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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že dobře fungující vnitřní trh může pozitivně přispět k dosažení cílů společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), a vyjadřuje politování nad tím, že v tomto směru 

bylo doposud dosaženo jen malého pokroku, a to i navzdory tomu, že v roce 2009 byl 

přijat soubor směrnic týkajících se obrany; 

2. uznává, že současné geopolitické prostředí a situace v Evropě vyžadují, aby Unie převzala 

větší odpovědnost v oblasti vnější i vnitřní bezpečnosti, aby v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky zejména zajistila bezpečnost a ochranu evropských 

občanů a chránila vnější hranice, a opět tak oživila společný obranný a bezpečnostní 

rozměr a usilovala o splnění ambiciózního cíle, jímž je dosažení evropské obranné unie a 

prohloubenějších integrovaných obranných iniciativ; vítá závěry Evropské rady z června 

2015, v nichž je požadován další rozvoj civilních i vojenských schopností a posilování 

obranného průmyslu Evropy; 

3. připomíná, že existující nástroje vnitřního trhu nabízejí řešení zaměřená na účinnou 

spolupráci mezi členskými státy a na využití úspor z rozsahu v rámci úsilí o strategické 

sblížení a posílení evropské technologické a průmyslové základny obrany (EDTIB), a to 

s cílem zamezit duplicitě a dosáhnout efektivnějších výdajů v době rozpočtových omezení 

a s ohledem na bezprostřední rizika v odvětví obrany EU, které se týkají ztráty kritických 

odborných znalostí a inovací, technologické suverenity, samostatnosti a výhod 

konkurenceschopnosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné, aby členské státy 

předběžně plánovaly a spolupracovaly v otázkách zakázek a modernizace obranného 

vybavení a potenciálu technologií dvojího užití; 

4. poukazuje na rýsující se nedostatky v dovednostech, které se projevují v důsledku stárnutí 

pracovní síly působící v obranném průmyslu; vítá proto záměr Komise podporovat snahy 

průmyslových a podnikatelských subjektů o motivaci mladých odborníků a učňů ke 

vstupu do tohoto odvětví a rovněž vítá kroky vedoucí k využití rozsáhlejších projektů EU 

k řešení tohoto problému nedostatků dovedností, například k využití nové agendy 

dovedností, programu COSME a „návrhu plánu pro odvětvovou spolupráci ohledně 

dovedností“; 

5. je znepokojen trvalým poklesem financování výzkumu na poli obrany, který lze 

zaznamenat ve všech členských státech; připomíná zásadní nutnost zachovat 

životaschopnou evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany a dobře 

fungující vnitřní trh; zdůrazňuje, že skutečný vnitřní trh v odvětví obrany by měl 

podnikům z tohoto sektoru umožnit svobodu podnikání a zajistit rovné podmínky v celé 

EU a že díky této situaci bude možné vybudovat silnou, inovativní a celosvětově 

konkurenceschopnou EDTIB, která má klíčový význam pro strategickou autonomii 

Evropy a důvěryhodnou SBOP; mimoto poznamenává, že budoucí fond EU, jenž má být 

v příštím víceletém finančním rámci vyčleněn na výzkum v oblasti obrany, nabídne 

příležitost prosazovat evropskou vojenskou a průmyslovou spolupráci prostřednictvím 

přidané hodnoty plynoucí z podpory inovativního výzkumu a technologií; varuje nicméně 

před překrýváním úsilí členských států nebo mezinárodních orgánů; 
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6. upozorňuje na přetrvávající roztříštěnost trhu s obranným vybavením a na skutečnost, že 

většina zakázek se stále uděluje na vnitrostátní úrovni; vyzývá Evropskou obrannou 

agenturu (EDA) a Radu, aby nalezly řešení, která by přispěla k omezení rozdílů mezi 

jednotlivými státy v otázkách obranného průmyslu, a naléhavě vybízí Komisi, aby ještě 

více usilovala o dosažení rovných podmínek na evropských trzích v odvětví obrany a 

potírala ochranářské praktiky, které členské státy uplatňují při udělování veřejných 

zakázek v tomto odvětví; domnívá se proto, že použití vyloučení podle směrnice 

2009/81/ES musí být řádně odůvodněno; 

