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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно техническата и промишлената база на европейската отбрана
(2013/2125(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид дял V от Договора за Европейски съюз (ДЕС),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 13 и 14 декември 2012 г. и 
до процеса, който подготвя заседанието на Европейския съвет по въпросите на 
отбраната, което ще се проведе на 19 и 20 декември 2013 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юли 2013 г., озаглавено „За по-
конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността “ 
(COM(2013)0542),

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 5 декември 2007 г., озаглавено 
„Стратегия за по-силна и по-конкурентоспособна европейска отбранителна 
промишленост ” (COM(2007)0764),

– като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, приета от Европейския съвет 
на 12 декември 2003 г., както и доклада относно нейното прилагане, подкрепен от 
Европейския съвет на 11-12 декември 2008 г.,

– като взе предвид стратегията за технологичната и промишлена база на европейската 
отбрана, приета от Управителния съвет на Европейската агенция по отбрана (EDA)  
на 14 май 2007 г.,

– като взе предвид Решение 2011/411/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 година за 
определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската 
агенция по отбраната, и за отмяна на Съвместно действие 2004/551/ОВППС1,

– като взе предвид своите резолюции от 22 ноември 2012 г. относно прилагането на 
общата политика за сигурност и отбрана2, и от 14 декември 2011 г. относно 
въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите 
членки на ЕС3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2013),

Една функционираща общата политика за сигурност и отбрана се нуждае от 
силна европейска отбранителна технологична и промишлена база (ЕОТПБ)

1. припомня, че за наличието на функционираща общата политика за сигурност и 
                                               
1 ОВ L 183, 13.7.2011 г., стр. 16.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0455.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0574.
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отбрана е необходима силна европейска отбранителна технологична и промишлена 
база (ЕОТПБ), представляваща ключов елемент за способността на Европа да 
гарантира сигурността на своите граждани, да защитава своите ценности и да 
работи за своите интереси;

2. припомня равнището на оперативните цели, очертани в декларацията на Съвета 
относно укрепването на способностите на 11 декември 2008 г. и гражданските и 
военни задачи, очертани в член 43, параграф 1 от ДЕС; припомня ангажимента на 
държавите членки да подобряват своите военни способности; призовава 
Европейския съвет да започне разработването на европейска политика в областта на 
способностите и въоръжаването за тази цел, както е предвидено в член 42, параграф 
3 от ДЕС;

3. привлича вниманието към променящия се стратегически глобален контекст, 
намалените бюджети за отбрана и факта, че европейските дружества, развиващи 
дейност в областта на отбраната, се приспособяват към тази ситуация като поставят 
акцент върху износа за трети страни, с цената на прехвърляне на чувствителни 
технологии и права на интелектуална собственост и изнасяне на производството
извън ЕС; изразява загриженост относно намаляването на инвестициите в 
отбраната, което ще изложи във все по-голяма степен ЕОТПБ на риска да бъде 
контролирана и ограничена в своята дейност от трети сили с различни 
стратегически интереси;

4. подчертава, че с влизането в сила на Договора от Лисабон индустриалната, 
космическата и изследователската политика на ЕС разшириха обхвата си и 
включват и областта на отбраната; изтъква, че програмите на Съюза в други 
области, например вътрешната сигурност и сигурността по границите, управлението 
на бедствия и развитието, предоставят значителна възможност за съвместното 
развитие на способности, имащи отношение към тези политики и към провеждането 
на мисии по ОПСО;

5. припомня необходимостта от постигане на напредък в консолидирането на ЕОТПБ, 
като се има предвид, че — с оглед на увеличаването на сложността на технологиите 
и разходите за тях, нарастващата международна конкуренция и намаляването на 
бюджетите за отбрана и на обема на производство — вече не е възможно в никоя от 
държавите членки отбранителната промишленост да постигне устойчивост 
изключително на национално равнище; изразява съжаление от факта, че макар и 
европейската въздушна и космическа промишленост да е постигнала известно 
равнище на концентрация, секторите на пехотната и военноморска техника все още 
са твърде фрагментирани на национален принцип;

6. отбелязва съобщението на Комисията от 24 юли 2013 г. и проектодоклада на ЕСВД; 
изразява съжаление, че Комисията и ЕСВД не излязоха със съвместна европейска 
декларация в подготовка на заседанието на високо равнище на Европейския съвет в 
областта на отбраната през декември тази година;

