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8.1.2020 A9-0052/38

Pozmeňujúci návrh 38
Urmas Paet
v mene skupiny Renew

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 75

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

75. vyzýva Radu, aby prijala pozíciu 
Parlamentu k článku 5 budúceho 
nariadenia o Európskom obrannom fonde; 
zdôrazňuje, že treba urýchlene dobudovať 
EDF; upozorňuje, že tento nástroj ešte 
nebol schválený s konečnou platnosťou a v 
apríli 2019 bol vyjadrený len čiastočný, 
politický súhlas; zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby si Parlament zachoval svoju pozíciu, 
pokiaľ ide o výšku prostriedkov v EDF, 
účasť tretích krajín a prijatie primeranej 
politiky duševného vlastníctva v súvislosti 
s bezpečnosťou a obranou v záujme 
ochrany výsledkov výskumu; vyzýva 
Komisiu, aby účasť tretích krajín 
podmienila recipročným otvorením trhov 
so zbraňami; pripomína v tejto súvislosti 
mimoriadne citlivú a strategickú povahu 
výskumu v oblasti obrany, a to v súvislosti 
s konkurencieschopnosťou priemyslu, ako 
aj strategickou autonómiou Únie; žiada, 
aby sa náležite zohľadňovali prvotné 
poznatky získané počas vykonávania 
programu EDIDP (najmä v súvislosti s 
uplatňovaním výnimiek pre oprávnené 
subjekty), pilotného projektu a prípravnej 
akcie Únie týkajúcej sa výskumu v oblasti 
obrany; vyzýva členské štáty, aby sa ako 
finálni klienti obranného priemyslu plne 
zapojili do rozhodovacieho procesu, a tým 
zaručili, aby boli začlenené programy 
zamerané na plnenie strategických potrieb 
SBOP a členských štátov; domnieva sa, že 
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úspech EDF bude závisieť od toho, či 
dokáže napĺňať osobitné potreby 
zúčastnených štátov v oblasti obrany, 
propagovať výrobky obranného priemyslu, 
ktoré je možné nasadzovať, a zaručiť 
dostatočné rozpočtové prostriedky, pričom 
by mal zároveň zabrániť duplicite 
priemyselného know-how, zabezpečiť 
dopĺňanie vnútroštátnych investícií do 
obrany a zaistiť, aby spolupráca nebola 
príliš komplikovaná a aby vychádzala zo 
spoločných európskych noriem a 
interoperability v oblasti výzbroje a 
vojenského vybavenia; domnieva sa, že 
rozvoj európskeho obranného priemyslu 
reguláciou prístupu subjektov, ktoré sú 
kontrolované tretími stranami zvonku EÚ, 
k projektom financovaným z fondu je v 
plnom súlade s európskou ambíciou 
dosiahnuť strategickú autonómiu a nie je v 
rozpore s bezpečnostnými a obrannými 
záujmami EÚ a jej členských štátov;
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