδοποίηση δεν έχει μεγάλη αξία εκτός εάν ακολουθείται από έγκαιρη δράση. 

Αυτό συνεπάγεται την τακτική υποβολή εκθέσεων και προτάσεων στο Συμβούλιο, 

την προληπτική διπλωματία και διαμεσολάβηση μέσω της κινητοποίησης των 

αντιπροσωπειών και των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και την εμβάθυνση των 

συμπράξεων με την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει η ΕΕ να αναπτύξει μια πολιτική 

νοοτροπία της ταχύτερης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου βίαιων 

συγκρούσεων. 

(2) Ασφάλεια και σταθερότητα 

Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα, υπεύθυνα και 

αποφασιστικά στις κρίσεις, συμβάλλοντας ειδικότερα στην καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ασφάλεια όταν συνάπτονται 

ειρηνευτικές συμφωνίες και όταν σχηματίζονται ή τελούν υπό διαμόρφωση 

μεταβατικές κυβερνήσεις. Μέσω της συνεκτικής αξιοποίησης των εσωτερικών και 

εξωτερικών πολιτικών της, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της 

ανασφάλειας που μπορεί ενδεχομένως να προκαλείται από τέτοιες συγκρούσεις 

και εκτείνεται από την παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων μέχρι την 

τρομοκρατία. 

Όταν εμφανίζεται η προοπτική της σταθεροποίησης, η ΕΕ πρέπει να 

διευκολύνει τα νομιμοποιούμενα θεσμικά όργανα στην ταχεία παροχή βασικών 

υπηρεσιών και ασφάλειας στους τοπικούς πληθυσμούς, μειώνοντας τον κίνδυνο 

υποτροπής εκδηλώσεων βίας και επιτρέποντας στους εκτοπισμένους να 

επιστρέψουν. 

(3) Διευθέτηση συγκρούσεων 

Κάθε χώρα που αποτελεί εστία σύγκρουσης θα πρέπει να συνάψει και πάλι 

το δικό της κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και των πολιτών της. Η ΕΕ 
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θα στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, ενισχύοντας τη χωρίς αποκλεισμούς 

διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Μια πολιτική λύση χωρίς αποκλεισμούς, απαιτεί 

δράση σε όλα τα επίπεδα. Μέσω της ΚΠΑΑ και της ανάπτυξης και εξειδικευμένων 

χρηματοπιστωτικών μέσων θα συγκεραστούν οι προσπάθειες από την κορυφή 

προς τη βάση και από τη βάση προς την κορυφή, ενισχύοντας τα θεμέλια για 

βιώσιμη κρατική υπόσταση που θα βασίζεται στην τοπική ευθύνη. Η ΕΕ θα 

ενθαρρύνει επίσης τη διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα μέσω 

της διαμεσολάβησης και της διευκόλυνσης. Ταυτόχρονα, θα αναπτύξει πιο 

δημιουργικές προσεγγίσεις στη διπλωματία. 

Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα προωθήσει το ρόλο των γυναικών σε 

ειρηνευτικές προσπάθειες και πιο συγκεκριμένα από την εφαρμογή της απόφασης 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και 

την ασφάλεια έως τη βελτίωση της εσωτερικής ισορροπίας των φύλων στην ΕΕ.9 

(4) Πολιτική οικονομία της ειρήνης 

Η ΕΕ θα αναπτύξει τον χώρο στον οποίο η νόμιμη οικονομία μπορεί να 

εδραιωθεί και να παγιωθεί. Εν μέσω βίαιων συγκρούσεων, αυτό σημαίνει ότι θα 

διασφαλίσει την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να επιτρέψει τη 

διάθεση βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σημαίνει επίσης ότι θα εργαστεί για 

να διαλύσει την πολιτική οικονομία του πολέμου και να δημιουργήσει ευκαιρίες 

που να ευνοούν νόμιμα μέσα διαβίωσης. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη δημιουργία 

περισσότερων συνεργειών μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, τη 

διαμόρφωση της στήριξής της κατά τρόπο ώστε να παρέχει υγειονομική 

περίθαλψη, εκπαίδευση, προστασία, βασικά αγαθά και νόμιμη απασχόληση. 

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                              
 9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2017, «2017 Report on equality between women and men in the EE», 
ISSN: 2443-5228 στο: 
file:///C:/Users/f/Downloads/2017ReportonequalitybetweenwomenandmenintheEU.pdf 

../AppData/Local/Downloads/2017ReportonequalitybetweenwomenandmenintheEU.pdf
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Σε έναν κόσμο που έχει παγιδευτεί μεταξύ παγκόσμιων πιέσεων και 

τοπικών αντιδράσεων, η περιφερειακή δυναμική έρχεται στο προσκήνιο. Οι 

εθελοντικές μορφές περιφερειακής διακυβέρνησης προσφέρουν σε κράτη και 

λαούς την ευκαιρία να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα ασφάλειας, να 

αποκομίσουν τα οικονομικά οφέλη της παγκοσμιοποίησης, να εκφράσουν 

πληρέστερα πολιτισμούς και ταυτότητες και να ασκήσουν επιρροή στις 

παγκόσμιες υποθέσεις. Πρόκειται για θεμελιώδες στοιχείο για την ειρήνη και την 

ανάπτυξη της ίδιας της ΕΕ στον 21ο αιώνα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

ΕΕ θα στηρίξει τις περιφερειακές δομές συνεργασίας διεθνώς. Σε διάφορες 

περιφέρειες στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική 

αλλά και πέραν του Ατλαντικού, τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο,·στην Ασία 

και στην Αρκτική η ΕΕ θα καθοδηγεί τη δράση της βάσει συγκεκριμένων στόχων. 

Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε μία παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στο 

διεθνές δίκαιο και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και τη διαρκή πρόσβαση στα παγκόσμια κοινά αγαθά. Η δέσμευση αυτή σημαίνει 

ότι στόχος είναι η μετατροπή και όχι απλώς η διατήρηση του υπάρχοντος 

συστήματος. Η ΕΕ θα καταβάλει προσπάθειες για έναν ισχυρό ΟΗΕ, ως το 

θεμέλιο της πολυμερούς τάξης βάσει κανόνων, και θα αναπτύξει συντονισμένες 

απαντήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς 

οργανισμούς, με κράτη και με μη κρατικούς φορείς. 

(1) Από το όραμα στη δράση 

Η ΕΕ θα επιδιώξει την προώθηση των προτεραιοτήτων της, με την 

αξιοποίηση με συνεκτικό τρόπο των απαράμιλλων δικτύων της, του οικονομικού 

βάρους της και όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της. Για την εκπλήρωση 

των στόχων της, θα πρέπει να επενδύσει συλλογικά σε μια αξιόπιστη και 

διασυνδεδεμένη ΕΕ, ικανή να αντιδρά άμεσα. 

(2) Μία αξιόπιστη Ένωση 
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Για την υπεύθυνη συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο, η αξιοπιστία είναι 

ζωτικής σημασίας. Η αξιοπιστία της ΕΕ εξαρτάται από την ενότητά της, τα πολλά 

επιτεύγματά της, τη διαρκή έλξη που ασκεί, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή 

των πολιτικών της και την προσήλωση στις αξίες τις. Μία ισχυρότερη ΕΕ απαιτεί 

επίσης να επενδύσει σε όλες τις διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα, 

είναι επιτακτική η ανάγκη να επενδύσει στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. 

Απαιτείται πλήρες φάσμα αμυντικών ικανοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί σε 

εξωτερικές κρίσεις, να ενισχύσει τις ικανότητες των εταίρων της και να εγγυηθεί την 

ασφάλεια της Ευρώπης. 

Τα κράτη μέλη παραμένουν κυρίαρχα σε ότι αφορά τις αποφάσεις στον 

τομέα της άμυνας. Εντούτοις, για την απόκτηση και τη διατήρηση πολλών από 

αυτές τις ικανότητες, η αμυντική συνεργασία πρέπει να γίνει κανόνας. Η ΕΕ θα 

ενθαρρύνει συστηματικά την αμυντική συνεργασία και θα καταβάλει προσπάθειες 

για τη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, που είναι στοιχείο 

ζωτικής σημασίας για την αυτονομία αποφάσεων και δράσεων της. 

(3) Μία Ένωση ικανή να αντιδρά άμεσα 

Η διπλωματική δράση της πρέπει να στηρίζεται πλήρως στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας πρέπει να καταστεί 

περισσότερο ικανή να αντιδρά άμεσα. Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 

ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε πιο διαρθρωμένη μορφή συνεργασίας, με πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Και αυτή η αναπτυξιακή 

πολιτική θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη και να ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές 

προτεραιότητές της. 

(4) Μία διασυνδεδεμένη Ένωση 

Τέλος θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διασύνδεση στις εξωτερικές 

πολιτικές της, μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 

μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων των πολιτικών της. Θα πρέπει 
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επίσης να ενσωματώσει συστηματικά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής και τα θεσμικά όργανα. 

Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στο όραμα και τη φιλοδοξία για ισχυρότερη 

ΕΕ, πρόθυμη και ικανή να έχει θετική επιρροή στον κόσμο. Οι πολίτες της ΕΕ 

δικαιούνται μία πραγματική Ένωση που προάγει τα κοινά τους συμφέροντα μέσω 

της υπεύθυνης συνεργασίας με άλλους εταίρους. 

ΚΡΙΤΙΚΗ - Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον στην ΕΕ είναι πολύ πιο σύνθετο και πιο 

πολύπλοκο με αυτό της προηγούμενης στρατηγικής του 2003. Η ΕΕ έχει να 

αντιμετωπίσει μια σειρά από σοβαρές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Είναι 

σημαντικό ότι 13 χρόνια μετά την έκδοση της προηγούμενης στρατηγικής, 

πραγματοποιήθηκε μία ευρεία διαδικασία διαβούλευσης για την παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ. Το κείμενο διαφέρει ριζικά από το προηγούμενο, τόσο στο 

ύφος, όσο και στο περιεχόμενο. Η παλιά στρατηγική ήταν ένα υπεραισιόδοξο 

κείμενο. Η νέα στρατηγική της ΕΕ, είναι πιο σύνθετη αλλά και πιο ρεαλιστική, 

κυρίως σε ότι αφορά τις δυνατότητες της ΕΕ και την αδιαλλαξία των άλλων.10 

Μερικοί ήδη τη χαρακτήρισαν εξαιρετικά αμυντική, καθώς η «ανθεκτικότητα» της 

ΕΕ απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές προβάλει ως βασικός στόχος.11 

Η πραγματική δύναμη της νέας στρατηγικής έγκειται στο εκτεταμένο πεδίο 

της. Η δράση της ΕΕ πρέπει να γίνει πιο συντονισμένη σε όλες τις εσωτερικές και 

εξωτερικές πολιτικές. Η ανάγκη να ξεπεραστούν θεσμικές αγκυλώσεις και να 

λειτουργούν όλα τα όργανα της ΕΕ μαζί και με συντονισμένο τρόπο, διαπερνά όλο 

το κείμενο της νέας στρατηγικής. 

                                              
10 S. Biscop, «The EU Global Strategy: Realpolitik with European characteristics», Security 

Policy Brief no 75, Egmont Institute, Ιούλιος 2016. 

11 A. Bendick, «The Global Strategy for the EU’s Foreign and Security», SWP Commentary 38, 
German Institute for International and Security Affairs, Αύγουστος 2016 
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Δύο είναι οι σημαντικοί παράγοντες που κατέστησαν την ανανέωση της 

έκδοσης του 2003 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και Ασφάλειας (ΕΣΑ) 

επιβεβλημένη: 

1. Η παλιά διάκριση μεταξύ εξωτερικής διαχείρισης κρίσεων από την ΕΕ 

και οι αυξημένες απαιτήσεις για εσωτερική ασφάλεια, που ήταν παλιά δύο 

διαφορετικά θέματα, κατέστη παρωχημένη. Η αστάθεια και οι συγκρούσεις στη Μ. 

Ανατολή και την Αφρική έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια μέσα στην 

Ευρώπη κυρίως μέσω κάποιων δευτερογενών επιπτώσεων όπως η παράνομη 

μετανάστευση, το διεθνές έγκλημα και η τρομοκρατία. Η σύνδεση των εξωτερικών 

και εσωτερικών πολιτικών ασφάλειας και των μέσων της, είναι μια αναγκαιότητα 

για την αντιμετώπιση αυτών των δευτερογενών επιπτώσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα σύνδεσης αυτών των δύο πολιτικών ασφαλείας αποτελούν οι 

αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός αλλά και εκτός της 

Ευρώπης. Όπως αναφέρει και η ευρωβουλευτής κα Κοππά, τα όρια του «εντός» 

και του «εκτός», της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας είναι πολύ πιο 

ασαφή από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Οι μεγάλες απειλές περνούν τα σύνορα 

και απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. Πλέον η εσωτερική ασφάλεια προσεγγίζει, 

σε μερικές περιπτώσεις ταυτίζεται με την εξωτερική.12 

2. Οι ίδιες οι προκλήσεις για την ασφάλεια έχουν γίνει πολυδιάστατες. Η 

απάντηση σε τέτοιες απειλές πρέπει να είναι αντίστοιχα πολυδιάστατη. Όλα τα 

διαθέσιμα εργαλεία πρέπει να συγκεντρωθούν σε μια κοινή προσέγγιση και έναν 

κοινό σκοπό. Δεδομένου ότι η ΕΕ, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, έχει μια ευρεία σειρά 

ευθυνών σε όλους τους τομείς της διακυβέρνησης, αυτό απαιτεί μια πολύ πιο 

ευρύτερη στρατηγική. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος, που η Ύπατη 

Εκπρόσωπος, αποφάσισε να δώσει το όνομα της συνολικής στρατηγικής «Global 

strategy» στη νέα της στρατηγική. 

                                              
12 Μ. Κοππά, «Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας: Η ιστορία, οι θεσμοί, οι στρατηγικές», 

Πατάκη, Αθήνα, Ιούνιος 2017, σ. 39 
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Πρέπει να τονίσω ότι στο κείμενο της νέας στρατηγικής δίδεται μεγάλη 

έμφαση στην στρατιωτική ικανότητα της ΕΕ, αλλά η στρατηγική παραμένει ελλιπής 

σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στρατιωτικά μέσα. Ενώ το κείμενο 

του κου Σολάνα εγκαινίαζε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για μια στρατηγική νοοτροπία 

που να προωθεί την έγκαιρη, γρήγορη, και όταν είναι απαραίτητο, ισχυρή 

παρέμβαση, στη νέα στρατηγική η επικεφαλής κα Μογκερίνι αποφεύγει τη λέξη 

«παρέμβαση» συνολικά και μιλά μάλλον αόριστα για την παροχή ασφάλειας όταν 

επιτυγχάνονται συμφωνίες ειρήνης και για τη στήριξη στις κατά τόπου εκεχειρίες. 

Το νέο σύνθημα που δεν είναι άλλο από την «ανθεκτικότητα», χρησιμοποιείται 

ξανά και ξανά στο κείμενο και φαίνεται να δείχνει μια προτεραιότητα στη 

σταθερότητα. 

Δεδομένου ότι το κείμενο είχε ως στόχο να βρει την έγκριση όλων των 

κρατών μελών, τα συμφέροντα και οι τρόποι επιδίωξης είναι προσεκτικά 

διατυπωμένα μαζί με τις πάγιες θέσεις της ΕΕ. 

Το βασικότερο όμως πρόβλημα της νέας στρατηγικής είναι εξωγενές. Είναι 

οι δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες θα κληθεί να υλοποιηθεί και οι 

φυγόκεντρες δυνάμεις που έχουν αρχίσει να ενισχύονται μέσα στην ΕΕ μετά και το 

δημοψήφισμα στη Μ. Βρετανία και την απόφαση της να αποχωρήσει αλλά κυρίως 

με την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών καθώς και των ακροδεξιών δυνάμεων εντός 

των κρατών μελών της ΕΕ. Οι συνθήκες αυτές δεν βοηθούν καθόλου στη 

δημιουργία ενός εύκρατου πολιτικού και κοινωνικού κλίματος για μία νέα 

προσπάθεια θεσμικής ολοκλήρωσης και ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης στην 

κατεύθυνση μίας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. 

Παρά όμως αυτό το αρνητικό κλίμα, πρέπει να γίνει σαφές, ότι όλοι οι 

ηγέτες της ΕΕ χαιρέτησαν την παρουσίαση της στρατηγικής και κάλεσαν την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών 

να προωθήσουν τις εργασίες διαλόγου και προώθησης του κειμένου. 

Η ΕΕ περηφανεύεται για την ήπια ισχύ της και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, 

γιατί είναι η καλύτερη στον τομέα αυτό. Για τη συλλογική άμυνα, το ΝΑΤΟ 



22 

 

 

 

παραμένει το πρωταρχικό πλαίσιο για τα περισσότερα κράτη-μέλη και για αυτό το 

λόγο η ΕΕ θα πρέπει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Βορειοατλαντική 

Συμμαχία, όπως θα αναφερθώ παρακάτω. 

Χωρίς αμφιβολία η ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί ως μια κοινότητα ασφάλειας 

αλλά η πολιτική άμυνας και οι δαπάνες παραμένουν εθνικά προνόμια. Όταν όμως 

κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να το κάνει αυτό ατομικά, 

απαιτείται μια συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια. 

Τελικά όπως ορθά αναφέρει ο Moelling: 

«Το αν θα συνεχίσει ή όχι η ΚΠΑΑ να είναι ένα success story, δεν εξαρτάται 

τόσο από τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όσο από την πολιτική 

βούληση των κρατών μελών να επιβάλουν κοινές απαντήσεις στις προκλήσεις 

ασφαλείας».13 Η παγκόσμια στρατηγική θα κριθεί στη πράξη. Η επιτυχία της θα 

εξαρτηθεί από τα αν θα μπορέσει να πυροδοτήσει διαδικασίες επεξεργασιών που 

θα δώσουν λύσεις και κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα θέματα. 

H συνολική στρατηγική όμως, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν 

υπήρχε και ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Και αυτό υλοποιήθηκε, 

τον ίδιο ακριβώς μήνα που εκδόθηκε και η νέα στρατηγική (Ιούνιος 2016), με τη 

δημιουργία της κοινής δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του 

Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου μετά τη συνάντηση τους στη Βαρσοβία. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθώ στην αναγκαιότητα συνεργασίας των δύο 

αυτών οργανισμών αλλά και πιο συγκεκριμένα στους επτά τομείς που 

αποφασίστηκε να συνεργαστούν. 

                                              
13 C. Moelling, «ESDP after Lisbon», CSS Analyses in Security Policy 3, 2008, σ. 28 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ – ΝΑΤΟ 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ασφάλεια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είναι σε αλληλεξάρτηση. Και οι δύο 

οργανισμοί αποδέχτηκαν ότι μόνο μαζί μπορούν να κινητοποιήσουν ένα ευρύ 

φάσμα μέσων και να αξιοποιήσουν κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο τους πόρους 

για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας 

των πολιτών τους.14 Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται νέοι και βελτιωμένοι τρόποι 

συνεργασίας με φιλοδοξία και ρεαλισμό προς τον συνολικό στόχο της δημιουργίας 

μιας γνήσιας σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών. 

Έως τώρα, ο διάλογος ΚΠΑΑ και ΝΑΤΟ δε στέφτηκε με επιτυχία, με ευθύνη 

και των δύο πλευρών.Έως ότου ξεκαθαρίσει ο κάθε οργανισμός τους στόχους, τη 

στρατηγική και τη φυσιογνωμία του για τον 21ο αιώνα, η σχέση θα παραμένει 

προβληματική. Φυσικά όλα αυτά με δεδομένο ότι η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη 

και τις ΗΠΑ είναι η σημαντικότερη στρατηγική σχέση της ΕΕ, η οποία στηρίζεται 

στις κοινές αξίες αλλά και σε κοινά συμφέροντα και πρακτικές.15 

Ένα από τα προβλήματα από τη μεριά της ΕΕ, είναι ότι κάθε κράτος μέλος 

διατηρεί την ξεχωριστή εθνική του σχέση με την Ουάσιγκτον. Είναι αξιοσημείωτο 

ότι, 15 από τα 27 κράτη μέλη θεωρούν ότι έχουν μία διμερή «ειδική σχέση» με τις 

ΗΠΑ.16 Είναι όμως πλέον απολύτως αναγκαίο η ΕΕ να διαρθρώσει τη σχέση της 

                                              
14 Η Συμφωνία Berlin Plus, που είναι έως τώρα το μόνο συμφωνημένο πλαίσιο που διέπει τις 

σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ και θα πάρει την τελική του μορφή το 2003, επιτρέπει την 
πρόσβαση της ΕΕ στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ καθώς και στις υποδομές και στις δυνατότητες αλλά 
και μία αποκλειστικά ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και διοίκησης των επιχειρήσεων. 
Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή των συμφωνιών ήταν και είναι αναμφίβολα η Τουρκία λόγω 
του φόβου της ότι το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής άμυνας θα περνούσε από τις ΗΠΑ στην ΕΕ 
όπου ως μη μέλος δεν θα είχε καμία επιρροή. Βλέπε St Keukeleire - T.Delreux, «The Foreign 
Policy of the European Union», 2η έκδοση Palgrave McMillan, Λονδίνο 2014, σ.175-177 

15 Μ. Κοππά, όπ.αν., σ. 148 

16J.Shapiro – N. Witney, «Towards a post American Europe: A power audit of EU –US 
relations», ECFR, Λονδίνο 2009, στο: http://ecfr.eu/page/-
/ECFR19_towards_a_post_american_europe_-_a_power_audit_of_eu-us_relations.pdf 

http://ecfr.eu/page/-/ECFR19_towards_a_post_american_europe_-_a_power_audit_of_eu-us_relations.pdf
http://ecfr.eu/page/-/ECFR19_towards_a_post_american_europe_-_a_power_audit_of_eu-us_relations.pdf
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με τις ΗΠΑ με έναν πιο ολοκληρωμένο και συνθετικό τρόπο. Έναν τρόπο που θα 

υπερβαίνει τις διμερείς σχέσεις κάθε κράτους μέλους με την Ουάσιγκτον. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως ένα από τα σημαντικότερα βήματα καλής 

συνεργασίας ΕΕ και ΝΑΤΟ, αποτελούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης του Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου μετά τη 

συνάντηση τους στη Βαρσοβία τον Ιούνιο του 2016 που έχουν εντοπιστεί και 

έχουν καταγραφεί τον Δεκέμβριο 2016. Τα πιο σημαντικά έχουν να κάνουν με την 

εφαρμογή και την επιχειρησιακή υλοποίηση παράλληλων διαδικασιών και τακτικών 

μεθόδων σε αλληλεπίδραση για την: 

1. αντιμετώπιση υβριδικών απειλών 

2. ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και συντονισμού σε θέματα 

θαλάσσιας πολιτικής μεταξύ της επιχείρησης EU NAVFOR MED «Sophia» και 

της Νατοϊκής επιχείρησης «Sea Guardian» στη Μεσόγειο Θάλασσα 

3. ασφάλεια στο κυβερνοχώρο 

4. αμυντικές δυνατότητες 

5. αμυντική βιομηχανία και έρευνα 

6. ανάπτυξη παράλληλων και συντονισμένων ασκήσεων 

7. ανάπτυξη της ικανότητας και ανθεκτικότητας των εταίρων 

1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ 

Από την άνοιξη του 2016, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θέτουν σε εφαρμογή και 

υλοποιούν επιχειρησιακά παράλληλες διαδικασίες και τακτικές μεθόδους 

(playbooks) για την συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στους τομείς επίγνωσης των 

καταστάσεων·ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, πρόληψη και αντιμετώπιση των 

κρίσεων και στρατηγική επικοινωνία. 
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Εννέα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ υπέγραψαν από τον Απρίλιο του 

2017 την σύσταση ενός κέντρου έρευνας για την αντιμετώπιση τακτικών όπως 

κυβερνοεπιθέσεις, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. 

Οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η 

Φινλανδία, η Λετονία και η Λιθουανία υπέγραψαν ένα μνημόνιο συμφωνίας για την 

ένταξη τους στο κέντρο και περισσότερες χώρες αναμένεται να ενταχθούν. Το 

κέντρο έχει την βάση του στο Ελσίνκι και θα σχηματίσει ένα δίκτυο ειδικών για τις 

χώρες που συμμετέχουν. 

Ο λόγος που αποφασίστηκε να γίνει στη Φινλανδία είναι το ότι η Φινλανδία, 

μοιράζεται 1.300χλμ σύνορα με την Ρωσία, η οποία κατηγορείται ότι 

πραγματοποιεί υβριδικές εκστρατείες στην ουκρανική σύγκρουση, καθώς και για 

παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. 

Το κέντρο αποτελεί μια πραγματική τόνωση για την συνεργασία μεταξύ ΕΕ 

και ΝΑΤΟ καθώς οι υβριδικές δραστηριότητες έχουν γίνει μόνιμο μέρος του τομέα 

της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Το νέο κέντρο στοχεύει στην αύξηση της 

επαγρύπνησης έναντι των υβριδικών απειλών και των επιχειρήσεων που 

στοχεύουν να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία των κοινωνιών. 

