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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi
(2013/2125(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļu,

– ņemot vērā 2012. gada 13.–14. decembra Eiropadomes secinājumus un procesu, kura 
rezultātā Eiropadome nolēma 2013. gada 19.–20. decembrī rīkot aizsardzībai veltītu 
sanāksmi,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 24. jūlija paziņojumu „Ceļā uz konkurētspējīgāku un 
efektīvāku aizsardzības un drošības nozari” (COM(2013)0542),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. decembra paziņojumu „Stratēģija spēcīgākai un 
konkurētspējīgākai Eiropas aizsardzības nozarei” (COM(2007)0764),

– ņemot vērā Eiropas drošības stratēģiju, ko Eiropadome pieņēma 2003. gada 12. decembrī, 
un ziņojumu par tās īstenošanu, ko apstiprināja 2008. gada 11. un 12. decembra 
Eiropadome,

– ņemot vērā stratēģiju attiecībā uz Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi, 
ko Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) valde pieņēma 2007. gada 14. maijā,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 12. jūlija Lēmumu 2011/411/KĀDP, ar ko nosaka 
Eiropas Aizsardzības aģentūras statūtus, atrašanās vietu un darbības noteikumus un atceļ 
Vienoto rīcību 2004/551/KĀDP1,

– ņemot vērā 2012. gada 22. novembra rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības 
politikas īstenošanu2 un 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz 
aizsardzības nozari ES dalībvalstīs3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanai ir vajadzīga spēcīga Eiropas 
aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze

1. atgādina, ka kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanai ir vajadzīga spēcīga 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (EDTIB), kas ir svarīgs elements, 
lai Eiropa varētu garantēt drošību saviem iedzīvotājiem, aizsargāt savas vērtības un panākt 
savu interešu ievērošanu;

                                               
1 OV L 183, 13.7.2011., 16. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0455.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0574.
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2. atgādina par operatīvo spēju līmeņa mērķiem, kas uzsvērti Padomes 2008. gada 
11. decembra deklarācijā par spēju stiprināšanu, un par civilajiem un militārajiem 
uzdevumiem, kas izklāstīti LES 43. panta 1. punktā; atgādina par dalībvalstu apņemšanos 
uzlabot savas militārās spējas; šajā nolūkā aicina Eiropadomi uzsākt Eiropas spēju un 
bruņojuma politikas (ECAP) izstrādi, kā paredzēts LES 42. panta 3. punktā;

3. vērš uzmanību uz mainīgo stratēģisko situāciju pasaulē, aizsardzības budžetu 
samazināšanu un to, ka Eiropas aizsardzības uzņēmumi pielāgojas šai situācijai, vairāk 
pievēršoties eksportam uz trešām valstīm, turklāt notiek gan jutīgu tehnoloģiju, gan 
intelektuālā īpašuma tiesību nodošana, un ražošana tiek pārvietota ārpus ES; pauž bažas 
par aizsardzības ieguldījumu samazināšanos, kas EDTIB arvien vairāk pakļauj riskam, ka 
to var kontrolēt un darbībā ierobežot trešās valstis, kuru stratēģiskās intereses atšķiras;

4. uzsver, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ES rūpniecības, kosmosa un 
pētniecības politika attiecināma arī uz aizsardzības jomu; norāda, ka Savienības 
programmas citās jomās, piemēram, saistībā ar iekšējo un robežu drošību un katastrofu 
pārvaldību un attīstību, rada ievērojamas iespējas kopīgi attīstīt spējas attiecībā uz šīm 
politikas jomām un KDAP misiju īstenošanu;

5. atgādina par nepieciešamību panākt progresu EDTIB konsolidēšanā, ņemot vērā to, ka 
arvien sarežģītāko un dārgāko tehnoloģiju, pieaugošās starptautiskās konkurences un 
aizsardzības budžetu un ražošanas apjomu samazināšanās dēļ nevienā dalībvalstī 
aizsardzības nozare vairs nevar būt ilgtspējīga tikai valsts mērogā vien; pauž nožēlu par 
to, ka sauszemes un jūras aprīkojuma nozare joprojām ir ārkārtīgi sadrumstalota valstu 
līmenī, kaut ir izdevies panākt zināmu koncentrācijas līmeni Eiropas aerokosmiskajās 
nozarēs;

6. atzīmē Komisijas 2013. gada 24. jūlija paziņojumu un EĀDD ziņojuma projektu; pauž 
nožēlu, ka Komisija un EĀDD nav nākuši klajā ar kopīgu Eiropas deklarāciju, 
gatavojoties aizsardzības jautājumiem veltītajai Eiropadomes sanāksmei šā gada 
decembrī;

