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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės
(2013/2125(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13–14 d. Europos Tarybos išvadas ir į 2013 m. 
gruodžio 19–20 d. rengiamą Europos Tarybos susitikimą gynybos klausimais,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingesnio ir 
veiksmingesnio gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas“ (COM(2013) 0542),

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos komunikatą „Stipresnės ir 
konkurencingesnės Europos gynybos pramonės strategija“ (COM(2007)0764),

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos 
saugumo strategiją ir į 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą jos 
įgyvendinimo ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 14 d. Europos gynybos agentūros (EGA) valdančiosios 
tarybos priimtą Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės strategiją,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2011/411/BUSP, kuriuo 
apibrėžiamas Europos gynybos agentūros statutas, būstinė ir veiklos nuostatai ir kuriuo 
panaikinami Bendrieji veiksmai 2004/551/BUSP1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl bendros saugumo ir gynybos 
politikos įgyvendinimo2 ir į 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl finansų krizės poveikio 
ES valstybių narių gynybos sektoriams3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7–0000/2013),

Veiksmingai bendrai saugumo ir gynybos politikai reikalinga stipri Europos gynybos 
pramoninė ir technologinė bazė

1. primena, kad, kaip pagrindinis elementas, leidžiantis Europai užtikrinti jos piliečių 
saugumą, apsaugoti savo vertybes ir remti savo interesus, veiksmingai bendrai saugumo ir 
gynybos politikai reikalinga stipri Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė 
(GPTB);

2. primena apie 2008 m. gruodžio 11 d. Tarybos deklaracijoje dėl pajėgumų stiprinimo 

                                               
1 OL L 183, 2011 7 13, p. 16.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0455.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0574.
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išdėstytus veiklos užmojus ir ES sutarties 43 straipsnio 1 dalyje nustatytas civilines ir 
karines užduotis, primena apie valstybių narių įsipareigojimą gerinti savo karinius 
pajėgumus; ragina Europos Tarybą pradėti įgyvendinti Europos pajėgumų ir ginkluotės 
politiką (EPGP) , kaip nustatyta ES sutarties 42 straipsnio 3 dalyje;

3. atkreipia dėmesį į besikeičiančią strateginę pasaulio aplinką, mažėjančius gynybos 
biudžetus ir į tai, kad Europos gynybos bendrovės prisitaiko prie šios padėties daugiau 
dėmesio skirdamos eksportui į trečiąsias šalis, kartu perduodamos ir saugumui svarbias 
technologijas, intelektinės nuosavybės teises ir iškeldamos gamybą už ES ribų; yra 
susirūpinęs dėl sumažėjusių investicijų į gynybą, nes kyla vis didesnis pavojus, kad GPTB 
veikla bus valdoma ir ribojama trečiųjų jėgų, turinčių skirtingų strateginių interesų;

4. pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES pramonės, kosmoso ir mokslinių tyrimų 
politika išsiplėtė į gynybos sritį; pažymi, kad yra daug galimybių bendrai plėtoti su šiomis 
politikos sritimis ir BSGP misijų vykdymu susijusius pajėgumus kitų sričių Sąjungos 
programose, pvz., vidaus ir sienų apsaugos, nelaimių valdymo ir vystymosi;

5. primena, kad būtina pažanga konsoliduojant GPTB, nes, technologijoms tampant vis 
sudėtingesnėms ir brangesnėms, augant tarptautinei konkurencijai ir mažėjant gynybos 
biudžetams ir gamybos mastams, nė vienos valstybės narės gynybos pramonė nebegali 
išsilaikyti vien tik nacionaliniu pagrindu; apgailestauja, kad nors ir pasiekta tam tikro 
lygio koncentracija Europos kosmoso pramonės srityje, antžeminės ir jūrų laivyno įrangos 
sektoriai vis dar nepaprastai susiskaidę pagal nacionalines programas;

6. pažymi 2013 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatą ir EIVT pranešimo projektą; 
apgailestauja, kad rengiantis šių metų gruodžio mėn. vyksiančiam Europos Vadovų 
Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimui gynybos klausimais Komisija ir EIVT nepaskelbė 
bendros Europos Sąjungos deklaracijos;

7. primena, kad 2007 m. specialiu Komisijos komunikatu ir EGA GPTB strategija Komisija 
ir ES gynybos ministrai jau pabrėžė, kad šioje srityje būtina imtis skubių veiksmų; 
apgailestauja dėl neišnaudotų galimybių reguliariai teikti įgyvendinimo ataskaitas ir 
atnaujinti strategijas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai; apgailestauja, kad naujajame 
komunikate neteikiama reikšmės ankstesnėms strategijoms; ragina Komisiją ir EGA 
ateityje sukurti bendrą, buvusia patirtimi pagrįstą, GPTB strategiją;

8. palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos sprendimą įtraukti klausimą dėl Europos 
gynybos stiprinimo į gruodžio mėn. vyksiančio aukščiausiojo lygio susitikimo 
darbotvarkę; ragina Europos Vadovų Tarybą suteikti būtiną naują postūmį išties europinei 
gynybos pramoninei ir technologinei bazei remti, kad ji būtų grindžiama pajėgumais ir 
skatintų sąveiką, sudarytų sąlygas veiksmingai panaudoti išteklius, išvengti dubliavimosi 
ir būtų integruota ir konkurencinga pasaulinėje rinkoje;

Reikalavimų suderinimas ir poreikio konsolidavimas

9. apgailestauja, kad praeityje dėtos pastangos nepadėjo suvienodinti poreikių ES, kuri turi 
28 su gynybos sritimi susijusius pirkėjus ir dar daugiau civilinės ir karinės paskirties 
gaminių pirkėjų; apgailestauja dėl ribotų EGA pajėgumų plėtojimo plano rezultatų; todėl 
ragina Europos Vadovų Tarybą pradėti Europos gynybos peržiūrėjimo procesą ir ES 
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lygmeniu realiai gyvendinti nacionalinių gynybos planavimo procesų koordinavimą; 
remdamasis šiuo įvertinimu, ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją inicijuoti plataus masto procesą, 
kad, siekiant paspartinti ES strateginių užmojų ir pajėgumų plėtojimo procesus, būtų 
parengta baltoji knyga dėl saugumo ir gynybos;

10. ragina valstybes nares suderinti ir kartu planuoti jų gynybos pajėgumų gyvavimo ciklo 
valdymą; mano, kad bendra Europos pajėgumų ir ginkluotės politika turėtų būti būtina 
pereinant nuo karinių reikalavimų derinimo prie suderinto įrangos įsigijimo valstybėse 
narėse, taip sukuriant sąlygas sėkmingam poreikiu pagrįstam tarpvalstybiniam gynybos 
pramonės pertvarkymui Europos Sąjungoje;

Reikalingas bendras požiūris į standartizavimą ir sertifikavimą

11. primena apie didelę gynybos įrangos standartizacijos svarbą siekiant sukurti 
konkurencingą bendrą Europos gynybos rinką, taip pat užtikrinant sąveikumą ir 
palengvinant bendradarbiavimą dėl ginkluotės programų, suvienijimo ir bendrinimo 
projektų ir tvaraus valstybių narių pajėgų sąveikumo;

12. primena, kad yra daugybė konkuruojančių civilinių ir karinių pramonės gaminių standartų; 
ragina Komisiją parengti daugiau pramonės standartų, į kuriuos iš anksto būtų įtraukti 
EGA pateikti kariniai aspektai; ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų būsimi veiksmai 
gynybos standartams nustatyti būtų grindžiami Komisijos ir Europos standartizacijos 
organizacijų pateiktais civiliniais pasiūlymais;

13. ragina valstybes nares paspartinti Europos sertifikavimo procedūras, abipusiškai 
pripažįstant sertifikatus ir ateityje sukuriant bendras civilinio ir karinio Europos 
sertifikavimo procedūras;

Tiekimo saugumo užtikrinimas

14. atsižvelgdamas į pramonės restruktūrizaciją, pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad nekiltų 
grėsmė tiekimo saugumui; ragina valstybes nares ir Komisiją skubiai sukurti visapusę ir 
plačių užmojų, visą ES apimančią, saugaus tiekimo tvarką, pagrįstą abipusių garantijų 
sistema, galbūt nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo pagrindu;

15. siekiant šio tikslo, visų pirma ragina valstybes nares visiškai išnaudoti bendrųjų ir 
visuotinių licencijų galimybes pagal Direktyvą 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių 
produktų siuntimo Europos Sąjungoje, kad imtų veikti 2006 m. bendrasis susitarimas dėl 
tiekimo patikimumo operatyvinės skubos aplinkybėmis;

16. ragina EGA ir Komisiją pateikti bendrą savarankiškumo strategiją dėl ypatingos svarbos 
technologijų, ypač dėl neribotos prieigos ir galimybės taikyti esamas civilines ir karines 
(dvejopos paskirties) naujas ir pagrindines didelio poveikio technologijas, pvz., aukštųjų 
technologijų mikroelektronikos ir nanoelektronikos bei fotonikos, kurios turi būti 
laikomos būtinomis BSGP misijoms;