Οι προπαγανδιστικές επιθέσεις, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης καθώς 

και οι στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις ολοένα και αυξάνονται. Αυτός ο νέος τρόπος 

άσκησης βίας μέσω των υβριδικών στρατηγικών, είναι γεγονός ότι θέτει σε 

δοκιμασία την εσωτερική συνοχή και την αντοχή των κοινωνιών μας. Για αυτό το 

λόγο μια απάντηση μόνο από τους κρατικούς θεσμούς δεν είναι αρκετή αλλά αυτό 

που χρειάζεται είναι μία συλλογική προσέγγιση στην ασφάλεια όπως με τη 

δημιουργία αυτού του κέντρου έρευνας. Το ετήσιο κόστος του κέντρου ανέρχεται 

περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με την Φινλανδία να καλύπτει το ήμισυ της 

χρηματοδότησης, και το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από τα υπόλοιπα κράτη 

μέλη. 

α. Επίγνωση των καταστάσεων  
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Αυτό που αποφασίστηκε είναι να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο να 

ενισχυθεί η ανταλλαγή χρονικά κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού 

της μονάδας ανάλυσης υβριδικών απειλών της ΕΕ και της αντίστοιχης ομολόγου 

του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων με ανταλλαγή της ανάλυσης πιθανών υβριδικών 

απειλών. Εν προκειμένω θα περιλαμβάνεται η καθιέρωση των τεχνικών μέσων 

που θα επιτρέπουν την συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 

υβριδικές απειλές. 

β. Στρατηγική επικοινωνία 

Κάτι εξίσου σημαντικό που αποφασίστηκε είναι να καθιερωθεί συνεργασία 

στην στρατηγική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Να 

εντείνουν τη συνεργασία και να προβούν σε κοινή ανάλυση τάσεων της 

παραπληροφόρησης, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

που έχουν στόχο την ΕΕ και το ΝΑΤΟ·και να συνεργασθούν με σκοπό να 

βελτιώσουν την ποιότητα και την απήχηση του θετικού αφηγηματικού λόγου. 

Επίσης να βελτιώσουν τις αμοιβαία ενισχυτικές προσπάθειες προς στήριξη των 

δυνατοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας των χωρών εταίρων, χρησιμοποιώντας, 

μεταξύ άλλων, συντονισμένα ή κοινά προγράμματα κατάρτισης και 

ανταλλάσσοντας πλατφόρμες. Τέλος να ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ του 

κέντρου αριστείας στρατηγικών επικοινωνιών του NATO και του τμήματος 

στρατηγικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων 

(ΕΥΕΔ) καθώς και περαιτέρω κοινά προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια. 

γ. Αντιμετώπιση κρίσεων 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση κρίσεων να βελτιώσουν την ετοιμότητα τους, 

μεταξύ άλλων μέσω τακτικών συνεδριάσεων σε επίπεδο προσωπικού 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση 

πολιτικών κρίσεων (IPCR - Integrated Political Crisis Response) και το σύστημα 

αντιμετώπισης κρίσεων του ΝΑΤΟ. Στόχος είναι να επιδιώξουν το συγχρονισμό 

των παράλληλων δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων των δύο οργανισμών 
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για τη παροχή συνεκτικής υποστήριξης προς αντιμετώπιση των υβριδικών 

απειλών. 

δ. Υποστήριξη της ανθεκτικότητας  

Ο όρος ανθεκτικότητα δεν θα μπορούσε να εκλείψει της συνεργασίας ΝΑΤΟ 

και ΕΕ. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αποφάσισαν να αυξήσουν την συνειδητοποίηση των 

υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων απαιτήσεων ανθεκτικότητας προς όφελος 

των κρατών μελών τους. Πιο συγκεκριμένα να ενταθούν οι επαφές του 

προσωπικού, μεταξύ άλλων οι αμοιβαίες ενημερώσεις των αντιστοίχων 

οργανισμών όσον αφορά τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας, να θεσπιστούν κριτήρια 

και να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο μεγαλύτερης συνοχής 

μεταξύ του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων της ΕΕ (Capability Development 

Plan) και της διαδικασίας αμυντικής σχεδίασης του ΝΑΤΟ, γνωστής ως NDPP. 

(Nato Defence Planning Process). 

Τέλος να προχωρήσουν οι εργασίες για να υπάρχει ετοιμότητα ανάπτυξης 

εμπειρογνωμόνων με τρόπο παράλληλο και συντονισμένο, οι οποίοι θα 

υποστηρίξουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και ΝΑΤΟ, κατόπιν αιτήματός τους, για την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, είτε στο προ κρίσεως στάδιο είτε ως 

ανταπόκριση σε δεδομένη κρίση. 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της νατοϊκής 

επιχείρησης «Sea Guardian» και της EU NAVFOR MED «Sophia» στη Μεσόγειο 

μέσω της κοινής χρήσης πληροφοριών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης και 

μέσω πρακτικής συνεργασίας των δύο επιχειρήσεων. Με βάση τις συνέργειες 

μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ να 

μελετήσουν τις δυνατότητες για περαιτέρω θαλάσσια συνεργασία μεταξύ τους. 

Προς υποστήριξη των ανωτέρω στόχων, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσουν 

να αξιοποιούν πλήρως τον μηχανισμό για την Κοινή Επίγνωση και Αποκλιμάκωση 
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των Συγκρούσεων στην Μεσόγειο (Shared Awareness and De-confliction in the 

Mediterranean – SHADE MED).17 

Επίσης αποφασίστηκε να διοργανώσουν σεμινάριο αποκομισθέντων 

διδαγμάτων με βάση την εμπειρία από την καταπολέμηση της πειρατείας στον 

Ινδικό ωκεανό και τις αλληλεπιδράσεις στη Μεσόγειο. 

Να εκπονηθεί επισκόπηση των σχετικών θαλάσσιων ασκήσεων από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς με στόχο να εντοπισθούν περαιτέρω ευκαιρίες 

ενδεχομένων αλληλεπιδράσεων. 

Να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του προσωπικού της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια, μεταξύ 

άλλων μέσω της διαδικασίας των βαλκανικών συναντήσεων εξομάλυνσης των 

αεροπορικών μεταφορών καθώς και να αυξήσουν την συχνότητα των 

συναντήσεων με τους εταίρους που συμμετέχουν στις αντίστοιχες επιχειρήσεις. 

 α. SHADEMED 

Ο μηχανισμός του SHADEMED είναι ένας τόπος συνάντησης από 

αντιπροσώπους κρατών και οργανισμών κυρίως ΕΕ και ΝΑΤΟ που ενδιαφέρονται 

ή απλά επηρεάζονται από το φαινόμενο της μετανάστευσης στη Μεσόγειο. Είναι 

μία συνάντηση που γίνεται σε ετήσια βάση καθώς ξεκίνησε από το 2015 και 

λαμβάνει χώρα, έως τώρα, στη Ρώμη με τη συμμετοχή EUROPOL, FRONTEX 

από πλευράς ΕΕ, Νατοϊκό Ναυτικό Στρατηγείο από το ΝΑΤΟ καθώς και εθνικούς 

αντιπροσώπους, όπως της Ιταλίας που προσπαθούν να μοιραστούν πληροφορίες 

και πρακτικές για καλύτερη συνεργασία στον ίδιο κοινό σκοπό που έχουν όλοι. 

Είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο δίνεται η ευκαιρία να επιτευχθεί όχι μόνο μία 

πολιτικοστρατιωτική συνεργασία που είναι εξίσου σημαντική αλλά και μία 

                                              
17 και στο Κέρας της Αφρικής, οι δύο οργανισμοί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχη κατά 

της πειρατείας με την Ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR Atalanta και τη Νατοϊκή επιχείρηση 
Ocean Shield 
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συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων ΝΑΤΟ και ΕΕ, δηλαδή Sea Guardian και EU 

NAVFOR MED Sophia αντίστοιχα. 

Στην ουσία, με τον έξυπνο αυτό τρόπο, η κα Μογκερίνι κατάφερε να πετύχει 

τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ σε τακτικό επίπεδο αποφεύγοντας τις 

χρονοβόρες και πολλές φορές χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα συνεργασίες, σε 

πολιτικό στρατηγικό επίπεδο μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων οργανισμών. 

Πολλοί αναλυτές δίνουν μεγάλη σημασία σε τέτοιου είδους πρακτικές 

προσεγγίσεις στη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ και ΝΑΤΟ18. Όταν η συνεργασία ΕΕ 

και ΝΑΤΟ, μετά τη συμφωνία Berlin Plus και την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ έχει 

έρθει σε πολιτικό αδιέξοδο λόγω της διαμάχης της Κύπρου με την Τουρκία, τέτοιες 

πρακτικές προσεγγίσεις, που γίνονται σε χαμηλό τακτικό επίπεδο, αποτελούν το 

κλειδί για τη συνέχιση της αλληλεπίδρασης ΕΕ και ΝΑΤΟ κάτω από το 

προαναφερθέν πολιτικό αδιέξοδο. Η καθημερινή σχεδόν συνεργασία σε πρακτικό 

επίπεδο μεταξύ διπλωματών, πολιτικών, στρατιωτικού αλλά και πολιτικού 

προσωπικού μεταξύ των δύο οργανισμών σε όλα τα επίπεδα (επιχειρησιακό, 

τακτικό αλλά και προσωπικό) εκπληρώνει τους εξής δύο σημαντικούς στόχους: 

 α. να δίνονται λύσεις για τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση της 

καλής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ από τη βάση προς την κορυφή 

 β. να ανακαλύπτονται νέες θετικές επιπτώσεις αυτής της 

αλληλεπίδρασης για την ίδια την ευρωπαϊκή ασφάλεια 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

                                              
18 N. Graeger, «Grasping the everyday and extraordinary in EU–NATO relations: the added 

value of practice approaches», European Security, 2016, 26:3, 340-358, 
DOI:10.1080/09662839.2017.1355304, στο: http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1355304 

http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1355304
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Μία άλλη απόφαση που πάρθηκε, για αυτή τη νέου είδους απειλή που 

εμφανίστηκε και έχει να κάνει με το κυβερνοχώρο, είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ19 να 

ανταλλάξουν πάραυτα ιδέες σχετικά με την ενσωμάτωση πτυχών της 

κυβερνοάμυνας στον σχεδιασμό και την διεξαγωγή αντίστοιχων αποστολών και 

επιχειρήσεων ώστε να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα στις απαιτήσεις και στα 

πρότυπα για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Προκειμένου να ενισχυθεί η 

συνεργασία για την κατάρτιση, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα εναρμονίσουν τις απαιτήσεις 

κατάρτισης κατά περίπτωση και θα εγκαινιάσουν αντίστοιχους κύκλους κατάρτισης 

για αμοιβαία συμμετοχή του προσωπικού.20 

Αποφασίστηκε να προωθήσουν την συνεργασία στην καινοτομία έρευνας 

και τεχνολογίας στον τομέα της κυβερνοάμυνας διαμέσου περαιτέρω ανάπτυξης 

των δεσμών μεταξύ της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του νατοϊκού κέντρου αριστείας 

συλλογικής άμυνας στον κυβερνοχώρο με στόχο να διερευνηθεί η καινοτομία στον 

τομέα της άμυνας, στον κυβερνοχώρο και να εντείνουν την συνεργασία στο 

πλαίσιο ασκήσεων στον κυβερνοχώρο μέσω αμοιβαίας συμμετοχής του 

προσωπικού σε αντίστοιχες ασκήσεις, όπως η Cyber Coalition και η Cyber 

Europe. 

4. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Μία άλλη πολύ σημαντική απόφαση ήταν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ 

της διαδικασίας αμυντικής σχεδίασης του ΝΑΤΟ και του σχεδίου ανάπτυξης 

δυνατοτήτων της ΕΕ, μέσω επαφών σε επίπεδο προσωπικού και πρόσκληση στο 

προσωπικό της ΕΕ να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις αναλυτικής εξέτασης της 

                                              
19 Στο πλαίσιο της Συμμαχίας είχε για χρόνια υποτιμηθεί το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας ως 

ζήτημα χαμηλής προτεραιότητας. Οι κυβερνοεπιθέσεις όμως έχουν χρησιμοποιηθεί με πολύ 
επιθετικούς τρόπους, όπως στο Κόσσοβο το 1999, στην Εσθονία το 2007, στη Γεωργία το 2008, 
στο Ιράν το 2011 και από και εναντίον της Βόρειας Κορέας το 2014. Βλέπε: J.A. Larsen, «Time to 
face reality: Priorities for NATO’s 2016 Warsaw Summit», Research Paper Νο126, NATO Defence 
College, Ιανουάριος 2016 

20 Στις 10 Φεβρουαρίου 2016, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ υπέγραψαν μία Τεχνική Διευθέτηση 
(Technical Arrangement) ανάμεσα στο Computer Incident Response Capability (NCIRC) του ΝΑΤΟ 
και το Computer Emergency Response Team – EU (CERT-EU) της ΕΕ, με στόχο την τεχνική 
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για παραβάσεις στον κυβερνοχώρο. 
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διαδικασίας αμυντικής σχεδίασης και της διαδικασίας προγραμματισμού του 

ΝΑΤΟ. Επίσης να γίνει προσπάθεια ώστε και οι αμυντικές δυνατότητες που 

αναπτύσσουν διακρατικά οι σύμμαχοι και τα κράτη μέλη να καθίστανται διαθέσιμες 

και για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να επιδιώξουν μία συμπληρωματικότητα 

των διακρατικών σχεδίων με τα πρόγραμμα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της 

«έξυπνης άμυνας – smart defence» του ΝΑΤΟ αλλά και το αντίστοιχο πρόγραμμα 

της «συνένωσης και κοινής χρήσης – pool and share»21 της ΕΕ σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, όπως:  

α. ο εναέριος ανεφοδιασμός καυσίμων 

β. οι αεροπορικές μεταφορές 

γ. οι δορυφορικές επικοινωνίες 

δ. η άμυνα στον κυβερνοχώρο 

ε. τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα 

Να συνεχιστεί μία στενότερη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων ΝΑΤΟ 

και ΕΕ και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας με σκοπό τη 

διασφάλιση συμπληρωματικών προσπαθειών υπέρ της άμυνας και της ασφάλειας 

στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την χάραξη στρατηγικής για τη στρατιωτική 

αεροπορία, την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την στρατιωτική αξιοπλοΐα, την 

ενσωμάτωση των τηλεκατευθυνομένων αεροπορικών συστημάτων στην εναέρια 

κυκλοφορία, την αεροπορική ασφάλεια συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου, 

καθώς και μη στρατιωτικές πρωτοβουλίες, όπως ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 

(SESAR - Single European Sky ATM Research). 

                                              
21 Το pooling and sharing γνωστό και ως το Πλαίσιο της Γάνδης από το 2010 έτυχε μεγάλης 

απήχησης και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2012, η Συμμαχία έλαβε την αντίστοιχη απόφαση της 
«έξυπνης άμυνας» (smart defence), ακριβώς σε αυτή τη γραμμή σκέψης. Για λεπτομέρειες βλέπε: 
ΝΑΤΟ 2012, «Smart Defence Documents», στο: www.nato.int/cps/en/SID 

http://www.nato.int/cps/en/SID
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Τέλος να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα διαμέσου αυξημένης 

συνεργασίας στην τυποποίηση. Και για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη στην 

ανάπτυξη προτύπων, να καθορίσουν σχέδια στα οποία θα μπορούν να 

εναρμονισθούν οι δραστηριότητες τυποποίησης. 

5. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

Στον τομέα βιομηχανίας και έρευνας να αναπτύξουν περαιτέρω τον διάλογο 

μεταξύ του προσωπικού ΕΕ και ΝΑΤΟ όσον αφορά τις βιομηχανικές πτυχές, 

αξιοποιώντας τα υπάρχοντα βήματα διαλόγου και να ενισχύσουν την συνεργασία 

του προσωπικού στον τομέα της αμυντικής έρευνας & ανάπτυξης σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος. 

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Να υλοποιήσουν παράλληλες και συντονισμένες ασκήσεις υπό μορφή 

πιλοτικού σχεδίου για το 2017 και το 2018. Τούτο θα γίνει υπό την ηγεσία του 

ΝΑΤΟ μέσω της «άσκησης διαχείρισης κρίσεων 2017» (CMX 17) και υπό την 

ηγεσία της ΕΕ μέσω της «πολυεπίπεδης άσκησης διαχείρισης κρίσεων 2018» (ML 

18) ή άλλων τύπων ασκήσεων το 2018. Οι ασκήσεις θα εμπεριέχουν και υβριδικό 

στοιχείο. 

Οι εμπειρογνώμονες του προσωπικού ΕΕ και ΝΑΤΟ, του οργανισμού που 

δεν έχει την ηγεσία κατά τα αντίστοιχα έτη θα κληθούν να συμβάλουν στον 

σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της άσκησης του επικεφαλής οργανισμού με πνεύμα 

αμοιβαιότητας. 

Τα διδάγματα και οι συστάσεις θα πρέπει να ανταλλάσσονται στο μέτρο του 

δυνατού και να διοργανωθούν ασκήσεις σε επίπεδο προσωπικού προκειμένου να 

δοκιμασθούν οι βασικές λεπτομέρειες που έχουν ορισθεί στις αντίστοιχες τακτικές 

μεθόδους και επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Να παρέχουν συμπλήρωμα κατάρτισης 

και εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων διαμέσου προσκλήσεων προς το έτερο 

προσωπικό σε κατάλληλες εκδηλώσεις (π.χ. εργαστήρια, παρουσιάσεις, 

ασκήσεις). Το ΝΑΤΟ να συνεχίσει να προσκαλεί την ΕΕ (ΕΥΕΔ και Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή) να συμμετέχει στην παρακολούθηση των στρατιωτικών του ασκήσεων 

και η ΕΕ να ανταποκρίνεται αναλόγως. 

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Τέλος το προσωπικό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να προωθήσει τη συνεργασία 

στην ανάπτυξη της ικανότητας και ανθεκτικότητας των εταίρων, ιδίως στα Δυτικά 

Βαλκάνια, τους ανατολικούς και νότιους γείτονες, μεταξύ άλλων την Γεωργία, την 

Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Ουκρανία, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την 

Τυνησία. 

Να ενθαρρύνουν την συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μέσω 

αντιστοίχων κέντρων αριστείας και άλλες συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

και προγράμματα προς στήριξη των εταίρων. 

Να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ώστε να 

συμμετάσχουν στα αντίστοιχα σχέδια και πρακτικά προγράμματα εταιρικής σχέσης 

τους και τέλος να γίνει προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη συμπληρωματικότητα των 

προσπαθειών ανάπτυξης ναυτικών δυνατοτήτων. 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

Μετά τη Γαλλοβρετανική συμφωνία στο Σαιντ Μαλό το 1998 χρειάστηκαν έξι 

χρόνια για να περάσει το μήνυμα και να βρεθεί μία συμφωνία με τους Αμερικανούς 

και τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν ανήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο 

ότι οι ανησυχίες από τότε, από την πλευρά των Αμερικανών, δεν είχαν 

εξαλειφθεί.22 Και πιο συγκεκριμένα, όπως έχει γίνει φανερό πια, το σημαντικότερο 

πρόβλημα στη μη ουσιαστική εφαρμογή της συμφωνίας Berlin Plus ήταν το 

Κυπριακό ζήτημα και οι σχέσεις Τουρκίας και Κύπρου. Στη πράξη, αυτό που 

                                              
 22 Η τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Madeleine Albright, συμφώνησε στην ΕΠΑΑ, υπό 
τρεις όρους, τα επονομαζόμενα 3 d: η ΕΕ δεν θα αντέγραφε τις υποδομές του ΝΑΤΟ (non 
duplication), δεν θα έκανε διακρίσεις σε βάρος εκείνων των κρατών που δεν ήταν μέλη της ΕΕ αλλά 
ανήκαν στο ΝΑΤΟ (non discrimination) και δεν θα απέκοπτε την ΕΕ από το ΝΑΤΟ (non 
decoupling). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: M. Albright, «The right balance will secure 
NATO ‘s future», Financial Times, Δεκέμβριος 1998 



34 

 

 

 

συνέβη ήταν ότι η Τουρκία μπλόκαρε τη συνεργασία της Κύπρου – και κατά 

συνέπεια της ΕΕ – σε οποιαδήποτε επιχείρηση της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, ενώ η Κύπρος 

μπλόκαρε τη συμμετοχή της Τουρκίας – και κατ΄επέκταση του ΝΑΤΟ – σε 

στρατιωτικές δράσεις της ΕΕ αλλά και σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις η Τουρκία επέβαλε την 

αυτόματη συμμετοχή της κάθε φορά που η ΕΕ θα χρησιμοποιεί πόρους και 

υποδομές του ΝΑΤΟ23, ενώ παράλληλα η Τουρκία πήρε την εγγύηση ότι η 

Κύπρος δεν θα μετέχει σε επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ. 

Η λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ 

έρχεται με το να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «Ευρώπη». Ακόμη και στις 

μέρες μας, δεν υπάρχειένα θεσμικό πλαίσιο όπου οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν για 

τη θέση τους στο ΝΑΤΟ και την ΚΠΑΑ24 και όπου μπορούν να συζητήσουν τις 

σχέσεις αλλά και τις δυνατότητες κοινής δράσης αυτών των δύο εργαλείων 

ευρωπαϊκής άμυνας. Για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα παραπάνω 

συμπεράσματα συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την ΕΕ πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο 

θεσμικό πλαίσιο και ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα απαντά στις σύγχρονες 

ανάγκες και πραγματικότητες. 

Σίγουρα χρειάζεται μία επικαιροποίηση του πλαισίου των σχέσεων των δύο 

οργανισμών υπό το φως των νέων εξελίξεων και αυτό είναι ακριβώς που 

επιχειρείται τόσο με τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ όσο και με τη κοινή 

δήλωση στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. 

Εκτός όμως από τη δημιουργία της νέας στρατηγικής με τις πέντε 

προτεραιότητες της, που καθορίζεται το επίπεδο φιλοδοξίας, αλλά και τη 

συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ, έπρεπε να δημιουργηθεί και ένα σχέδιο δράσης που να 

προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις αλλά και νέα χρηματοδοτικά μέσα για την 

                                              
 23 Μοναδικό παράδειγμα η επιχείρηση στη Βοσνία το 2004 όπου η EUFOR «ALTHEA» έρχεται 
να υποκαταστήσει την SFOR του ΝΑΤΟ 

 24 S. Biscop, «Introduction: One EU, One NATO – One Europe?», στο:S. Biscop – D Fiott, 
«The State of Defence in Europe: State of Emergency?», Egmont Institute/IES, Academia Press, 
Νοέμβριος 2013 
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ανάπτυξη ικανοτήτων και την αμυντική συνεργασία για την υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα αναφερθώ στην αναγκαιότητα δημιουργίας αυτού του σχεδίου 

δράσης και πιο συγκεκριμένα στη απόφαση δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

‘Αμυνας αλλά και στα μέτρα ενθάρυνσης των επενδύσεων και της ενιαίας αγοράς 

που θα χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών 

της αλλά και των εταίρων της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

Η ανάγκη δημιουργίας μίας Ευρώπης που προστατεύει, ισχυροποιεί και 

αμύνεται έχει αναφερθεί από τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής κο Γιούνκερ, 

στην ομιλία του για την κατάσταση της ΕΕ το 2016.25 Η ανάληψη μεγαλύτερης 

ευθύνης για την ασφάλεια των Ευρωπαίων σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να 

επενδύσουν στην ανάπτυξη βασικών αμυντικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε 

θέση να αποτρέπουν, να ανταποκρίνονται και να προστατεύονται από εξωτερικές 

απειλές. Η ΕΕ πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ενεργεί ως εγγυήτρια τόσο 

της στρατιωτικής ασφάλειας όσο και της ασφάλειας των πολιτών της, 

ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις για μεγαλύτερη αλληλεγγύη στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας. Ο χάρτης πορείας της Μπρατισλάβας26, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο27 και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης28 επίσης υπογράμμισαν 

την προτεραιότητα αυτή. 

Ο προσδιορισμός αλλά και η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης ήταν το 

επόμενο, δίχως αμφιβολία, αναγκαίο βήμα. Όπως έχω προαναφέρει, στη νέα 

στρατηγική προσδιορίζονται οι πέντε προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές 

ικανότητες στις οποίες η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει και να αναπτύξει 

συνεργατικές προσεγγίσεις. 

                                              
 25 Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ ΓΙΟΥΝΚΕΡ,«Ομιλία για την κατάσταση της 
Ένωσης 2016: Για μια καλύτερη Ευρώπη – Mια Ευρώπη που προστατεύει, ισχυροποιεί και 
αμύνεται», 14 Σεπτεμβρίου 2016 

 26 Πρόγραμμα εργασίας που προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την 
Προεδρία του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη συνάντηση των 27 αρχηγών 
κρατών ή κυβερνήσεων, «The Bratislava Declaration», 16 Σεπτεμβρίου 2016, 
στο:http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-
and-roadmap 

27 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση», 22 Νοεμβρίου 
2016, [2016/2052(INI)], στο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//EL 

 28 Συμπεράσματα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Council Conclusions on 
implementing the EU Global Strategy in the area of security and defence», 14 Νοεμβρίου 2016, 
14149/16, στο:http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/en/pdf 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//EL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/en/pdf
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Είναι γεγονός όμως ότι η ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της άμυνας πάσχει 

από κατακερματισμό και ανεπαρκή βιομηχανική συνεργασία και μία λύση πρέπει 

να βρεθεί. 

