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Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) αφορά στο προβλεπόμενο από τη Συνθήκη της

Λισσαβώνας πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, μεταξύ των

ενδιαφερόμενων Κ-Μ που έχουν αναλάβει εν προκειμένω «δεσμευτικότερες υποχρεώσεις» και

των οποίων οι στρατιωτικές δυνατότητες πληρούν υψηλότερα κριτήρια  (αρ. 42. Παρ. 6, Αρ. 46

και Πρωτόκολλο 10).

Οι διατάξεις της Συνθήκης περί PESCO παρέμεναν ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά

τη συνθήκη της Λισσαβώνας. Οι λόγοι για την πρόσφατη ενεργοποίησή τους σχετίζονται, μεταξύ

άλλων, με τις σημαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 2016-17 (Brexit

και απαιτήσεις της νέας αμερικανικής διοίκησης για την ουσιαστική συμμετοχή Ευρωπαίων σε

άμυνα και ασφάλεια Γηραιάς Ηπείρου, αίτημα ευρωπαίων πολιτών για ενίσχυση ευρωπαϊκής

ασφάλειας υπό το φως τρομοκρατικών επιθέσεων).
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Η PESCO θα παράσχει στα συμμετέχοντα κ-μ τη δυνατότητα ενίσχυσης της αμυντικής τους

συνεργασίας, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων, τις επενδύσεις σε

εξοπλιστικά προγράμματα, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεών τους, τον

εξορθολογισμό και την αποδοτικότητα των δαπανών εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι η PESCO θα αποτελέσει στην πράξη μία διαδικασία

εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Συναφώς, επισημαίνεται ότι τόσο στο προοίμιο της Κοινής

Ειδοποίησης, όσο και στις γενικές αρχές, που διέπουν την πρωτοβουλία, έχουν συμπεριληφθεί

σαφείς αναφορές στο αρ. 42.2 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο προβλέπει την προοδευτική

διαμόρφωση μίας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε οδηγήσει σε Κοινή Άμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι στην Κοινή Ειδοποίηση της PESCO, υφίσταται σαφής αναφορά

στο αρ. 42.7 της Συνθήκης ΕΕ, δηλαδή στη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας, σε περίπτωση που ένα κ-μ

της ΕΕ δεχθεί επίθεση στο έδαφός του.

Η χώρα μας, η οποία συνέβαλε ενεργά και εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των καταστατικών

κειμένων της νέας αυτής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, δύναται με τη συμμετοχή της να ασκήσει

σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα, έτσι

ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανωτέρω διαδικασία οι πραγματικές και εθνικές ανάγκες

της. Επίσης, η ενδεχόμενη συμμετοχή της σε προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων

που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της PESCO, θα της προσφέρει τεχνογνωσία καθώς και την

δυνατότητα να αναπτύξει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της.

Τα κριτήρια συμμετοχής και οι δεσμεύσεις που καλείται η χώρα μας να αναλάβει καθορίζονται

στο Πρωτόκολλο Νο. 10 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ και αφορούν στους εξής τομείς: α)

δημοσιονομικό επίπεδο, αμυντικές δαπάνες για απόκτηση εξοπλισμού, β) επιχειρησιακό,

επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου ετοιμότητας και διαθεσιμότητας δυνάμεων για ανάληψη

επιχειρησιακών δράσεων από πλευράς ΕΕ, εάν χρειαστεί, γ) εξοπλιστικό, συμμετοχή στην από

κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων απόκτησης αμυντικού εξοπλισμού, δ) βιομηχανικό, συνέργειες

για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, και ε) συνέργειες για την από κοινού

ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων. Η Κοινή Ειδοποίηση προβλέπει μία ρεαλιστική σταδιακή

προσέγγιση για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τα συμμετέχοντα κ –μ σε

δύο φάσεις (2018-2021 και 2021-2025).
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα (EDF) το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016

και αποτελεί μέρος ενός νέου αμυντικού πακέτου θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την

περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων των κ-μ της ΕΕ. Στο μεσοδιάστημα και έως

ότου λειτουργήσει το Ταμείο, εκπονήθηκε ο Κανονισμός της ΕΕ για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού

Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP) με ένα κονδύλι της τάξεως των 500

εκατ. ευρώ για τα έτη 2019-2020, το οποίο προορίζεται να συγχρηματοδοτήσει επενδύσεις στην

έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Ο Κανονισμός αυτός αναμένεται

να συμφωνηθεί κατά το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (14-15 Δεκεμβρίου 2017) και θα

αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του 2018. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την

Άμυνα αναμένεται να υποστηρίξει επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών

δυνατοτήτων της τάξεως 1.5 δις. ευρώ ετησίως μετά το 2020.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της PESCO, τα κ-μ καλούνται να υποβάλουν προγράμματα

κατάλληλα για συγχρηματοδότηση από το EDF και τον EDIDP, ενώ, επίσης, από πλευράς

Κανονισμού EDIDP προβλέπεται η ενισχυμένη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο

της PESCO.  Ως εικός, η χώρα μας μέσω των προγραμμάτων που έχει ήδη υποβάλει και εκείνων

που θα υποβληθούν μελλοντικά, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μερίδιο από τα ανωτέρω κεφάλαια

για την ανάπτυξη και υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο  Αναπληρωτής  Υπουργός

Γιώργος  Κατρούγκαλος
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