7. vyzývá k větší transparentnosti a připomíná, že je zejména zapotřebí zlepšit přístup MSP 

k dodavatelským řetězcům v odvětví obrany, přičemž uznává klíčový význam MSP při 

budování prosperující evropské průmyslové základny obrany; navrhuje proto, že vedle 

společného a uceleného provádění směrnice 2009/81/ES by se mělo podněcovat k větší 

transparentnosti dodavatelských řetězců, smluv a oznamování příležitostí; zdůrazňuje, že 

je důležité, aby členské státy zajistily dostupnost kvalitativních a jasných informací, které 

by podniky upozorňovaly na příležitosti v odvětví obrany a díky nimž by mohly přijímat 

informovaná rozhodnutí; 

8. poukazuje na to, že musíme vytvářet úspory z rozsahu a vybudovat společný evropský trh 

s veřejnými zakázkami v oblasti obrany; naléhavě vyzývá členské státy, aby ještě více 

usilovaly o prosazování a plné využívání všech možností obsažených ve směrnici 

2009/81/ES týkající se zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a směrnici 

2009/43/ES týkající se transferu produktů pro obranné účely; zdůrazňuje význam přístupu 

MSP na přeshraniční trh, přičemž konstatuje, že členské státy nedostatečně využívají 

dostupných nástrojů, například společných nákupů prostřednictvím centrálních nákupních 

subjektů, jako je EDA, které by měly otevírat nové nástroje a fondy EU malým a středním 

firmám na podporu jejich přístupu do dodavatelských a subdodavatelských řetězců a jejich 

zapojení do výzkumu; zejména oceňuje, že Komise dokončuje hodnocení směrnice 

2009/81/ES a směrnice 2009/43/ES, a očekává doporučení, jejichž účelem bude 

zdokonalit provádění směrnic na vnitrostátní úrovni, zlepšit jejich využití průmyslovými 

subjekty a malými a středními podniky a posílit opatření tak, aby odpovídala skutečným 

nárokům trhu v odvětví obrany; rovněž Komisi vybízí k vydávání pokynů a poskytování 

pomoci na žádost členských států, pokud jde o provádění a interpretaci těchto směrnic; 

9. připomíná, že pro účinný evropský trh s obranným vybavením je klíčové podporovat 

přístup k přeshraničnímu trhu a otevření dodavatelských řetězců; zdůrazňuje, že 

hospodářská soutěž by se neměla omezit jen na úroveň hlavních dodavatelů a že 

z otevření vnitrostátních obranných trhů by měli těžit subdodavatelé, především MSP; 

10. konstatuje, že nové podniky, včetně MSP, se při vstupu na trh často potýkají s potížemi, a 

to zejména kvůli vysokým nákladům na investice do výzkumu a inovací, které jsou jen 

těžko únosné; zdůrazňuje, že k tomu, aby trh s obranným vybavením fungoval řádně pro 

všechny jeho účastníky, je zapotřebí poskytnout finanční prostředky na výzkum a inovace 

v odvětví obrany; vybízí Komisi, aby za účelem zkvalitnění obranného průmyslu a 

obranných technologií, upevnila prostřednictvím finančních prostředků výzkum v odvětví 

obrany; 

11. uznává, že cíle obranného průmyslu podpořil úspěch a osvědčené postupy rámcové 

dohody o záměru, a vybízí Komisi, aby vzala tyto zásady a cíle na vědomí, a to především 
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v oblasti bezpečnosti zásobování a v oblasti nakládání s technickými informacemi; 

12. připomíná, že nová SBOP poskytuje možnost flexibility a užší spolupráce členských států 

v rámci „stálé strukturované spolupráce“, otevřeném pro všechny členské státy, která by 

mohla mít různé podoby, včetně společného rozvoje v oblasti výzkumu a zadávání 

veřejných zakázek, jež podpoří kooperativní nákupy obranného vybavení; požaduje 

vytvoření struktury pro výměnu informací týkajících se terorismu a kybernetické 

bezpečnosti, aniž by docházelo ke zdvojování; 

13. zdůrazňuje, že podpora technologického vývoje v Evropě má pro odvětví obrany a pro 

prohloubení spolupráce mezi členskými státy zásadní význam, podobně jako podpora 

integrovanějšího vnitřního trhu prostřednictvím rozvoje společných programů spolupráce, 

v jejichž rámci by mohlo Společné výzkumné středisko spojovat úsilí týkající se 

technologií dvojího užití v celé EU, a to například na poli robotiky a s ohledem na značně 

nedostatečné kapacity v souvislosti s drony a družicovým pozorováním; především vybízí 

