
PR\1001076SL.doc PE516.829v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zunanje zadeve

2013/2125(INI)

28.8.2013

OSNUTEK POROČILA
o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe
(2013/2125(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Michael Gahler

Pripravljavec mnenja (*):
Jean-Pierre Audy, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(*) Pridruženi odbor – člen 50 Poslovnika



PE516.829v01-00 2/7 PR\1001076SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3



PR\1001076SL.doc 3/7 PE516.829v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe
(2013/2125(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 13. in 14. decembra 2012 in procesa, ki 
vodi do srečanja Evropskega sveta o obrambi, načrtovanega 19. in 20. decembra 2013,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. julija 2013 z naslovom  „Za konkurenčnejši 
in učinkovitejši obrambni in varnostni sektor” (COM(2013)0542), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. decembra 2007 z naslovom „Strategija za 
močnejšo in konkurenčnejšo evropsko obrambno industrijo”(COM(2007)0764),

– ob upoštevanju evropske varnostne strategije, ki jo je sprejel Evropski svet 
12. decembra 2003, in poročila o njenem izvajanju, ki ga je Evropski svet odobril 11. in 
12. decembra 2008,

– ob upoštevanju strategije za tehnološko in industrijsko bazo evropske obrambe, ki jo je 
upravni odbor Evropske obrambne agencije sprejel 14. maja 2007,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/411/SZVP z dne 12. julija 2011 o določitvi statuta, 
sedeža in načina delovanja Evropske obrambne agencije ter o razveljavitvi Skupnega 
ukrepa 2004/551/SZVP1,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 22. novembra 2012 o izvajanju skupne varnostne in 
obrambne politike2 in z dne 14. decembra 2011 o vplivu finančne krize na obrambni 
sektor v državah članicah EU3,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2013),

Za delovanje skupne varnostne in obrambne politike je potrebna močna tehnološka in 
industrijska baza evropske obrambe

1. opozarja, da je za delovanje skupne varnostne in obrambne politike potrebna močna 
tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (EDTIB), ki je bistveni element 
zmogljivosti Evrope za zagotavljanje varnosti njenih državljanov, zaščito njenih vrednot 
in spodbujanje njenih interesov;

2. opozarja na raven operativnih ambicij, ki so opredeljene v izjavi Sveta o okrepitvi 

                                               
1 UL L 183, 13.7.2011, str. 16.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0455.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0574.
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zmogljivosti z dne 11. decembra 2008, ter civilne in vojaške naloge, opredeljene v členu 
43(1) PEU; opozarja na zaveze držav članic, da bodo izboljšale svoje vojaške 
zmogljivosti; poziva Evropski svet, naj v ta namen začne razvijati akcijski načrt za 
evropske zmogljivosti, kot določa člen 42(3) PEU;

3. opozarja na spremenljive svetovne strateške razmere, skrčene obrambne proračune in na 
dejstvo, da se evropska podjetja v sektorju obrambne industrije nastalemu položaju 
prilagajajo tako, da dajejo večji poudarek izvozu v tretje države, na račun prenosa 
občutljivih tehnologij in pravic intelektualne lastnine ter selitve proizvodnje izven 
Evropske unije; je zaskrbljen zaradi znižanja naložb v obrambo, zaradi česar bo EDTIB 
vedno bolj v nevarnosti, da bodo njene dejavnosti nadzirale in omejevale tretje sile z 
različnimi strateškimi interesi; 

4. poudarja, da se je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe industrijska, vesoljska in 
raziskovalna politika EU razširila na obrambno področje; poudarja, da unijski programi na 
drugih področjih, kot so notranja varnost in varnost na mejah, obvladovanje nesreč in 
razvoj, ponujajo velike možnosti za skupno razvijanje zmogljivosti, potrebnih za te 
politike in izvajanje misij SVOP;

5. ponovno poudarja, da je treba doseči napredek pri utrditvi EDTIB, saj zaradi naraščajoče 
izpopolnjenosti in stroškov tehnologij, vse močnejše mednarodne konkurence ter 
zmanjševanja obrambnih proračunov in obsega proizvodnje obrambna industrija v nobeni 
državi članici ne more biti več samozadostna na strogi nacionalni osnovi; obžaluje, da 
čeprav je bila v evropski vesoljski industriji dosežena določena raven koncentracije, pri 
kopenski in mornariški tehnologiji še vedno prevladuje razdrobljenost po posameznih 
državah;

6. je seznanjen s sporočilom Komisije z dne 24. julija 2013 in osnutkom poročila ESZD; 
meni, da je obžalovanja vredno, da Komisija in ESZD nista izdali skupne evropske izjave 
v pripravah na obrambni vrh Evropskega sveta, ki bo decembra letos;

