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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego
(2013/2125(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 13-14 grudnia 2012 r. oraz proces 
przygotowania posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie obrony, które odbędzie się 
w dniach 19-20 grudnia 2013 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 lipca 2013 r. zatytułowany „W kierunku 
bardziej konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa” 
(COM(2013)0542),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zatytułowany „Strategia na 
rzecz silniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego” 
(COM(2007)0764),

– uwzględniając europejską strategię bezpieczeństwa przyjętą przez Radę Europejską 
w dniu 12 grudnia 2003 r. oraz sprawozdanie w sprawie jej wdrożenia zatwierdzone przez 
Radę Europejską w dniach 11-12 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając strategię na rzecz europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego przyjętą przez Radę Sterującą Europejskiej Agencji Obrony (EAO) w dniu 14 
maja 2007 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2011/411/WPZiB z dnia 12 lipca 2011 r. określającą statut, 
siedzibę i zasady operacyjne Europejskiej Agencji Obrony oraz uchylającą wspólne 
działanie 2004/551/WPZiB1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wdrażania wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony2oraz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wpływu 
kryzysu gospodarczego na sektor obrony w państwach członkowskich UE3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2013),

Sprawne funkcjonowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony wymaga silnej 
europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego

1. przypomina, że sprawne funkcjonowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
wymaga silnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego 

                                               
1Dz.U. L 183 z 13.7.2011, s. 16.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0455.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0574.
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(EDTIB), a jednocześnie stanowi kluczowy element potencjału Europy do 
zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz ochrony swoich wartości 
i promowania własnych interesów;

2. przypomina o poziomie ambicji operacyjnych przedstawionych skrótowo 
w oświadczeniu Rady w sprawie wzmocnienia zdolności z dnia 11 grudnia 2008 r. 
oraz zadań cywilnych i wojskowych przewidzianych w art. 43 ust. 1 TUE; 
przypomina, że państwa członkowskie zobowiązały się do usprawnienia swoich 
zdolności bojowych; wzywa Radę Europejską, aby zaczęła w tym celu opracowywać 
europejską politykę w zakresie zdolności i uzbrojenia, zgodnie z postanowieniami 
art. 42 ust. 3 TUE;

3. zwraca uwagę na zmiany w sytuacji strategicznej na świecie, zmniejszenie budżetu 
przeznaczonego na obronę oraz na fakt, że europejskie przedsiębiorstwa związane
z obronnością dostosowują się do tej sytuacji kładąc nacisk na eksport do państw 
trzecich kosztem transferu szczególnie chronionych rozwiązań technologicznych 
i praw własności intelektualnej oraz przenoszenia produkcji poza UE; wyraża 
zaniepokojenie z powodu ograniczenia inwestycji przeznaczonych na obronność, co 
stwarza coraz większe zagrożenie przejęcia kontroli i wykorzystania EDTIB przez 
mocarstwa trzecie o odmiennych interesach strategicznych;

4. podkreśla, że wejście w życie Traktatu z Lizbony powoduje rozszerzenie zakresu 
unijnej polityki przemysłowej, kosmicznej i w dziedzinie badań naukowych i objęcie 
nim obronności; zwraca uwagę, że programy unijne w innych dziedzinach, takich jak 
bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic, zarządzanie klęskami żywiołowymi 
i rozwój zapewniają znaczące perspektywy wspólnego rozwijania zdolności istotnych 
z punktu widzenia tych strategii i misji WPBiO;

5. przypomina o konieczności osiągania postępów w konsolidacji EDTIB, biorąc pod 
uwagę fakt, że w obliczu coraz bardziej zaawansowanych i kosztownych technologii, 
nasilającej się międzynarodowej konkurencji, a także cięć budżetowych i zmniejszenia 
produkcji w dziedzinie obronności żadne państwo członkowskie UE nie jest w stanie 
podtrzymywać działalności przemysłu obronnego wyłącznie na szczeblu krajowym; 
ubolewa nad faktem, że choć w europejskim przemyśle lotniczym osiągnięto pewien 
poziom koncentracji, to jednak sektory sprzętu lądowego i wodnego są nadal 
niezwykle rozdrobnione na poszczególne kraje;

6. odnotowuje komunikat Komisji z dnia 24 lipca 2013 r. oraz projekt sprawozdania 
ESDZ; uważa za godne ubolewania, że Komisja i ESDZ nie wydały wspólnej unijnej 
deklaracji w ramach przygotowań do dotyczącego obronności szczytu Rady 
Europejskiej, który odbędzie się w grudniu bieżącego roku;

