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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej obrannej technologickej a priemyselnej základni
(2013/2125(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2012 a na proces 
vedúci k zasadnutiu Európskej rady naplánovanému na 19. – 20. decembra 2013,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2013 s názvom Smerom ku 
konkurencieschopnejšiemu a efektívnejšiemu odvetviu obrany a bezpečnosti (COM(2013) 
542),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. decembra 2007 s názvom Stratégia pre silnejší 
a konkurencieschopnejší európsky obranný priemysel (COM(2007) 764),

– so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu, ktorú prijala Európska rada 
12. decembra 2003, a na správu o jej vykonávaní, ktorú prijala Európska rada 11. – 12. 
decembra 2008,

– so zreteľom na Stratégiu pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, 
ktorú prijal Riadiaci výbor Európskej obrannej agentúry (EDA) 14. mája 2007,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/411/SZBP z 12. júla 2011, ktorým sa vymedzuje 
štatút, sídlo a spôsob fungovania Európskej obrannej agentúry a ktorým sa zrušuje 
jednotná akcia 2004/551/SZBP1,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 22. novembra 2012 o uplatňovaní spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky2 a zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na 
sektor obrany v členských štátoch EÚ3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2013),

Funkčná spoločná bezpečnostná a obranná politika vyžaduje silnú európsku obrannú 
technologickú a priemyselnú základňu

1. pripomína, že funkčná spoločná bezpečnostná a obranná politika vyžaduje silnú európsku 
obrannú technologickú a priemyselnú základňu (EDTIB), ktorá tvorí kľúčový prvok 
schopnosti Európy zaistiť bezpečnosť jej občanov, chrániť jej hodnoty a podporovať jej 
záujmy;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 183, 13.7.2011, s. 16.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0455.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0574.
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2. pripomína úroveň operačných ambícií načrtnutú vo vyhlásení Rady o posilnení 
spôsobilostí z 11. decembra 2008 a civilné a vojenské úlohy uvedené v článku 43 ods. 1 
ZEÚ; pripomína záväzok členských štátov zlepšiť svoje vojenské spôsobilosti; vyzýva 
Európsku radu, aby s týmto cieľom iniciovala vypracovanie európskej politiky v oblasti 
spôsobilostí a vyzbrojovania, ako je ustanovené v článku 42 ods. 3 ZEÚ;

3. upriamuje pozornosť na meniacu sa globálnu strategickú situáciu, znížené rozpočty na 
obranu a skutočnosť, že európske spoločnosti pôsobiace v odvetví obrany sa prispôsobujú 
tejto situácii tak, že kladú dôraz na vývoz do tretích krajín za cenu prenášania citlivých 
technológií, práv duševného vlastníctva a presunu výroby mimo EÚ; je znepokojený 
znižovaním investícií do obrany, ktoré vystavuje európsku obrannú technologickú 
a priemyselnú základňu čoraz väčšiemu riziku, že bude vo svojich činnostiach riadená 
a obmedzovaná vonkajšími silami s inými strategickými záujmami;

4. zdôrazňuje, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa politiky EÚ v oblasti 
priemyslu, vesmíru a výskumu rozširujú do oblasti obrany; poukazuje na to, že programy 
Únie v iných oblastiach, ako napríklad vnútorná bezpečnosť a bezpečnosť na hraniciach, 
riadenie katastrof a vývoj, ponúkajú významnú perspektívu spoločnému rozvoju 
spôsobilostí relevantných pre tieto politiky a pre vykonávanie misií SBOP;

5. pripomína potrebu pokroku v konsolidácii EDTIB vzhľadom na to, že – pri čoraz väčšej 
dômyselnosti a nákladoch na technológie, rastúcej medzinárodnej súťaži a znižovaní 
rozpočtov a objemov výroby v oblasti obrany – nie je viac možné, aby bol obranný 
priemysel v ktoromkoľvek členskom štáte udržateľný na striktne vnútroštátnej báze; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že aj keď bola dosiahnutá určitá úroveň 
koncentrácie v európskom vesmírnom priemysle, sektory pozemného a námorného 
vybavenia sú v jednotlivých štátoch stále vo veľmi veľkej miere roztrieštené;

6. všíma si oznámenie Komisie z 24. júla 2013 a návrh správy ESVČ; považuje za 
poľutovaniahodné, že Komisia a ESVČ nevydali spoločné európske vyhlásenie v rámci 
prípravy na samit Európskej rady o obrane v decembri tohto roka;