7. opozarja, da so Komisija in evropski obrambni ministri leta 2007 s posebnim sporočilom 
Komisije in strategijo EDTIB Evropske obrambne agencije že opozorili na to, da je treba 
nujno ukrepati na tem področju; obžaluje, da so bile izgubljene priložnosti za redno 
oddajo poročil o izvajanju in posodobljenih strategij po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe; obžaluje, da najnovejše sporočilo ne upošteva prejšnjih strategij; poziva 
Komisijo in Evropsko obrambno agencijo, naj v prihodnje razvijata skupno strategijo 
EDTIB, ki bo slonela na preteklih izkušnjah;

8. pozdravlja odločitev Evropskega sveta, da se na dnevni red decembrskega vrha uvrsti 
točka o krepitvi evropske obrambe; poziva Evropski svet, naj poskrbi za potreben nov 
zagon, ki bo resnično podprl tehnološko in industrijsko bazo evropske obrambe, ki jo 
bodo opredeljevale zmogljivosti, in bo spodbujala sinergije, zagotavljala učinkovito 
porabo virov, se izogibala podvojevanju, bo povezana in konkurenčna na svetovnem trgu;

Uskladitev potreb in strnitev povpraševanja

9. obžaluje, da pretekla prizadevanja, da bi strnili povpraševanje niso zmanjšala 
razdrobljenosti povpraševanja v EU, kjer obstaja 28 držav obrambnih potrošnic in še več 
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odjemalcev izdelkov za civilno in vojaško rabo; obžaluje, da načrt za razvoj zmogljivosti 
Evropske obrambne agencije ni bil preveč uspešen; zato poziva Evropski svet, naj začne 
pregled evropske obrambe in prenese v prakso usklajevanje nacionalnih procesov 
obrambnega načrtovanja na ravni EU; na osnovi te ocene poziva podpredsednico 
Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj spodbudi 
široko zastavljen proces za pripravo bele knjige o varnosti in obrambi, da bi strnili proces 
določanja strateških ambicij EU in razvoja zmogljivosti;

10. poziva države članice, naj se časovno uskladijo in skupaj načrtujejo upravljanje 
življenjskega cikla obrambnih zmogljivosti; meni, da bi bila skupna politika evropskih 
zmogljivosti in oboroževanja temeljni pogoj za to, da se usklajevanje vojaških potreb 
preobrazi v usklajeno nabavo opreme med državami članicami, kar bi ustvarilo pogoje za 
uspešno čeznacionalno preoblikovanje obrambne industrije EU, ki bi temeljilo na 
povpraševanju;

Potreba po skupnem pristopu k standardizaciji in certificiranju

11. ponovno poudarja, da je standardizacija obrambne opreme bistvenega pomena za 
oblikovanje konkurenčnega enotnega evropskega obrambnega trga ter za zagotavljanje 
interoperabilnosti in lažje sodelovanje pri oborožitvenih programih, za projekte 
združevanja in souporabe in trajnostno interoperabilnost med silami držav članic;

12. opozarja, da se širijo konkurenčni industrijski standardi za civilne in vojaške izdelke; 
poziva Komisijo, naj razvije več industrijskih standardov, v katere se bo že v zgodnji fazi 
vključilo vojaške vidike, ki jih zagotavlja Evropska obrambna agencija; poziva države 
članice, naj poskrbijo, da bodo njihovi nadaljnji koraki pri določanju vojaških standardov 
temeljili na civilnih predlogih Komisije in evropskih organizacij za standardizacijo;

13. poziva države članice, naj poenostavijo evropske postopke certifikacije z medsebojnim 
priznavanjem certifikatov in prihodnjim oblikovanjem skupnih civilnih in vojaških 
evropskih postopkov certificiranja;

Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe

14. kar zadeva prestrukturiranje industrije, poudarja, da je pomembno poskrbeti za to, da se ne 
ogrozi zanesljive oskrbe; poziva države članice in Komisijo, naj hitro vzpostavijo celostni 
in ambiciozni sistem zanesljivosti oskrbe po vsej Evropi, ki bo temeljil na sistemu 
vzajemnih garancij, če je mogoče z uporabo pravne podlage, ki ureja stalno strukturno 
sodelovanje;

15. poziva države članice, naj kot prvi korak k izpolnitvi tega cilja v celoti izkoristijo 
možnosti, ki jih ponujajo splošna in globalna dovoljenja iz Direktive 2009/43/ES o 
prenosu obrambnih proizvodov znotraj EU, in pospešijo prizadevanja, da bi se v praksi 
začel izvajati okvirni dogovor za zanesljivost oskrbe v primerih operativne nujnosti iz leta 
2006;

