ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2020. Μια πρώτη συνολική εικόνα του ευρωπαϊκού αμυντικού τοπίου
παρουσιάζεται στην έκθεση για τη συντονισμένη ετήσια ανασκόπηση στον τομέα της άμυνας
(CARD), όπου προσδιορίζονται σημαντικές κατευθύνσεις για την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία
και 55 νέες ευκαιρίες για τις χώρες να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές δυνατότητες.
Συνιστώνται έξι δυνατότητες με υψηλό αντίκτυπο για την επόμενη γενιά που αποτελούν τομείς
εστίασης για τις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες ανάπτυξης. Από την ανασκόπηση προκύπτει
επίσης ότι το ευρωπαϊκό αμυντικό τοπίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κατακερματισμού και
χαμηλές επενδύσεις στη συνεργασία.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) παρουσίασε σήμερα στους υπουργούς Άμυνας του ΕΟΑ
την πρώτη έκθεση CARD η οποία αναπτύχθηκε τους τελευταίους 12 μήνες σε στενό συντονισμό με
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ (EUMS).
Ο επικεφαλής του οργανισμού, Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε:
«Έχουμε για πρώτη φορά μια μοναδική επισκόπηση του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού και των
προσπαθειών ανάπτυξης δυνατοτήτων των 26 κρατών μελών του ΕΟΑ. Είναι το αποτέλεσμα του
διεξοδικού διαλόγου με τους εθνικούς αρμόδιους σε θέματα αμυντικού σχεδιασμού σε επίπεδο ΕΕ.
Η έκθεση προτείνει στα κράτη μέλη τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες
ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, παρέχοντας στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών σύγχρονο
εξοπλισμό και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητά τους, μεταξύ άλλων σε αποστολές και
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ».