7. pripomína, že Komisia a ministri obrany EÚ už zdôraznili potrebu naliehavej akcie v tejto 
oblasti v roku 2007 v osobitnom oznámení Komisie a v stratégii EDA pre EDTIB; 
vyjadruje poľutovanie nad nevyužitými príležitosťami na pravidelné predkladanie správ 
o vykonávaní a na aktualizovanie stratégií po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy; 
považuje za poľutovaniahodné, že nové oznámenie neobsahuje prehľad predchádzajúcich 
stratégií; vyzýva Komisiu a EDA, aby na základe minulých skúseností vypracovali 
spoločnú stratégiu pre EDTIB do budúcnosti;

8. víta rozhodnutie Európskej rady zaradiť posilnenie európskej obrany do programu 
decembrového samitu; vyzýva Európsku radu, aby poskytla potrebný nový impulz na 
podporu skutočne európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, ktorá bude 
zameraná na spôsobilosť a bude podporovať synergie, zabezpečovať efektívne využívanie 
zdrojov, brániť duplicite a bude integrovaná a konkurencieschopná na globálnom trhu;

Harmonizácia požiadaviek a konsolidácia dopytu

9. považuje za poľutovaniahodné, že snahy o konsolidáciu dopytu v minulosti nezlepšili 
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rozdrobenosť dopytu v EÚ, kde sa nachádza 28 vnútroštátnych zákazníkov v oblasti 
obrany a ešte vyšší počet zákazníkov kupujúcich produkty na civilné a vojenské použitie; 
vyjadruje poľutovanie nad obmedzenými výsledkami plánu rozvoja spôsobilostí EDA; 
vyzýva preto Európsku radu, aby iniciovala proces posúdenia európskej obrany a uviedla 
koordináciu procesov plánovania v oblasti národnej obrany na úrovni EÚ do praxe; žiada 
podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, aby na základe tohto posúdenia iniciovala rozsiahly proces 
vypracovania Bielej knihy o bezpečnosti a obrane s cieľom zjednodušiť strategické 
ambície a procesy rozvoja spôsobilostí EÚ;

10. žiada členské štáty, aby synchronizovali a spoločne plánovali riadenie životného cyklu 
svojich obranných spôsobilostí; domnieva sa, že spoločná európska politika v oblasti 
spôsobilostí a vyzbrojovania bude predpokladom premeny harmonizácie vojenských 
požiadaviek na harmonizované nadobúdanie vybavenia medzi členskými štátmi, čím sa 
vytvoria podmienky na úspešnú nadnárodnú reštrukturalizáciu obranného priemyslu v EÚ 
riadenú dopytom;

Potreba spoločného prístupu k normalizácii a certifikácii

11. opakovane zdôrazňuje podstatný význam normalizácie obranných zariadení pre 
vytvorenie konkurencieschopného jednotného európskeho trhu v oblasti obrany a tiež pre 
zabezpečenie interoperability a uľahčenie spolupráce na programoch v oblasti 
vyzbrojovania, pre spoločné vykonávanie projektov a pre trvalú interoperabilitu medzi 
silami členských štátov;

12. pripomína, že existuje príliš veľa vzájomne súťažiacich priemyselných noriem pre civilné 
a vojenské produkty; vyzýva Komisiu, aby vypracovala ďalšie priemyselné normy, do 
ktorých včas začlení vojenské aspekty poskytované EDA; žiada členské štáty, aby zaistili, 
že ich ďalšie kroky pri stanovovaní noriem pre oblasť obrany budú založené na civilných 
návrhoch Komisie a európskych organizácií pre normalizáciu;

13. žiada členské štáty, aby zjednodušili postupy európskej certifikácie vzájomným 
uznávaním certifikátov a vypracovaním spoločných postupov európskej certifikácie pre 
civilnú aj vojenskú oblasť v budúcnosti;

Zaistenie bezpečnosti dodávok

14. v kontexte reštrukturalizácie priemyslu zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby nebola 
ohrozená bezpečnosť dodávok; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby urýchlene vyvinuli 
komplexný a ambiciózny režim na zaistenie bezpečnosti dodávok v rámci EÚ na základe 
systému vzájomných záruk, a to prípadne s využitím právneho základu stálej 
štruktúrovanej spolupráce;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v rámci prvých krokov smerom k tomuto cieľu plne 
využili potenciál všeobecných a globálnych licencií podľa smernice 2009/43/ES 
o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ 
a urýchlili prácu s cieľom zabezpečiť fungovanie Rámcového dohovoru o bezpečnosti 
dodávok za okolností prevádzkovej núdze z roku 2006;
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16. vyzýva EDA a Komisiu, aby predložili spoločnú stratégiu vzájomnej nezávislosti v oblasti 
kritických technológií, najmä pokiaľ ide o neobmedzený prístup a dostupnosť civilných 
a vojenských (s dvojakým využitím) nových a základných podporných technológií, ako sú 
špičková mikro- a nanoelektronika a fotonika, ktoré sa musia považovať za podstatné pre 
misie SBOP;

