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75. poziva Svet, naj sprejme stališče 
Parlamenta o členu 5 prihodnje uredbe o 
Evropskem obrambnem skladu; poudarja, 
je treba postopek vzpostavitve Evropskega 
obrambnega sklada nemudoma dokončati; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, saj je bil aprila 2019 določen le 
delni in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Parlamenta 
glede zneska sklada, odprtosti za tretje 
države in vzpostavitve ustrezne politike 
intelektualne lastnine, povezane z varnostjo 
in obrambo, da bi zaščitili rezultate 
raziskav; poziva Komisijo, naj sodelovanje 
tretjih držav pogojuje z vzajemnim 
odprtjem trga vojaške opreme; v zvezi s 
tem opozarja na zelo občutljiv in strateški 
značaj raziskav na področju obrambe, tako 
za industrijsko konkurenčnost kot strateško 
neodvisnost Unije; poziva k ustreznemu 
upoštevanju prvih izkušenj, pridobljenih 
pri izvajanju evropskega programa za 
razvoj obrambne industrije, zlasti v zvezi z 
uporabo izjem za upravičene subjekte, 
pilotnega projekta in pripravljalnega 
ukrepa v zvezi z raziskavami na področju 
obrambe; poziva države članice, naj bodo v 
celoti vključene v proces odločanja, saj so 
končne stranke obrambne industrije, da bi 
zagotovili, da bodo vključeni programi 
izpolnjevali strateške potrebe SVOP in 
držav članic; meni, da je uspeh Evropskega 
obrambnega sklada odvisen od njegovih 
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zmogljivosti za vključevanje specifičnih 
obrambnih potreb sodelujočih držav, za 
spodbujanje uporabne vojaške opreme in 
za dodelitev zadostnih proračunskih 
sredstev, ob zagotavljanju, da se 
industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se dopolnile nacionalne 
naložbe v obrambo, da sodelovanje ne bi 
bilo preveč zapleteno in bi temeljilo na 
skupnem oboroževanju EU ter 
standardizaciji in interoperabilnosti vojaške 
opreme; meni, da je razvoj evropske 
obrambne industrije z ureditvijo dostopa za 
subjekte, ki so pod nadzorom tretjih oseb 
zunaj EU, za projekte, ki jih financira 
sklad, popolnoma v skladu z evropskim 
ciljem strateške neodvisnosti in ne 
nasprotuje varnostnim in obrambnim 
interesom EU in njenih držav članic;
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