Komisi k tomu, aby poskytla jasné a konkrétní pokyny pro usnadnění a zlepšení přístupu 

MSP k evropským strukturálním a investičním fondům (ESIF) v oblasti technologií 

dvojího užití; 

14. připomíná, že pro prohloubení spolupráce mezi členskými státy a pro posílení evropského 

trhu s obranným vybavením jsou zapotřebí také iniciativy zaměřené na zlepšení 

spolupráce v oblastech standardizace a certifikace; domnívá se, že by se měly stanovit 

certifikace a společné evropské normy v obranném odvětví (tam, kde je to možné), aby se 

zvýšila konkurenceschopnost, aby se veřejné zakázky v oblasti obrany zpřístupnily všem 

účastníkům trhu a aby se zajistily podobné vysoké normy, přičemž v této souvislosti 

konstatuje, že EDA a Komise podnikly kroky ke vzájemnému uznání norem a požadavků 

v obranném průmyslu; zdůrazňuje také, že v tomto ohledu je důležitá spolupráce 

s mezinárodními spojenci a partnery, jako je NATO; 

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby byla v nadcházejícím evropském akčním plánu obrany 

ambiciózní, protože tento strategický nástroj bude muset podtrhnout jedinečnou přidanou 

hodnotu EU v odvětví obrany; zdůrazňuje, že za tímto účelem je zásadní, aby evropský 

akční plán obrany obsahoval prvky, které přispějí k průmyslové spolupráci v rozvoji 

programů obranných schopností; poukazuje především na to, že díky prostředkům na 

klíčové obranné technologie, které v příštím víceletém finančním rámci v zájmu podpory 

silné evropské průmyslové základny poskytne budoucí program pro výzkum v oblasti 

obrany financovaný EU, bude v Evropě možné zachovat tyto technologie, jež jsou 

důležité, mají-li být rozhodování i praktické kroky Evropy nezávislé, zajistit přeshraniční 

spolupráci na všech úrovních dodavatelského řetězce, od hlavních dodavatelů po MSP, a 

zapojit vícero členských států, průmysl i akademickou sféru; 

16. zdůrazňuje význam posílení synergií mezi bezpečností a obranou a synergií s dalšími 

politikami Unie a význam budování integrovaných schopností s cílem rozvíjet společné 

přístupy v oblastech, jako jsou například hybridní hrozby, terorismus, zabezpečení 

vnějších hranic, obchodování s lidmi z třetích zemí, společné zpravodajství, kybernetická 

bezpečnost a celní kontroly; vyzývá členské státy a orgány EU, aby zkoumaly a řešily 

nedostatky současných nástrojů boje proti terorismu; konstatuje, že hodnotná výměna 

myšlenek v těchto otázkách s organizací NATO je přínosná pro evropskou 

i transatlantickou bezpečnost; 



 

PE583.872v02-00 6/7 AD\1106573CS.docx 

CS 

17. konstatuje, s ohledem na kybernetickou bezpečnost, že ochrana proti kybernetickým 

útokům je sice nezbytná, ovšem neměla by narušovat otevřený, volný a bezpečný 

kyberprostor; zdůrazňuje, že je důležité rozšiřovat technologické schopnosti, díky kterým 

bude evropský kyberprostor odolnější, zejména pokud jde o klíčové infrastruktury; 

domnívá se, že směrnice (EU) 2016/1148 o bezpečnosti sítí a informačních systémů je 

významným krokem k dosažení tohoto cíle; 

18. konstatuje, že rozdíly ve vnitrostátních odvětvích průmyslu a operačních schopnostech 

brání integraci odvětví obrany a přispívají k roztříštěnosti trhu, a domnívá se, že evropská 

obranná unie, která bude zahrnovat například společné strategie v boji proti terorismu a ve 

sdílení informací týkajících se bezpečnosti, může v konečném důsledku vést k většímu 

počtu společných projektů v oblasti kapacit pro řešení civilních i vojenských krizí, 

k posílené evropské spolupráci a k otevření trhů; 

19. vybízí Komisi a především vysokou představitelku a komisařku pro vnitřní trh, aby 

předložily soudržný a koordinovaný přístup k obraně, který bude obsahovat politické cíle 

na podporu takové strategie; 

20. poukazuje na globální strategii, kterou nedávno zveřejnila vysoká představitelka a která 

představuje soudržný rámec priorit pro činnost v oblasti zahraniční politiky a pro 

definování budoucích vývojů v evropské obranné politice. 
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