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75. wzywa Radę do przyjęcia 
stanowiska Parlamentu Europejskiego w 
sprawie art. 5 przyszłego rozporządzenia 
dotyczącego Europejskiego Funduszu 
Obronnego; podkreśla potrzebę 
niezwłocznego sfinalizowania EFO; 
przypomina, że instrument ten nie został 
jeszcze ostatecznie zatwierdzony, a w 
kwietniu 2019 r. zostało zawarte jedynie 
częściowe porozumienie polityczne; 
podkreśla znaczenie podtrzymania 
stanowiska Parlamentu Europejskiego w 
sprawie kwoty EFO, otwartości na państwa 
trzecie oraz ustanowienia odpowiedniej 
polityki własności intelektualnej w 
kontekście bezpieczeństwa i obrony w celu 
ochrony wyników badań; wzywa Komisję 
do uzależnienia włączenia państw trzecich 
od wzajemnego otwarcia rynków 
zbrojeniowych; przypomina w związku z 
tym wysoce newralgiczny i strategiczny 
charakter badań w dziedzinie obronności, 
zarówno w odniesieniu do 
konkurencyjności przemysłowej, jak i do 
strategicznej autonomii Unii; wzywa do 
odpowiedniego uwzględnienia pierwszych 
wniosków z wdrażania EDIDP (w 
szczególności w odniesieniu do stosowania 
odstępstw dla kwalifikujących się 
podmiotów), z wdrażania projektu 
pilotażowego i z realizacji działań 
przygotowawczych UE z zakresu badań w 
dziedzinie obronności; apeluje o pełne 
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włączanie państw członkowskich do 
procesu decyzyjnego – ponieważ są one 
odbiorcami końcowymi przemysłu 
obronnego – aby zagwarantować, by 
programy odpowiadały potrzebom 
strategicznym WPBiO i państw 
członkowskich; uważa, że sukces EFO 
będzie zależał od jego zdolności do 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań 
obronnych uczestniczących w nim państw, 
udzielania wsparcia na zdatny do 
rozmieszczenia sprzęt wojskowy i 
zagwarantowania wystarczających 
środków budżetowych, przy jednoczesnym 
unikaniu powielania kompetencji 
przemysłowych, uzupełnianiu krajowych 
inwestycji w obronność i 
niekomplikowaniu nadmiernie programów 
współpracy, które powinny służyć 
standaryzacji i interoperacyjności 
wspólnego dla całej UE uzbrojenia i 
sprzętu wojskowego; uważa, że rozwój 
europejskiego przemysłu obronnego dzięki 
uregulowaniu dostępu podmiotów 
kontrolowanych przez strony trzecie w 
stosunku do Unii Europejskiej do 
projektów finansowanych przez EFO jest 
w pełni zgodny z europejskimi ambicjami 
dotyczącymi autonomii strategicznej i nie 
narusza interesów UE i jej państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
i obrony;
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