7. припомня, че Комисията и министрите на отбраната на ЕС вече подчертаха 
необходимостта от спешни действия в тази област през 2007 г. със специално 
съобщение на Комисията и с очертаната от Европейската агенция по отбрана 
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стратегия за ЕОТПБ; изразява съжаление за пропуснатите възможности за редовно 
представяне на доклади за изпълнението и за актуализиране на стратегиите след 
влизането в сила на Договора от Лисабон; изразява съжаление, че в новото 
съобщение не се направи равносметка на предходните стратегии; призовава 
Комисията и EDA да разработят съвместна стратегия за ЕОТПБ в бъдеще, като се 
основават на миналия опит;

8. приветства решението на Европейския съвет да постави укрепването на 
европейската отбрана в дневния ред на срещата си на високо равнище през 
декември; призовава Европейския съвет да даде необходимия нов тласък в подкрепа 
на една наистина европейска отбранителна технологична и промишлена база, която 
да се основава на способностите и насърчава полезните взаимодействия, да 
осигурява ефективно използване на ресурсите, да избягва дублирането и бъде 
интегрирана и конкурентоспособна на световния пазар;

Хармонизиране на изискванията и консолидиране на търсенето

9. изразява съжаление, че усилията за консолидиране на търсенето в миналото не са 
подобрили неговата фрагментация в ЕС, като то се характеризира с 28 клиенти на 
националната отбрана и с още по-голям брой клиенти на продукти за гражданска и 
военна употреба; изразява съжаление относно ограничените резултати от плана на 
EDA за развитие на способностите; поради това призовава Европейския съвет да 
даде ход на процес на преразглеждане на европейската отбрана и да превърне в 
реалност координацията на равнище ЕС на процесите на планиране на 
националните отбрани; въз основа на тази оценка, призовава заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност да открие широк процес за 
разработване на Бяла книга за сигурност и отбрана с цел рационализиране на 
стратегическите амбиции на ЕС, както и на процесите за развитие на способностите 
му;

10. призовава държавите членки да синхронизират и планират съвместно управлението 
на жизнения цикъл на своите отбранителни способности; счита, че една обща 
европейска политика в областта на способностите и въоръжаването е предварително 
условие за превръщането на хармонизацията на военните изисквания в 
хармонизирано закупуване на оборудване сред държавите членки, като по този 
начин се създадат условия за успешно, основано на търсенето, транснационално 
преструктуриране на отбранителната промишленост в ЕС;

Необходимост от общ подход към стандартизацията и сертифицирането

11. отново подчертава огромното значение на стандартизацията на отбранителното 
оборудване за създаването на конкурентоспособен, единен европейски пазар в 
областта на отбраната, както и за гарантиране на оперативната съвместимост и 
улесняване на сътрудничеството по програмите за въоръжаване, за обединяване и 
споделяне на проекти, и за устойчива оперативна съвместимост между силите на 
държавите членки;

12. припомня, че е налице изобилие от конкуриращи се промишлени стандарти за 
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граждански и военни продукти; призовава Комисията да разработи повече 
промишлени стандарти с ранно интегриране на военните аспекти, предоставени от 
Европейската агенция по отбрана; призовава държавите членки да гарантират, че 
техните бъдещи стъпки за определяне на стандарти в областта на отбраната се 
основават на препоръките с цивилен характер, направени от Комисията и от 
европейските организации по стандартизация;

13. призовава държавите членки да рационализират европейските процедури за 
сертифициране чрез взаимното признаване на сертификати и бъдещото развитие на 
общи граждански и военни европейски процедури за сертифициране;

Гарантиране на сигурността на доставките

14. в контекста на преструктурирането на тази промишленост, подчертава също така 
колко е важно да се гарантира, че няма да бъде застрашена сигурността на 
доставките; призовава държавите членки и Комисията бързо да разработят 
всеобхватен и амбициозен режим за сигурност на доставките в целия ЕС, основан 
на система от взаимни гаранции, евентуално като използват правната основа на 
постоянното структурирано сътрудничество;

15. призовава държавите членки, като първа стъпка към постигането на тази цел, да 
използват в пълна степен потенциала на генералните и глобалните лицензи по 
силата на Директива 2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфери 
на продукти, свързани с отбраната в рамките на ЕС, както и да ускорят работата си 
за изпълнение на рамковия ангажимент за сигурност на доставките при извънредни 
оперативни обстоятелства от 2006 г;