Naujas bendradarbiavimo ginkluotės srityje postūmis
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17. ragina valstybes nares spręsti perteklinių pramonės pajėgumų, atsirandančių dėl 
mažėjančios paklausos, problemą pradedant įgyvendinti naujus bendrus projektus, visų 
pirma plėtoti pagrindinius civilinės ir karinės paskirties elementus, pvz., nuotoliniu būdu 
pilotuojamas oro sistemas, skatinant aukštųjų technologijų plėtrą ir padedant išlaikyti 
svarbiausius gebėjimus Europoje; ragina ES dalyvauti bendruose projektuose įsigyjant 
dvejopos paskirties pajėgumų ir galbūt įsigyjant pirminių pavyzdžių;

18. primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybą, remiantis jau esamu administraciniu EGA ir 
Bendradarbiavimo ginkluotės srityje jungtinės organizacijos (OCCAR) susitarimu, 
užtikrinti sėkmingą bendrų projektų įgyvendinimą ir stiprinti šių organizacijų ryšius;

19. ragina Europos Vadovų Tarybą sudaryti EGA galimybes prisiimti visas savo institucines 
pareigas; dar kartą primygtinai ragina valstybes nares tinkamai finansuoti EGA, kad ji 
galėtų vykdyti visas savo misijas ir užduotis; mano, kad geriausiai tai būtų galima padaryti 
agentūros išlaidas darbuotojams ir einamąsias išlaidas finansuojant iš Sąjungos biudžeto, 
pradedant nuo būsimos daugiametės finansinės programos; 

BSGP misijų rėmimas per Europos mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą

20. palankiai vertina Komisijos ketinimą pradėti parengiamuosius veiksmus dėl ES 
finansuojamų mokslinių tyrimų remiant BSGP misijas ir kviečia Komisiją būsimoje 
daugiametėje finansinėje programoje iš anksto pateikti konkretų pasiūlymą, kaip tokių 
programų įžangą;

21. mano, kad su GPTB susiję gynybos moksliniai tyrimai ir inovacijos yra etiški; pažymi, 
kad bendrai gynybos ir saugumo politikai skirtas visas Lisabonos sutarties skyrius, kuris 
apima mokslinius tyrimus gynybos technologijų srityje ir kuriame apibrėžiama bendra 
Sąjungos gynyba;

22. ragina EGA remtis savo sėkmingų bendrų investicinių programų istorija ir, remiantis 
SESV 185 straipsniu, bendradarbiauti su Komisija, kad pradėtų įgyvendinti mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros programas;

Vidaus rinkos stiprinimas gynybos įrangos srityje

23. ragina valstybes nares ir Komisiją pasirūpinti, kad būtų tinkamai ir nuosekliai 
įgyvendintos 2009 m. direktyvos dėl pirkimų ir siuntų gynybos srityje, ypač dėl bet kokių 
ES taisyklių išimčių pagal SESV 346 straipsnį; ragina Komisiją didinti pastangas, kad 
būtų sukurtos vienodos sąlygos gynybos rinkoje, apribojant rinką iškreipiančią veiklą ir 
leidžiant tik deramai pagrįstus nukrypimus; visų pirma pabrėžia poreikį stiprinti valstybės 
pagalbos kontrolę;

24. ragina EGA ir Komisiją veikti drauge siekiant palaipsniui panaikinti kompensacijas ir 
kartu siekiant paskatinti mažesnių valstybių narių pramonės integraciją į Europos gynybos 
pramoninę ir technologinę bazę kitais būdais nei kompensacijos;

GPTB pasaulio kontekste

25. pažymi, kad gyvybinga GPTB įmanoma tik kaip dalis pasaulio rinkos, ir ragina Komisiją 
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ir Europos Vadovų Tarybą žvelgti į šį klausimą pasauliniu mastu; mano, kad 
protekcionistinės priemonės neatitiktų siekio stiprinti Europos gynybos pramonės 
konkurencingumą pasaulyje;

26. apgailestauja dėl esamų nelygių sąlygų JAV ir Europai patekti į rinką ir dėl iš to kylančio 
prekybos disbalanso; ragina dėti pastangas, kad abiejose Atlanto vandenyno pusėse būtų 
pasiektas tikras viešųjų pirkimų savitarpiškumas gynybos srityje;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams, NATO Parlamentinei 
Asamblėjai ir NATO Generaliniam Sekretoriui.