Τα σίγουρο είναι ότι μία αποτελεσματικότερη χρήση του δημόσιου χρήματος 

και μία ισχυρότερη βιομηχανική βάση θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την 

ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της άμυνας, τη μείωση των 

αλληλεπικαλύψεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής 

βιομηχανίας της ΕΕ. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι για να μπορέσει η Ευρώπη να επιτύχει τις εν λόγω 

προτεραιότητες ικανοτήτων, πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

απόδοση και η αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών. 

Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με μια ισχυρή, ανταγωνιστική και καινοτόμο 

βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και προς όφελος της ευρύτερης 

οικονομίας. Και αυτό γιατί οι επενδύσεις στον τομέα της άμυνας έχουν σημαντικό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά όχι μόνο τη μεταφορά τεχνολογίας σε 

άλλους τομείς αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας29. 

Για τους παραπάνω λόγους η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός σχεδίου 

δράσης ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο30 να 

εφαρμοστεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στον τομέα της άμυνας που να 

συμβάλει στην εξασφάλιση του ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της 

άμυνας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και στις μελλοντικές ανάγκες 

της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας αλλά και να ενδυναμώσει τη στρατηγική 

αυτονομία της ΕΕ ενισχύοντας την ικανότητά της να ενεργεί από κοινού με τους 

εταίρους. 

                                              
 29 Εκτιμάται ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην άμυνα δημιουργεί επιστροφή 1.6 ευρώ, ιδίως 
μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, της έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τ), καθώς 
και των εξαγωγών. Βλέπε Europe Economics, «The Economic Case for Investing in Europe's 
Defence Industry». 
 30 Συμπεράσματα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Council Conclusions on the Global 
Strategy on the European Union’s Foreign and Security Policy», 17 Οκτωβρίου 2016, 13202/16, 
στο: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf
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Το παρόν σχέδιο δράσης συνδέεται στενά με το σχέδιο εφαρμογής της 

συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα που έχω 

προαναφέρει, το οποίο θέτει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας για την ΕΕ και 

προσδιορίζει δράσεις για την υλοποίησή του, και συνδέεται επίσης και με την 

εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ,31 που επίσης προανέφερα τους 

σημαντικότερους τομείς συνεργασίας. 

Οι δράσεις που προτείνονται στο παρόν ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στον 

τομέα της άμυνας θα οδηγήσουν σε μια ισχυρότερη ΕΕ στον τομέα της άμυνας, 

που ουσιαστικά σημαίνει ισχυρότερο ΝΑΤΟ. 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως ότι η τελική απόφαση για τη στήριξη των 

επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και τη δρομολόγηση προγραμμάτων 

ανάπτυξης ικανοτήτων παραμένει στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη των κρατών 

μελών. Η κινητοποίηση των μέσων και πολιτικών της ΕΕ, εντός των ορίων των 

Συνθηκών, δεν πρέπει να αποτελεί υποκατάστατο για τα χαμηλά επίπεδα 

επενδύσεων των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεσμεύεται να συμπληρώσει, να μοχλεύσει και να εδραιώσει τις 

προσπάθειες συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της ανάπτυξης 

αμυντικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της 

ασφάλειας καθώς και τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας32. 

Ειδικότερα, οι πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ μπορούν να παράσχουν 

προστιθέμενη αξία μέσω: 

1. της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας της 

αμυντικής βιομηχανίας στην ενιαία αγορά 

                                              
 31 Υπογράφηκε στη Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2016. 
 32 Σε μελέτη σχετικά με το κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η διαφορά για το κόστος της μη 
Ευρώπης στον τομέα της άμυνας πιστεύεται ότι κυμαίνεται από 130 δισ. ευρώ το ανώτερο έως 
τουλάχιστον 26 δισ. ευρώ με έναν πιο συντηρητικό υπολογισμό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
το ποσό των 26 δισ. ευρώ ετησίως αντιστοιχεί στο σύνολο των αμυντικών προϋπολογισμών 15 
κρατών μελών της ΕΕ (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία). 
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2. της περαιτέρω τόνωσης της συνεργασίας στον τομέα της 

άμυνας μέσω θετικών κινήτρων και για έργα που τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση 

να αναλάβουν 

3. της μείωσης των περιττών αλληλεπικαλύψεων, και, ως εκ 

τούτου, της προώθησης αποτελεσματικότερης χρήσης των δημόσιων πόρων σε 

μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναπτύξει στρατηγικές για να στηρίξει την 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και για τη δημιουργία 

μίας πιο ολοκληρωμένης αγοράς στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη. Η έκδοση, 

το 2009, των δύο οδηγιών για την άμυνα33 συνέβαλε στη σταδιακή εδραίωση μιας 

ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι οι 

προτιμήσεις των κρατών μελών το 2004 ήταν εναντίον της δημιουργίας μίας 

κοινοτικής οδηγίας που μπορεί να τους περιόριζε με διάφορες κανονιστικές 

ρυθμίσεις και διοικητικές επιβαρύνσεις και υποστηρίζαν μόνο τις διακυβερνητικές 

συνεργασίες. Από πολλούς αναλυτές πιστεύεται ότι η αλλαγή της θέσης των 

κρατών μελών όπως η Γαλλία και το ΗΒ, υπέρ της δημιουργίας των δύο αυτών 

κοινοτικών οδηγιών, οφείλεται στο ότι αυτοπαγιδεύτηκαν και δεν ήθελαν να 

αρνηθούν και στη συνέχεια να χάσουν την αξιοπιστία τους με τις όποιες σοβαρές 

συνέπεις για αυτά σε μία ελεύθερη αγορά αμυντικών όπλων.34 

Επίσης το 2013 προτάθηκε μια δέσμη μέτρων για το άνοιγμα της αγοράς 

και τη στήριξη της βιομηχανίας. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε 

                                              
 33 Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον 
τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας, στο: http://www.opengov.gr/ypoian/wp-
content/uploads/downloads/2011/07/odigia.pdf 
 Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, στο: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:el:PDF 

34 J. Strikwerda, «Sovereignty at stake? The European Commission's proposal for a Defence 
and Security Procurement Directive», European Security, 2017, 26:1, 19-36, DOI: 
10.1080/09662839.2016.1255198, στο: http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2016.1255198 

http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2011/07/odigia.pdf
http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2011/07/odigia.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:el:PDF
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κατάλογο δράσεων35 για την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στον τομέα 

της άμυνας και την προώθηση μιας ανταγωνιστικότερης αμυντικής βιομηχανίας. 

Τώρα όμως, για πρώτη φορά, υποβάλλεται ένα σχέδιο δράσης για την 

ευρωπαϊκή άμυνα το οποίο επικεντρώνεται στις ανάγκες ικανοτήτων και 

υποστηρίζει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Το παρόν σχέδιο δράσης 

βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες που αφορούν διαφορετικές αλλά 

συμπληρωματικές ανάγκες με επίκεντρο τις τεχνολογίες και τα προϊόντα: 

1. τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 
 
2. την προώθηση των επενδύσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού 

στον τομέα της άμυνας 
 
3. την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της άμυνας 

 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

Η πρόταση περιλαμβάνει να δημιουργηθεί ένα ταμείο που να περιλαμβάνει 

δύο διακριτές χρηματοδοτικές δομές36 που θα είναι συμπληρωματικές και θα 

καθιερωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου: 

 α. ένα «παράθυρο έρευνας»για τη χρηματοδότηση συνεργατικών 

ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα αναπτυχθεί με 

τη δρομολόγηση προπαρασκευαστικής δράσης και θα οδηγήσει στη θέσπιση 

ειδικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020. 

 β. ένα «παράθυρο ικανοτήτων» για την υποστήριξη της κοινής 

ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων37 που θα συμφωνούνται από κοινού από τα 

                                              
35 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Μετάβαση 
προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας», 24 Ιουλίου 2013, 
COM(2013) 542 final, στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52013DC0542 

 36 αυτές οι δύο χρηματοδοτικές δομές ονομάζονται και «παράθυρα» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52013DC0542
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κράτη μέλη. Αυτό θα χρηματοδοτηθεί μέσω της συγκέντρωσης των εθνικών 

συνεισφορών και, όπου είναι δυνατόν, με την υποστήριξη από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το «παράθυρο έρευνας» και το «παράθυρο 

ικανοτήτων» θα είναι συμπληρωματικά αλλά διαφορετικά ως προς τη νομική τους 

φύση και τις πηγές χρηματοδότησης. 

Τα «παράθυρα» θα συμπληρώνονται από έναν συντονιστικό μηχανισμό με 

τη μορφή Συμβουλίου συντονισμού, στο οποίο θα συμμετέχουν η Επιτροπή, η 

Ύπατη Εκπρόσωπος, τα κράτη μέλη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, καθώς 

και η βιομηχανία, κατά περίπτωση. 

Διάγραμμα 1. Προς ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

 

                                              
 37 Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου δράσης, οι αμυντικές ικανότητες αναφέρονται στα 
στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού και των τεχνολογιών 
που εκτείνονται σε όλους τους σχετικούς τομείς. Δεν περιλαμβάνονται οι αμυντικές επιχειρήσεις ή 
άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των αμυντικών ικανοτήτων, όπως η 
κατάρτιση, το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποστήριξη. 
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Α. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παράθυρο έρευνας είναι η χρηματοδότηση έρευνας για τεχνολογίες και 

προϊόντα στον τομέα της άμυνας. Είναι από όλους κατανοητό ότι η έρευνα στον 

τομέα της άμυνας σε καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες είναι καίριας 

σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του 

αμυντικού τομέα και, τελικά, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. 

Ωστόσο, οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία (Ε&Τ), στον τομέα της 

άμυνας, έχουν υποστεί σημαντικές περικοπές στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς.38 Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα στον 

τομέα της άμυνας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 

ενισχυθεί η επιστημονική και τεχνολογική βάση της ΕΕ στον τομέα των αμυντικών 

τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι έτοιμη να 

κινητοποιήσει κονδύλια της ΕΕ για να στηρίξει την έρευνα στον τομέα της άμυνας 

σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, τα εν λόγω κονδύλια πρέπει να συμπληρώνουν και να 

λειτουργούν καταλυτικά για τις εθνικές προσπάθειες και όχι να τις επικαλύπτουν ή 

να τις υποκαθιστούν. 

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει να δρομολογήσει προπαρασκευαστική δράση για 

την έρευνα στον τομέα της άμυνας, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019.39 

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι αυτό το «παράθυρο έρευνας» να λάβει τη 

μορφή ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος στον τομέα της άμυνας στο 

πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά 

το 2020. Δεδομένων της σημασίας των επενδύσεων για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, της κλίμακας των υφισταμένων εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών για 

την έρευνα και του υψηλού κόστους ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής στον τομέα 

                                              
38 Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) στον τομέα της άμυνας καλύπτουν κάθε έργο 

Ε&Α έως το σημείο όπου αρχίζουν οι δαπάνες για την παραγωγή του εξοπλισμού. Η Ε&Α 
περιλαμβάνει την Ε&Τ. Βλέπε ορισμό στη διεύθυνση: https://www.eda.europa.eu/info-hub/defence-
data-portal/definitions 

39 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου», 20 Δεκεμβρίου 2013, EUCO 217/13, στο: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/el/pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/el/pdf
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της άμυνας, το εν λόγω «παράθυρο» ενδέχεται να χρειαστεί εκτιμώμενο ετήσιο 

προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για να επιτύχει ουσιαστική διαφορά σύμφωνα με 

τα συμπεράσματα εμπειρογνομόνων για την ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, καθώς και με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 

θέμα αυτό.40 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό 

βασικών ερευνητικών έργων που να συνδέονται με τις προτεραιότητες αμυντικών 

ικανοτήτων οι οποίες συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη. Έτσι θα εξασφαλιστεί 

οικονομικά αποδοτική κατανομή των πόρων, θα αποφευχθούν περιττές 

αλληλεπικαλύψεις και θα χρησιμοποιηθούν οικονομίες κλίμακας.41 

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 

κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες, καθώς και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν 

καινοτομία. Η διαχείριση του προγράμματος θα υπόκειται στους δημοσιονομικούς 

κανόνες της ΕΕ και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της 

άμυνας. Θα πρέπει να διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για τη 

διάρθρωση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της 

βιομηχανίας ως προς την εφαρμογή του μελλοντικού «παραθύρου», π.χ. μέσω της 

δυνατότητας των τεχνολογικών πλατφορμών. 

Ο εν λόγω διάλογος θα ωφεληθεί από τις δραστηριότητες του ΕΟΑ στους 

τομείς της Ε&Τ, καθώς και από τις βασικές στρατηγικές δραστηριότητες. Η 

επιτροπή του προγράμματος που θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους 

των κρατών μελών πρέπει να εργάζεται και να αξιολογεί την ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία των έργων, ιδίως δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι οι τελικοί 

χρήστες στον τομέα της άμυνας. 

                                              
40 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση», 22 Νοεμβρίου 

2016, [2016/2052(INI)], στο: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-
0435&language=EL&ring=A8-2016-0316 

 41 Π.χ. η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα θα μπορούσε να στηρίξει τεχνολογίες για την 
ανάπτυξη συστημάτων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drones) στην Ευρώπη, καθώς και 
τεχνολογίες για την υποστήριξη της παρακολούθησης και της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ, 
όπως και για την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων και της ασφάλειας στη θάλασσα 
(συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων και εναέριων στοιχείων για την απαραίτητη υποστήριξη 
των θαλάσσιων και αεροπορικών επιχειρήσεων ασφάλειας). 
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Η χρηματοδότηση θα προέλθει κυρίως μέσω επιχορηγήσεων. Για τα εν 

λόγω έργα, θα απαιτείται η συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

από διάφορα κράτη μέλη και θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Οι αμυντικές τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν μέσω της 

προπαρασκευαστικής δράσης και του μελλοντικού προγράμματος μπορούν 

επίσης να καλύπτουν ανάγκες των πολιτών. 

Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες για την ενίσχυση της καινοτομίας 

για την ευρύτερη οικονομία των πολιτών, όπως οι τεχνολογίες για την άμυνα στον 

κυβερνοχώρο, αποφεύγοντας τυχόν αλληλεπικαλύψεις. Αντιστρόφως, η μη 

στρατιωτική έρευνα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της 

αμυντικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»42 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της βασικής έρευνας και καινοτομίας, ιδίως μέσω 

της προώθησης μιας γόνιμης αλληλεπίδρασης. Η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή, 

από το 2017, την αμυντική βιομηχανία με τις μη στρατιωτικές καινοτόμες 

βιομηχανίες που επωφελούνται χρηματοδότησης από το πρόγραμμα-πλαίσιο 

«Ορίζοντας 2020», ώστε να ενθαρρύνει τη διάχυση των γνώσεων από τις δυνητικά 

ριζοσπαστικές τεχνολογίες και τις νέες διαδικασίες στην αμυντική βιομηχανία. 

Β. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Το παράθυρο ικανοτήτων αναφέρεται στη χρηματοδότηση της κοινής 

ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων. 

Εκτός από τη σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον 

αφορά την έρευνα στον τομέα της άμυνας, χρειάζεται η ΕΕ να προχωρήσει 

περαιτέρω και να διασφαλίσει στήριξη για ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης των 

αμυντικών ικανοτήτων. Παρά όμως τα προφανή οικονομικά και άλλα 

πλεονεκτήματα της συνεργασίας, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

σημαντικά εμπόδια που παρακωλύουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων 

συνεργασίας. 

                                              
42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020), στο: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_el.pdf 
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Η έλλειψη συντονισμού και κοινού προγραμματισμού ικανοτήτων σε 

επίπεδο ΕΕ μειώνει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και των 

επενδύσεων των κρατών μελών, ενώ οδηγεί σε περιττές αλληλεπικαλύψεις. 

Επιπλέον, η έλλειψη συγχρονισμού των ατομικών συνεισφορών από τον 

προϋπολογισμό οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη και 

την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας. 

Τέλος, το αυξανόμενο κόστος των σύνθετων αμυντικών ικανοτήτων μπορεί 

να είναι απαγορευτικό για τα κράτη μέλη που επενδύουν σε ατομικό επίπεδο και, 

ως εκ τούτου, η συγκέντρωση των εθνικών πόρων για τις ικανότητες θα οδηγήσει 

σε εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και θα μεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους 

- αποτελέσματος για τις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας. 

Το «παράθυρο ικανοτήτων» του Ταμείου έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση 

αυτών των εμποδίων. Διασφαλίζει κοινή χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της 

υλοποίησης των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις στρατηγικές ικανότητες. Το εν 

λόγω «παράθυρο» θα επικεντρωθεί στις μετά την Ε&Τ φάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των πρωτοτύπων καθώς και της ανάπτυξης και της 

προμήθειας προϊόντων και τεχνολογιών. 

Ως πρώτη εκτίμηση, θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος ποσό αναφοράς 

ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2,5% του συνόλου των 

εθνικών δαπανών για την άμυνα εντός της ΕΕ και στο 14 % των εθνικών δαπανών 

για τις αμυντικές ικανότητες. 

Οι λεπτομέρειες του «παραθύρου ικανοτήτων» θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Ύπατη Εκπρόσωπο, 

καθώς και υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Άμυνας, και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 

με τις συνθήκες και τις υφιστάμενες εντολές και κατά τρόπον ώστε να 

μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις. 

Ειδικότερα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία σε ότι αφορά το έργο της Ύπατης 

Εκπροσώπου, να διερευνήσει τις δυνατότητες της Μόνιμης Διαρθρωμένης 

Συνεργασίας (Permanent Structure Cooperation - PESCO). 



46 

 

 

 

Ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων και η κυριότητα των ικανοτήτων θα 

παραμείνουν σαφώς αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία και θα 

διαχειρίζονται τις εν λόγω ικανότητες. Αναμένεται όμως να αναπτυχθεί συνεργασία 

σε διαχρονική βάση. 

Το «παράθυρο ικανοτήτων» μπορεί να βασίζεται σε δύο επίπεδα: 

 (1) το πρώτο επίπεδο, ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη, θα 

συνίσταται σε μια «κεντρική δομή». Θα θέσει το κοινό πλαίσιο για τη στήριξη των 

κρατών μελών και θα παρέχει τη λειτουργική υποστήριξη για την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων σχεδίων μέσω κοινών κανόνων και εφαρμοστέων νομοθετικών και 

οικονομικών «εργαλείων» για την υλοποίηση των έργων. Θα μπορούσε επίσης να 

βοηθήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημοσιονομικές απαιτήσεις και την 

αντιμετώπιση της έλλειψης συγχρονισμού των εθνικών δημοσιονομικών κύκλων. 

(2) το δεύτερο επίπεδο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα για 

την ανάπτυξη κοινών ικανοτήτων με βάση την εθελοντική συμμετοχή των κρατών 

μελών. Η δημοσιονομική και λειτουργική διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον 

αφορά τα συγκεκριμένα έργα και τους τρόπους χρηματοδότησής τους παραμένει 

στην αρμοδιότητα των κρατών μελών που συμμετέχουν σε κάθε έργο, στο πλαίσιο 

των κανόνων που καθορίζονται στο επίπεδο της κεντρικής δομής. Μπορεί να 

υπάρχουν διαφορετικές ομάδες κρατών μελών που θα συμμετέχουν στα διάφορα 

επιμέρους έργα. 

Η ανάπτυξη κοινών ικανοτήτων θα χρηματοδοτηθεί μέσω της 

συγκέντρωσης συνεισφορών από τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να 

συμμετάσχουν. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η συνεχής συγχρηματοδότηση 

σε διαχρονικό επίπεδο. Κάθε συνεισφορά θα πρέπει να περιορίζεται σε επιμέρους 

έργα, τα οποία θα καθορίζονται εκ των προτέρων από τα συμμετέχοντα κράτη 

μέλη. Έτσι, τα έργα θα είναι χρηματοδοτικώς ανεξάρτητα και περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας, καθώς και περιορισμένου μεγέθους και, ως εκ τούτου, θα 

αποκλείεται οποιαδήποτε μορφή αλληλεπικάλυψης χρηματοδοτικών ευθυνών 

μεταξύ των έργων. 
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Οι εθνικές κεφαλαιακές συνεισφορές στο «παράθυρο ικανοτήτων» θα 

αντιμετωπίζονται ως «έκτακτες» στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα εκπίπτουν από τη διαρθρωτική 

δημοσιονομική προσπάθεια που θα αναμένεται να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη. 

Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονται οι εγγυήσεις, στον βαθμό που επηρεάζουν 

το έλλειμμα και/ή το χρέος. 

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το «παράθυρο ικανοτήτων», 

σύμφωνα με τις Συνθήκες. Η εν λόγω συνεισφορά θα μπορούσε ιδίως να 

παρέχεται για την τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη έργων, 

συμπεριλαμβανομένων των πρωτοτύπων. Τέλος η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης 

και τη δυνατότητα να υποστηριχθούν μελέτες εφικτότητας και εγκαταστάσεις 

δοκιμών. 

2. ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα αποτελέσει σημαντικότατο βήμα για τη 

στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ωστόσο, 

είναι αναγκαίες και πρόσθετες δράσεις για να μπορέσει η αμυντική βιομηχανική 

βάση να παραμείνει καινοτόμος και ανταγωνιστική και, τέλος, να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης. 

Μία σημαντικότατη δράση είναι η βελτίωση της πρόσβασης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και σε μη παραδοσιακούς 

προμηθευτές και να ενισχυθούν οι επενδύσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού στον 

τομέα της άμυνας. 

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Οι μικρομεσαίες και οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι, σε πολλά κράτη 

μέλη, η ραχοκοκαλιά του τομέα άμυνας των χωρών τους και έχουν κεντρικό ρόλο 

στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Οι ευρωπαϊκές λοιπόν, ανωτέρω 

επιχειρήσεις ή οι θυγατρικές των σημαντικότερων κατασκευαστών αμυντικού 



48 

 

 

 

εξοπλισμού (κύριοι ανάδοχοι και υπεργολάβοι) προσφέρουν συχνά αγαθά ή 

υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων παραγωγής.43 

Ταυτόχρονα όμως, είναι και το πλέον ευάλωτο κομμάτι της αλυσίδας 

εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. Και αυτό γιατί τις περισσότερες φορές έως 

τώρα δεν απολαμβάνουν τη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για να 

αναβαθμιστούν, γεγονός που στο τέλος τις εμποδίζει να ενταχθούν με επιτυχία  

στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. Και συνήθως, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιλέγουν να μη στηρίξουν εταιρείες στον τομέα της 

άμυνας λόγω των ενδεχόμενων κινδύνων. 

Στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβάλλουν οι Συνθήκες και των 

οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο 

όμιλος της ΕΤΕπ ενθαρρύνεται στο εξής, να παρέχει δάνεια, εγγυήσεις και 

μετοχικό κεφάλαιο για την επέκταση των τρεχουσών δραστηριοτήτων, γεγονός 

που θα άνοιγε νέες ευκαιρίες για ορισμένα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού στον 

τομέα της άμυνας, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για 

τους εθνικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις αναπτυξιακές 

τράπεζες. Ορισμένα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που βασίζονται στον δανεισμό 

της ΕΤΕπ, για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) θα μπορούσε να συμβάλει σε τέτοιες δραστηριότητες που έχουν σχέση με 

τον τομέα της άμυνας. 

Συμπερασματικά, αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει, 

εντός των οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ), την προσαρμογή των κριτηρίων δανεισμού της ΕΤΕπ στον τομέα της 

άμυνας εντός των ορίων που υπαγορεύουν οι Συνθήκες. 

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

                                              
43 Π.χ. στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των 

υλικών, των χημικών, της αεροναυπηγικής και του διαστήματος. 
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Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη στον τομέα της άμυνας στον βαθμό που 

συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του εκάστοτε ταμείου: 

(1)  για τη συγχρηματοδότηση παραγωγικών επενδυτικών 

έργων 

(2) για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των αλυσίδων 

εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. Οι αμυντικές βιομηχανίες μπορούν να 

συμβάλουν στην υλοποίηση των σκοπών και των στόχων των ΕΔΕΤ, όπως είναι η 

προώθηση της ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας, που αντιπροσωπεύει 

έναν σημαντικό πολλαπλασιαστικό παράγοντα για νέες θέσεις εργασίας, 

τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μπορεί να 

χρηματοδοτήσει αμυντικές δραστηριότητες και δραστηριότητες στην έρευνα και την 

καινοτομία, ως μέρος μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη 

ειδίκευση. Η Επιτροπή καλεί τις δημοτικές και περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, 

που εξειδικεύουν τις προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος για επενδύσεις και τις 

διαδικασίες επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, να στηρίξουν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τις εταιρείες μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιούνται στις 

αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. 