7. atgādina, ka Komisija un ES valstu aizsardzības ministri jau 2007. gadā ar īpašu 
Komisijas paziņojumu un EAA EDTIB stratēģiju uzsvēra, ka šajā jomā nepieciešama 
steidzama rīcība; pauž nožēlu par neizmantoto iespēju regulāri iesniegt ziņojumus par 
īstenošanas gaitu un atjaunināšanas stratēģijām pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā; pauž 
nožēlu, ka jaunajā paziņojumā nav izvērtētas iepriekšējās stratēģijas; aicina Komisiju un 
EAA nākotnē izstrādāt kopīgu EDTIB stratēģiju, balstoties uz iepriekš gūto pieredzi;

8. atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu decembra sanāksmē apspriest jautājumu par Eiropas 
aizsardzības nostiprināšanu; aicina Eiropadomi dot nepieciešamo jauno impulsu, lai 
atbalstītu patiesu Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi, kas būtu vērsta 
uz spēju nostiprināšanu un veicinātu sinerģijas, nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu, 
izvairītos no dublēšanās un būtu integrēta un konkurētspējīga pasaules tirgū;

Prasību saskaņošana un pieprasījuma konsolidēšana

9. pauž nožēlu, ka agrākie centieni konsolidēt pieprasījumu nav mazinājuši tā 
sadrumstalotību Eiropas Savienībā, kurā aizsardzības nozarei ir klienti no 28 dažādām
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valstīm un vēl lielāks skaits klientu produktiem, ko var lietot gan civilām, gan militārām 
vajadzībām; pauž nožēlu par EAA Spēju attīstības plāna ierobežotajiem rezultātiem; tāpēc 
aicina Eiropadomi sākt Eiropas aizsardzības jomas pārskatīšanas procesu un reāli īstenot 
valstu aizsardzības plānošanas procesu koordinēšanu ES līmenī; pamatojoties uz šo 
novērtējumu, aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/Savienības augsto pārstāvi ārlietās 
un drošības politikas jautājumos uzsākt plaša mēroga procesu, lai izstrādātu Balto grāmatu 
par drošību un aizsardzību un racionalizētu ES stratēģiskos mērķus un spēju attīstības 
procesus;

10. aicina dalībvalstis saskaņot un kopīgi plānot savu aizsardzības spēju aprites cikla 
pārvaldību; uzskata, ka kopēja Eiropas spēju un bruņojuma politika būtu priekšnoteikums, 
lai militāro prasību saskaņošanu pārvērstu par tādu aprīkojuma iegādes procesu, kas 
saskaņots starp dalībvalstīm, tādējādi radot priekšnoteikumus veiksmīgai pieprasījuma 
vadītai starptautiskai pārstrukturēšanai aizsardzības nozarē visā Eiropas Savienībā;

Nepieciešamība pēc vienotas pieejas standartizācijas un sertifikācijas jomā

11. atkārtoti uzsver, cik ļoti svarīgi ir standartizēt aizsardzības aprīkojumu, lai izveidotu 
konkurētspējīgu vienotu Eiropas aizsardzības tirgu, nodrošinātu bruņojuma programmu 
savietojamību un veicinātu sadarbību šajā jomā, apvienotu un kopīgi īstenotu projektus, kā 
arī īstenotu ilgtspējīgu sadarbspēju starp dalībvalstu bruņotajiem spēkiem;

12. atgādina, ka attiecībā uz civilām un militārām vajadzībām paredzētiem produktiem 
izplatās arvien vairāk konkurējošu ražošanas standartu; aicina Komisiju izstrādāt vairāk 
tādu ražošanas standartu, kuros jau savlaicīgi integrēti EAA ierosinātie militārie aspekti; 
aicina dalībvalstis nodrošināt, ka to turpmākie pasākumi aizsardzības standartu noteikšanā 
ir balstīti uz civilajiem ierosinājumiem, ko sniedz Komisija un Eiropas standartizācijas 
organizācijas;

13. aicina dalībvalstis vienkāršot Eiropas sertifikācijas procedūras ar savstarpēju sertifikātu 
atzīšanu un civilo un militāro Eiropas sertifikācijas procedūru turpmāku kopēju izstrādi;

Piegādes drošības nodrošināšana

14. saistībā ar nozares pārstrukturēšanu uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai netiktu 
apdraudēta piegādes drošība; aicina dalībvalstis un Komisiju steidzami izstrādāt 
visaptverošu un vērienīgu ES mēroga piegādes drošības režīmu, kas balstās uz savstarpējo 
garantiju sistēmu, iespējams, izmantojot pastāvīgās strukturētās sadarbības juridisko 
pamatu;

15. mudina dalībvalstis veikt pirmos soļus šā mērķa sasniegšanai un aizsardzības mērķiem 
paredzētu ražojumu sūtījumiem ES pilnībā izmantot vispārīgo un globālo licenču iespējas, 
kuras paredzētas Direktīvā 2009/43/EK, kā arī paātrināt darbu, lai sāktu piemērot 
2006. gada Pamatnolīgumu par piegādes drošību ārkārtas operatīvajos apstākļos;