16. poziva Evropsko obrambno agencijo in Komisijo, naj predložita skupno strategijo 
neodvisnosti od bistvenih tehnologij, zlasti glede neomejenega dostopa do civilnih in 
vojaških nastajajočih in ključnih omogočitvenih tehnologij (z dvojno rabo) in 
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razpoložljivosti teh tehnologij, kot so vrhunska mikro/nanoelektronika in fotonika, ki jih 
je treba obravnavati kot bistvene za misije SVOP;

Nov zagon oborožitvenemu sodelovanju

17. spodbuja države članice,  naj industrijske presežke, ki so posledica upada povpraševanja, 
odpravijo z dajanjem pobud za nove skupne projekte in zlasti z razvojem ključnih 
elementov s civilno-vojaško rabo, kot so zračni sistemi na daljinsko upravljanje, 
spodbujanjem razvoja visoke tehnologije in podpiranjem prizadevanj, da ključne 
kompetence trajno ostanejo v Evropi; spodbuja sodelovanje EU v skupnih projektih prek 
nabave zmogljivosti z dvojno rabo in morebitno nabavo prototipov;

18. poziva Evropski svet, naj glede na obstoječi upravni dogovor med Evropsko obrambno 
agencijo in Organizacijo za oborožitveno sodelovanje zagotovi uspešno izvajanje skupnih 
projektov in načrtuje tesnejše sodelovanje med tema organizacijama;

19. poziva Evropski svet, naj Evropski obrambni agenciji omogoči, da bo lahko v celoti 
prevzela svojo institucionalno vlogo; ponovno poudarja, da morajo države članice 
Evropski obrambni agenciji nujno zagotoviti ustrezna finančna sredstva za vse njene 
misije in naloge; meni, da bi bilo to najbolje narediti s financiranjem stroškov dela in 
tekočih stroškov agencije iz proračuna Unije, začenši s prihodnjim večletnim finančnim 
načrtom; 

Podpora misij SVOP z evropskimi raziskavami in razvojem

20. pozdravlja namero Komisije, da bo sprejela pripravljalni ukrep za raziskave, ki jih bo 
financirala EU, v podporo misij SVOP in poziva Komisijo, naj že v zgodnji fazi 
prihodnjega večletnega finančnega okvira pripravi predlog, ki bo nekakšen predhodnik teh 
programov;

21. meni, da obrambne raziskave in inovacije, povezane z EDTIB, še vedno potekajo na 
veljavni etični podlagi; ugotavlja, da je skupni varnostni in obrambni politiki namenjeno 
celotno poglavje Lizbonske pogodbe, ki zajema tudi raziskovanje obrambne tehnologije in 
oblikovanje skupne obrambe Unije;

22. spodbuja Evropsko obrambno agencijo, naj se opre na pretekle uspešne skupne naložbene 
programe in naj sodeluje s Komisijo, da bi začela raziskovalne in razvojne programe na 
podlagi člena 185 PDEU;

Krepitev notranjega trga obrambne opreme

23. poziva države članice in Komisijo, naj poskrbijo za to, da se bodo direktive iz leta 2009 o 
javnih naročilih za obrambo in prenose pravilno in dosledno izvajale, zlasti glede 
morebitnih izjem od predpisov EU po členu 346 PDEU; poziva Komisijo, naj poveča 
prizadevanja, da bi na obrambnem trgu ustvarila enake pogoje za vse, z omejitvijo praks, 
ki izkrivljajo, trg na najnižjo možno raven upravičenih odstopanj; zlasti poudarja potrebo 
po okrepitvi nadzora državne pomoči;

24. poziva države članice, Evropsko obrambno agencijo in Komisijo k sodelovanju, da bi 
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postopno odpravili zahteve za protidobave, in obenem pospešile vključitev industrije 
manjših držav članic v tehnološki in industrijski bazo evropske obrambe na drugačen 
način, ne s protidobavami;

EDTIB v svetovnem merilu

25. ugotavlja, da je oblikovanje uspešne EDTIB možno le v okviru svetovnega trga in 
spodbuja Komisijo in Evropski svet, naj k zadevi pristopita z upoštevanjem svetovnih 
razmer; meni, da bi izvajanje protekcionističnih ukrepov nasprotovalo cilju povečanja 
konkurenčnosti evropske obrambne industrije; 

26. obžaluje neenakost glede vzajemnega dostopa do trga med ZDA in Evropo in posledično 
neravnotežje v trgovini na področju obrambe; poziva k prizadevanjem za resnično 
vzajemnost pri dostopanju do javnih naročil na področju obrambe na obeh straneh 
Atlantika; 

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic EU, parlamentarni skupščini Nata in 
generalnemu sekretarju Nata.