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

Περιφερειακοί πόλοι που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα κομμάτια της 

αγοράς (γνωστοί επίσης και ως πόλοι αριστείας – centre of excelence) δίνουν τη 

δυνατότητα σε μεγάλες εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα 

να συνεργαστούν σε στενά γεωγραφικά όρια για να αυξήσουν τη συνεργασία σε 

Ε&Α και να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό κλάδο (π.χ. κινητήρες 

αεροσκαφών). Ενώ η απόφαση για να δοθεί προτεραιότητα στους περιφερειακούς 

πόλους είναι στα χέρια των παραγόντων της τοπικής και περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης, η ενωσιακή χρηματοδότηση (και από την ΕΤΕπ μεταξύ άλλων) θα 

μπορούσε να οδηγήσει στη διαμόρφωση επιτυχημένων τεχνολογικών έργων 
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επίδειξης και στην ανάπτυξη βιομηχανικών και επιστημονικών συμπράξεων 

μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών κέντρων.44 

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Περιφερειών (EDNR–European Network of Defence Related Regions) που 

συνδέεται με τον τομέα της Άμυνας για να ενισχύσει τις περιφέρειες με σημαντικά 

βιομηχανικά και ερευνητικά κεφάλαια και για να μοιραστεί βέλτιστες πρακτικές 

σχετικά με την ενσωμάτωση των αμυντικών προτεραιοτήτων στις έξυπνες 

στρατηγικές για την εξειδίκευση. 

Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν τους περιφερειακούς πόλους αριστείας, εξέλιξη που θα ωφελήσει και 

τον τομέα της άμυνας. 

Δ. ΕΝΙΣΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία πρέπει να διατηρήσει τις βασικές 

δεξιότητες και να αποκτήσει νέες για να είναι σε θέση να παράγει αμυντικά 

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και να είναι ανταγωνιστική 

μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, οι εταιρείες είναι αντιμέτωπες με αυξανόμενες 

ελλείψεις. 

Η άμυνα θα αποτελέσει τομέα προτεραιότητας στο πλαίσιο αυτής της 

πρωτοβουλίας για το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Επιπλέον, η 

Επιτροπή θα στηρίξει επίσης τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για τις 

δεξιότητες στον τομέα της άμυνας, ώστε να χαραχθεί μια στρατηγική για τις 

δεξιότητες στον τομέα της άμυνας. Η συμμαχία θα συμβάλει στην ανάπτυξη και 

την υλοποίηση βιώσιμων λύσεων κλίμακας για νέες θέσεις εργασίας και ανάγκες 

                                              
 44 Ειδική έμφαση θα μπορούσε να δοθεί σε τομείς προτεραιότητας, όπως η θαλάσσια 
ασφάλεια, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και οι 
δορυφορικές επικοινωνίες. 
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σε δεξιότητες. Αυτό θα γίνει με τη χρήση των COSME45 και Erasmus+46 για την 

υλοποίηση πιλοτικών έργων. 

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Το άνοιγμα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε επενδύσεις στον τομέα της 

άμυνας δεν μπορεί να δώσει βιώσιμα αποτελέσματα χωρίς αποδοτική αμυντική 

βιομηχανία που θα λειτουργεί σε μια γνήσια και πρωτοπόρα ενιαία αγορά. Ακόμη 

και αν αυξηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, δεν θα αποδώσουν αν δεν 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. 

Σήμερα πλέον είναι σαφές ότι μία κατάλληλη βιομηχανική βάση δεν μπορεί 

να είναι βιώσιμη σε ένα στενά εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται ενοποίηση, τόσο όσο 

αφορά τη ζήτηση, όσο και τη προσφορά. Σήμερα η ΕΕ διατηρεί 37 τύπους τανκς, 

12 τύπους αεροπορικών τάνκερ και 19 τύπους πολεμικών αεροσκαφών. Μία 

ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση θα αφορούσε παραγωγή 

υλικού που θα δημιουργούσε μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τα αμυντικά 

συμβόλαια, θα έριχνε τις τιμές και θα ενίσχυε τη διαλειτουργικότητα των 

επιχειρήσεων.47 Αν η ευρωπαϊκή αγορά άμυνας γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο 

ανοιχτή, θα μπορέσουν οι προμηθευτές να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, θα 

                                              
 45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
«Θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020)», 11 Δεκεμβρίου 2013 στο: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4805511a-6bfe-11e3-9afb-
01aa75ed71a1/language-el/format-PDFA1A 
 46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
«Θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό», 11 Δεκεμβρίου 2013, στο: 
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9f8f714d-6bfe-11e3-9afb-
01aa75ed71a1/language-el 

47 S. Besch, «Security of Supply in EU Defence: Friends in need?», Centre for European 
Reform, 17 Αυγούστου 2016, στο: www.cer.org.uk/insights/security-supply-eu-defence-friends-
need 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4805511a-6bfe-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-el/format-PDFA1A
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4805511a-6bfe-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-el/format-PDFA1A
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9f8f714d-6bfe-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-el
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/9f8f714d-6bfe-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-el
http://www.cer.org.uk/insights/security-supply-eu-defence-friends-need
http://www.cer.org.uk/insights/security-supply-eu-defence-friends-need
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βελτιωθεί η παραγωγική ικανότητα και θα ελαττωθεί το κόστος παραγωγής, οπότε 

και τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά.48 

Α. ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι δύο οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις μεταφορές προϊόντων 

στον τομέα της άμυνας εκδόθηκαν με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της 

αγοράς στον τομέα της άμυνας και τη βελτίωση του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα. Αν εφαρμοστούν πλήρως, μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης, 

ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού. Ωστόσο, 

πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα. 

Οι αξιολογήσεις των δύο οδηγιών δείχνουν ότι είναι σε γενικές γραμμές 

κατάλληλες για την επίτευξη του σκοπού τους και ότι δεν χρειάζεται, σε αυτό το 

στάδιο, νομοθετική τροποποίηση. Ωστόσο, εντοπίζονται ορισμένες ελλείψεις που 

πρέπει να αποκατασταθούν. 

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 

τομέα της άμυνας δείχνει ότι, παρά την υπερδιπλάσια αύξηση της αξίας των 

συμβάσεων που δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ, ένα πολύ σημαντικό μερίδιο των 

συμβάσεων στον τομέα της άμυνας γίνεται ακόμη εκτός των κανόνων της ΕΕ για 

τις δημόσιες συμβάσεις49. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές 

αναξιοποίητες δυνατότητες στο πλαίσιο της οδηγίας για την εξοικονόμηση 

                                              
48 Ήδη από το 2006 οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ, αποδεχόμενοι τη συμμετοχή της χώρας τους 

στην ΕΠΑΑ (όλες πλην της Δανίας), είχαν δηλώσει: «μία πλήρως κατάλληλη Αμυντική Τεχνολογική 
και Βιομηχανική Βάση (ΑΤΒΒ) δεν είναι βιώσιμη σε αυστηρά εθνική βάση. Γιαυτό πρέπει να 
πιέσουμε να αναπτυχθεί μία γνήσια Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση 
(ΕΑΤΒΒ), ως κάτι περισσότερο από τα εθνικά μέρη της. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 
προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις μας σε εξοπλισμό σε διαφορετικές εθνικές βάσεις, που 
αναπτύχθηκαν μέσω διαφορετικών προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης (Research & 
Development). Αυτή η προσέγγιση δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη και σε έναν κόσμο 
πολυεθνικών επιχειρήσεων, είναι επιχειρησιακά απαράδεκτη.» Για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε: C.Molling – S.C. Brune, «The impact of the financial crisis on European 
Defence»,Directorate General for External Policies, European Parliament, Policy Department, PE 
433.830, Απρίλιος 2011, στο: http://www.eda.europa..eu/genericitem.aspx?area=30&id=211 

 49 Το 2014 το 77,9% όλων των αμυντικών δημόσιων συμβάσεων έγιναν σε εθνικό επίπεδο, με 
αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι χώρες από τη μη εξοικονόμηση λόγω μη προσφυγής σε οικονομίες 
κλίμακας. 

http://www.eda.europa..eu/genericitem.aspx?area=30&id=211
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δημόσιου χρήματος και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. 

Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν, σε κάποιο βαθμό, αντισταθμίσεις ή 

απαιτήσεις για επιστροφή από τη βιομηχανία που μπορεί να οδηγήσουν σε 

αβεβαιότητες για τη βιομηχανία. 

Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 

αυτή είναι η έκδοση οδηγιών για συμβάσεις μεταξύ κυβερνήσεων. Τέλος, η 

Επιτροπή θα δώσει οδηγίες, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 

πλήρως την ευελιξία που τους παρέχει η οδηγία για συνεργατικές δημόσιες 

συμβάσεις. 

Όσον αφορά την οδηγία της ΕΕ για τις μεταφορές προϊόντων εισάγει ένα 

απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης για ενδοενωσιακές μεταφορές προϊόντων 

στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αδειών μεταφοράς. Η 

αξιολόγησή της50 δείχνει ότι, παρά τη θετική συμβολή της στη βελτίωση της 

διαφάνειας και την εξοικονόμηση για τις εταιρείες, υφίστανται ακόμη διάφορα 

συστήματα αδειοδότησης στην Ευρώπη, με μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά 

το περιεχόμενο των γενικών αδειών μεταφοράς και διαφορές στις εθνικές 

απαιτήσεις για την πιστοποίηση των εταιρειών και τη χρήση των εξαιρέσεων. 

Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της. Μαζί με το παρόν σχέδιο δράσης, 

εγκρίνονται δύο συστάσεις για την ενθάρρυνση της εναρμονισμένης λειτουργίας 

των γενικών αδειών μεταφοράς για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις πιστοποιημένες 

επιχειρήσεις. 

Συμπερασματικά η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματική 

εφαρμογή των δύο οδηγιών στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της 

επιβολής τους. Αρχίζοντας με την έγκριση του σχεδίου δράσης, θα αποσαφηνίσει 

την ερμηνεία των ειδικών διατάξεων της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον 

                                              
 50 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, «Εφαρμογή της 
οδηγίας 2009/43/ΕΚ για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας», 2012, COM/2012/0565 
final, στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52012DC0565 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52012DC0565
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τομέα της άμυνας μέσω κατευθυντήριων σημειώσεων το 2017-18 και θα εγκρίνει 

συστάσεις για εναρμονισμένη λειτουργία των γενικών αδειών μεταφοράς στο 

πρώτο τρίμηνο του 2018. 

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι θεμέλιος λίθος για τη διαμόρφωση μιας 

πραγματικής ενιαίας αγοράς για την άμυνα και είναι κλειδί για μελλοντικά 

προγράμματα συνεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη σιγουριά ότι δεν θα 

διαταραχθούν οι διασυνοριακές παραδόσεις. Η ενίσχυση της ασφάλειας του 

εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ συνεπάγεται την ενδυνάμωση της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. 

Ορισμένα μέτρα, όπως οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης, μπορούν να 

ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 

μεταφορές των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων. Συνεπώς, η 

Επιτροπή θα εκδώσει οδηγίες για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη 

στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να 

ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Η Επιτροπή στηρίζει την πρωτοβουλία των κρατών μελών, μέσω του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, για μια πολιτική δέσμευση που θα διευκολύνει 

τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας και θα προσφέρει 

αμοιβαία βοήθεια σε καιρούς κρίσης. 

Η Επιτροπή θα προσδιορίσει, στο πλαίσιο της ενωσιακής στρατηγικής για 

τις πρώτες ύλες51, τις στενωπούς και τους κινδύνους για την προσφορά όσον 

αφορά τα υλικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη σημαντικών ικανοτήτων 

Τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των κινδύνων στον τομέα του εφοδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης κρίσιμων πρώτων υλών. 

                                              
 51 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Εξασφάλιση πρώτων 
υλών για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης - Πρόταση για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες», 2012, COM/2012/082 final, στο: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0082 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0082
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Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Η ενίσχυση της πρόσβασης στις διασυνοριακές αγορές και το άνοιγμα των 

αλυσίδων εφοδιασμού έχουν μεγάλη σημασία για μια αποδοτική και 

αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού και ταυτόχρονα 

εξασφαλίζουν τον σεβασμό της εμπορικής ελευθερίας του αναδόχου. Ειδικότερα, 

όσον αφορά τους δευτερεύοντες προμηθευτές, που συχνά είναι οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, υπάρχει η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια σωστή ευκαιρία για την 

πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας, ανεξάρτητα από τη 

θέση τους μέσα στην ενιαία αγορά. 

Δεν υπάρχουν λύσεις-θαύματα σε αυτό το πολύπλοκο ζήτημα, αλλά 

χρειάζεται σταδιακή πρόοδος. Βάσει της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία52, η Επιτροπή θα υποβάλει συστάσεις για να 

ενθαρρύνει τις υπεύθυνες, για τις δημόσιες συμβάσεις, αρχές να διευκολύνουν τη 

διασυνοριακή συμμετοχή και τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων53 και για να παροτρύνει τους κύριους 

αναδόχους να δώσουν ευκαιρίες στους δευτερεύοντες προμηθευτές από όλα τα 

κράτη μέλη, ώστε αυτοί να έχουν πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού54 που τους 

αφορούν. 

Δ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η πιστοποίηση και η τυποποίηση είναι 

κρίσιμοι παράγοντες που διευκολύνουν τη συνεργασία καθώς ενισχύουν τη 

                                              
 52 Συμβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, 
τελική έκθεση και συστάσεις. 
 53 Π.χ. παρέχοντας έγκαιρα πληροφορίες για μακροπρόθεσμα σχέδια και προτεραιότητες, με 
τη χρήση διαφημίσεων πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον σχεδιασμό διαδικασιών στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συμμετοχή και η 
συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 54 Π.χ. στρατηγικά μακροπρόθεσμα σχέδια, διαφημίσεις πριν από τη δημοσίευση της 
προκήρυξης και για υπεργολαβίες, έρευνες αγοράς σε επίπεδο ΕΕ για την ανεύρεση πιθανών 
προμηθευτών από διάφορα κράτη μέλη, διαφάνεια για τις διασυνοριακές συνιστώσες της αλυσίδας 
εφοδιασμού. 
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διαλειτουργικότητα και συντελούν στην εξοικονόμηση κόστους.55 Ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας στηρίζει ήδη τις προσπάθειες των κρατών μελών για μια 

κοινή προσέγγιση ως προς την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας μέσω της 

πρωτοβουλίας για τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στρατιωτικής αξιοπλοΐας. (EMAR’s – 

European Military Airworthiness Requirements). 

Η Επιτροπή υλοποιώντας την ανακοίνωση για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο56 σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, επεξεργάζεται 

ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης και διερευνά τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

ενός εθελοντικού πλαισίου επισήμανσης για την ασφάλεια των προϊόντων. Λόγω 

των συνεργειών μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα, ο τομέας της 

άμυνας θα μπορούσε να ωφεληθεί από τέτοιου είδους εξελίξεις. 

Ένας νέος μηχανισμός για τη δρομολόγηση της λειτουργίας υβριδικών 

προτύπων και προτύπων στον τομέα της άμυνας συμφωνήθηκε μεταξύ της 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και των κρατών μελών. Μια 

πιθανότητα που διερευνάται είναι η ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων 

μέσω της διαδικασίας που έχουν καθιερώσει οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 

Τυποποίησης.57 

Συμπερασματικά η Επιτροπη θα εξετάσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της, τη δυνατότητα να υποστηρίξει την ανάπτυξη προτύπων που έχουν 

προσδιορίσει τα κράτη μέλη ως αναγκαία για συνεργατικά έργα σε τομείς 

προτεραιότητας. 

                                              
 55 Σήμερα πολλές άχρηστες αλληλοεπικαλύψεις προκαλούνται από το γεγονός ότι νέα 
προϊόντα πρέπει να πιστοποιούνται σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη. Αυτό αυξάνει το κόστος των 
προϊόντων σχεδόν 20%. Κοινές τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομίες 
κλίμακας και να βελτιώσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

 56 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 05 Ιουλίου 
2016, «Ενίσχυση του συστήματος κυβερνοανθεκτικότητας της Ευρώπης και προώθηση 
ανταγωνιστικού και καινοτόμου κλάδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο», COM(2016) 410 final, στο: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0410&from=el 

57 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
«Ευρωπαϊκή τυποποίηση», 25 Οκτωβρίου 2012, στο: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/newsepikairotita/kanoni
smos_1025_2012.pdf 
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Ε. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ - 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Λόγω της διαμόρφωσης των νέων απειλών υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

αύξηση της συνοχής και των συνεργειών μεταξύ ζητημάτων άμυνας και άλλων 

συναφών πολιτικών και τομέων της ΕΕ, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η 

προστιθέμενη αξία της ΕΕ. 

Σε ευθυγράμμιση και με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική, η 

επένδυση σε διαστημικές ικανότητες θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση της 

Ευρώπης στο διάστημα και σε ασφαλή χρήση, εξασφαλίζοντάς της ελευθερία 

κινήσεων και αυτονομία. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συμβάλει ώστε να 

εξασφαλιστεί η προστασία και η ανθεκτικότητα της κρίσιμης ευρωπαϊκής 

υποδομής στον στρατιωτικό και μη στρατιωτικό διαστημικό τομέα, και να ενισχυθεί 

το υπάρχον ενωσιακό πλαίσιο επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος 

(SST - Space Surveillance and Tracking Support Framework).58 

Όπως υπογραμμίζεται από τη διαστημική στρατηγική, οι διαστημικές 

υπηρεσίες μπορούν επίσης να ενισχύσουν την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες προκλήσεις ως προς την ασφάλεια. Η 

Επιτροπή θα ζητήσει να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η 

συμπληρωματικότητα με συναφείς δραστηριότητες του Δορυφορικού Κέντρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διαστημικής ασφάλειας και άμυνας. 

Στο τρέχον εξελισσόμενο απειλητικό περιβάλλον, η αναντιστοιχία μεταξύ 

των αναγκών των χρηστών κρατικών δορυφορικών επικοινωνιών (Satellite 

Communications - SATCOM), και των έγκαιρων και κατάλληλων λύσεων, 

δημιουργεί όλο και περισσότερους κινδύνους για τις επιχειρήσεις και τις υποδομές 

της ΕΕ και των κρατών μελών οι οποίες αφορούν κρίσιμες αποστολές στον τομέα 

της ασφάλειας. 

                                              
 58 Απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Θέσπιση 
πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος», 16 Απριλίου 
2014, στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0541 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0541
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Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο, τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Άμυνας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ετοιμάζουν μια 

πρωτοβουλία για να εξασφαλίσουν αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές ως 

προς το κόστος υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών για την ΕΕ και τις εθνικές 

αρχές που διαχειρίζονται κρίσιμες αποστολές στον τομέα της ασφάλειας. 

Για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε εξελισσόμενες 

προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στους συνοριακούς ελέγχους και τη θαλάσσια 

επιτήρηση, η Επιτροπή θα επεκτείνει τις δραστηριότητες Copernicus59, 

λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, την 

ανάγκη να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των υποδομών και των 

υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα διαφόρων πηγών δεδομένων και τη μακροπρόθεσμη 

ικανότητα του ιδιωτικού τομέα να εξευρίσκει τις κατάλληλες λύσεις. 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να καλύψει το 

πρόγραμμα Copernicus περαιτέρω ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένης της άμυνας. Θα αυστηροποιήσει τις απαιτήσεις ασφάλειας 

και θα ενισχύσει τις συνέργειες με μη διαστημικές ικανότητες παρατήρησης το 

2018. 

Η Επιτροπή επίσης αποφασίστηκε να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, 

την Ύπατη Εκπρόσωπο και άλλα σχετικά όργανα της ΕΕ για τη δημιουργία μιας 

πλατφόρμας για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, ώστε να αντιμετωπιστεί το κενό στις δεξιότητες στους τομείς της 

ασφάλειας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο έως το 2018. 

Στον τομέα της αεροπλοΐας, αν και οι πρωτοβουλίες για τη χάραξη του 

πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού60 (SES – Single 

European Sky) και για το ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της 

                                              
 59 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
«Θέσπιση του προγράμματος Copernicus», 3 Απριλίου 2014, στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0377 
 60 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
«Χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», 10 Μαρτίου 2004, 
στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0549 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0549
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εναέριας κυκλοφορίας (SESAR - Single European Sky ATM Research)61 

εστιάζονται στους στόχους της πολιτικής αεροπορίας, οι ανάγκες της πολεμικής 

αεροπορίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς 

συνέπειες για τον τομέα της άμυνας. Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

(RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems) για σκοπούς ασφάλειας απαιτεί την 

αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους, βάσει, μεταξύ άλλων, μιας συντονισμένης 

προσπάθειας πολιτικού-στρατιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 

προγραμμάτων Ε&Α. Από την άποψη αυτή, ο συντονιστικός μηχανισμός 

πολιτικού-στρατιωτικού τομέα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας και της κοινής 

πρωτοβουλίας SESAR θα πρέπει να βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων των στρατιωτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 

προγράμματος SESAR 2020 και των συναφών κανόνων και προτύπων 

ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τους στόχους της «Στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη 

θάλασσα (EUMSS–European Union Maritime Security Strategy)62, οι λύσεις που 

προτείνονται μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι στρατιωτικές όσο και οι 

πολιτικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν από τις σχετικές τεχνολογίες, προϊόντα 

και υπηρεσίες. Τέτοιες λύσεις, που αναπτύσσονται από την αμυντική βιομηχανία, 

θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών 

με την ασφάλεια, όπως η θαλάσσια επιτήρηση, η διαχείριση κινδύνου και η 

προστασία κρίσιμων υποδομών. 

Ολοκληρώνοντας αυτό που έχει αποφασιστεί είναι, η Επιτροπή να 

αναπτύξει, εως το 2018, σε συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο, τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα κράτη μέλη, ειδικές δράσεις για τη 

                                              
 61 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου, «Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 219/2007 για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος 
νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), όσον αφορά την παράταση της 
κοινής επιχείρησης έως το 2024», 16 Ιουνίου 2014, στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2014:721:oj 
 62 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, «Για έναν ανοικτό και 
ασφαλή παγκόσμιο θαλάσσιο τομέα: στοιχεία για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ασφάλεια στη θάλασσα», 06 Μαρτίου 2014, JOIN/2014/09, στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex%3A52014JC0009 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2014:721:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2014:721:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52014JC0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52014JC0009
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στήριξη συντονισμένου ερευνητικού θεματολογίου, μεταξύ πολιτικού και 

στρατιωτικού τομέα, καθώς και διαλειτουργικές ικανότητες θαλάσσιας επιτήρησης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής και του σχεδίου 

δράσης που προανέφερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε κάποια 

συμπεράσματα για τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την ασφάλεια και την 

άμυνα. Έχει διαπιστωθεί ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο 

είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι τα προηγούμενα δέκα και περισσότερα χρόνια. 

Όμως, επειδή πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αποφασίστηκε ότι πρέπει να 

δοθεί κάποια καθοδήγηση για περαιτέρω εργασίες στους παρακάτω τομείς: 

1. Στη βελτίωση των δομών διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ, ιδίως 

δε τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία στρατιωτικής 

δυνατότητας σχεδίασης και διεξαγωγής (Military Planning and Conduct Capability - 

MPCC), στους κόλπους του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (τμήμα της ΕΥΕΔ), 

που θα αναλάβει τη Διοίκηση των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών της 

ΚΠΑΑ. (επί του παρόντος: EUTM Σομαλία, EUTM Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

και EUTM Μάλι) 

2. Στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ με τις 

χώρες εταίρους, με σκοπό να υιοθετηθεί μία πιο στρατηγική προσέγγιση των 

εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, 

προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με επίκεντρο τις χώρες εταίρους που 

συμμερίζονται τις αξίες της ΕΕ και έχουν την ικανότητα και τη βούληση να 

συμβάλουν σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ 

3. Την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη 

προκειμένου να καλυφθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις, ώστε να υποστηρίζονται 

οι χώρες εταίροι, όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων με τις δικές 

τους δυνάμεις. 



61 

 

 

 

4. Στην ανάπτυξη μη στρατιωτικών δυνατοτήτων και στη βελτίωση 

της ανταπόκρισης της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης δημιουργίας μιας βασικής ικανότητας 

ανταπόκρισης. 

