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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské technologické a průmyslové základně obrany
(2013/2125(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 13. a 14. prosince 2012 a na postup, který 
vyústil v přípravu zasedání Evropské rady věnovanému otázkám obrany a naplánovanému 
na 19. a 20. prosince 2013,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. července 2013 s názvem „Směrem ke 
konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti“ 
(COM(2013)0542),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. prosince 2007 s názvem „Strategie pro silnější 
a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl“ (COM(2007)0764),

– s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii, kterou přijala Evropská rada dne 
12. prosince 2003, a na zprávu o jejím provádění schválenou na zasedání Evropské rady 
konaném ve dnech 11. a 12. prosince 2008,

– s ohledem na strategii pro evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany, 
kterou přijal Řídící výbor Evropské obranné agentury dne 14. května 2007,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/411/SZBP ze dne 12. července 2011, kterým se 
vymezuje statut, sídlo a způsob fungování Evropské obranné agentury a kterým se zrušuje 
společná akce 2004/551/SZBP1,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o provádění společné bezpečnostní 
a obranné politiky2 a ze dne 14. prosince 2011 o dopadu finanční krize na odvětví obrany 
v členských státech EU3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7–0000/2013),

Pro akceschopnou společnou bezpečnostní a obrannou politiku je nutná silná evropská 
technologická a průmyslová základna obrany

1. připomíná, že pro akceschopnou společnou bezpečnostní a obrannou politiku je nutné mít 
k dispozici silnou evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany, která je 
klíčovým prvkem schopnosti Evropy zajistit bezpečnost svých občanů a chránit své 
hodnoty a zájmy;

                                               
1 Úř. věst. L 183, 13.7.2011, s. 16.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0455.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0574.
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2. připomíná míru operačních ambicí naznačenou v prohlášení Rady ze dne 11. prosince 
2008 o posílení schopností a civilní a vojenské úkoly vymezené v čl. 43 odst. 1 Smlouvy 
o EU; připomíná závazek členských států, že budou své vojenské schopnosti 
zdokonalovat; vyzývá Evropskou radu, aby za tímto účelem zahájila rozvoj evropské 
politiky v oblasti schopností a vyzbrojování, jak je uvedeno v článku 42 Smlouvy o EU;

3. upozorňuje na měnící se světové strategické prostředí, snižování rozpočtů na obranu a na 
skutečnost, že evropské obranné podniky se s touto situací vyrovnávají tím, že kladou 
důraz na vývoz do třetích zemí, což s sebou přináší předávání citlivých technologií a práv 
k duševnímu vlastnictví a přesun výroby mimo EU; je znepokojen snížením investic 
v oblasti obrany, neboť v důsledku toho bude evropská technologická a průmyslová 
základna ve stále větší míře vystavena riziku, že její činnost převezmou a omezí třetí
mocnosti s odlišnými strategickými zájmy;

4. zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost EU se působnost politiky EU 
v oblasti průmyslu, vesmíru a výzkumu rozšířila na pravomoci v oblasti obrany;
zdůrazňuje, že programy Unie v dalších oblastech, jako je vnitřní bezpečnost, bezpečnost 
hranic, zvládání katastrof a rozvoj, přináší značné naděje na společný rozvoj schopností
souvisejících s těmito politikami a na provádění misí SBOP;

5. připomíná, že je nutné pokročit v konsolidaci evropské technologické a průmyslové 
základny obrany, jelikož – s ohledem na narůstající složitost technologií, vyšší náklady, 
rostoucí mezinárodní konkurenci, snižování rozpočtů na obranu a na omezování objemu 
výroby – v žádném členském státě již nelze zaručit udržitelnost obranného průmyslu
pouze na vnitrostátním základě; vyjadřuje politování nad skutečností, že ačkoli bylo 
v evropském kosmickém průmyslu dosaženo jisté úrovně soustředění, odvětví námořního 
a pozemního vybavení jsou stále v naprosté většině roztříštěny na vnitrostátní bázi;

6. bere na vědomí sdělení Komise ze dne 24. července 2013 a návrh zprávy Evropské služby 
pro vnější činnost; za politováníhodnou pokládá skutečnost, že Komise a Evropské služba 
pro vnější činnost nevydaly společné evropské prohlášení v rámci příprav na vrcholnou 
schůzku Evropské rady věnovanou otázkám obrany, která se bude konat v prosinci tohoto 
roku;