7. przypomina, że Komisja i ministrowie obrony UE podkreślili już potrzebę podjęcia 
pilnych działań w tej dziedzinie w 2007 r. w specjalnym komunikacie Komisji oraz 
w strategii EAO dotyczącej EDTIB; wyraża ubolewanie z powodu niewykorzystanych 
szans na regularne przedkładanie sprawozdań z wykonania i aktualizację strategii po 
wejściu w życie Traktatu z Lizbony; uważa za pożałowania godny fakt, że w nowym 
komunikacie nie ma mowy o wcześniejszych strategiach; wzywa Komisję i EAO do 
opracowania w przyszłości wspólnej strategii EDTIB opartej na dotychczasowych 
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doświadczeniach;

8. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej dotyczącą uwzględnienia 
w porządku obrad grudniowego szczytu kwestii wzmocnienia obronności Europy; 
wzywa Radę Europejską do wsparcia z nową siłą prawdziwej europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej opartej na zdolnościach oraz zintegrowanej 
i konkurencyjnej na rynku światowym, w ramach której będzie się promować 
synergie, przewidywać efektywne wykorzystanie zasobów oraz unikać powielania;

Harmonizacja wymogów i konsolidacja popytu

9. uznaje za godne ubolewania, że podejmowane w przeszłości wysiłki na rzecz 
skonsolidowania popytu nie zlikwidowały fragmentacji popytu w UE, gdzie jest 
28 klientów w zakresie obronności krajowej i jeszcze więcej klientów na produkty do 
użytku cywilnego i wojskowego; wyraża ubolewanie, że plan rozwoju zdolności EAO 
przyniósł ograniczone rezultaty; wzywa zatem Radę Europejską do rozpoczęcia 
procesu przeglądu obronności europejskiej oraz do urealnienia koordynacji procesów 
krajowego planowania obronności na poziomie UE; wzywa wiceprzewodniczącą 
Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa do podjęcia szeroko zakrojonego procesu opracowania białej księgi 
w sprawie bezpieczeństwa i obrony w celu jednoznacznego określenia ambicji 
strategicznych UE oraz usprawnienia procesów rozwijania zdolności;

10. wzywa państwa członkowskie do synchronizacji i wspólnego zaplanowania 
zarządzania cyklem życia swoich zdolności obronnych; uważa, że wspólna europejska 
polityka w zakresie zdolności i uzbrojenia stanowiłyby warunek wstępny przemiany 
harmonizacji wymogów militarnych w zharmonizowane nabywanie sprzętu przez 
państwa członkowskie, stwarzając w ten sposób warunki napędzanej przez popyt, 
ponadnarodowej restrukturyzacji przemysłu obronnego w UE;

Konieczność wspólnego podejścia do normalizacji i certyfikacji

11. ponownie podkreśla fundamentalne znaczenie normalizacji sprzętu obronnego dla 
tworzenia konkurencyjnego jednolitego europejskiego rynku obrony, jak również dla 
zapewnienia interoperacyjności i ułatwienia współpracy w zakresie programów 
zbrojeniowych dla łącznej i wspólnej realizacji projektów oraz dla trwałej 
interoperacyjności sił zbrojnych państw członkowskich;

12. przypomina o rozpowszechnieniu konkurencyjnych norm przemysłowych w branży 
produktów cywilnych i wojskowych; wzywa Komisję, aby opracowała więcej norm 
przemysłowych z uwzględnieniem, na wczesnym etapie, aspektów wojskowych 
przewidzianych przez EAO; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby 
kroki, które podejmą one w przyszłości celem określenia norm w zakresie obrony, 
były oparte na zaleceniach cywilnych Komisji i europejskich organizacji 
normalizacyjnych;

13. wzywa państwa członkowskie do usprawnienia europejskich procedur certyfikacji 
wraz z wzajemnym uznawaniem certyfikatów i opracowaniem w przyszłości 
wspólnych europejskich cywilnych i wojskowych procedur certyfikacji;
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Zapewnienie gwarancji podaży

14. podkreśla w kontekście restrukturyzacji przemysłu znaczenie dopilnowania, aby 
gwarancja podaży nie została zagrożona; wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
szybkiego opracowania kompleksowego i ambitnego, ogólnounijnego reżimu 
gwarancji podaży, opartego na systemie wzajemnych gwarancji, w miarę możliwości 
z wykorzystaniem podstawy prawnej w formie stałej współpracy strukturalnej;

15. ponagla państwa członkowskie, aby pierwszy krok w kierunku realizacji tego celu 
stanowiło całkowite wykorzystanie potencjału generalnych i globalnych licencji 
przewidzianych w dyrektywie 2009/43/WE w sprawie uproszczenia warunków 
transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie oraz aby państwa 
członkowskie przyspieszyły prace nad wprowadzeniem w życie porozumienia 
ramowego w sprawie gwarancji podaży w okolicznościach nagłych potrzeb 
operacyjnych z 2006 r.;

16. wzywa EAO i Komisję do przedłożenia wspólnej strategii dotyczącej niezależności 
w zakresie krytycznych technologii, w szczególności jeśli chodzi o osiągalność 
i nieograniczony dostęp do nowych i kluczowych wspomagających technologii 
cywilnych i wojskowych (podwójnego zastosowania) takich, jak najnowsza mikro-
i nanoelektronika oraz fotonika, które należy uznać za technologie o krytycznym 
znaczeniu dla misji WPBiO;