5. Στην ενίσχυση της στρατιωτικής ταχείας αντίδρασης, 

συμπεριλαμβανομένων των μάχιμων Μονάδων της ΕΕ, με σκοπό την περαιτέρω 

ανάπτυξη της διαρθρωτικής τους ικανότητας με ρεαλιστικό τρόπο και την 

προσαρμογή των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων ανάλογα με τις ανάγκες.63 

6. Στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

άμυνας με παροχή καθοδήγησης όσον αφορά τη μελλοντική πορεία για: 

α. μια συμμετοχική Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία 

(ΜΔΣ), η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, που έχουν τη βούληση και 

την ικανότητα, να συνεργαστούν περαιτέρω στον τομέα της ασφάλειας και της 

άμυνας και θα βοηθήσει, με τη σειρά της, ώστε να υπάρξουν νέες συνεργατικές 

προσπάθειες και σχέδια 

β. τη δυνατότητα εθελοντικής συντονισμένης ετήσιας 

επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (Coordinated Annual Review on Defence - 

CARD), η οποία θα αποσκοπεί στη βελτίωση της επισκόπησης των αμυντικών 

δαπανών σε επίπεδο ΕΕ, των εθνικών επενδύσεων και των ερευνητικών 

προσπαθειών στον τομέα της άμυνας. Αυτό θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

παροχή δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών 

στρατηγικών τάσεων και προκλήσεων και για την ενεργό προώθηση της 

ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών 

γ. το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την 

                                              
63 Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στις 22 Ιουνίου 2017 να περιλάβουν την ανάπτυξη των 

μάχιμων Μονάδων στις κοινές δαπάνες. Η χρηματοδότηση αυτών των Μονάδων θα γίνεται σε 
μόνιμη βάση στο επίπεδο της ΕΕ μέσω του μηχανισμού Athena. 
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ανάπτυξη δυνατοτήτων και την αμυντική συνεργασία προς στήριξη της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογικής καινοτομίας 

Συμπερασματικά στη προσπάθεια υλοποίησης της νέας στρατηγικής, του 

μετέπειτα ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης αλλά και της συνεργασίας ΝΑΤΟ ΕΕ, έγινε 

επιτακτική η ανάγκη, η ΕΕ να προχωρήσει σε κάποιες θεσμικές αλλαγές σε ήδη 

υπάρχοντες θεσμούς της ΕΕ, που είτε ήταν τελείως ανενεργοί ή απλά μη 

λειτουργικοί, όπως η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία, ο μηχανισμός «Αθηνά», οι 

μόνιμες Μονάδες μάχης (EU Battle Groups) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Άμυνας (ΕΟΑ). Εκτός όμως από θεσμικές αλλαγές σε υπάρχοντες θεσμούς 

αποφασίστηκε και η δημιουργία νέων θεσμών όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Άμυνας που ανέλυσα παραπάνω αλλά και η στρατιωτική δυνατότητα σχεδίασης 

και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές σε 

υπάρχοντες θεσμούς αλλά και η περιγραφή του νέου θεσμού της στρατιωτικής 

δυνατότητας σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων θα αναλυθούν στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Military Planning and Conduct Capability - 

MPCC) 

Ένα από τα σημαντικά βήματα του τελευταίου χρόνου εφαρμογής της νέας 

στρατηγικής που ενισχύει τη μετεξέλιξη της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής δράσης 

στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ ήταν και η απόφαση από τον Ιούνιο του 2017, του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τη δημιουργία στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης 

και διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) στους κόλπους του Στρατιωτικού 

Επιτελείου της ΕΕ. 

Όπως αναφέρει και η Ύπατη Εκπρόσωπος η σύσταση της MPCC αποτελεί 

μια πολύ σημαντική επιχειρησιακή απόφαση ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας 

καθώς θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μη εκτελεστικών 

(non executive) ευρωπαϊκών αποστολών και στη βελτίωση της κατάρτισης των 

στρατιωτικών των χωρών εταίρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ειρήνη και 

ασφάλεια. Και αυτό καταλήγει στο ότι είναι σημαντικό όχι μόνο για τους εταίρους 

μας αλλά και για την ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ. 

Η MPCC64 θα αναλάβει τη Διοίκηση μη εκτελεστικών στρατιωτικών 

αποστολών της ΕΕ, οι οποίες επί του παρόντος είναι οι εκπαιδευτικές αποστολές 

της ΕΕ στη Σομαλία (EUTM Somalia), στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 

RCA) και στο Μάλι (EUTM Mali). Η MPCC θα αποτελέσει τη στατική δομή 

διοίκησης και ελέγχου εκτός της περιοχής των επιχειρήσεων σε στρατιωτικό και 

στρατηγικό επίπεδο και θα είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή σχεδίαση και τη 

διεξαγωγή μη εκτελεστικών αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της 

                                              
64 Απόφαση Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/971, «The Military Planning and Conduct 

Capability-MPCC», 8 Ιουνίου 2017, στο: file:///C:/Users/f/Downloads/eeas_-
_european_external_action_service_-_the_military_planning_and_conduct_capability-mpcc_-
_2017-06-08.pdf 

../AppData/Local/Downloads/eeas_-_european_external_action_service_-_the_military_planning_and_conduct_capability-mpcc_-_2017-06-08.pdf
../AppData/Local/Downloads/eeas_-_european_external_action_service_-_the_military_planning_and_conduct_capability-mpcc_-_2017-06-08.pdf
../AppData/Local/Downloads/eeas_-_european_external_action_service_-_the_military_planning_and_conduct_capability-mpcc_-_2017-06-08.pdf
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συγκέντρωσης, ανάπτυξης, υποστήριξης και επαναφοράς δυνάμεων. Το 

προσωπικό των αποστολών που βρίσκεται επίτόπου θα μπορεί έτσι να 

επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες δραστηριότητες της αποστολής του. 

Η MPCC θα βελτιώσει τις δομές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Θα 

εργάζεται υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική καθοδήγηση της Επιτροπής 

Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), η οποία απαρτίζεται από τους πρέσβεις των 

κρατών μελών της ΕΕ και έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. 

Αρχικά η MPCC θα απασχολεί έως 25 υπαλλήλους, αλλά θα μπορεί 

επίσης να λαμβάνει στήριξη από άλλα τμήματα του Στρατιωτικού Επιτελείου. 

Διευθυντής της MPCC θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου 

της ΕΕ. Θα ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των τριών εκπαιδευτικών αποστολών 

που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη, καθώς και των άλλων μη 

εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών που ενδέχεται να αναπτυχθούν στο 

μέλλον. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την επαναφορά των 

αποστολών, καθώς και για τον συνολικό προϋπολογισμό, τον οικονομικό έλεγχο 

και την υποβολή εκθέσεων. 

Η MPCC θα συνεργάζεται στενά με τον υφιστάμενο μη στρατιωτικό 

ομόλογό της, τη μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδίασης και διεξαγωγής 

επιχειρήσεων (Civilian Planning and Conduct Capability - CPCC), μέσω κοινής 

ομάδας συντονισμού της στήριξης. Η ομάδα αυτή θα είναι σε θέση να ανταλλάσσει 

γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα που αφορούν τόσο στρατιωτικές 

όσο και μη στρατιωτικές αποστολές, καθώς και δυνατότητες στο πλαίσιο 

στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών που αναπτύσσονται ταυτόχρονα 

στην ίδια περιοχή, όπως, μεταξύ άλλων, ιατρική στήριξη και μέτρα προστασίας. 

2. ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Permanent Structure 

Cooperation - PESCO) 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Η ρήτρα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (ΜΔΣ) είναι μια 

καινοτομία που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας από το 2007 και αφορά στην 

επιχειρησιακή δράση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ). Η ρήτρα της ΜΔΣ επιτρέπει στα κράτη που το επιθυμούν αλλά και που 

διαθέτουν την απαραίτητη στρατιωτική υποδομή να θεσμοθετήσουν μια μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της EE. Σύμφωνα με αυτή την πρόβλεψη, 

τα κράτη που αποφασίζουν να συμμετέχουν, δεσμεύονται να βελτιώνουν τις 

αμυντικές τους δυνατότητες αλλά και τα επίπεδα συνεργασίας με τα άλλα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη στη ΜΔΣ. Θα λειτουργούν σε μια δομή μεγαλύτερης και 

στενότερης συνεργασίας και δεσμεύσεων.65 

Περισσότερο θεωρείται ως μία αμυντική ολοκλήρωση στα ζητήματα της 

αμυντικής συνεργασίας και των εξοπλισμών με τελικό σκοπό να ενισχύσουν από 

κοινού τις αμυντικές τους δυνατότητες. Αυτή η διαρκής συνεργασία και εμβάθυνση 

θα προχωράει ανάλογα με το επίπεδο εξέλιξης των αμυντικών απαιτήσεων που θα 

συμφωνούνται, ομόφωνα, από τα μέλη της.66 Οι αναλυτές προσδιορίζουν τους 

παρακάτω πέντε τομείς συνεργασίας: χρηματοδότηση, υλικό, επιχειρησιακή 

ετοιμότητα, δυνατότητες και αμυντική βιομηχανία. Η ΜΔΣ δρα ως «ομπρέλα για 

μικρότερα πακέτα συνεργασίας»67. Είναι σαφές ότι η ΜΔΣ έχει τη δυνατότητα να 

ενισχύσει την αμυντική συνεργασία, αλλά είναι δύσκολο να υπολογιστεί η σημασία 

της, καθώς τα κράτη μέλη εως σήμερα δεν έχουν εφαρμόσει αυτή τη πρόβλεψη 

της Συνθήκης. 

Ο λόγος που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, είναι διότι υπήρχαν αρκετά κράτη 

που ήταν επιφυλακτικά στην έναρξη μιας τέτοιας δέσμευσης στην παρούσα διεθνή 

                                              
65 S. Biscop – J. Coelmont, «A Strategy for CSDP. Europe’s ambitions as a global security 

provider», Egmont Paper No 37, Βρυξέλλες, 2010 

66 S.E. Anghel – I.C. Bacian, «Implementation of the Lisbon Treaty provisions on the Common 
Security and Defence policy (CSDP)», European Parliamentary Research Service, PE 573.285, 
Φεβρουάριος 2016 

67 H-J. Blanke – S. Mangiameli, «The Treaty on European Union: A Commentary», Springer, 
Χαϊδελβέργη, 2013, σ. 1261 
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οικονομική συγκυρία αν και η δυνατότητα που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβόνας 

για μεγαλύτερη ολοκλήρωση σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής ήταν υπαρκτή. 

Όμως σε κάθε περίπτωση, η ΜΔΣ εκφράζει τη βούληση ορισμένων κρατών 

μελών να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη αμυντική συνεργασία και συνδρομή 

στρατιωτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ68. Το ότι υπήρχε κάποια (όχι 

και τόσο σημαντική όπως αποδείχτηκε) βούληση από τα κράτη μέλη να 

ενισχύσουν περαιτέρω την αμυντική τους ολοκλήρωση, φαίνεται και από τις 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Δεκεμβρίου 2013, το οποίο εστίαζε 

σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. 

Και εκεί, αντί την έναρξη μίας ουσιαστικής ΜΔΣ, χαιρετίστηκε και 

προωθήθηκε, η κατά περίπτωση αμυντική συνεργασία και συνέργεια, μεταξύ των 

κρατών μελών που παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη αμυντική συναντίληψη, χωρίς 

αυτή η συνεργασία όμως να είναι θεσμοποιημένη σε επίπεδο ΕΕ. Με άλλα λόγια, 

αν και υπήρχε η ρήτρα της ΜΔΣ, τα κράτη μέλη δεν έδειχναν το αντίστοιχο 

ενδιαφέρον για την εφαρμογή της.69 

Όλα αυτά όμως έρχονται να αλλάξουν ραγδαία στις 14 Νοεμβρίου 2016,με 

το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα 

πρέπει να διερευνηθεί το δυναμικό της χωρίς αποκλεισμούς Μόνιμης 

Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). 

Αργότερα ένα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

23ηςΙουνίου 2017, ήταν ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συνολική και ΜΔΣ για την 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Εντός μικρού διαστήματος, τα 

                                              
68 Ας μην λησμονείται η Πρωτοβουλία των Τεσσάρων τον Απρίλιο του 2003, όταν σε 

συνάντηση κορυφής της Γαλλίας, Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Βελγίου, προτάθηκε η εφαρμογή της 
ενισχυμένης συνεργασίας στα ζητήματα της άμυνας, η υιοθέτηση ρήτρας αλληλεγγύης, η 
διεύρυνση των αποστολών τύπου Πέτερσμπεργκ, η δημιουργία Υπηρεσίας Εξοπλισμών και η 
ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας. 

69 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Γιούνκερ ζήτησε επίσης μια τέτοια 
πρωτοβουλία στις πολιτικές κατευθύνσεις του, τον Ιούλιο του 2014. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «ακόμη 
και οι ισχυρότερες ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν να τα καταφέρουν μακροπρόθεσμα χωρίς να 
διαθέτουν τουλάχιστον ορισμένες ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες», στο: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_el.pdf 
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κράτη μέλη θα συμφωνήσουν κοινό κατάλογο κριτηρίων και υποχρεώσεων, μαζί 

με συγκεκριμένα σχέδια ανάπτυξης δυνατοτήτων, προκειμένου να αρχίσει η 

συνεργασία αυτή. 

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, από το Μαΐο 2017, συμφώνησε για 

τη διακυβέρνηση που θα είχε μια τέτοια δομημένη συνεργασία στον τομέα της 

άμυνας, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί. Η διακυβέρνηση θα αποτελείται από 

δύο επίπεδα: 

(1) το επίπεδο Συμβουλίου, ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τον συντονισμό έχοντας όμως δικαίωμα ψήφου 

μόνο τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

(2). το επίπεδο των έργων και των πρωτοβουλιών, όπου θα 

εκπροσωπούνται μόνο τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε κάθε συγκεκριμένο 

έργο ή πρωτοβουλία 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας (EΟΑ) θα παράσχουν στήριξη για την υλοποίηση των 

εργασιών μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και σε συντονισμό με την Επιτροπή 

οι οποίοι θα συνδέονται και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για να μπορούν να 

υποστηρίξουν τα επιλέξιμα δομημένα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων και 

συνεργασίας. 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, ότι και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των 

κρατών μελών της ΕΕ, μετά τη τελευταία συνάντηση τους, στις 07-09-2017, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχει επιτευχθεί μια ευρεία συναίνεση σχετικά με τις 

κύριες γραμμές της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO). Συγκεκριμένα 

η συνεργασία αυτή ξεκινά για πρώτη φορά με έναν λεπτομερή κατάλογο κοινών 

δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης. Τώρα οι δεσμεύσεις αυτές 

επικεντρώνονται στα εξής στοιχεία: 

(1) στα επίπεδα των επενδύσεων 
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(2) στα μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας και της συνεργασίας στον τομέα των δυνατοτήτων 

Γίνεται προσπάθεια να εδραιωθεί ένας κατάλογος δεσμεύσεων. Αυτό θα 

αποτελέσει τη βάση για μια κοινοποίηση των συμφερόντων των κρατών μελών με 

τελικό στόχο η ΜΔΣ να μπορεί να ξεκινήσει με το τέλος της Εσθονικής προεδρίας 

στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017.70 

Β. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Λόγω του ότι έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή της 

απόφασης δημιουργίας της ΜΔΣ, χωρίς στην ουσία να έχει κάτι προχωρήσει, είναι 

λογικό να σκεφτεί κάποιος ότι δεν θα γίνει κάτι ούτε και στο μέλλον.Η αλήθεια 

όμως είναι ότι με τις διάφορες προσπάθειες όπως: 

(1) η προσπάθεια δημιουργίας της «συγκέντρωσης και 

κοινής χρήσης» με τον αγγλικό όρο «pool and share» που δεν βρήκε όμως και 

τόσο θετική πολιτική διάθεση από το 201071 

(2) η απόφαση από το 2012 του τότε Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κου Ρομπάϊ, να θέσει τακτικά την άμυνα στην ημερήσια 

διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή σε επίπεδο Αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων και με αποφάσεις που πάρθηκαν λίγο αργότερα το 2013 

(3) η δημοσίευση της νέας παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, 

το 2016, που στην ουσία γίνεται μία έκκληση για Μόνιμη και Διαρθρωμένη 

Συνεργασία 

                                              
70 Αξίζει να σημειωθεί, για να φανεί το μέγεθος της διαφοράς, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη 

προτάσεις για περισσότερα από 30 έργα που θα μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό. 

71 Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διακρίνουν τις στρατιωτικές υποδομές τους σε τρεις 
κατηγορίες: σε αυτές που σε κάθε περίπτωση πρέπει να μείνουν εθνικές, σε αυτές που μπορούν 
να κατευθυνθούν σε μία κοινή δεξαμενή και τέλος σε αυτές που μπορούν να μοιραστούν είτε ως 
προς το ρόλο είτε ως προς τα καθήκοντα. Για λεπτομέρειες βλέπε: S. Biscop – J. Coelmont, 
«Pooling and Sharing: from slow March to quick March?», Egmont Security Policy Brief No 23, 
Μάϊος 2011 
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(4) η απόφαση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας που θα συνδέεται με την ΜΔΣ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

αλλά και με σειρά άλλων πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(5) η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προχωρήσει προς 

την υλοποίηση της ΜΔΣ με συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων και με υπαρκτή 

πολιτική διάθεση πια για εφαρμογή της διαδικασίας για πάνω από 30 έργα 

οδηγούμαστε ασφαλώς στο συμπέρασμα ότι στο τέλος του 2017 η ΜΔΣ θα 

πραγματοποιηθεί και δεν θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά όπως ήταν τη τελευταία 

δεκαετία. 

Συμπερασματικά το έδαφος τώρα είναι έτοιμο για τη δημιουργία της ΜΔΣ. Η 

δομή και η νέα στρατηγική που προωθεί τη ΜΔΣ από τη μία μεριά αλλά και η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη γνωστή θέση της, της μη δημιουργίας 

ΚΠΑΑ εντός ΕΕ από την άλλη, συντελούν στη δημιουργία κοινής πολιτικής 

διάθεσης. Σαφώς ένας νέος Γαλλο-Γερμανικός άξονας που πάει να δημιουργηθεί 

μπορεί να βοηθήσει στη πραγματοποίηση της ΜΔΣ που θα δώσει αναμφισβήτητα 

μόνο οφέλη σε όποια κράτη μέλη τελικώς αναμειχθούν. 

Η ΕΕ με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της μπορεί να απομακρυνθεί από το 

σημερινό συνονθύλευμα διμερούς και πολυμερούς στρατιωτικής συνεργασίας σε 

πιο αποτελεσματικές μορφές αμυντικής ολοκλήρωσης. Μπορούν να συμμετέχουν 

όλα τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια και αναλαμβάνουν τις απαραίτητες 

δεσμεύσεις. 

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να ενταχθούν σε μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία θα μπορούν, σε διαφορετικές ομάδες, να αναπτύξουν από κοινού 

ικανότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα ή να δημιουργήσουν πολυεθνικούς 

σχηματισμούς, ανάλογα με τις επιλογές τους. Η δημιουργία ενός τέτοιου 

συστήματος θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε ένα πιο δεσμευτικό 

πλαίσιο. 
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3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΑΣ (EUROPEAN DEFENCE 

AGENCY - EDA) 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ιδρύθηκε το 2004 και βοηθά τα 

26 κράτη μέλη του (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Δανία) στην ανάπτυξη 

των στρατιωτικών τους πόρων.Προωθεί τη συνεργασία, ξεκινά νέες πρωτοβουλίες 

και προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων. Επίσης, βοηθά τα 

κράτη μέλη που το επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινές αμυντικές ικανότητες.Ο 

ΕΟΑ διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση της 

Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). 

Επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες είναι η 

Φεντερίκα Μογκερίνι, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής72. Ο πιο λεπτομερής έλεγχος και η παρακολούθηση είναι πάντως στην 

αρμοδιότητα του συντονιστικού Συμβουλίου (steering board). Εκτός από τις 

συναντήσεις των Υπουργών δύο φορές το χρόνο, το συντονιστικό συμβούλιο 

συνέρχεται και σε επίπεδο διευθυντών εθνικών εξοπλισμών, διευθυντών εθνικής 

έρευνας, πολιτικών διευθυντών και άλλων. Ο διευθύνων σύμβουλος, οι 

αναπληρωτές του και οι διευθυντές απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο. 

Ο οργανισμός δραστηροποιείται εντός ενός στρατηγικού πλαισίου που 

αποτελείται από τέσσερις στρατηγικές που έχουν αποφασιστεί από το 

συντονιστικό συμβούλιο:73 

α. σχέδιο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων. Παρέχει στα 

κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να έχουν πλήρη αξιολόγηση για τις 

τάσεις και τα προαπαιτούμενα στον τομέα των εξοπλισμών, βραχυπρόθεσμα, 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

                                              
72 Από τον Ιανουάριο 2014, η οργανωτική δομή του οργανισμού περιλαμβάνει τρεις 

επιχειρησιακές διευθύνσεις: a. Cooperation Planning and Support, b. Capability, Armament and 
Technology, c. European Synergies and Innovation, Yearbook of European Security, 2016, σ. 38 

73 Μ. Κοππά, όπ.αν., σ.123 
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β. Ευρωπαϊκή Αμυντική Έρευνα και Τεχνολογία 

γ. Ευρωπαϊκή Συνεργασία Εξοπλισμών 

δ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση 

(EDTIB)74 

Ο ΕΟΑ είναι ένας από τους οργανισμούς που ορίστηκε από τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Μέχρι τη δημιουργία του, η συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών 

λάμβανε χώρα εκτός πλαισίου της ΕΕ. 

Όμως πρέπει να σημειωθεί, ότι παρά τις φιλοδοξίες που υπήρχαν για τον 

οργανισμό, ο ΕΟΑ παραμένει ένας μικρός θεσμός, με περίπου 140 άτομα 

προσωπικό που λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών με προγράμματα τεχνικού 

κυρίως χαρακτήρα75. Έχει όμως αποφασιστεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ΕΟΑ, 

ο οποίος θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και με την εφαρμογή 

της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας θα συνεισφέρει στην πολυπόθητη 

μετεξέλιξη της επιχειρησιακής δράσης της ΚΠΑΑ της ΕΕ. 

4. ΜΑΧΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (EU Battle Groups) 

Α. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι Τακτικοί Σχηματισμοί Μάχης της ΕΕ (EU Battle Groups), δημιουργήθηκαν 

για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης της ΕΕ, σε τυχόν απαίτηση 

διαχείρισης κρίσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Τακτικού Σχηματισμού 

Μάχης, σύμφωνα με την ΕΕ, είναι τα ακόλουθα: 

                                              
 74 Η λογική ύπαρξης μίας Αμυντικής Τεχνολογικής Βιομηχανικής Βάσης είναι να προμηθεύει 
τις κυβερνήσεις με χαμηλού κόστους και υψηλής αποδοτικότητας στρατιωτικό εξοπλισμό. 
Ουσιαστικά αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της βιομηχανίας και της άμυνας. Και για αυτό το 
λόγο είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει ο ΕΟΑ να πετύχει την αποστολή του. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε: D. Fiott, «The European Defence Technological and Industrial Base: five 
suggestions», στο: Biscop – Fiott, όπ.αν., σ.73-78 

 75 D. Keohane, «Europe’s new Defence Agency», Policy Brief, Centre for European Reform, 
Λονδίνο, 2004 
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(1) είναι η μικρότερη, αποτελεσματική, ταχέως 

αναπτυσσόμενη και συμπαγής Μονάδα, που μπορεί να αναλάβει είτε αυτόνομη 

επιχείρηση, είτε να χρησιμοποιηθεί για την αρχική φάση μιας μεγαλύτερης 

επιχείρησης στα σενάρια διαχωρισμού αντιμαχόμενων μερών, αποτροπής της 

σύγκρουσης, εκκένωσης και συνδρομής σε ανθρωπιστική βοήθεια. 

(2) βασίζεται σε μία δύναμη μεγέθους Τάγματος, ενισχυμένη 

με Μονάδες Υποστήριξης Μάχης (Combat Support) και Υποστήριξης Διοικητικής 

Μέριμνας (Combat Service Support). Η συνολική του δύναμη ανέρχεται σε 1.500 

περίπου άτομα. Στηρίζεται στην πολυεθνικότητα και μπορεί να δημιουργηθεί από 

ένα έθνος-πλαίσιο ή ένα πολυεθνικό συνασπισμό κρατών76. Έχει αυξημένη 

ετοιμότητα για την ανάληψη αποστολής, εντός 10 ημερών από τη σχετική 

απόφαση της ΕΕ. 

(3) Είναι αυτάρκης μέχρι το πέρας της επιχείρησης ή την 

αντικατάστασή του από άλλη δύναμη. Ως βάση σχεδίασης οι Τακτικοί Σχηματισμοί 

Μάχης μπορούν να επιχειρούν σε απόσταση 6.000 χλμ. από τις Βρυξέλλες, για 30 

ημέρες που μπορούν να επεκταθούν στις 120 ημέρες, εάν έχουν προηγουμένως 

εφοδιαστεί κατάλληλα. 

Β. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Η ιδέα δημιουργίας τους, που ξεκίνησε από το 2004, ήταν να έχουμε πάντα 

δύο ομάδες μάχης, έτοιμες για την ενεργό ανάπτυξη τους, για να αντικατασταθούν 

από ένα άλλο ζεύγος μετά από έξι μήνες. Όμως, από το 2007, που όχι μόνο 

σχηματίστηκαν αλλά ήταν και επιχειρησιακά έτοιμες, οι πρώτες δύο μάχιμες 

Μονάδες, καμία από αυτές που μέχρι τώρα έχουν συσταθεί, δεν έχει κληθεί σε 

δράση. 

