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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poukazuje na to, že dobre fungujúci vnútorný trh môže pozitívne prispieť k dosiahnutiu 

cieľov spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že sa v tomto smere dosiaľ nedosiahol veľký pokrok, a to napriek tomu, že v roku 

2009 boli prijaté smernice z obranného balíka; 

2. uznáva, že súčasné geopolitické prostredie a situácia v Európe si vyžadujú, aby Únia 

prevzala väčšiu zodpovednosť v oblasti vonkajšej a vnútornej bezpečnosti, najmä pokiaľ 

ide o zaistenie bezpečnosti a ochrany občanov v Európe v rámci spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky, ochranu vonkajších hraníc a oživenie dimenzie spoločnej obrany 

a bezpečnosti, s ambicióznym cieľom napredovať smerom k Európskej obrannej únii a 

omnoho integrovanejším obranným iniciatívam; víta závery Európskej rady z júna 2015, v 

ktorých sa požaduje ďalší rozvoj civilných i vojenských spôsobilostí a posilňovanie 

obranného priemyslu Európy; 

3. pripomína, že existujúce nástroje vnútorného trhu ponúkajú riešenia pre účinnú 

spoluprácu medzi členskými štátmi a dosahovanie úspor z rozsahu, pričom sa zameriavajú 

na silnejšiu strategickú súdržnosť a posilnenie európskej obrannej technologickej a 

priemyselnej základne (EDTIB) s cieľom vyhnúť sa duplicite a dosiahnuť efektívnejšie 

výdavky v čase rozpočtových obmedzení a vzhľadom na bezprostredné riziká pre sektor 

obrany EÚ, ktoré sa týkajú straty kritických odborných znalostí a inovácie, technologickej 

suverenity, samostatnosti a konkurenčných výhod; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 

predbežného plánovania a spolupráce v oblasti verejného obstarávania a modernizácie 

obranných zariadení zo strany členských štátov a potenciál technológií dvojakého 

využitia; 

4. berie na vedomie nedostatok zručností, ktorý v budúcnosti hrozí v dôsledku starnutia 

pracovnej sily v sektore obrany; víta preto zámer Komisie podporovať priemyselné 

a obchodné snahy motivovať mladých pracovníkov a učňov, aby vstúpili do tohto sektora, 

ako aj kroky smerom k širšiemu využitiu projektov EÚ, ako napríklad nový program v 

oblasti zručností, COSME a koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností, 

s cieľom riešiť tento nedostatok; 

5. vyjadruje znepokojenie nad sústavným poklesom, pokiaľ ide o financovanie výskumu 

v oblasti obrany medzi členskými štátmi; pripomína kľúčovú potrebu zachovať 

životaschopnú európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu a dobre fungujúci 

vnútorný trh; zdôrazňuje, že skutočný vnútorný trh v oblasti obrany by mal umožniť 

slobodné fungovanie spoločností pôsobiacich v obrannom odvetví a zabezpečenie 

rovnakých podmienok v celej EÚ, ďalej uvádza, že to povedie k silnej inovačnej a 

globálne konkurencieschopnej európskej obrannej technickej a priemyselnej základni, 

ktorá je nevyhnutná pre strategickú autonómiu Európy a dôveryhodnú SBOP; okrem toho 

poukazuje na to, že budúci výskumný fond EÚ na obranu, vytvorený v medziach ďalšieho 

viacročného finančného rámca, ponúkne možnosť posilniť európsku vojenskú a 

priemyselnú spoluprácu prostredníctvom pridanej hodnoty vytvorenej podporou 

inovatívneho výskumu a inovatívnych technológií; varuje však pred duplicitou úsilia 

členských štátov alebo medzinárodných orgánov; 
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6. upozorňuje na pretrvávajúcu fragmentáciu obranného trhu a na to, že väčšina zmlúv sa 

stále uzatvára na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Európsku obrannú agentúru (EDA) a Radu, 

aby hľadali riešenia, ktoré by mohli prispieť k zníženiu rozdielov medzi národnými 

obrannými priemyslami a naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyvíjala väčšie úsilie, pokiaľ 

ide o tvorbu rovnakých podmienok na európskych trhoch v oblasti obrany a boj proti 

protekcionistickým praktikám zo strany členských štátov pri verejnom obstarávaní v 

oblasti obrany; domnieva sa v tejto súvislosti, že používanie výnimiek, ako je uvedené 

v smernici 2009/81/ES, musí byť riadne odôvodnené; 

7. požaduje väčšiu transparentnosť a konkrétne pripomína potrebu zlepšiť prístup MSP k 

dodávateľským reťazcom v oblasti obrany, zároveň uznáva, že MSP sú dôležitou súčasťou 

pri dosahovaní prosperujúcej európskej obrannej priemyselnej základne; v tejto súvislosti 

naznačuje, že v rámci univerzálneho a komplexného vykonávania smernice 2009/81/ES 

by sa mala požadovať väčšia transparentnosť v dodávateľských reťazcoch, zmluvách a 

oznámeniach o príležitostiach na predkladanie ponúk; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 