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Με βάση τον σχεδιασμό των ίδιων των κρατών μελών και τον διάλογο με εθνικούς αρμόδιους σε
θέματα αμυντικού σχεδιασμού, η έκθεση προσδιορίζει σαφείς ευκαιρίες πολυεθνικής συνεργασίας
και εντοπίζει 55 ευκαιρίες σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς: στρατός ξηράς (17), αεροπορία (14),
ναυτικό (12), κυβερνοχώρος (3), διάστημα (4), και σε επίπεδο γενικού επιτελείου (5). Η έκθεση
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πολλές από αυτές τις ευκαιρίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν
σημαντικό αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό τοπίο δυνατοτήτων, να παράσχουν επιχειρησιακά οφέλη και να
στηρίξουν τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Επίσης, συνιστώνται επιπλέον 56 σχετικές ευκαιρίες
συνεργασίας για την έρευνα & τεχνολογία (Ε&Τ). Τα κράτη μέλη ενέκριναν τις συστάσεις του κύκλου
CARD κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΟΑ.
Στην έκθεση προσδιορίζονται έξι δυνατότητες για την επόμενη γενιά ως τομείς εστίασης επί των
οποίων τα κράτη μέλη θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη δυνατοτήτων,
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δεδομένου ότι διαθέτουν υψηλό δυναμικό ενίσχυσης της επιχειρησιακής απόδοσης της ΕΕ και των
κρατών μελών της, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας παράλληλα
βιομηχανική τεχνογνωσία. Οι εν λόγω τομείς θεωρείται ότι προσφέρουν καλές προοπτικές για
αντιμετώπιση μέσω συνεργασίας, βάσει των εκτιμήσεων των ίδιων των κρατών μελών, και παρέχουν
τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των εθνών σε επίπεδο συστημάτων και υποσυστημάτων. Οι έξι
τομείς εστίασης είναι οι εξής:
Κύριο άρμα μάχης (MBT) – Η έκθεση CARD συνιστά μακροπρόθεσμα την από κοινού ανάπτυξη και
απόκτηση κυρίου άρματος μάχης επόμενης γενιάς (έναρξη λειτουργίας στα μέσα της δεκαετίας του
2030), καθώς και βραχυπρόθεσμα τον από κοινού εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων
δυνατοτήτων. Εάν τα κράτη μέλη συνεργαστούν για την αναβάθμιση ή την εισαγωγή νέων αρμάτων,
μπορεί να επιτευχθεί μείωση κατά 30 % των τύπων και παραλλαγών έως τα μέσα της δεκαετίας του
2030. 11 χώρες εξέφρασαν ενδιαφέρον για προώθηση της συνεργασίας.
Ευρωπαϊκό περιπολικό σκάφος επιφάνειας – Η έκθεση CARD συνιστά την αντικατάσταση των
παράκτιων και ανοικτής θαλάσσης περιπολικών σκαφών εντός της επόμενης δεκαετίας, καθώς και
την ανάπτυξη προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για αρθρωτές ναυτικές πλατφόρμες. Διαπιστώθηκαν
ευκαιρίες συνεργασίας για κοινές προμήθειες ετοιμοπαράδοτων ειδών, κοινές υπηρεσίες
εφοδιασμού για παρόμοια σκάφη και κοινές μελλοντικές λειτουργικές απαιτήσεις, με 7 κράτη μέλη
να εκφράζουν ενδιαφέρον για συνεργασία.
Στρατιωτικά συστήματα – Η έκθεση CARD συνιστά τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών
συστημάτων μέσω κοινών προμηθειών υφιστάμενων συστημάτων βραχυπρόθεσμα, μεταξύ άλλων
με εναρμόνιση των απαιτήσεων και ανάπτυξη ομάδας χρηστών για κοινή εικονική εκπαίδευση και
ασκήσεις όπου αξιοποιούνται κοινά εργαλεία ΤΠ. Μακροπρόθεσμα, συνιστά την ανάπτυξη κοινής
αρχιτεκτονικής έως τα μέσα της δεκαετίας του 2020 για όλα τα υποσυστήματα που χρησιμοποιούν
τεχνολογία αιχμής. 10 χώρες εξέφρασαν ενδιαφέρον για προώθηση της συνεργασίας.
Αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS)/ Ανάπτυξη δυνατοτήτων άρνησης
πρόσβασης/απαγόρευσης ζωνών – Η έκθεση CARD συνιστά την ανάπτυξη ευρωπαϊκής δυνατότητας
για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS) με σκοπό τη βελτίωση της
προστασίας των δυνάμεων, καθώς και συμβολή στη θέσπιση ευρωπαϊκού προτύπου για την
ανάπτυξη δυνατοτήτων άρνησης πρόσβασης/απαγόρευσης ζωνών (A2/AD). Η έκθεση CARD
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις δυνατοτήτων ως προς τις δυνατότητες
A2/AD βρίσκονται σαφώς σε ένα σταυροδρόμι, μετά το οποίο είτε η δυνατότητα θα αναπτυχθεί με
συνεργατικό τρόπο είτε δεν θα αναπτυχθεί καθόλου για τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.
Άμυνα στο διάστημα – Η έκθεση CARD συνιστά την ανάπτυξη ευρωπαϊκής προσέγγισης για την
άμυνα στο διάστημα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στις διαστημικές υπηρεσίες και στην προστασία
των περιουσιακών στοιχείων στο διάστημα. Ως αναδυόμενος επιχειρησιακός τομέας, η προώθηση
της συνεργασίας θα συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής των υπουργείων Άμυνας και της
αναγνώρισης των στρατιωτικών απαιτήσεων σε ευρύτερα διαστημικά προγράμματα που διεξάγονται
σε επίπεδο ΕΕ.
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Ενισχυμένη στρατιωτική κινητικότητα – Η έκθεση CARD συνιστά πιο ενεργή συμμετοχή όλων των
κρατών μελών σε προγράμματα στρατιωτικής κινητικότητας, ιδίως σε μεταφορές στρατευμάτων από
αέρος και θαλάσσης, υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις και αυξημένη ανθεκτικότητα των σχετικών
συστημάτων και διαδικασιών ΤΠ υπό συνθήκες υβριδικού πολέμου, έως τα μέσα της δεκαετίας του
2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Η έκθεση διαπιστώνει ότι το ευρωπαϊκό αμυντικό τοπίο χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό,
έλλειψη συνοχής, καθώς και από δαπάνες αμυντικής συνεργασίας πολύ χαμηλότερες σε σχέση με
τους συλλογικούς στόχους αναφοράς που είχαν συμφωνηθεί. Το πρόβλημα αφορά την ανάπτυξη
στρατιωτικών δυνατοτήτων, τις προσπάθειες στον τομέα της Ε&Τ, τη στήριξη της αμυντικής
βιομηχανίας, καθώς και επιχειρησιακές πτυχές. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα
απαιτηθούν συνεχείς προσπάθειες για μεγάλο χρονικό διάστημα στους τομείς των αμυντικών
δαπανών, του αμυντικού σχεδιασμού και της αμυντικής συνεργασίας προκειμένου να ξεπεραστεί ο
δαπανηρός κατακερματισμός και να υπάρξει όφελος από συνέργειες και ενισχυμένη στρατιωτική
διαλειτουργικότητα. Επιπλέον, στην ανάλυση CARD διαπιστώνονται τα εξής:
o