16. aicina EAA un Komisiju sagatavot kopīgu neatkarību nodrošinošu stratēģiju kritiski 
svarīgu tehnoloģiju jomā, jo īpaši attiecībā uz neierobežotu piekļuvi civilām un militārām 
(divējāda lietojuma) jaunām un svarīgām pamattehnoloģijām un to pieejamību, piemēram, 
modernajām mikro/nanoelektronikas un fotonikas tehnoloģijām, kas ir uzskatāmas par 
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kritiski svarīgām KDAP misijām;

Piešķirt jaunu impulsu sadarbībai bruņojuma jomā

17. mudina dalībvalstis uzsākt jaunus kopīgus projektus, lai risinātu rūpniecības jaudas 
pārpalikuma problēmu, kas rodas pieprasījuma krituma rezultātā, un jo īpaši attīstīt 
svarīgākos projektus ar civilmilitāru pielietojumu, piemēram, attālināti pilotējamas 
aviācijas sistēmas, tādējādi veicinot augsto tehnoloģiju attīstību un palīdzot Eiropā uzturēt 
pamatkompetences; atbalsta ES dalību kopīgos projektos, iegūstot divējāda lietojuma 
spējas un, iespējams, iegādājoties prototipus;

18. ņemot vērā spēkā esošo administratīvo vienošanos starp EAA un Kopīgā bruņojuma 
sadarbības organizāciju (OCCAR), aicina Eiropadomi nodrošināt kopēju projektu sekmīgu 
īstenošanu un veicināt ciešākas saites starp abām organizācijām;

19. aicina Eiropadomi nodrošināt to, lai EAA varētu pilnībā uzņemties savu institucionālo 
lomu; atgādina par steidzamo nepieciešamību dalībvalstīm piešķirt EAA pienācīgu 
finansējumu visu tās misiju un uzdevumu izpildei; uzskata, ka to vislabāk izdarīt, 
finansējot Aģentūras personāla un ekspluatācijas izmaksas no Savienības budžeta, un sākt 
to darīt nākamajā daudzgadu finanšu shēmā; 

Eiropas pētniecības un attīstības atbalsts KDAP misijām

20. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri uzsākt sagatavošanas darbību ES finansētai pētniecībai 
KDAP misiju atbalstam un aicina Komisiju nākamās daudzgadu finanšu shēmas sākuma 
posmā iesniegt konkrētu priekšlikumu kā priekšnosacījumu šādām programmām;

21. uzskata, ka ar EDTIB saistītai pētniecībai un izstrādei aizsardzības jomā ir pienācīgs ētisks 
pamats; norāda, ka vesela nodaļa Lisabonas līgumā ir veltīta kopējai drošības un 
aizsardzības politikai, kas ietver arī pētniecību aizsardzības tehnoloģiju jomā un 
Savienības kopēju aizsardzības struktūru veidošanu;

22. mudina EAA izmantot jau iegūto pieredzi kopīgu investīciju programmu veiksmīgā 
īstenošanā un strādāt sadarbībā ar Komisiju, lai uzsāktu pētniecības un attīstības
programmas, pamatojoties uz LESD 185. pantu;

Aizsardzības aprīkojuma iekšējā tirgus nostiprināšana 

23. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka 2009. gada direktīvas par iepirkumu
aizsardzības jomā un par nodošanu tiek pareizi un konsekventi piemērotas, jo īpaši 
attiecībā uz jebkādiem atbrīvojumiem no ES noteikumu ievērošanas atbilstoši LESD 
346. pantam; mudina Komisiju aktīvāk rīkoties, lai panāktu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus aizsardzības tirgū, ierobežojot tirgus kropļojošu praksi līdz minimumam, ko 
nosaka pienācīgi pamatoti izņēmumi; jo īpaši norāda uz nepieciešamību stiprināt kontroli 
attiecībā uz valsts atbalstu;

24. aicina dalībvalstis, EAA un Komisiju sadarboties, lai pakāpeniski atteiktos no 
kompensācijas prasībām, vienlaikus veicinot mazāku dalībvalstu nozaru integrāciju 
Eiropas aizsardzības tehnoloģiskajā un rūpnieciskajā bāzē, izmantojot citus līdzekļus, 
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nevis kompensācijas;

EDTIB globālā kontekstā

25. atzīmē, ka dzīvotspējīgas EDTIB attīstība var notikt tikai tad, ja tā ir daļa no pasaules 
tirgus, un mudina Komisiju un Eiropadomi izskatīt šo jautājumu globālā perspektīvā; 
uzskata, ka protekcionisma pasākumi būtu pretrunā mērķim uzlabot Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspēju;

26. pauž nožēlu par pastāvošo nevienlīdzību attiecībā uz savstarpēju piekļuvi tirgum starp 
ASV un Eiropu un tās rezultātā izveidojušos nelīdzsvarotību tirdzniecībā ar aizsardzības 
jomas precēm; aicina rīkoties, lai panāktu patiesu savstarpīgumu attiecībā uz piekļuvi gan 
ASV, gan Eiropas publiskajiem iepirkumiem aizsardzības jomā;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei/Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, NATO Parlamentārajai 
asamblejai un NATO ģenerālsekretāram.