7. připomíná, že Komise a ministři obrany EU již v roce 2007 zdůraznili nutnost přijmout 
v této oblasti neprodleně opatření, což podložili sdělením Komise a strategií Evropské 
obranné agentury pro evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany;
s politováním pohlíží na promarněné příležitosti po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
pravidelně předkládat zprávy o provádění a aktualizovat strategie; považuje za
politováníhodné, že nové sdělení nezohledňuje dosavadní strategie; vyzývá Komisi
a Evropskou obrannou agenturu, aby na základě předchozích zkušeností v budoucnu 
vytvořily společnou strategii pro evropskou technologickou a průmyslovou základnu 
obrany;

8. vítá rozhodnutí Evropské rady zařadit posílení obrany Evropy na pořad jednání prosincové 
vrcholné schůzky; vyzývá Evropskou Radu, aby poskytla nezbytný nový podnět
k podpoře skutečně evropské technologické a průmyslové základny obrany, která bude 
založena na schopnostech, bude podporovat synergický účinek, zajistí účinné využívání 
zdrojů, zamezí zdvojování činností a bude integrovanou a konkurenceschopnou na 
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celosvětovém trhu;

Sladění požadavků a konsolidace poptávky

9. považuje za politováníhodné, že v minulosti vynaložené úsilí na konsolidaci poptávky 
nezlepšilo situaci, pokud jde o roztříštěnost poptávky v EU, kde je v oblasti obrany 28 
zákazníků a ještě větší počet zákazníků se zájmem o výrobky pro civilní a vojenské účely;
vyjadřuje politování nad tím, že plán rozvoje schopností Evropské obranné agentury 
přinesl jen omezené výsledky; proto vyzývá Evropskou radu, aby zahájila postup 
přezkumu evropské obrany a zavedla koordinaci vnitrostátního obranného plánování na 
úrovni EU; na základě tohoto posouzení vyzývá vysokou představitelku pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, aby zahájila rozsáhlý proces,
jehož cílem bude vypracovat bílou knihu o bezpečnosti a obraně, která zjednoduší postupy 
rozvoje strategických ambicí a schopností v EU;

10. vyzývá členské státy, aby sladily a společně plánovaly dlouhodobé řízení svých
obranných schopností; domnívá se, že společná evropská politika v oblasti schopností 
a vyzbrojování je předpokladem pro to, aby harmonizace vojenských požadavků vedla 
k harmonizaci nákupu vybavení mezi členskými státy EU, což vytvoří podmínky, které by 
umožnily úspěšnou nadnárodní restrukturalizaci obranného průmyslu v Evropě na základě 
poptávky;

Nutnost společného přístupu k normalizaci a certifikaci

11. připomíná, že pro vytvoření konkurenceschopného jednotného evropského obranného trhu 
a stejně tak pro zajištění interoperability, usnadnění spolupráce v rámci programů 
vyzbrojování, sdružování a sdílení projektů a pro udržitelnou interoperabilitu sil členských 
států má zásadní význam normalizace obranného vybavení;

12. připomíná, že narůstá počet soupeřících průmyslových norem pro výrobky pro civilní 
a vojenské účely; vyzývá Komisi, aby zavedla větší počet průmyslových norem
a začlenila do nich již v rané fázi vojenské aspekty, jež poskytne Evropská obranná 
agentura; vyzývá členské státy, aby jejich budoucí kroky směřující k nastavení norem 
v oblasti obrany vycházely z civilních návrhů Komise a evropských normalizačních 
organizací;

13. vyzývá členské státy, aby zjednodušily evropské certifikační postupy, jejichž součástí je 
vzájemné uznávání certifikací a budoucí rozvoj společných civilních a vojenských
evropských certifikačních postupů;

Zajištění bezpečnosti dodávek

14. v souvislosti s restrukturalizací odvětví zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost dodávek; vyzývá členské státy a Komisi, aby urychleně vyvinuly 
ucelený a ambiciózní režim zajištění bezpečnosti dodávek založený na systému 
vzájemných záruk a platný v celé EU, a případně k tomu využily právní základ stálé 
strukturované spolupráce;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby jako první krok k dosažení tohoto cíle plně využily 
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potenciál obecných a souhrnných licencí podle směrnice 2009/43/ES o transferech 
produktů pro obranné účely v rámci EU a urychlily práce na realizaci rámcové dohody 
o zabezpečení dodávek v případě naléhavých operačních potřeb z roku 2006;

16. vyzývá Evropskou obrannou agenturu a Komisi, aby předložily společnou strategii 
nezávislosti v oblasti kritických technologií, především co se týče neomezeného přístupu 
k výrobkům pro civilní a vojenské účely (zboží dvojího využití) a jejich dostupnosti, 
nových a klíčových základních technologií, jako je špičková mikroelektronika, 
nanoelektronika a fotonika, jejichž význam je nutné považovat za kritický pro mise 
SBOP;