členské štáty zabezpečili dostupnosť kvalitných a jasných informácií, ktoré by podnikom 

umožnili identifikovať príležitosti v sektore obrany a prijímať informované rozhodnutia; 

8. poukazuje na potrebu vytvárať úspory z rozsahu a mať spoločný európsky trh pre verejné 

obstarávanie v oblasti obrany; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie na 

účely presadzovania všetkých možností stanovených v smernici 2009/81/ES o verejnom 

obstarávaní v oblastiach obrany a bezpečnosti a smernicu 2009/43/ES o transferoch 

výrobkov obranného priemyslu a aby ich využívali v plnej miere; zdôrazňuje význam 

cezhraničného prístupu MSP na trh, pričom poznamenáva, že členské štáty nedostatočne 

využívajú dostupné nástroje, napríklad spoločné nákupy prostredníctvom centrálnych 

obstarávacích organizácií, ako napríklad EDA, ktoré by mali sprístupniť nástroje a fondy 

EÚ pre MSP s cieľom podporiť ich prístup k dodávateľským a subdodávateľským 

reťazcom, ako aj ich účasť na výskume; berie konkrétne na vedomie, že Komisia 

dokončuje posúdenie smernice 2009/81/ES a smernice 2009/43/ES a očakáva odporúčania 

s cieľom zlepšiť uplatňovanie týchto smerníc na vnútroštátnej úrovni, ako aj ich 

využívanie zo strany priemyslu a MSP, a zmodernizovať opatrenia tak, aby zodpovedali 

skutočným potrebám trhu v oblasti obrany; takisto nabáda Komisiu, aby na žiadosť 

členských štátov posilnila usmernenia a pomoc pri uplatňovaní a interpretácii týchto 

smerníc; 

9. pripomína, že podpora cezhraničného prístupu na trh a otvárania dodávateľských reťazcov 

je kľúčová pre účinný európsky trh v oblasti obranných zariadení; zdôrazňuje, že 

hospodárska súťaž by sa nemala obmedzovať na úroveň hlavných dodávateľov a že 

subdodávatelia, najmä MSP, by mali profitovať z otvárania vnútroštátnych trhov v oblasti 

obrany; 

10. konštatuje, že nové podniky vrátane MSP často čelia ťažkostiam pri vstupe na trh, najmä z 

dôvodu vysokých nákladov na investície do oblasti výskumu a inovácií, ktoré sa dajú len 

ťažko pokryť; zdôrazňuje potrebu financovania výskumu a inovácií v odvetví obrany, aby 

sa zaistilo dobré fungovanie trhu pre všetkých účastníkov trhu; nabáda Komisiu, aby 

skonsolidovala výskum v odvetví obrany prostredníctvom financovania na účely 

dosiahnutia pokroku v obrannom priemysle a obranných technológiách; 

11. uznáva úspech a najlepšie postupy rámcovej dohody o vyhlásení o zámere, pokiaľ ide o 



 

AD\1106573SK.docx 5/7 PE583.872v02-00 

 SK 

podporu cieľov obranného priemyslu, a nabáda Komisiu, aby vzala tieto zásady a ciele na 

vedomie, predovšetkým v oblastiach bezpečnosti dodávok a zaobchádzania s technickými 

informáciami; 

12. pripomína, že nová spoločná bezpečnostná a obranná politika umožňuje väčšiu flexibilitu 

a užšiu spoluprácu členských štátov v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce otvorenej 

všetkým členským štátom, ktorá môže nadobudnúť rôzne podoby vrátane spoločného 

vývoja v oblasti výskumu a verejného obstarávania, ktoré podporuje spoločné 

nadobúdanie obranného zariadenia; žiada, aby sa vytvorila štruktúra na výmenu 

informácií týkajúcich sa terorizmu a kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zabráni 

duplicite; 

13. zdôrazňuje, že stimulácia technologického vývoja v Európe je rozhodujúca tak pre 

odvetvie obrany, ako aj posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, pričom sa podporí 

integrovanejší vnútorný trh prostredníctvom rozvoja spoločných programov spolupráce, 

v rámci ktorých by Spoločné výskumné centrum mohlo spojiť úsilie v oblasti technológií 

dvojakého použitia v celej EÚ, napríklad v oblasti robotiky, ako aj vzhľadom na vážne 

nedostatky kapacít v súvislosti s bezpilotnými lietadlami a satelitným pozorovaním; 

predovšetkým nabáda Komisiu, aby poskytla jednoznačné a konkrétne usmernenia na 

uľahčenie a zlepšenie prístupu MSP k európskym štrukturálnym a investičným fondom 