                                              

 76 H Ελλάδα ηγείται, ως έθνος-πλαίσιο ενός τέτοιου πολυεθνικού Τακτικού Σχηματισμού 

Μάχης (HELBROC Battlegroup), με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και 

της Ουκρανίας. 
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Αυτό δεν συνέβη επειδή δεν υπήρχε ανάγκη για αυτούς τους σχηματισμούς 

μάχης. Καθ'όλη αυτήν την περίοδο, η ΕΕ έχει στείλει στρατεύματα για την 

αντιμετώπιση των διαφόρων κρίσεων, όπως αυτές στο Τσαντ, Κονγκό και Μάλι, 

για να αναφέρω μόνο μερικές. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αναπτυχθείσα 

στρατιωτική δύναμη της ΕΕ που αναλαμβάνει, σχηματίζεται από το μηδέν, και 

ποτέ η ΕΕ δεν χρησιμοποίησε τις μάχιμες αυτές Μονάδες που είχε σε ετοιμότητα. 

Και το φυσικό ερώτημα που τίθεται είναι γιατί? 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η απόφαση για τη χρήση αυτών των σχηματισμών 

μάχης μπορεί να ληφθεί μόνο με την πλήρη συναίνεση όλων των κρατών μελών 

της ΕΕ και έτσι, μία οποιαδήποτε απροθυμία, για παράδειγμα από μία από τις 

χώρες που συνεισφέρουν, να είναι απολύτως καθοριστική. 

Επίσης η περιοχή που γίνεται η αποστολή απαιτεί πολλές φορές ένα 

εντελώς διαφορετικό είδος δύναμης από ότι μπορεί να προσφέρει η καθορισμένη 

Μονάδα ετοιμότητας είτε επειδή είναι πολύ μικρή ή λάθος σύνθεσης. 

Τις περισσότερες φορές όμως, η πραγματική αιτία είναι το οικονομικό. Στην 

ΕΕ, σε αντίθεση με τον ΟΗΕ, ο κύριος όγκος των εξόδων της αποστολής 

καλύπτονται από τα έθνη παρόχους των δυνάμεων που θα αναπτυχθούν, κάτι 

που αποτελεί ευρύτερα το μεγαλύτερο αγκάθι ανάπτυξης μίας δύναμης 

στρατιωτικής εντός ΕΕ. 

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Η πιο απλή λύση είναι απλά να καταργηθεί το πρόγραμμα συνολικά. Μία 

άλλη λύση είναι να αντλήσουμε διδάγματα και να εισαγάγουμε κάποιες 

τροποποιήσεις. Οι πιο σημαντικές είναι: 

(1) Είναι απολύτως απαραίτητο να απλοποιηθεί η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη αυτού του σχηματισμού 

μάχης που είναι σε ετοιμότητα. Αν το αίτημα ανάπτυξης προέρχεται από τον ΟΗΕ 

ή τον ΟΑΣΕ, η εξουσία βέτο που θα πρέπει να είναι από τις χώρες που είναι οι 

κύριοι συνεισφέροντες θα πρέπει να είναι σύμφωνη με κάποιες συγκεκριμένες 
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υποθέσεις. Ο κανόνας της «κοινής συναίνεσης μείον ένας» φαίνεται αρκετά πιο 

κατάλληλος. 

(2) Το σύστημα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΕΕ 

θα πρέπει να αλλάξει ριζικά και να γίνει όπως αυτή του ΟΗΕ. Στις επιχειρήσεις της 

ΕΕ, σχεδόν όλες οι δαπάνες καλύπτονται από τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ στις 

επιχειρήσεις του ΟΗΕ όλες οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της 

χρήσης του εξοπλισμού καλύπτονται από τον ΟΗΕ. Αυτός είναι και ο λόγος, που 

για πολλές χώρες, η συμμετοχή στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ, είναι μια λογική πηγή 

εισοδήματος και οι περισσότερες συμμετοχές σε επιχειρήσεις του ΟΗΕ είναι από 

χώρες όπως η Γκάνα και το Νεπάλ77. 

(3) Από τις δύο σε ετοιμότητα μάχιμες Μονάδες, κάποια 

πρέπει να είναι σε θέση να εμπλακεί σε μια πιο απαιτητική αποστολή, όπως την 

επιβολή της εκεχειρίας ή μία επιχείρηση διάσωσης σε ένα εχθρικό περιβάλλον, 

ενώ η άλλη θα πρέπει να αφιερωθεί σε πιο ειρηνικές αποστολές όπως η εποπτεία 

των εκλογών, βοήθεια σε καταστροφές ή απλή αστυνόμευση για διατήρηση της 

ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι η σύνθεση αυτών των δύο εξειδικευμένων Μονάδων θα 

πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική.78 

(4) Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να προσαρμοστούν για τη 

συμμόρφωση με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού 

συνόλου κανόνων εμπλοκής. Στη συνέχεια, μία  στενότερη συνεργασία με το 

ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ιδιαίτερα εν αναμονή μιας πιο απαιτητικής 

αποστολής που μπορεί να απαιτήσει μια πιο ουσιαστική στρατιωτική ανάπτυξη. 

                                              
77 Στρατηγός Κωσταράκος, Πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής ΕΕ, «Ομιλία στην ΑΔΙΣΠΟ», 

25 Νοεμβρίου 2016 

78 Από το 2013 ο Στρατηγός Patrick de Rousiers, πρώην επικεφαλής της Στρατιωτικής 
Επιτροπής της ΕΕ (EU Military Committee), ήταν υπέρ μίας πρότασης του τότε Υπουργού Άμυνας 
της Γερμανίας, Thomas de Maiziere, που πρότεινε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Μονάδες 
αυτές και για «αποστολές ταχείας εκπαίδευσης» ή σε αποστολές του ΟΗΕ για να «παρατηρούν, να 
συμβουλεύουν και να βοηθούν». Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: N. VonOrdanza – M. 
Overhaus, «The CSDP after the December Summit», SWP Comments 7, German Institute for 
International and Security Affairs, Ιανουάριος 2014, στο: https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C07_orz_ovs.pdf 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C07_orz_ovs.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C07_orz_ovs.pdf
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Είναι γεγονός ότι και η ίδια η Ύπατος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα79 ότι η ΕΕ πρέπει να είναι ικανή να κάνει 

εκτίμηση, να σχεδιάζει και να επιχειρεί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και όπως 

ανέφερε, πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των μάχιμων Μονάδων της ΕΕ με κύρια 

αναβάθμιση το βασικό ρόλο χρήσης που πρέπει να συγχρονιστεί με τις νέες 

εξελισσόμενες απειλές και προκλήσεις καθώς και την ικανότητα ανάπτυξης τους 

και δράσης όπου χρειαστεί. Και για αυτό το λόγο η ανάγκη συμμετοχής και των 

ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων για την όσο πιο ρεαλιστική πραγματική 

δύναμη ταχείας δράσεως είναι φυσικό επακόλουθο. 

Το πιο σημαντικό όμως εμπόδιο μη πραγματικής αξιοποίησης τους, όπως 

προανέφερα, ήταν η χρηματοδότηση αυτών των Μάχιμων Μονάδων που ήταν ως 

τώρα μόνο από τις ίδιες τις χώρες που συνεισφέραν. Τώρα όμως και αυτό το 

εμπόδιο φαίνεται να ξεπερνιέται με τη βούληση των κρατών μελών και των 

θεσμών της ΕΕ να εμπλέξουν περισσότερο το μηχανισμό «Αθηνά» που αποτελεί 

ένα μηχανισμό κοινής χρηματοδότησης όπως θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΘΗΝΑ» 

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η χρηματοδότηση των αποστολών δεν είναι ενιαία: το άρθρο 41 της 

Συνθήκης ορίζει τους κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των αποστολών ΚΠΑΑ. Η καθαρή διάκριση ανάμεσα σε 

στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ εξειδικεύεται στο άρθρο 

41(παρ. 2 ) της Συνθήκης: 

«Οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος 

κεφαλαίου, βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισμό της ΕΕ πλην των δαπανών που 

οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 

                                              
79 Από τις14 Νοεμβρίου 2016 με την Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 
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άμυνα και των περιπτώσεων όπου το Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα διαφορετική 

απόφαση.» 

Mε τον όρο «Αθηνά» (ATHENA) εννοείται ο μηχανισμός διαχείρισης της 

χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας. 

Ο μηχανισμός «Αθηνά» συγκροτήθηκε το 2004, μετά από απόφαση από το 

Συμβούλιο της ΕΕ, με την οποία απόφαση, τα 26 κράτη μέλη της ΕΕ 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς 

η Δανία έχει αποφασίσει να απέχει από τα στρατιωτικά θέματα της ΚΠΑΑ. 

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Η διαχείριση του μηχανισμού «Αθηνά» έχει ανατεθεί σε έναν Διευθυντή, 

υπό την εξουσία ειδικής επιτροπής αποτελούμενης από αντιπροσώπους των 

κρατών μελών που συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της κάθε επιχείρησης. 

Αυτή τη στιγμή, χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό «Αθηνά» έξι υπό 

εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ: 

(1) EUFOR ΑΛΘΑΙΑ (Βοσνία - Ερζεγοβίνη) 

(2) EUNAVFOR ΑΤΑΛΑΝΤΑ (Κέρας της Αφρικής) 

(3) EUNAVFOR MED (Μεσόγειος – Λιβύη) 

(4) EUTM ΣΟΜΑΛΙΑ 

(5) EUTM ΜΑΛΙ 

(6) EUTM RCA (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) 

Γ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

«ΑΘΗΝΑ» 
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Ο μηχανισμός «Αθηνά» μπορεί να χρηματοδοτεί έως τώρα, τις κοινές 

δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς επίσης τις δαπάνες που 

βαρύνουν επιμέρους κράτη, οι οποίες περιλαμβάνουν στέγαση, καύσιμα και άλλες 

ανάλογες δαπάνες για τις συμμετέχουσες εθνικές δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση, οι 

εν λόγω δαπάνες αφορούν τα εξής: 

(1) εγκατάσταση στρατηγείου και λειτουργικές δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων μετακινήσεων, συστημάτων Η/Υ, διοικητικών δομών, 

πληροφόρησης του κοινού, πρόσληψης τοπικού προσωπικού, ανάπτυξης και 

στέγασης στρατηγείου 

(2) υποδομές, ιατρικές υπηρεσίες (επί τόπου), ιατρικές διακομιδές, 

διακριτικά σήματα, πρόσκτηση πληροφοριών (δορυφορικές εικόνες) 

(3) επιστροφές χρημάτων προς/από το ΝΑΤΟ ή άλλους 

οργανισμούς (π.χ. τα Ηνωμένα Έθνη) 

Ο μηχανισμός «Αθηνά», εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, μπορεί επίσης 

να χρηματοδοτήσει δαπάνες για τη μεταφορά και τη στέγαση των δυνάμεων, 

καθώς και για τα πολυεθνικά στρατηγεία κάτω από το επίπεδο του στρατηγείου 

δυνάμεως. Επίσης ο μηχανισμός «Αθηνά», εφόσον ζητηθεί από τον διοικητή 

επιχείρησης και εγκριθεί από την ειδική επιτροπή, μπορεί να χρηματοδοτήσει και 

τα εξής: 

(1) στρατωνισμός και στέγαση/υποδομές, βασικός πρόσθετος 

εξοπλισμός, ιατρικές υπηρεσίες, πρόσκτηση πληροφοριών (πληροφορίες στο 

θέατρο των επιχειρήσεων, αναγνώριση και παρακολούθηση, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και αναγνώρισης αέρος - εδάφους 

και των πληροφοριών από ανθρώπινες επαφές) 

(2) άλλες κρίσιμες ικανότητες σε επίπεδο θεάτρου επιχειρήσεων 

(άρση ναρκοπεδίων, χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική προστασία, 

αποθήκευση και καταστροφή όπλων) 
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Δ. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

Οι κανόνες σχετικά με τις συνεισφορές των κρατών μελών στον μηχανισμό 

«Αθηνά» περιέχονται στη Συνθήκη για την ΕΕ. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν με 

ετήσιο μερίδιο βάσει του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος. Ο μηχανισμός 

«Αθηνά» μπορεί επίσης να προχρηματοδοτήσει άλλες δαπάνες που σχετίζονται με 

μία επιχείρηση, ιδίως στον τομέα της στήριξης σε πραγματικές συνθήκες. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι εφαρμόζονται ειδικοί δημοσιονομικοί κανόνες σε όλες τις δαπάνες 

που χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού «Αθηνά». 

Οι δημοσιονομικοί κανόνες του μηχανισμού «Αθηνά» ορίζονται από την 

ειδική επιτροπή. Ισχύουν ειδικοί κανόνες για τους διάφορους τομείς επιλέξιμων 

δαπανών καθώς και για τις προσλήψεις και τις συμβάσεις προμηθειών στο 

πλαίσιο του μηχανισμού «Αθηνά». 

Ε. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Ο μηχανισμός «Αθηνά» που έχει δημιουργηθεί από το 2004 και η τελευταία 

αναθεώρηση που έχει γίνει,80 για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της 

χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας απέχει ακόμη από 

έναν πιο απλό μηχανισμό χρηματοδότησης, που πολύ πιο απλά, όλες οι χώρες 

ανάλογα με το ΑΕΠ τους, όπως γίνεται στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ, να 

συνεισφέρουν οικονομικά σε όλα τα έξοδα. 

Να σημειωθεί ότι το προσωπικό καθώς και ότι δεν περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο χρηματοδοτείται στη βάση «cost lie where they fall», συμβάλλουν 

δηλαδή τα κράτη μέλη που συμμετέχουν.Υπολογίζεται ότι ο μηχανισμός 

                                              
80 Απόφαση της ΚΕΠΠΑ 2015/528του Συμβουλίου, «Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της 

χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Athena)», 27 Μαρτίου 2015, στο: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0528&qid=1435311245249&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32015D0528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0528&qid=1435311245249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0528&qid=1435311245249&from=EN
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«ATHENA» καλύπτει μόνο το 10-15% μίας επιχείρησης.81 Το 2015 ο 

προϋπολογισμός του μηχανισμού ήταν 76 εκατ. ευρώ, έναντι 78 εκατ. το 2014. Και 

ο προϋπολογισμός της ΚΕΠΠΑ το 2017 είναι 367,3 εκατ. ευρώ (0,22% του 

συνολικού ποσού)82.Πιο συγκεκριμένα τα τεράστια έξοδα των καυσίμων μία 

πολεμικής φρεγάτας που συμμετέχει για δύο μήνες στην επιχείρηση EUNAVFOR 

στην Αταλάντα εναντίον της πειρατείας ταπληρώνει το ίδιο το κράτος μέλος που 

συμμετέχει στην επιχείρηση.83 

Επίσης, όπως προανέφερα, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης 

των μάχιμων Μονάδων μάχης (EU Battle Groups) ώστε να μη πέφτει το 

οικονομικό βάρος στις χώρες που συνεισφέρουν εκείνο το εξάμηνο που είναι σε 

ετοιμότητα αλλά σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Όμως το οικονομικό αυτό εμπόδιο φαίνεται να ξεπερνιέται με τη βούληση 

των κρατών μελών της ΕΕ να εμπλέξουν περισσότερο το μηχανισμό «Αθηνά» 

ώστε να μοιράζονται όλα τα έξοδα και να σταματήσει η λογική της συμμετοχής σε 

εθελοντική βάση των κρατών μελών, που αποδεικνύεται ότι δεν αποδίδει όσο θα 

επιθυμούσαν οι θεσμοί της ΕΕ, για τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής επιχειρησιακής 

δράσης, στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ μετά την νέα παγκόσμια στρατηγική της. 

Συμπερασματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ είναι έτοιμα να καταβάλουν άνευ προηγουμένου προσπάθειες στον τομέα 

της άμυνας για να στηρίξουν τα κράτη μέλη αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτουν, 

μεταξύ άλλων την ενωσιακή χρηματοδότηση και το πλήρες δυναμικό των 

Συνθηκών προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας ενωσιακής άμυνας. 

                                              
81 T. Tardy, «Funding peace operations: better value for EU money», EU ISS Brief No 38, 8 

Νοεμβρίου 2013, στο: 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_38_Funding_peace_operations.pdf. 

82 European Commission, «CFSP Budget report. Monthly update as of 31 January 2017», 
6200/17, Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 στο: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
6200-2017-INIT/en/pdf 

83 Στρατηγός Κωσταράκος, Πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής ΕΕ, «Ομιλία στην ΑΔΙΣΠΟ», 
25 Νοεμβρίου 2016 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_38_Funding_peace_operations.pdf
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Ωστόσο, έχει γίνει φανερό, ότι η πολιτική βούληση των κρατών είναι ο 

σημαντικότερος και ο πιο απαιτητικός παράγοντας για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής, του σχεδίου δράσης καθώς και της 

εφαρμογής της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ και όλων των φιλόδοξων δράσεων που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω. 

Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο να περιγράψω πρώτα το ρόλο των 

ισχυρών κρατών μελών της ΕΕ αλλά και των υπολοίπων, στην υλοποίηση και 

προώθηση όλων των προαναφερθέντων δράσεων, ώστε να αποσαφηνιστεί κατά 

πόσο η ΕΕ μπορεί να αποκτήσει μία ισχυρή και κοινή πολιτική βούληση μεταξύ 

των κρατών μελών της που θα προωθήσει τη μετεξέλιξη της επιχειρησιακής 

δράσης της ΚΠΑΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕ 

1. ΓΑΛΛΙΑ 

Από το τέλος της αποικιοκρατίας, η Γαλλία έχει συχνά την ΕΕ ως 

πολλαπλασιαστή ισχύος, όπως πολλοί το έχουν επισημάνει.84 Όταν ο Τόνι Μπλερ 

και ο Ζακ Σιράκ υπέγραψαν τη δήλωση του Σαιντ Μαλό το 1998, δίνοντας από 

τότε τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), τα 

κίνητρα και οι στόχοι τους διέφεραν. Μετά τις κρίσεις στα Βαλκάνια και τη Ρουάντα, 

η Γαλλία ήταν πρόθυμη να δείξει στις ΗΠΑ ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να 

αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας επιβάρυνσης της ασφάλειας. Επίσης 

η Γαλλία είδε την ΚΠΑΑ ως έναν τρόπο για να αυξήσει την επιρροή της χώρας 

στον κόσμο, και την ανεξαρτησία της από τις ΗΠΑ. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα 

που μπορεί να αναλάβει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης τώρα και με την εθελούσια 

έξοδο του ΗΒ. 

Ένας αντίλογος όμως δημιουργείται και πρέπει να επισημανθεί. Και αυτός 

είναι ότι η ΚΠΑΑ της ΕΕ συνεχίζει να παραμένει ένας επίσημος στόχος της 

γαλλικής αμυντικής πολιτικής, αλλά όχι τόσο σημαντικός αφού δεν υπάρχει πια 

κάποιο δείγμα πίεσης για άμεση εφαρμογή των όσων πίστευαν παλιότερα. Όπως 

επισημαίνει ο Olivier de France, η Γαλλία είναι τώρα πιο πρόθυμη να μείνει μακριά 

από ιδεολογικές και θεσμικές συζητήσεις, καθώς αρχίζει και ενεργεί ανεξάρτητα, με 

έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο, εστιασμένο στις δυνατότητες επιτυχίας και μόνο.85 Σε 

αυτό το αποτέλεσμα βοήθησαν μία σειρά από σημαντικές εξελίξεις, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής δύο:86 

α. η επανένταξη της Γαλλίας στη ολοκληρωμένη στρατιωτική 

δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ από το 2009 και οι πολλές εμπλοκές της χώρας με 

                                              
84 A.Treacher, «Europe as a Power Multiplier for French Security Policy: Strategic 

Consistency, Tactical Adaptation», European Security, Vol. 10, No. 1, 2001,σ. 22-44 

85 Δεν είναι τυχαίο ότι η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 
2015, επικαλέστηκε τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42 παρ. 7), καθώς δεν επιθυμούσε την 
εμπλοκή της ΕΕ που θα ενεργοποιούνταν αν είχε επικαλεστεί τη ρήτρα της αλληλεγύης. 

86 Β. Gomis, «France Steers Away From The CSDP», EGMONT Paper 79, Βρυξέλλες, 2016 
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στρατιωτικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια την έχουν ωθήσει να τραβηχτεί 

μακριά από την ΕΕ και ΚΠΑΑ. Οι πρόσφατες διαφωνίες των Γαλλικών Ενόπλων 

Δυνάμεων στη πρόθεση της κυβέρνησης να εισαγάγει μια ευρωπαϊκή συνιστώσα 

στη στρατιωτική αποστολή της στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία 

επιβεβαιώνει αυτή την τάση. 

β. η Γαλλία άρχισε να βασίζεται σε πιο απλές και αποτελεσματικές 

διακρατικές συνεργασίες όπως με το Ηνωμένο Βασίλειο87, με το οποίο υπέγραψε 

διμερή συνθήκη άμυνας και συνεργασίας για την ασφάλεια εκτός του πλαισίου της 

ΕΕ το Νοέμβριο του 2010, και τις ΗΠΑ, ένα βασικό στρατιωτικό σύμμαχο στο 

Μάλι, στη Λιβύη και σε επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή της Σαχέλ88. 

Παρά τον αντίλογο που σας ανέφερα, θα ήθελα όμως να καταλήξω στο 

συμπέρασμα ότι η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και η εκλογή του νέου 

Προέδρου της Γαλλίας με τη φιλοευρωπαϊκή πολιτική και τη πίστη του για το 

μέλλον της ΕΕ φανερώνουν μία μοναδική ευκαιρία να προχωρήσει η Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Έχει καταγραφεί και στις κάμερες το γεγονός ότι ο 

νέος Πρόεδρος της Γαλλίας κος Μακρόν ξεκίνησε μετά την εκλογική του νίκη 

σκοπίμως με τον ύμνο της ΕΕ βάζοντας δεύτερο τον εθνικό ύμνο της χώρας του 

(Μασσαλιώτισα). Αυτό φανερώνει ότι η Γαλλία μετά και την αποχώρηση του ΗΒ, 

που πάντοτε ήταν αρνητικό στη δημιουργία κοινής πολιτικής άμυνας εντός της ΕΕ, 

είναι το μόνο κράτος μέλος που μπορεί να πάρει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης 

στην ΕΕ όσον αφορά την ευρωπαϊκή επιχειρησιακή δράση της ΕΕ στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ. 

Ας μην ξεχνούμε ότι η Γαλλία ήταν μία από τις βασικές δυνάμεις πίσω από 

τη δημιουργία της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured 

Cooperation), έναν βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία της ΚΠΑΑ. 

                                              
87 Διμερείς στρατιωτικές συμφωνίες με το ΗΒ γνωστές ως «Lancaster House Treaties» 

88 Σαχέλ ονομάζεται η στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα, που ξεκινά από δυτικά 
προς ανατολικά από τη Σενεγάλη, συνεχίζει σε νότια Μαυριτανία, κεντρικό Μάλι, βόρεια Μπουρκίνα 
Φάσο, κεντρικό Νίγηρα, βόρεια Νιγηρία, κεντρικό Τσαντ, το Σουδάν και καταλήγει στην Βόρεια 
Ερυθραία στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας. 
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εκλογή του νέου Προέδρου, η κλιμάκωση 

των τρομοκρατικών χτυπημάτων σε ευρωπαϊκές πόλεις και πολύ περισσότερο σε 

πόλεις της ίδιας της Γαλλίας, η αυξανόμενη αστάθεια στην περιφέρεια της 

Ευρώπης, οι κυβερνοεπιθέσεις και άλλες απειλές, οδηγούν τις δημοσκοπήσεις να 

δείχνουν ότι οι Γάλλοι πολίτες θέτουν το θέμα της ασφάλειας σε πρώτη 

προτεραιότητα και προκρίνουν «περισσότερη Ευρώπη» στον τομέα της άμυνας 

και ασφάλειας. 

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Η πολιτική της Γερμανίας γενικά στην συμμετοχή της με στρατιωτικά μέσα 

για την επίλυση καταστάσεων δεν ήταν ποτέ ψηλά στην ατζέντα της γερμανικής 

εξωτερικής πολιτικής. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της, στο εξωτερικό, ήταν 

ανθρωπιστικής φύσεως και όπως φαίνεται, θα προσπαθήσει να συνεχίσει αυτή τη 

παράδοση89. 

Η πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη ΚΠΑΑ της ΕΕ, φανερώνει ότι δεν 

πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να είναι μία στρατιωτική συμμαχία στο ίδιο επίπεδο με το 

ΝΑΤΟ. Επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η  Γερμανία δεν είχε ποτέ 

τους ίδιους αποικιακούς δεσμούς με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο90στην 

Αφρική. Και έτσι οι Γερμανοί δεν έχουν κάποιο επιπρόσθετο στρατηγικό 

ενδιαφέρον για την Αφρική που να τους παρακινεί στο να εμπλακούν περισσότερο 

γιαυτό και συστήνουν την ΚΠΑΑ για εμπλοκή στην άμεση γειτονιά τους και όχι 

τόσο στη περιοχή της Σαχέλ. 