Αιτία για τον κατακερματισμό και την έλλειψη συνοχής του ευρωπαϊκού τοπίου είναι η
μεγάλη ποικιλία τύπων στρατιωτικού εξοπλισμού και τα διαφορετικά επίπεδα
εκσυγχρονισμού και διαλειτουργικότητας. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα των
ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

o

Η δέσμευση στις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ είναι πολύ χαμηλή, με μεγάλες
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα πλαίσια εμπλοκής και τη συνολική
επιχειρησιακή προσπάθεια.

o

Οι τομείς συνεργασίας που προσδιορίζει η έκθεση CARD θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη
στην αντιμετώπιση των δεδηλωμένων εθνικών προτεραιοτήτων των κρατών μελών, λόγω της
αντιστοιχίας στον σχεδιασμό και τα συμφέροντά τους. Με την πάροδο του χρόνου,
δημιουργείται σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα, ιδίως όταν τα κράτη μέλη
αναπτύσσουν και κατευθύνουν ένοπλες δυνάμεις από κοινού.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η έκθεση CARD μπορεί να οδηγήσει σε νέα έργα συνεργασίας που θα δρομολογηθούν από τα κράτη
μέλη υπό διάφορες μορφές —στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), στο
πλαίσιο του ΕΟΑ ή σε άλλα διμερή ή πολυεθνικά πλαίσια— εάν επιλέξουν να τα προωθήσουν. Η
πλήρης έκθεση και τα πορίσματά της έχουν διαβιβαστεί στα κράτη μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
1) Το δελτίο Τύπου διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ
2) Ενημερωτικό δελτίο με περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους 6 τομείς εστίασης που
συνιστά η έκθεση CARD
3) Η έκθεση CARD, μαζί με τη σύνοψή της, είναι διαθέσιμη εδώ
4) Επεξηγηματικό βίντεο για τον τρόπο λειτουργίας της ανάλυσης CARD
5) Διαδικτυακές ειδήσεις σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ
6) Τα 26 συμμετέχοντα κράτη μέλη του ΕΟΑ και της CARD είναι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πλην
της Δανίας.
7) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), κόμβος της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας:
i.

Ο ΕΟΑ, που δημιουργήθηκε το 2004 για να στηρίζει και να διευκολύνει την αμυντική
συνεργασία στην Ευρώπη, έχει καταστεί ο τόπος όπου οι χώρες που προτίθενται να
αναπτύξουν τις αμυντικές τους δυνατότητες μπορούν να το πράξουν.

ii.

Η εμπειρογνωσία και οι δραστηριότητες του ΕΟΑ καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα
συνεργασίας: από την εναρμόνιση απαιτήσεων έως την παροχή επιχειρησιακών
ικανοτήτων, από την έρευνα και τεχνολογία (Ε&Τ) και την καινοτομία έως την
ανάπτυξη προγραμμάτων επίδειξης τεχνολογίας, από την εκπαίδευση και τις
ασκήσεις έως την υποστήριξη σε επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ.

iii.

Επίσης, ο ΕΟΑ συνεργάζεται στενά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ώστε να
ενισχύει την αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρώπης και να
συμβάλει ώστε η βιομηχανία να καταστεί ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

iv.

Ο ρόλος και ο αντίκτυπος του Οργανισμού αυξάνονται συνεχώς, ιδίως με την
εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ (2016), η οποία οδήγησε επίσης τα
κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποστολή του Οργανισμού το 2017.

8) Ακολουθήστε το #EUdefence στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερα, και
επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο www.eda.europa.eu.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΟΑ
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