16. призовава EDA и Комисията да представят съвместна стратегия за независимост 
спрямо някои технологии от решаващо значение – по-специално що се отнася до 
неограничения достъп до и наличие на граждански и военни (с двойна употреба) 
нововъзникващи и ключови базови технологии, като например авангардна микро-/ 
наноелектрониката и фотониката – които трябва да се разглеждат като 
изключително важни за мисиите на ОПСО;

Даване на нов тласък на сътрудничество в областта на въоръжаването

17. насърчава държавите членки да вземат мерки във връзка със случаите на 
промишлен свръхкапацитет, които са резултат от спада на търсенето, като стартират 
нови съвместни проекти, и в частност, да разработят ключови елементи с 
гражданско-военни приложения, като например дистанционно пилотирани 
въздухоплавателни системи, насърчаващи разработването на високите технологии и 
допринасящи за поддържането на ключови компетенции в рамките на Европа; 
насърчава участието на ЕС в съвместни проекти чрез придобиването на капацитети 
с двойно предназначение и евентуалните поръчки на прототипи;

18. настоятелно призовава Европейския съвет, на фона на съществуващите 
административни договорености между Европейската агенция по отбрана и 
Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията (OCCAR), да 
гарантира успешното изпълнение на общи проекти и да предвиди заздравяване на 
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връзките между двете организации;

19. призовава Европейския съвет да даде възможност на EDA напълно да поеме своята 
институционална роля; изтъква отново спешната нужда държавите членки да 
осигурят на ЕАО подходящо финансиране за целия обхват на нейните мисии и 
задачи; счита, че това ще се осъществи най-добре чрез финансиране на разходите за 
персонал и текущите разходи на Агенцията от бюджета на Съюза, започвайки от 
предстоящата многогодишна финансова рамка;

Подкрепа за мисиите на ОПСО чрез научноизследователска и развойна дейност

20. приветства намерението на Комисията да даде ход на действия за подготовката на 
финансирани от ЕС научни изследвания в подкрепа на мисиите на ОПСО и 
приканва Комисията да представи конкретно предложение като предшественик на 
такива програми в началото на предстоящата многогодишна финансова рамка;

21. счита, че научните изследвания и иновации, свързани с ЕОТПБ, продължават да 
разполагат със солидна етическа основа; отбелязва, че една цяла глава на Договора 
от Лисабон е посветена на общата политика за сигурност и отбрана, която включва 
научните изследвания в областта на отбранителните технологии и създаването на 
обща отбрана на Съюза;

22. насърчава EDA да гради на основата на вече постигнатото като успешни съвместни 
инвестиционни програми и да работи в сътрудничество с Комисията за 
стартирането на програми за научноизследователска и развойна дейност, въз основа 
на член 185 от ДФЕС;

Укрепване на вътрешния пазар на отбранително оборудване

23. призовава държавите членки и Комисията да се уверят, че директивите от 2009 г. за 
обществените поръчки и трансфери в областта на отбраната се прилагат правилно и 
последователно, особено по отношение на изключенията от правилата на ЕС по 
силата на член 346 от ДФЕС; настоятелно призовава Комисията да увеличи 
полаганите усилия за изграждане на равнопоставени условия на пазара в областта 
на отбраната, като ограничи използването на практики, които нарушават пазара до 
минимума на надлежно обосновани дерогации; по-специално припомня, че е 
необходимо да се укрепи контролът на държавните помощи;

24. призовава държавите членки, EDA и Комисията да работят заедно за постепенното 
премахване на изискванията за компенсации, като същевременно насърчават 
интеграцията на промишлеността на по-малките държави членки в европейската 
отбранителна технологична и промишлена база със средства, различни от 
компенсациите;

ЕОТПБ в глобален контекст

25. отбелязва, че изграждането на жизнеспособна ЕОТПБ може да се възприема само 
като част от световния пазар и насърчава Комисията и Европейския съвет да 
разглеждат този въпрос в глобална перспектива; счита, че предприемането на 
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протекционистки мерки би било в противоречие с целта за засилване на 
конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост;

26. изразява съжаление относно съществуващото неравенство по отношение на 
взаимния достъп до пазара между САЩ и Европа и следващия от него дисбаланс в 
търговията в областта на отбраната; призовава да се полагат усилия за постигане на 
действителна реципрочност в достъпа до обществените поръчки в областта на 
отбраната от двете страни на Атлантическия океан;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, на Съвета, на Комисията, на парламентите на държавите членки на ЕС, 
на Парламентарната асамблея на НАТО и на генералния секретар на НАТО.