(EŠIF) v oblasti technológií dvojakého použitia; 

14. pripomína, že iniciatívy zamerané na užšiu spoluprácu v oblastiach normalizácie a 

certifikácie sú potrebné aj na účely ďalšieho rozvoja spolupráce medzi členskými štátmi a 

zlepšenia európskeho trhu s obrannými zariadeniami; domnieva sa, že by sa mali zriadiť 

spoločné európske normy a certifikácia v oblasti obrany tam, kde je to možné, s cieľom 

zvýšiť konkurencieschopnosť, uľahčiť prístup k verejnému obstarávaniu v oblasti obrany 

pre všetkých účastníkov trhu a zabezpečiť podobné vysoké normy, a v tejto súvislosti 

berie na vedomie opatrenia, ktoré podnikla agentúra EDA a Komisia na účely zlepšenia 

vzájomného uznávania obranných noriem a požiadaviek v priemysle; takisto zdôrazňuje, 

že je dôležité, aby sa tak učinilo v spolupráci s medzinárodnými spojencami a partnermi 

ako NATO; 

15. naliehavo žiada Komisiu, aby bola vo svojom pripravovanom akčnom pláne v oblasti 

európskej obrany (EDAP) ambicióznejšia, pričom v tomto pláne bude nutné zdôrazniť, 

ako strategický nástroj, jedinečnú pridanú hodnotu EÚ v odvetví obrany; zdôrazňuje, že 

so zreteľom na tento cieľ je nevyhnutné, aby EDAP obsahoval prvky, ktoré môžu prispieť 

k posilneniu priemyselnej spolupráce na rozvoj programov v oblasti obrannej spôsobilosti; 

poukazuje predovšetkým na to, že financovanie kriticky dôležitých obranných technológií 

z budúceho programu výskumu v oblasti obrany financovaného z prostriedkov EÚ, a to 

v medziach ďalšieho viacročného finančného rámca a v záujme podpory silnej európskej 

priemyselnej základne umožní, aby sa kritické technológie dôležité pre autonómiu Európy 

v oblasti rozhodovania a konania zachovali v EÚ a aby sa zabezpečila cezhraničná 

spolupráca na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca, od hlavných dodávateľov po 

MSP, so zapojením viacerých členských štátov, priemyslu a akademickej sféry; 

16. vyzdvihuje význam zintenzívnenia synergií medzi bezpečnosťou a obranou a synergií s 

ostatnými politikami Únie, ako aj význam budovania integrovaných spôsobilostí s cieľom 

vyvinúť spoločné prístupy v oblastiach, ako sú napríklad hybridné hrozby, terorizmus, 
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bezpečnosť vonkajších hraníc, obchodovanie s ľuďmi z tretích krajín, spoločné 

spravodajské informácie, kybernetická bezpečnosť a colné kontroly; vyzýva členské štáty 

a európske inštitúcie, aby preskúmali a odstránili nedostatky existujúcich nástrojov v 

oblasti boja proti terorizmu; berie na vedomie význam výmeny názorov s NATO o týchto 

témach a považuje ich za vzájomne prospešné tak pre európsku, ako aj transatlantickú 

bezpečnosť; 

17. konštatuje, že pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, ochrana pred kybernetickými útokmi 

je zásadne dôležitá, nemala by však narúšať otvorený, slobodný a bezpečný kybernetický 

priestor; zdôrazňuje význam rozširovania technologických spôsobilostí s cieľom 

dosiahnuť väčšiu odolnosť európskeho kybernetického priestoru, najmä pokiaľ ide o 

kriticky dôležitú infraštruktúru; považuje smernicu (EÚ) 2016/1148 o bezpečnosti 

sieťových a informačných systémov za významný krok pri dosahovaní tohto cieľa; 

18. konštatuje, že odlišné vnútroštátne odvetvia a operačné spôsobilosti bránia integrácii 

odvetvia obrany a prispievajú k fragmentácii trhu, a domnieva sa, že Európska obranná 

únia vrátane napríklad spoločných stratégií v oblasti boja proti terorizmu a výmeny 

informácií týkajúcich sa bezpečnosti, môže napokon viesť k väčšiemu počtu spoločných 

projektov pre civilné aj vojenské spôsobilosti krízového riadenia, k posilnenej európskej 

spolupráci a otvoreniu trhov; 

19. nabáda Komisiu, a najmä vysokú predstaviteľku a komisárku pre vnútorný trh, aby 

pripravili konzistentný a koordinovaný prístup v oblasti obrany, ktorý bude zahŕňať 

politické ciele, ktoré túto stratégiu prehlbujú; 

20. poukazuje na to, že vysoká predstaviteľka nedávno zverejnila globálnu stratégiu, ktorá je 

jednotným rámcom prioritných krokov v oblasti zahraničnej politiky a vymedzovania 

budúceho rozvoja európskej obrannej politiky; 
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