Nový impuls pro spolupráci v oblasti vyzbrojování

17. vybízí členské státy, aby se zabývaly nadměrnou průmyslovou kapacitou, jejíž příčinou je 
pokles poptávky, a zahájily nové společné projekty a především aby rozvíjely klíčové 
faktory pro civilně-vojenská využití, jako jsou dálkově pilotované vzdušné systémy,
současně podporovaly rozvoj špičkových technologií a pomáhaly v Evropě udržet klíčové 
kompetence; vybízí k tomu, aby se EU podílela na společných projektech tím, že získá 
schopnosti dvojího užití a případně zadá veřejné zakázky na prototypy;

18. naléhavě vyzývá Evropskou radu, aby pomocí stávajícího správního ujednání mezi
Evropskou obrannou agenturou a Organizací pro vzájemnou spolupráci v oblasti 
vyzbrojování zajistila úspěšnou realizaci společných projektů a podpořila pevnější vazby 
mezi těmito dvěma organizacemi;

19. vyzývá Evropskou radu, aby Evropské obranné agentuře umožnila v plné míře převzít
svou institucionální úlohu; připomíná, že členské státy musí zcela nezbytně Evropské 
obranné agentuře zajistit dostatečné financování, aby mohla plnit své poslání a úkoly 
v plném rozsahu; zastává názor, že nejvhodnější by bylo financovat personální a provozní 
náklady této agentury z rozpočtu Unie, a to počínaje nadcházejícím víceletým finančním 
rámcem;

Evropský výzkum a vývoj podpoří mise SBOP 

20. vítá záměr Komise zahájit přípravy na provádění výzkumu financovaného z prostředků 
EU, který bude podporovat mise SBOP, a vyzývá Komisi, aby na začátku nadcházejícího
víceletého finančního rámce předložila konkrétní návrh, který bude těmto programům 
předcházet;

21. domnívá se, že výzkum a inovace související s evropskou technologickou a průmyslovou 
základnou obrany vychází z platného etického základu; podotýká, že jedna celá kapitola
Lisabonské smlouvy se věnuje společné bezpečnostní a obranné politice, k čemuž patří 
výzkum obranných technologií a vypracování společné obranné politiky;

22. vybízí Evropskou obrannou agenturu, aby navázala na své dosavadní výsledky úspěšných
společných investičních programů a aby spolupracovala s Komisí na zahájení programů 
v oblasti výzkumu a vývoje v souladu s článkem 185 Smlouvy o fungování EU;

Posílení vnitřního trhu s obranným vybavením
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23. vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že směrnice z roku 2009 o zadávání zakázek 
v oblasti obrany a o převodech jsou řádně a uceleně prováděny, především co se týče 
případných výjimek z pravidel EU podle článku 346 Smlouvy o fungování EU; naléhavě 
žádá Komisi, aby zintenzivnila úsilí o zavedení rovných podmínek na obranném trhu 
a omezila používání postupů narušujících trh na úplné minimum, které tvoří řádně 
odůvodněné výjimky; především poukazuje na nutnost posílit kontrolu státní podpory;

24. vyzývá členské státy, Evropskou obrannou agenturu a Komisi, aby spolupracovaly na 
postupném odbourávání požadavků na kompenzace a současně podporovaly včlenění 
průmyslu menších členských států do evropské technologické a průmyslové základny 
v oblasti obrany na jiném základě, než jsou kompenzace;

Evropská technologická a průmyslová základna v širších souvislostech

25. podotýká, že rozvoj životaschopné evropské technologické a průmyslové základny nutno 
chápat jako součást celosvětového trhu, a vybízí Komisi a Evropskou radu, aby k tomuto 
tématu přistupovaly s ohledem na celosvětové měřítko; domnívá se, že protekcionistická 
opatření by byla v rozporu s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropského obranného 
průmyslu;

26. vyjadřuje politování nad tím, že podmínky vzájemného přístupu na trh mezi USA 
a Evropou jsou stále nevyvážené, což v obranném průmyslu způsobuje nerovnováhu;
žádá, aby bylo na obou stranách Atlantiku vynaloženo úsilí o skutečně reciproční přístup 
k veřejným zakázkám v oblasti obrany;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, 
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, Radě, Komisi, parlamentům členských států, předsedovi Parlamentního 
shromáždění NATO a generálnímu tajemníkovi NATO.