Αυτό όμως που πιστεύει η Γερμανία, που είναι εξίσου πολύ σημαντικό και 

προσπαθεί να το προωθήσει και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι η δημιουργία 

πλαισίου για το συντονισμό της πολιτικής των κρατών μελών για μια πλατφόρμα 

για την εναρμόνιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των χωρών της ΕΕ με τη 

                                              
89 H. Linnenkamp, «The Common Security and Defence Policy: National Perspectives», 

EGMONT Paper 79, Βρυξέλλες, 2016 

90 R.Hofmeier, «Five decades of German-African relations: limited interests, low political profile 
and substantial aid donor», 2002, στο: U. Engel και R. Kappeli, «Germany’s Africa’s policy 
revisited: interests, image and incrementalism». Münster: Lit Verlag, σ. 39–62 
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βοήθεια των ιδρυμάτων της, όπως o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European 

Defence Agency-EDA) ώστε να καταστεί η Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις 

πολιτικές και τις ικανότητες των ΗΠΑ μέσω της συμμετοχής όλο και περισσότερων 

κρατών μελών υπέρ μιας ευρωπαϊκής ατζέντας άμυνας όπως άρχισε να 

εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013. 

Η θέση της Γερμανίας είναι ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια 

της να ενεργεί ως μια περιφερειακή δύναμη που προωθεί τη σταθερότητα στο 

εσωτερικό και στη γειτονιά της και συλλογικά συμβάλλει στη διατήρηση των 

παγκόσμιων κοινών ιδεωδών σε συνδυασμό και με το ΝΑΤΟ που αποτελεί και 

αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ. 

Η ευρωπαϊκή διάσταση της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας θα λέγαμε ότι συμφωνεί με τη ρήση του Χένρι Κίσινγκερ ότι η Γερμανία 

είναι πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, αλλά πάρα πολύ μικρή για τον κόσμο μέχρι 

εώς ότου η Γερμανία βοηθήσει να κρατήσει μαζί την Ευρώπη.91 

3. Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Η απόφαση της Μ. Βρετανίας να ακολουθήσει το δικό της δρόμο, μπορεί να 

ανοίξει την πόρτα σε μια πραγματική ενίσχυση της ΚΠΑΑ και σε βαθύτερη 

συνεργασία στο τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ γιατί ας μην ξεχνούμε ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε το μεγάλο υποστηρικτή της μη ύπαρξης 

ευρωστρατού εντός της ΕΕ. 

Από πολύ νωρίς με τους Προέδρους Γερμανίας και Γαλλίας, κυρίους Κολ και 

Μιτεράν, είχαν γίνει συμφωνίες όχι μόνο για την ΟΝΕ και το ευρώ, αλλά και για τη 

δημιουργία της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας και τη σταδιακή μετεξέλιξη της 

γαλλογερμανικής ταξιαρχίας σε ευρωπαϊκό στρατό. Η βρετανική κυβέρνηση, 

φοβούμενη τον γαλλογερμανικό άξονα, προσπάθησε και πέτυχε να περιορίσει έως 

τώρα, τον ευρωπαϊκό αμυντικό πυλώνα και να τον εντάξει στην Ατλαντική 

                                              
91 Ρήση του Χ. Κίσινγκερ: «Poor old Germany. Too big for Europe, too small for the world» 
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Συμμαχία. Όπως προανέφερα, η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ είναι μοναδική 

συγκυρία ενίσχυσης του γαλλογερμανικού άξονα και προώθησης της 

επιχειρησιακής δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Έχοντας αφήσει το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός λόγω της οικειοθελούς 

αποχώρησης του από την ΕΕ (BREXIT) και έχοντας αναλύσει τα «πιστεύω» και τις 

πολιτικές της Γαλλίας και της Γερμανίας στην εξέλιξη της ΚΠΑΑ θα μπορούσαμε 

να χωρίσουμε τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ, ανάλογα με το διαφορετικό 

τρόπο σκέψης τους, στις παρακάτω δύο κατηγορίες92: 

α. πιστοί 

β. αναποφάσιστοι 

Στη κατηγορία των πιστών ανήκουν τα κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, το 

Βέλγιο και η Ελλάδα που θα γίνει και μία περαιτέρω ανάλυση. Για αυτές τις χώρες 

η διατήρηση μιας ισχυρής διατλαντικής συμμαχίας περνάει μέσα από την 

οικοδόμηση μιας ισχυρής ΚΠΑΑ της ΕΕ, η οποία εκ των πραγμάτων είναι ο 

ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει και 

αυτόνομα. Κάθε φορά που ανακοινώνονται περικοπές στον προϋπολογισμό, 

όπως συμβαίνει σήμερα σε περισσότερα κράτη, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων 

θεωρούν ότι η λύση είναι μέσω της ευρωπαϊκής άμυνας. Πιστεύουν και εύχονται τα 

κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιτευχθεί ο πολυπόθητος 

πολλαπλασιασμός δυνατοτήτων χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 

Στη κατηγορία των αναποφάσιστων ανήκουν τα κράτη όπως η Πολωνία, η 

Ολλανδία, η Τσεχία και η Πορτογαλία όπου υποστηρίζουν ότι πιο σημαντικό είναι 

η καλύτερη συνεργασία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αφού είκοσι δύο κράτη μέλη τόσο 

                                              
92 Μία άλλη διαφοροποίηση κρατών μελών που ίσως είναι και πιο γνωστή είναι αυτή των τριών 

κατηγοριών: ατλαντιστές, ευρωπαϊστές και ουδέτεροι. Βλέπε, N. Alecu de Flers, «The provisions of 
CFSP and CSDP in the Lisbon Treaty: Stumbling Blocks or Milestones?», International Law Forum, 
Hebrew University of Jerusalem, Research Paper no 08-08, Σεπτέμβριος 2008, σ. 4 
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της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ έχουν μόνο ένα σύνολο στρατιωτικών δυνάμεων για να 

τεθεί στη διάθεση και των δύο οργανισμών και μέσα σε μία οικονομική κρίση, η 

διάθεση στρατιωτικών μονάδων και στους δύο οργανισμούς είναι εκτός 

συζήτησης. Διατηρώντας η ΕΕ το ρόλο της ήπιας ισχύος με τις επιχειρήσεις που 

διενεργεί και σε άμεση και κατάλληλη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που 

χρειαστεί και σκληρή ισχύς για την επίλυση καταστάσεων, είναι μονόδρομος και η 

μόνη ρεαλιστική και εφικτή λύση. 

5. ΕΛΛΑΔΑ 

Ιστορικά, κύριο μέλημα για την ασφάλεια στην Ελλάδα υπήρξε η 

αυξανόμενη δύναμη και η επιθετικότητα της γειτονικής Τουρκίας. Η εγγύτητα της 

Ελλάδας με την Τουρκία και το γεγονός ότι έχει λίγο λιγότερες στρατιωτικές 

δυνατότητες και ένα αρκετά μικρότερο πληθυσμό προσέθεσε στη χώρα 

περισσότερη ανασφάλεια. Για το λόγο αυτό, εκτός από το να επενδύει σε ισχυρές 

Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα σταθερά στηρίζεται στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ 

και στην ΕΕ προκειμένου να εξισορροπήσει και την Τουρκία. 

Οι προσδοκίες από το ΝΑΤΟ έσβησαν όμως γρήγορα μετά την τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο το 1974 με την οποία η Ελλάδα συνειδητοποίησε ότι η 

Ευρωατλαντική Συμμαχία δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να εγγυηθεί την ελληνική 

εδαφική ακεραιότητα μπροστά στην τότε τουρκική επιθετικότητα. 

Ομοίως, η κρίση των Ιμίων το 1996, το οποίο έφερε την Τουρκία και την 

Ελλάδα στα πρόθυρα του πολέμου, έδειξε ότι η ΕΕ ήταν ακατάλληλη να εγγυηθεί 

τα σύνορα στην Ελλάδα. Λίγο μετά, η σύνοδος κορυφής Σαιντ Μαλό, το 1998, θα 

αναζωογονήσει τις ελληνικές ελπίδες για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής άμυνας 

που θα μπορούσε να παρέχει ασφάλεια κατά της Τουρκίας. 

Μετά από τη Συνθήκη του Σαιντ Μαλό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Ελσίνκι, το 1999, θα ανακηρύξει ότι από εδώ και στο εξής η ΕΕ να αναπτύσσει 

αποφασιστικότητα, αυτόνομη δυνατότητα και ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις 

όπου το ΝΑΤΟ ως σύνολο δεν εμπλέκεται. Στη φάση αυτή όμως η ελληνική 

στρατηγική είχε αλλάξει. Στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι, η Ελλάδα είχε 
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προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη διάσταση της ασφάλειας με την Τουρκία με τη 

κίνηση της άρσης του βέτο με τη προοπτική της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ. Η 

κίνηση αυτή υποτίθεται ότι θα εξάλειπτε σταδιακά τη τουρκική επιθετικότητα, 

επιτρέποντας στη χώρα να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να 

«αναγκαστεί» να εναρμονιστεί η ίδια με τις αξίες και τις μεθόδους της ΕΕ. 

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία απέδειξαν ότι η παραπάνω 

προσδοκία της Ελλάδας δεν συμβάδισε ποτέ με την πραγματικότητα. Σήμερα, η 

Άγκυρα φαίνεται σχεδόν να αδιαφορεί για την ευρωπαϊκή ένταξη και τον πρόεδρο 

Ερντογάν να τον ανησυχεί περισσότερο η διεκδίκηση του ρόλου της Τουρκίας ως 

ενός μεγάλου αυτόνομου παράγοντα στην περιοχή, όπως φανερώνεται και από τη 

τελευταία συμπεριφορά του απέναντι στην Ολλανδία και Γερμανία που 

διαμαρτυρήθηκαν για το προεκλογικό αγώνα των Τούρκων για το δημοψήφισμα 

τους,εντός όμως των συνόρων αυτών των ευρωπαϊκών χωρών. 

Συμπερασματικα θα λέγαμε ότι ενώ ο πρωθυπουργός Ερντογάν 

χρησιμοποίησε την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ, προκειμένου να εδραιώσει 

την εξουσία του, στο παρασκήνιο άρχισε να εφαρμόζει ριζικό μετασχηματισμό των 

κοσμικών της τουρκικής πολιτικής προσπαθώντας ταυτόχρονα να καθιερώσει ένα 

νέο καθεστώς που συμβαδίζει με το καθαρό Ισλάμ.93 

Εκτός όμως από τη τουρκική επιθετικότητα έχει έρθει και η παρατεταμένη 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα αλλάζοντας την ισορροπία των στρατιωτικών 

δυνάμεων, κατά λίγο, υπέρ της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, ίσως η ΚΠΑΑ και το 

όραμα για μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αν 

δημιουργηθεί τελικά ως ένα βολικό προπύργιο εναντίον της τουρκικής 

επιθετικότητας. 

Ολοκληρώνοντας, όπως φανερώνεται παραπάνω, ο ρόλος των ισχυρών 

κρατών μελών αλλά και των υπολοίπων λειτουργεί καταλυτικά στη δημιουργία μίας 

                                              
93 Στο έργο αυτό, της εκκαθάρισης των «κοσμικών», τον βοήθησε και η απόπειρα 

πραξικοπήματος, τον Ιούλιο του 2016 
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κοινής πολιτικής βούλησης για τη προώθηση των προανεφερθέντων δράσεων. Και 

στα συμπεράσματα που αναλύω στο επόμενο κεφάλαιο η πολιτική βούληση 

αποδεικνύεται να είναι ο σημαντικότερος και πιο απαιτητικός παράγοντας μετά την 

οικονομική κρίση και την ύπαρξη του ΝΑΤΟ στην αποτελεσματική εφαρμογή της 

συνολικής στρατηγικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ 

Ύστερα από την αναφορά του ρόλου των χωρών μελών της ΕΕ γίνεται πια 

κατανοητό το πόση κομβικής σημασίας είναι η ουσιαστική βούληση από τα κράτη 

μέλη για συνεργασία, στο να επιτευχθεί μία επιθυμητή επιχειρησιακή δράση μετά 

τη νέα στρατηγική. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε η ΕΕ να πάρει σοβαρές 

αποφάσεις ώστε να ξεπεράσει τις εγγενείς αδυναμίες της και τα υπαρξιακά της 

προβλήματα. Ο κεντρικός ρόλος των κρατών και των εθνικών συμφερόντων τους 

θα συνεχίζει να υπερισχύει έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό 

αποδεικνύεται καθώς δεν μπορεί να γίνει εξάλειψη της άνισης ανάπτυξης και της 

ανισοκατανομής του πλούτου και της ισχύος. 

Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι οι ίδιες οι προσπάθειες για βελτίωση και 

διευκόλυνση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων κατά τους χειρισμούς κρίσεων 

δυσχεραίνονται από τη ίδια τη διεύρυνση της ΕΕ, το πλήθος και την πολυφωνία 

των κρατών μελών. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης στα σύνορα με τη Ρωσία 

και τα λεγόμενα ουδέτερα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, 

Αυστρία, Ιρλανδία και Μάλτα, έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη κουλτούρα και 

προσφέρουν συμμετοχή μόνο σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικού και ειρηνευτικού 

χαρακτήρα. 

Αν και οι διεθνείς κρίσεις αντιπροσωπεύουν συχνά παράθυρα ευκαιριών για 

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τις συνεργασίες, οι πρόσφατες κρίσεις 

δεν φαίνονται να οδήγησαν σε σαφή σύγκλιση της ασφάλειας των κρατών μελών 

της ΕΕ. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κρίσεις αυτές είναι ασσύμετρες 

δηλαδή δεν επηρεάζουν το ίδιο όλα τα κράτη μέλη, αντιθέτως τα ενθαρρύνουν 

πολλές φορές να διατηρήσουν τη δική τους αυτονομία δράσης.94 

                                              
94 P. Haroche, «Interdependence, asymmetric crises, and European defence cooperation», 

European Security, 2017, 26:2, 226-252, DOI: 10.1080/09662839.2017.1294579, στο: 
http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1294579 
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Οι εξωτερικές δράσεις και πολιτικές της ΕΕ, απέχουν ακόμα από το 

επιθυμητό, ώστε η ΕΕ να αποτελεί μία ισχυρή και εντελώς αυτόνομη πολιτική και 

διπλωματική οντότητα, που θα ενεργούσε εκ μέρους όλων των κρατών μελών, 

ενιαία, αποφασιστικά και υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της. Καθεμία από τις 

μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις προτιμούν να διατηρούν την απόλυτη εθνική τους 

κυριαρχία, στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. 

Επίσης η μη ουσιαστική βούληση των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ για 

επιθυμητή στρατιωτική ικανότητα της ΕΕ πηγάζει και από την αυξανόμενη 

εσωτερική αμφισβήτηση από τους ίδιους τους πολίτες των χωρών της ΕΕ. Οι 

συνεχώς αυξανόμενες τάσεις ευρωσκεπτικισμού, με τη ταυτόχρονη ύπαρξη των 

ακροδεξιών δυνάμεων που δείχνουν να αυξάνουν δραματικά τα ποσοστά τους 

στην ευρωπαϊκή ήπειρο οδηγούν μερικές φορές στο δίλλημα της ίδιας της συνοχής 

της ευρωπαϊκής συνοχής παρά στο να εξεταστεί σοβαρά και με αξιώσεις η 

δημιουργία μίας επιθυμητής στρατιωτικής ικανότητας της ΕΕ. 

Το πρόσφατο παράδειγμα της εκλογής του κόμματος της εθνικιστικής 

λαϊκιστικής ακροδεξιάς «Εναλλακτική για τη Γερμανία» με ποσοστό 13,5 % ως 

τρίτο κόμμα αποτελεί σημείο καμπής στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας 

αφού αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια. Τα ποσοστά του 

Ολλανδικού αλλά και του Γαλλικού ακροδεξιού κόμματος φανερώνουν το ίδιο. 

Όμως παρόλα αυτά,είναι γεγονός ότι τα βήματα που έγιναν τα τελευταία δύο 

χρόνια με την έκδοση της νέας στρατηγικής, το εφαρμοστικό σχέδιο δράσης, τη 

δέσμευση συνεργασίας ΕΕ και ΝΑΤΟ στους τομείς που περιέγραψα παραπάνω 

μαζί και με την απόφαση δημιουργίας κοινού Ευρωπαϊκού Ταμείου καθώς και την 

εφαρμογή της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας είναι πολλά περισσότερα από 

όσα έχουν γίνει σε όλο το προηγούμενο διάστημα από τη συνάντηση στο Σαιντ 

Μαλό το 1998 και έπειτα. 

Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται ότι παρά τα μεγάλα ποσοστά των 

ακροδεξιών κομμάτων και των ευρωσκεπτικιστών η βούληση των κρατών μελών 

για τη μετεξέλιξη της επιχειρησιακής δράσης της ΚΠΑΑ της ΕΕ μετά τη νέα 
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στρατηγική ενισχύεται και το πιο σημαντικό, αρχίζει να εφαρμόζεται, με σχέδια 

δράσης και συνεργασίες. 

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι, η αυξανόμενη κλιμάκωση των τρομοκρατικών 

χτυπημάτων σε ευρωπαϊκές πόλεις, η αστάθεια στην περιφέρεια της Ευρώπης, οι 

κυβερνοεπιθέσεις και άλλες απειλές κάνουν τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι 

περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες θέτουν το θέμα της ασφάλειας σε πρώτη 

προτεραιότητα και προκρίνουν «περισσότερη Ευρώπη» στον τομέα της άμυνας 

και ασφάλειας. 

Και γι αυτούς τους λόγους, όπως προανέφερα, είναι μοναδική ευκαιρία να 

ενεργοποιηθεί ο Γαλλογερμανικός άξονας με την απουσία του μόνιμου αντιρρησία 

ΗΒ, ώστε να βοηθήσει και να προχωρήσει με σωστά βήματα η ανάπτυξη της 

επιχειρησιακής δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ.95 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, που έχει αρχίσει από το 2008, 

έχει οδηγήσει τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ σε μια πολιτική λιτότητας και σε 

μια εσωστρεφή συμπεριφορά. Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη θα 

δυσκολευτούν να κρατήσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους στο 

σημερινό τους επίπεδο και ίσως στο μέλλον να δούμε ακόμα και μειώσεις. Το 2015 

η συνολική δαπάνη και των 28 κρατών μελών έφτασε τα 203,143 δις. ευρώ. 

Αποτελεί μείωση 0,4% σε σχέση με το 2014 και πτώση 14.5% από το 2007. Το 

                                              
95 Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ξεκινήσει ήδη εντατικές διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα: μια 

κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών Steimaier και Ayrault, «Contribution commune De Jean 
Marc Ayraultet Frank Walter Steinmeier, «Une Europe Fortedansun Monde Incertain», 27 Ιουνίου 
2016, στο: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/referendum-britannique-sur-
I-union-europeenne-article/une-europe-forte-dans-un-monde-incertain, μία πρωτοβουλία των 
υπουργών Εσωτερικών Cazeneuve και de Maiziere, «Initiative franco-allemande sur la Securite 
interieure en Europe», 23 Αυγούστου 2016, στο: http://interieur.gouve.fr/Le-ministre/Interventions-
du-ministre/Initiative-franco-allemande-sur-la-securite-interieure-en-Europe, και η εξασέλιδη έκθεση 
των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Γερμανίας, Jean Yves Le Driant και Ursulavonder 
Leyen αντίστοιχα, που κατέθεσαν στην Ύπατη Εκπρόσωπο στις 11 Σεπτεμβρίου 2016, που 
περιλαμβάνει τις θέσεις των δύο χωρών αλλά και τις προτάσεις τους για μία ευρωπαϊκή άμυνα 
ρεαλιστική και αξιόπιστη. Η παραπάνω έκθεση αποτελεί ένα αρκετά τεχνικό κείμενο όμως φωτίζει 
τις φιλοδοξίες αλλά και τα προβλήματα μίας ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας αυτόνομης αλλά και 
συμπληρωματικής με το ΝΑΤΟ. (Το κείμενο δημοσιοποιήθηκε στις εφημερίδες Le Figaro και 
Sueddeutsche Zeitung) στο: Μ. Κοππά, όπ.αν., σ.315 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/referendum-britannique-sur-I-union-europeenne-article/une-europe-forte-dans-un-monde-incertain
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/referendum-britannique-sur-I-union-europeenne-article/une-europe-forte-dans-un-monde-incertain
http://interieur.gouve.fr/Le-ministre/Interventions-du-ministre/Initiative-franco-allemande-sur-la-securite-interieure-en-Europe
http://interieur.gouve.fr/Le-ministre/Interventions-du-ministre/Initiative-franco-allemande-sur-la-securite-interieure-en-Europe
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μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι οι περικοπές στις αμυντικές δαπάνες 

γίνονται χωρίς προγραμματισμό και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, 

γεγονός που ενισχύει τις ανισορροπίες ή οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα. 

Μέσα στο πλαίσιο της ενδοενωσιακής διαμάχης που τείνει να κορυφωθεί 

σχετικά με μια απαραίτητη αλλαγή πλεύσης στην οικονομική πολιτική της ΕΕ, με 

τη Γερμανία να αρνείται πεισματικά και σθεναρά να υποχωρήσει από ένα 

οικονομικό δόγμα που μόνο περαιτέρω όξυνση της εν γένει πολιτικής σύγκρουσης 

μεταξύ των κρατών μελών δημιουργεί, αρχίζει να αποτελεί ερώτημα το πώς 

μπορεί να επιτευχθεί η πολυπόθητη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας όταν 

είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί μια κοινή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, μόνο τρία από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη της 

ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ πληρούν τον ελάχιστο στόχο της 

Ευρωατλαντικής Συμμαχίας για δαπάνες, που είναι το 2% του ΑΕΠ, και αυτές είναι 

η Ελλάδα, η Εσθονία και η Πολωνία. 

Η απόφαση που έχει παρθεί λοιπόν για να σταματήσει ο κατακερματισμός 

των ευρωπαϊκών αγορών96 καθώς αυτός οδηγεί σε περιττές αλληλεπικαλύψεις 

ικανοτήτων, οργανώσεων και δαπανών97 είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση. 

Συλλογικά, μπορεί η Ευρώπη να είναι δεύτερη σε στρατιωτικές δαπάνες σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ και 

πάσχει από έλλειψη αποτελεσματικότητας των δαπανών λόγω όχι μόνο 

αλληλεπικαλύψεων αλλά και έλλειψης διαλειτουργικότητας και τεχνολογικών 

κενών. Οι επενδύσεις στον τομέα της άμυνας πρέπει να συνεχίσουν ώστε η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία να μην κινδυνέψει να μην έχει την τεχνολογική ικανότητα να 

                                              
 96 Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων χάνεται αυτόματα λόγω των αλληλοεπικαλύψεων από τον 
κατακερματισμό σε 27 στρατούς, 24 αεροπορικές δυνάμεις και 21 ναυτικές δυνάμεις. Και αυτό 
συμβαίνει γιατί τα κράτη μέλη δεν επωφελούνται από τις ευκαιρίες συνεργασίας για διάφορους 
λόγους, όπως ο φόβος απώλειας της στρατηγικής αυτονομίας, ή ακόμη και η διστακτικότητα 
απέναντι στην εγκατάλειψη ενός εθνικού αμυντικού τομέα. 

 97 Π.χ. υπάρχουν 154 τύποι οπλικών συστημάτων στην ΕΕ σε σύγκριση με 27 στις ΗΠΑ, 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, «Αμυντικά δεδομένα ΕΕ-ΗΠΑ 2011» 
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δημιουργήσει την επόμενη γενιά κρίσιμων αμυντικών ικανοτήτων. (Η Ευρώπη έχει 

ήδη απωλέσει λόγω κρίσης περίπου το 20% των δυνατοτήτων της από το 2008) 

Η συσχέτιση των αμυντικών δαπανών με την αμυντική ικανότητα αποτελεί 

τη μόνη λύση και ήδη έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και έχουν παρθεί αποφάσεις 

και έχουν γίνει βήματα από τα όργανα της ΕΕ για συνέργεια δυνάμεων, για 

οικονομίες κλίμακας, συντονισμό στις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών, 

εναρμόνιση της αμυντικής βιομηχανίας και συνεργασία στον τομέα έρευνας και 

τεχνολογίας. 

Πρακτικά, δηλαδή, τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σε άμυνα και 

ασφάλεια όπως πάει να δημιουργηθεί με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας. Σε αυτήν τη διαδικασία η Ελλάδα έχει ζωτικό συμφέρον να είναι ένας 

κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής. 

Τέλος, έχει γίνει κατανοητό και για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να 

εφαρμοστεί, το ότι η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία αποτελεί το μόνο μέσο 

πολλαπλασιασμού της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας σε μία περίοδο 

οικονομικής κρίσης. 

3. ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Μία κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, εκτός από την 

οικονομική, είναι η αλλαγή στην γεωπολιτική της κατάσταση και πιο συγκεκριμένα 

στην Ανατολή και Νότο. Η ουκρανική κρίση παρουσίασε μια νέα Ρωσία να 

αντιμετωπίζει επιθετικά την Ευρώπη με έναν τρόπο όχι και τόσο μακρινό από τις 

ημέρες του Ψυχρού Πολέμου. Αλλά και στο Νότο η αυξανόμενη αστάθεια λόγω 

του εμφυλίου της Συρίας και της κατάστασης στο Ιράκ και στη Λιβύη έδωσαν χώρο 

ανάπτυξης στο Ισλαμικό Κράτος που με τον επιθετικό και βάναυσο χαρακτήρα 

του, έχει δημιουργήσει μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη καθώς και 

ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών λόγω των ολοένα και 

συχνότερων τρομοκρατικών ενεργειών εντός των συνόρων της. 
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Στην παραπάνω κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα ανατολικά σύνορα 

της ΕΕ, η πρώτη φυσική αντίδραση μεταξύ των κρατών μελών της, για τη δική 

τους εθνική ασφάλεια ήταν να ζητήσουν την βοήθεια του ΝΑΤΟ και όχι τη βοήθεια 

της ΕΕ με τη χρησιμοποίηση κάποιας στρατιωτικής δύναμης μέσω της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

Συγκεκριμένα το ΝΑΤΟ ξεκίνησε με τις αποστολές εναέριας αστυνόμευσης στις 

χώρες της Βαλτικής και τις αμυντικές αποστολές γνωστές με την ονομασία 

«ASSURANCE MEASURES»98 αφού τυπικά ως τη στιγμή που γράφω τη διατριβή 

μου δεν αναφέρεται ως κάποια κανονική επιχείρηση του ΝΑΤΟ προφανώς για 

πολιτικούς λόγους, με την ηθελημένη αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και 

όξυνσης των σχέσεων με τη Ρωσία. 

Όπως και να έχει όμως, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί τα κράτη 

μέλη της ΕΕ δεν χρησιμοποίησαν τη στρατιωτική ισχύ της ΕΕ στο θέμα με τη 

Ρωσία και την Ουκρανία.Οι λόγοι είναι βασικά δύο: 

α. ας μην ξεχνάμε ότι 22 χώρες της ΕΕ είναι και κράτη μέλη του 

ΝΑΤΟ99. Το ΝΑΤΟ με ηγέτιδα δύναμη τις ΗΠΑ έχει αποδείξει, από το παρελθόν, 

την αξιοπιστία του ως στρατιωτική οργάνωση όσον αφορά τη συλλογική άμυνα και 

όχι μόνο. Αξίζει να σημειωθεί η ισχύς του ΝΑΤΟ, κυρίως με τις αεροπορικές 

στρατιωτικές του ικανότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιχείρηση στη 

Λιβύη, με την ονομασία “UNIFIED PROTECTOR”, όπου χρησιμοποιήθηκαν πάνω 

                                              
98 Για περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.shape.nato.int/nato-assurance-measures 

99 Σε απόλυτους αριθμούς το 75% των μελών του ΝΑΤΟ ανήκουν στην ΕΕ και το 78% των 
κρατών μελών της ΕΕ ανήκουν στο NATO. 

http://www.shape.nato.int/nato-assurance-measures


95 

 

 

 

από 260 αεροπλάνα σε 26500 αποστολές καταστρέφοντας 5900 στρατιωτικούς 

στόχου.100 

β. τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποδεχτεί το ρόλο των δύο 

οργανισμών στους οποίους ανήκουν. Το ΝΑΤΟ παρέχει την άμυνα ενώ η ΕΕ 

παρέχει κάτι ευρύτερο. Ο όρος «ήπια ισχύς» για την ΕΕ και ο όρος «σκληρή 

ισχύς» για το ΝΑΤΟ χρησιμοποιούνται από σχεδόν όλα κράτη μέλη για να 

περιγράψουν τον κάθε οργανισμό.101 Σήμερα ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι 

ο επιθυμητός. Πολύ απλά ενώ ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι η χρήση στρατιωτικής 

ισχύος για την επιβολή των σκοπών του, η ΕΕ παρέχει ασφάλεια, στρατιωτική 

εκπαίδευση και γενικότερα ανάπτυξη. Γι’ αυτό, ενώ μερικές φορές υπάρχει η 

δυνατότητα για επικάλυψη, το σημαντικότερο είναι ο συντονισμός για την αποφυγή 

της. Δεν έχει νόημα να έχουμε δύο διαφορετικούς οργανισμούς με κοινή 

επιχείρηση και κοινό στόχο στην ίδια περιοχή. 

Στον αντίλογο των παραπάνω μία τυχόν εφαρμογή τελικά των 

προεκλογικών δηλώσεων του νέου Αμερικανού Προέδρου για μία αποδυνάμωση 

του ρόλου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, που λειτουργεί, ως τώρα, ως ηγέτιδα δύναμη 

κυρίως με τις στρατιωτικές τις ικανότητες, θα μειώσει κατά πολύ το ρόλο αυτό της 

ηγέτιδας δύναμης για υποστήριξη, της ως τώρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ με 

                                              
100 Η κρίση της Λιβύης φανέρωσε την αδυναμία που επέδειξε η ΕΕ, τόσο σε επίπεδο πολιτικής 

βούλησης, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων καθώς ακολούθησε πολύ γρήγορα η προσφυγή της 
στις υποδομές του ΝΑΤΟ. Ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μία κλασσική ήπιας μορφής 
επιχείρηση ΚΠΑΑ, για να αποφευχθεί και το «φιάσκο» της Βοσνίας 20 χρόνια πριν, η έλλειψη 
ηγεσίας και οι εσωτερικές διαιρέσεις οδήγησαν ώστε η επιχείρηση να είναι τυπικά μία αποστολή 
του ΝΑΤΟ και μάλιστα με έναν διακριτό ρόλο των ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες για την 
επιχείρηση στη Λιβύη στο: 
https://www.google.gr/search?q=http://www.nato.int+Operation+UNIFIED+PROTECTOR,+Final+Mi
ssion+Statistics&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-k3MWLrXEYPxUIWsnbgO 

101 J. Nye, «Soft Power: The Means to Succeed in World Politics», Public Affairs, ΝέαΥόρκη 
2004, σ. 5. Να σημειωθεί ότι ο όρος ήπια ισχύς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Joseph 
Nye καθώς έκανε τη διάκριση μεταξύ hard power και soft power (σκληρή και ήπια ισχύς). Η ήπια 
ισχύς αφορά τη δύναμη της έλξης που μπορεί να ασκήσει μία χώρα χωρίς επιβολή και 
καταναγκασμό, ταιριάζει λοιπόν στον ρόλο που για χρόνια αποδιδόταν στην ΕΕ. Συγκεκριμένα 
γράφει: «μία χώρα μπορεί να έχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί στη διεθνή πολιτική γιατί άλλες 
χώρες – που θαυμάζουν τις αξίες της, που μιμούνται το παράδειγμα της, που φιλοδοξούν να 
φτάσουν στο επίπεδο ευημερίας και ανοιχτοσύνης της – επιθυμούν να την ακολουθήσουν.[...] Αυτή 
η ήπια ισχύς, το να κάνεις τους άλλους να επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα με σένα, 
συμπαρασύρει τους ανθρώπους σε συνεργασία παρά τους εξαναγκάζει. Η ήπια ισχύς στηρίζεται 
στην ικανότητα να διαμορφώνεις τις προτιμήσεις των άλλων» (μετάφραση δική μου). 

https://www.google.gr/search?q=http://www.nato.int+Operation+UNIFIED+PROTECTOR,+Final+Mission+Statistics&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-k3MWLrXEYPxUIWsnbgO
https://www.google.gr/search?q=http://www.nato.int+Operation+UNIFIED+PROTECTOR,+Final+Mission+Statistics&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-k3MWLrXEYPxUIWsnbgO
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αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό ασφαλείας και άμυνας που μόνο η ΕΕ θα 

μπορέσει να καλύψει. Πιο συγκεκριμένα, η κριτική του κου Τραμπ όσον αφορά την 

εξωτερική πολιτική με τις συνήθεις του "βόμβες Twitter" για τις ευρωπαϊκές 

αμυντικές δαπάνες είναι μια μετωπική επίθεση στη συμμαχία διότι αμφισβητεί 

άμεσα το μέλλον του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προάγγελος της 

τελικής κατάληξης του ΝΑΤΟ στην έλλειψη βαρύτητας και δύναμης και στην τελική 

επανεθνικοποίηση των πολιτικών ασφάλειας και στις δύο πλευρές του 

Ατλαντικού.102 

Από την άλλη, συνολικά ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αφού 

εξάρουν τον ρόλο του ΝΑΤΟ και τονίσουν την ανάγκη συνεργασίας ΝΑΤΟ και ΕΕ, 

τονίζουν την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Και με τη στροφή του 

ενδιαφέροντος των ΗΠΑ προς την Ασία, το σίγουρο είναι ότι αν η αμερικανική 

στήριξη γίνει ανεπαρκής, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει να αντιμετωπίσει μία 

κρίση, τόσο περισσότερο αυτό το κράτος θα εξαρτηθεί από τους ευρωπαίους 

εταίρους του και θα παρακινηθούν όλοι μαζί να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή 

αμυντική συνεργασία μέσω της ΕΕ.103 (ας μην ξεχνάμε ότι η γέννηση της ΚΠΑΑ 

στη γαλλο-βρετανική διάσκεψη κορυφής στο Σαιν Μαλό τον Δεκέμβριο του 1998, 

προέκυψε και λόγω των εντάσεων στη διατλαντική συμμαχία τη εποχή εκείνη 

λόγω της κρίσης στα Βαλκάνια104) 

Συμπερασματικά, για να μπορέσει να μην αποτελεί το ΝΑΤΟ εμπόδιο στην 

εξέλιξη της ΚΠΑΑ, πρέπει να σημειωθεί ότι όταν λέμε «Ευρώπη», εννοούμε είτε 

την ΕΕ, είτε κάθε ευρωπαϊκό κράτος ή μία συμμαχία ad hoc ορισμένων κρατών.105 

                                              
102 S. Sloan, «Defense of the West: NATO, the European Union and the transatlantic 

bargain», Manchester University Press, Μάντσεστερ, 2016 στο: James Sperling, «Defense of the 
West: NATO, the European Union and the transatlantic bargain», European Security, 2017, 26:2, 
299-300, DOI: 10.1080/09662839.2017.1305356,στο: 
http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1305356 

103 P.A. Weitsman, «Waging war: alliances, coalitions and institutions of interstate violence», 
Stanford University Press, Stanford, 2014 

104 B. Posen, «European Union security and defence policy: response to unipolarity?», 
Security studies, 2006, 15 (2), 173–178. 

105 Μ. Κοππά, όπ.αν., σ.169 

http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1305356
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Τόσο η ΚΠΑΑ, όσο και το ΝΑΤΟ είναι «εργαλεία»στην υπηρεσία της Ευρώπης, 

καθώς οι ΗΠΑ δείχνουν να έχουν κάνει τις επιλογές τους προς τον Ειρηνικό. Το 

βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι η «Ευρώπη», με τους θεσμούς και τα όργανα της, 

μπροστά σε μία κρίση έχει μία βεντάλια επιλογών. Αν η επιχείρηση απαιτεί 

μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, η «Ευρώπη» θα χρειαστεί τις δομές 

διοίκησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ. Αν πάλι απαιτείται μία πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση με συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, η ΚΠΑΑ 

αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση. 

Η ΚΠΑΑ και το ΝΑΤΟ οφείλουν να έχουν συμπληρωματικό και αμοιβαία 

ενισχυτικό ρόλο, στη στήριξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, χωρίς 

ανταγωνισμούς. Αυτό που απαιτείται είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

συνεργασίας που θα προσφέρει συνέχεια στον πολιτικό διάλογο και θα επιλύει τα 

στρατιωτικά ζητήματα. Ο διατλαντικός δεσμός πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί 

προς όφελος όλων. Έτσι κι αλλιώς συνεχίζει να υφίσταται καθώς τα οφέλη είναι 

μεγαλύτερα από το κόστος.106 Και όπως όλα δείχνουν, έτσι θα συνεχίσει να είναι 

και στο μέλλον εκτός και αν η ΕΕ, σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο, θέλοντας να 

πετύχει την στρατηγική της αυτονομία, το καταφέρει μέσω του ΝΑΤΟ (και όχι σε 

αντίθεση με το ΝΑΤΟ) και οι ΗΠΑ μπορέσουν να μειώσουν το αποτύπωμα τους 

στη συμμαχία και να επικεντρωθούν στις νέες στρατηγικές τους προκλήσεις προς 

την Ασία με τελικό αποτέλεσμα τον πλήρη εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ και στην 

ουσία τον τερματισμό αυτού. Εξάλου και ο Dwight D. Eisenhower δήλωσε κατά τη 

στιγμή της δημιουργίας του ΝΑΤΟ το 1949: «Αν το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι 

απαραίτητο σε 10 χρόνια, θα αποτύχει στην αποστολή του». Ίσως το 2029, για την 

80η επέτειό του, το ΝΑΤΟ να μπορεί τελικά να δηλώσει «αποστολή ολοκληρώθηκε 

– mission accomplished» όταν δηλαδή οι Ευρωπαίοι γίνουμε απολύτως αυτόνομοι 

σε θέματα ασφαλείας και άμυνας.107 

                                              
106 K.H. Kamp, «Is NATO set to go on standby?», Transatlantic Security Initiative, Atlantic 

Council/Norwegian Institute for Defence Studies, Σεπτέμβριος 2013 

107 J. Howorth, «EU–NATO cooperation: the key to Europe’s security future», European 
Security, 2017, 26:3, 454-459, DOI: 10.1080/09662839.2017.1352584,στο: 
http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1352584 

http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1352584
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4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή που έγινε ως τώρα και τα συμπεράσματα 

που σκιαγραφούν το μέλλον μίας ουσιαστικής επιχειρησιακής δράσης στο πλαίσιο 

της ΚΠΑΑ, μπορούμε να διατυπώσουμε τις παρακάτω προτάσεις, που ουσιαστικά 

αποτελούν προϋποθέσεις και προοπτικές του ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας και 

ασφάλειας: 

α. η έλλειψη επαρκούς μηχανισμού καταμερισμού του κόστους. 

Πρέπει να αλλάξει η συνθήκη που έχει υπογραφτεί, που δηλώνει να μη δίνονται 

χρήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις στην εκτέλεση των επιχειρήσεων τους εντός της 

ΕΕ. Με το που γίνει αυτή η αλλαγή και ακολουθηθεί η πολιτική του ΟΗΕ, τότε θα 

αυξηθεί η θέληση συμμετοχής από πολλά κράτη μέλη σε σχέση με τώρα που είναι 

στο πλαίσιο του απλού εθελοντισμού. Ο μηχανισμός «ΑΘΗΝΑ» μπορεί να είναι 

υπό τροποποίηση αλλά χρειάζεται περισσότερη πολιτική βούληση ώστε να 

μοιράζεται όλο το κόστος. 

β. η δημιουργία ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού Στρατιωτικού 

Αρχηγείου για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση στρατιωτικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλείας που θα βοηθήσει στην οργάνωση 

Διοίκησης και Ελέγχου.108 Η πρόταση του πρώην υπουργού Εξωτερικών των 

ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ «ποιον θα πρέπει να καλώ όταν θέλω να μιλήσω με την 

Ευρώπη» φανερώνει τη σημασία δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού. Πρέπει να 

υπάρχει ένας Διοικητής για όλες τις αποστολές της ΕΕ που αυτή τη στιγμή 

διεξάγονται με ανεξάρτητους Διοικητές για κάθε επιχείρηση καθώς σίγουρα δεν 

έχει αυτό το θεσμικό ρόλο ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής.109 Στη 

συγκεκριμένη ιδέα προέβαλλε πάντοτε βέτο η Μεγάλη Βρετανία, υπό τον φόβο ότι 

κάτι τέτοιο θα ήταν δαπανηρό και θα αντέγραφε πρακτικά τη δομή και τις 

                                              
108 Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο μόνιμο επιχειρησιακό αρχηγείο για τις μη στρατιωτικές 

αποστολές υπάρχει από το 2007 και είναι η Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC), με 
προσωπικό 60 ατόμων 

109 Στρατηγός Κωσταράκος, Πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής ΕΕ, «Ομιλία στην ΑΔΙΣΠΟ», 
25 Νοεμβρίου 2016 
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λειτουργίες που ήδη διαθέτει το πιο έμπειρο και αποτελεσματικό ΝΑΤΟ και κυρίως 

ότι θα δημιουργούσε κλυδωνισμούς στην Ατλαντική Συμμαχία.110 Το Brexit, όμως, 

καθιστά πλέον το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Αρχηγείο πιο πιθανό. Από την πλευρά 

του το ΝΑΤΟ όμως,δεν φαίνεται στην παρούσα φάση να προβληματίζεται, 

δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα είναι σχετικά μικρής εμβέλειας, με 

κάποιες εκατοντάδες προσωπικό συγκριτικά με τους 8.500 του ΝΑΤΟ που 

απασχολούνται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

γ. η δημιουργία κοινής «στρατηγικής κουλτούρας» για έγκαιρη, 

ταχεία και δυναμική, εάν απαιτείται, ανταπόκριση σε διάφορες κρίσεις με την 

αύξηση δυνατότητας σχεδιασμού ώστε η ΕΕ να δρα προληπτικά. Η διαφορετική 

αντίληψη απειλών, που έχουν οι χώρες του Νότου από αυτές του Βορρά είναι 

χαρακτηριστική, ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η ΕΕ αντιμετωπίζει στρατηγικές 

προκλήσεις που είναι ασύμμετρες.111 Και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει 

ασύμμετρη έκθεση σε αυτές τις νέες προκλήσεις ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, 

πέρα από το εύλογο επιχείρημα ότι είναι σαφώς πιο δύσκολο να συμφωνήσεις με 

είκοσι έξι εταίρους σε σχέση με μόνο έναν ή δύο εταίρους, υπάρχουν και άλλοι 

λόγοι για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στην ανάπτυξη μίας κοινής 

κουλτούρας όπως είναι ο γεωγραφικός λόγος. Η Φινλανδία ή τα κράτη της 

Βαλτικής, που συνορεύουν με τη Ρωσία, έχουν κύρια ανησυχία την ασφάλεια τους 

από ότι στην Ιταλία ή την Ελλάδα που έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες ροές 

μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Αξίζει μόνο να σημειωθούν οι περίπου 

200000 βάρκες μεταναστών που έχουν διασχίσει τη Μεσόγειο ως σήμερα. H κοινή 

«στρατηγική κουλτούρα» προχωρά παράλληλα με την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ που 

συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια να ορίζεται από τον ανταγωνισμό διακυβερνητικών 

και υπερεθνικών απόψεων, ατλαντιστών και ευρωπαϊστών.112 

                                              
110 N. Witney, «The United Kingdom and the CSDP», στο: D. Fiott «The Common Security 

and Defence Policy: National Perspectives», Egmont Paper, No 79, Μάϊος 2015, σ.17-18 

 111 E.Jones, «Towards an EU Global Strategy. Consulting the Experts», EU ISS, Παρίσι, 
Απρίλιος 2016, σ.77-78 

 112 H. Wallace – W. Wallace – M. Pollack, «Policy-Making in the European Union», 5ηεκδ, 
Oxford University Press, Οξφόρδη, 2005 στο: Μ. Κοππά, όπ.αν.,σ. 70 
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δ. να πάρει σάρκα και οστά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας τόσο 

για την έρευνα και ανάπτυξη όσο και για τις αμυντικές ικανότητες αναφερόμενοι 

στα στρατιωτικά μέσα. Θα πρέπει να γίνει μία ριζική αλλαγή στις εθνικές 

στρατηγικές αμυντικής βιομηχανίας και την πολιτική μέγιστου και τεράστιου 

κέρδους των αμυντικών βιομηχανιών των χωρών. Η πολιτική μεγιστοποίησης του 

κέρδους των εταιρειών πρέπει να αλλάξει σε πολιτική προς την συντεταγμένη 

πορεία προς τυποποίηση αμυντικών συστημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

μαζική διάχυση τεχνογνωσίας και μια πολύ μεγάλη επένδυση στον τομέα της 

έρευνας και ανάπτυξης με διευρυμένη πανευρωπαϊκή συνεργασία των αρμόδιων 

φορέων με στόχο μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ο γνωστός 

όρος «σε εθελοντική βάση» εμποδίζει κάθε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα 

σύστημα πίεσης από ομότιμους εταίρους και να αρχίσει η καταμέτρηση εάν και 

κατά πόσο τα κράτη μέλη καλύπτουν κενά ευρωπαϊκής αμυντικής στρατιωτικής 

ικανότητας. 

ε. οι διακρατικές συνεργασίες. Αυτές οι διμερείς συνεργασίες ή 

ολιγομελείς δεν είναι κάτι καινούριο για την ΕΕ. Η ρεαλιστική εφαρμογή της 

Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation, 

PESCO), που αποφασίστηκε επιτέλους να εφαρμοστεί, θα ανοίξει το δρόμο για μια 

ομάδα χωρών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για συγκεκριμένα θέματα. Το ΝATO 

είναι σε αυτή τη διαδικασία από πολύ πιο παλιά με μεγαλύτερο παράδειγμα την 

απόκτηση των αεροσκαφών (ιπτάμενων ραντάρ – AWACS) αρχικά από δώδεκα 

συμμάχους, από το 1978. 

Αρχίζει να διαφαίνεται ότι ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

επιζητούν συνεργασίες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων τους σε διμερείς ή 

ευρύτερες ομάδες. Ίσως, το κίνητρο δημιουργίας αυτών των συνεργασιών να είναι 

η ίδια η έλλειψη χρημάτων. Οι χώρες αναγκάζονται να συνεργαστούν, 

προκειμένου να διατηρήσουν τις δυνατότητες που θα έχαναν αν συνέχιζαν μόνες 

τους. Αυτοί οι μειωμένοι προϋπολογισμοί αρχίζουν να ωθούν τις χώρες στο να 

συνεργαστούν μέσω ευρύτερων δυνατών ομάδων με εταίρους από την ΕΕ. Δεν 

μένει από το να δούμε γρήγορα και τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής 
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της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας καθώς αποφασίστηκε επιτέλους να 

υλοποιηθούν αυτές οι συνεργασίες εντός πλαισίου ΕΕ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες για την δημιουργία μίας κοινής άμυνας 

αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου από την έναρξή της, το 1950. Όμως, 

όπως έχω αναφέρει, περισσότερα βήματα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία δύο 

χρόνια παρά τα προηγούμενα 65 χρόνια. Και αυτό αποτελεί και το αισιόδοξο 

μήνυμα για τη περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρησιακής δράσης της ΕΕ στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Με τις νέες απειλές που παρουσιάζονται, μία ισχυρότερη 

Ευρώπη όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας και άμυνας έχει γίνει το τελευταίο 

διάστημα στόχος πρώτης προτεραιότητας. 

Για να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της 

αλλά και των εταίρων της, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρουσίασε και ενέκρινε ένα 

φιλόδοξο σύνολο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας το Δεκέμβριο του 2016, βασιζόμενο σε τρία βασικά 

διασυνδεδεμένα στοιχεία όπως αναφέρθηκαν λεπτομερώς αρχικά στη διατριβή 

μου: 

1. το σχέδιο εφαρμογής της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ για την 

ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο καθορίζει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας για την 

ΕΕ και προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή της, όπως 

συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2016. 

2. το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα, που υπέβαλε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016, με νέα χρηματοδοτικά μέσα για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αμυντική συνεργασία για την υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής καινοτομίας. 

3. τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ που αποτελείται από ένα σύνολο 42 

προτάσεων για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που υπογράφηκε από τον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και 
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εγκρίθηκε από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τον Δεκέμβριο του 2016 και 

που δίνει νέα ώθηση στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ. 

Αυτά τα τρία σκέλη θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει 

αποτελεσματικότερα τις στρατηγικές προτεραιότητες της που προσδιορίζονται 

στην παγκόσμια στρατηγική της, δηλαδή να προστατεύσει την Ευρώπη και τους 

πολίτες της, να ανταποκριθεί στις κρίσεις και να οικοδομήσει τις ικανότητες των 

εταίρων της.113 

Η εφαρμογή όλων αυτών των προαναφερθέντων σχεδίων, το τελευταίο 

διάστημα, έχουν προχωρήσει και έχουν φέρει ήδη αποτελέσματα και θα 

συνεχίσουν να φέρνουν και άλλα, με τελικό σκοπό την πραγματοποίηση της 

πολυπόθητης Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. 

Η νέα στρατηγική (EUGS – Εuropean Union Global Strategy), είναι μία 

όπως συνηθίζεται να λέγεται "παγκόσμια" στρατηγική. Και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι παρέχει μια συνεκτική προοπτική για την εξωτερική δράση της ΕΕ στο 

σύνολό της. Η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες για έναν 

αξιόπιστο ρόλο της ΕΕ στον κόσμο. Αλλά η πλήρης ισχύς και η αξία τέτοιων 

μέσων πληρούνται μόνο όταν αναπτύσσονται παράλληλα με άλλες εξωτερικές 

πολιτικές όπως η διεύρυνση, η ανάπτυξη και το εμπόριο ή οι πολιτικές με 

εξωτερικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, της ενέργειας, του 

κλίματος, του περιβάλλοντος και πολλά άλλα. 

Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός δράσεων είναι ο «Ευρωπαϊκός Τρόπος» 

για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας και ασφάλειας γενικότερα. 

                                              
113 Εδώ πρέπει να προστεθεί και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε στο μέγιστο 

χρησιμοποιώντας όλες τις πολιτικές της για να βοηθήσει στην προστασία των πολιτών της από τις 
υβριδικές απειλές. 
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