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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

75. aicina Padomi pieņemt Parlamenta 
nostāju attiecībā uz 5. pantu gaidāmajā 
EAF izveides regulā; uzsver 
nepieciešamību nekavējoties pabeigt EAF 
izveidi; norāda, ka šis instruments vēl nav 
galīgi apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Parlamenta nostāju attiecībā uz EAF 
piešķirto summu, trešo valstu līdzdalību un 
atbilstīgas intelektuālā īpašuma politikas 
ieviešanu saistībā ar drošību un 
aizsardzību, lai aizsargātu pētniecības 
rezultātus; aicina Komisiju noteikt, ka 
trešo valstu līdzdalība ir saistāma ar 
savstarpēju ieroču tirgus atvēršanu; šajā 
sakarībā atgādina, ka aizsardzības 
pētniecība ir ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks 
jautājums gan rūpniecības konkurētspējas, 
gan Savienības stratēģiskās autonomijas 
ziņā; aicina ņemt vērā sākotnējo pieredzi, 
kas gūta, īstenojot EDIDP (jo īpaši saistībā 
ar atkāpju piemērošanu atbalsttiesīgiem 
subjektiem), kā arī izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; aicina dalībvalstis — tā kā tās 
ir aizsardzības rūpniecības produktu 
galalietotāji — pilnībā iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesā, lai nodrošinātu, ka 
iekļautās programmas atbilst KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka EAF panākumi būs atkarīgi no 
tā spējas ņemt vērā iesaistīto valstu 
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aizsardzības īpatnības, popularizēt 
aizsardzības materiālus, kas var tikt 
izvietoti, un nodrošināt pietiekamus 
budžeta resursus, vienlaikus nodrošinot to, 
ka netiek dublētas rūpnieciskās prasmes, 
tiek papildinātas valsts aizsardzības 
investīcijas un sadarbība nekļūst pārāk 
sarežģīta un tiek balstīta uz ES bruņojuma 
un militārā ekipējuma kopīgu 
standartizāciju un sadarbspēju; uzskata, ka 
Eiropas aizsardzības rūpniecības 
veidošana, reglamentējot to, kā trešās 
puses, kas neatrodas ES, kontrolētas 
struktūras var piekļūt fonda finansētiem 
projektiem, pilnībā atbilst Eiropas 
stratēģiskās autonomijas mērķiem un nav 
pretrunā ES un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības interesēm;
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