Nový impulz pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania

17. nabáda členské štáty, aby riešili nadmerné priemyselné kapacity vyplývajúce z poklesu 
dopytu spustením nových spoločných projektov, a najmä aby vytvorili kľúčové 
predpoklady pre civilno-vojenské aplikácie, ako sú diaľkovo riadené vzdušné systémy, 
podpora rozvoja špičkových technológií a pomoc pri udržiavaní kľúčových spôsobilostí 
v Európe; nabáda EÚ k účasti na spoločných projektoch prostredníctvom nadobúdania 
spôsobilostí s dvojakým využitím a potenciálneho obstarávania prototypov;

18. naliehavo žiada Európsku radu, aby v kontexte súčasnej administratívnej dohody medzi 
EDA a Organizáciou pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (OCCAR) zaistila úspešné 
vykonávanie spoločných projektov a naplánovala silnejšie prepojenia medzi týmito dvomi 
organizáciami;

19. vyzýva Európsku radu, aby umožnila EDA plne prevziať jej inštitucionálnu úlohu; 
opakovane zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby členské štáty poskytli EDA primerané 
finančné prostriedky pre celý rozsah jej misií a úloh; zastáva názor, že najlepšie by to bolo 
možné uskutočniť financovaním nákladov na zamestnancov agentúry a jej prevádzkových 
nákladov z rozpočtu Únie, začínajúc nasledujúcim viacročným finančným rámcom; 

Podpora misií SBOP prostredníctvom európskeho výskumu a vývoja

20. víta zámer Komisie začať prípravnú činnosť pre výskum financovaný EÚ na podporu 
misií SBOP a vyzýva Komisiu, aby začiatkom blížiaceho sa viacročného finančného 
rámca predložila konkrétny návrh ako predzvesť takýchto programov;

21. domnieva sa, že výskum a inovácie v oblasti obrany súvisiacej s EDTIB ostávajú na 
platnom etickom základe; poznamenáva, že v Lisabonskej zmluve je spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politike venovaná celá kapitola, ktorá obsahuje výskum 
obranných technológií a rámec pre spoločnú obranu Únie;

22. nabáda EDA, aby stavala na svojej histórii úspešných spoločných investičných programov 
a pôsobila ako sprostredkovateľ s Komisiou s cieľom realizovať programy výskumu 
a vývoja na základe článku 185 ZFEÚ;

Posilnenie vnútorného trhu s obrannými zariadeniami

23. žiada členské štáty a Komisiu, aby zaistili, že smernice z roku 2009 o obstarávaní 
a transferoch v oblasti obrany sa budú správne a sústavne uplatňovať, najmä pokiaľ ide 
o akékoľvek výnimky z pravidiel EÚ v zmysle článku 346 ZFEÚ; naliehavo žiada 
Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o vytvorenie rovnakých podmienok na trhu v oblasti 
obrany obmedzením používania praktík deformujúcich trh na minimálny počet riadne 
odôvodnených výnimiek; poukazuje najmä na potrebu posilniť kontrolu štátnej pomoci;
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24. vyzýva členské štáty, agentúru EDA a Komisiu, aby spolupracovali pri postupnom 
vyradení požiadaviek na kompenzáciu a zároveň podporovali integráciu priemyselných 
odvetví menších členských štátov do priemyselnej a technologickej základne európskej 
obrany inými spôsobmi, než sú kompenzácie;

EDTIB v globálnom kontexte

25. konštatujte, že rozvoj životaschopnej EDTIB si možno predstaviť len v rámci globálneho 
trhu, a nabáda Komisiu a Európsku radu, aby k tejto otázke pristúpili s globálnou 
perspektívou; domnieva sa, že prijímanie protekcionistických opatrení by bolo v rozpore 
s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu;

26. vyjadruje poľutovanie nad existujúcou nerovnosťou z hľadiska vzájomného prístupu na 
trh medzi USA a Európou a nad výslednou nerovnováhou v obchode v oblasti obrany; 
vyzýva na vyvinutie úsilia s cieľom dosiahnuť skutočnú vzájomnosť v prístupe 
k verejnému obstarávaniu v oblasti obrany na oboch stranách Atlantiku;

27. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov EÚ, 
Parlamentnému zhromaždeniu NATO a generálnemu tajomníkovi NATO.