Nadanie nowego impetu współpracy w dziedzinie zbrojeń

17 zachęca państwa członkowskie do zajęcia się kwestią niewykorzystanego potencjału 
przemysłowego wynikającego ze spadku popytu poprzez tworzenie nowych projektów, 
w szczególności do opracowania głównych rozwiązań o zastosowaniach cywilno-
wojskowych, takich jak zdalnie sterowane systemy powietrzne, w ten sposób sprzyjając 
rozwojowi zaawansowanych technologii i pomagając w zatrzymaniu kompetencji 
o kluczowym znaczeniu w Europie; zachęca UE do udziału we wspólnych projektach 
dzięki nabyciu zdolności podwójnego zastosowania i potencjalnemu zakupowi 
prototypów;

18 ponagla Radę Europejską, aby w kontekście obecnych rozwiązań administracyjnych 
między EAO a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) 
zapewniła pomyślność wdrażania wspólnych projektów oraz przewidziała zacieśnienie 
powiązań między obydwoma organizacjami;

19. wzywa Radę Europejską, aby umożliwiła EAO pełne przejęcie swojej roli 
instytucjonalnej; ponownie podkreśla pilną potrzebę zapewnienia przez państwa 
członkowskie należytego finansowania pełnego zakresu zadań i misji EAO; jest zdania, że 
najlepiej można to osiągnąć dzięki sfinansowaniu personelu agencji i kosztów bieżących 
z budżetu unijnego, począwszy od najbliższych wieloletnich ram finansowych;

Wspieranie misji WPBiO poprzez europejskie badania i rozwój

20. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję podjęcie działań przygotowawczych 
w zakresie finansowanych przez UE badań jako wsparcia dla misji WPBiO, oraz zachęca 
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Komisję do przedstawienia szczegółowej propozycji stanowiącej prototyp takich 
programów na początkowym etapie najbliższych wieloletnich ram finansowych;

21. uważa, że badania i innowacje prowadzone w związku z EDTIB opierają się na ważnych 
podstawach etycznych; odnotowuje, że cały rozdział Traktatu z Lizbony jest poświęcony 
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, obejmującej badania naukowe w dziedzinie 
technologii obronnych oraz koncepcję wspólnej obrony Unii;

22. zachęca EAO do korzystania z jej udokumentowanych, opartych na współpracy i 
zakończonych sukcesem programów inwestycyjnych oraz do współdziałania z Komisją 
w celu uruchomienia programów badawczych i rozwojowych na podstawie art. 185 
TFUE;

Umocnienie wewnętrznego rynku sprzętu wojskowego

23. wzywa państwa członkowskie i Komisję do upewnienia się, że dyrektywy z 2009 r. 
w sprawie zamówień publicznych i transferów w dziedzinie obronności są właściwie 
i konsekwentnie stosowane, w szczególności w odniesieniu do wszelkich odstępstw od 
stosowania przepisów na mocy art. 346 TFUE; ponagla Komisję do podjęcia 
wzmożonych wysiłków na rzecz tworzenia równych szans na rynku obrony poprzez 
ograniczenie stosowania praktyk powodujących zaburzenia na rynku do niezbędnego 
minimum należycie uzasadnionych wyłączeń; podkreśla przede wszystkim konieczność 
wzmocnienia kontroli pomocy państwa;

24. wzywa państwa członkowskie, EAO i Komisję do współdziałania na rzecz stopniowego 
wyeliminowania wymogu stosowania offsetu, przy jednoczesnym sprzyjaniu integracji 
przemysłu mniejszych państw członkowskich z europejską bazą technologiczno-
przemysłową sektora obronnego za pomocą środków innych niż offset;

EDTIB w kontekście globalnym

25. zauważa, że rozwijanie wykonalnego EDTIB postrzegać można jedynie w kategoriach 
elementu rynku globalnego, oraz zachęca Komisję i Radę Europejską, aby potraktowały tę
kwestię w perspektywie globalnej; uważa, że podjęcie środków protekcjonistycznych 
byłoby sprzeczne z celem polegającym na wzmocnieniu konkurencyjności europejskiego 
przemysłu obronnego;

26. wyraża ubolewanie z powodu obecnej nierówności pod względem wzajemnej dostępności 
rynku amerykańskiego i europejskiego oraz wynikającego stąd zaburzenia równowagi 
wymiany handlowej w przemyśle obronnym; wzywa do podjęcia wysiłków na rzecz 
uzyskania prawdziwej wzajemności w dostępie do zamówień publicznych w zakresie 
obronności po obydwu stronach Atlantyku;

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, 
parlamentom państw członkowskich, Zgromadzeniu Parlamentarnemu NATO oraz 
Sekretarzowi Generalnemu NATO.
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