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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinę dalį ir konkrečiai jos 
21, 42, 45 ir 46 straipsnius bei į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 173, 179,180 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ir 352 straipsnius bei jos protokolą Nr. 10
(naują),

– atsižvelgdamas į Direktyvą 2009/81/EB dėl jautraus pobūdžio viešojo pirkimo sutarčių 
gynybos ir saugumo srityse,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2002 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Europos 
gynybos pramonės ir 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl finansų krizės poveikio gynybos 
sektoriui,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2013 m. liepos 24 d. komunikatą „Konkurencingesnio 
ir veiksmingesnio gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas“ (COM(2013) 0542), įvairias 
Tarybos pozicijas, ypač jos pareiškimą dėl saugumo ir gynybos pajėgumų stiprinimo, įvairias 
Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač 2012 m. gruodžio 13–14 d. išvadas, susijusias su 
bendra saugumo ir gynybos politika,

– atsižvelgdamas į ES prezidento Hermano Van Rompuy pasiūlymą gruodžio 19-20 d. 
surengti specialų Europos Vadovų Tarybos posėdį saugumo ir gynybos klausimams aptarti,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 ir 50 straipsnius,

Įžanga

1. mano, kad besikeičiančiame pasaulyje, susidūrusiame su beprecedente krize, bendro 
likimo susieti europiečiai privalo apsisaugoti ir drauge pripažinti savo strateginę 
atsakomybę tarptautiniu mastu, stiprindami bendradarbiavimą ES lygmeniu vystant 
geriausius pasaulyje karinius ir saugumo pajėgumus, pagrįstus pažangiausiomis 
technologijomis, įskaitant technologijas ties pažinimo riba;

2. džiaugiasi Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Hermano Van Rompuy iniciatyva 
paraginti valstybių ir vyriausybių vadovus apibrėžti ES gaires ir bendruosius politinius 
prioritetus saugumo ir gynybos srityje;

Pramonės politika

3. mano, kad atėjo laikas nutraukti gynybos rinkos skaidymą paklausos, pasiūlos, 
reglamentavimo ir standartų atžvilgiu; 
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4. mano, kad gynybos rinkos turi būti pripažintos specifinėmis, nes jose paklausą beveik 
išimtinai nulemia valstybė, pasiūla yra ribota ir taikomas griežto konfidencialumo 
reikalavimas;

5. mano, kad gynybos pramonė taip pat yra specifinė, nes plėtojama ilgą laiką, privalo daug 
dešimtmečių išlaikyti parengtas darbui sistemas bei įgyvendinti brangias ir vis daugiau 
kainuojančias programas, gaminių prekybą stipriai kontroliuojant valstybių narių 
vyriausybėms;

6. remia dvejopą saugumo ir gynybos pramonės pajėgumų paskirtį, ypač kosmoso, laivyno ir 
civilinės aviacijos srityse;

7. ragina Europos Vadovų Tarybą paremti gynybos pramoninę ir technologinę bazes, nes dėl 
ten naudojamų medžiagų ypatumų svarbu išsaugoti gynybos sektoriaus pramonės įmonių 
strateginį ir veiklos savarankiškumą bei jas pripažinti suteikiant ypatingą, pvz., Europos 
gynybos ekonominio subjekto, statusą;

8. mano, kad Europos gynybos ekonominiai subjektai, kurie naudotųsi ES programų 
lėšomis, turėtų atitikti užimtumo kriterijus, o jų sprendimų priėmimo ir gamybos vietos 
turėtų būti ES teritorijoje, nes taip būtų užtikrinama jų apsauga ir mokslo žinių bei 
technologijų kontrolė; 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

9. primena, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos gynybos ir saugumo srityje yra svarbūs bei 
pabrėžia mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ reikšmę;

10. remia Komisijos ir Europos gynybos agentūros (EGA) pastangas bendradarbiaujant 
užtikrinti, kad pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomų mokslinių tyrimų rezultatai 
galėtų būti panaudojami ir gynybos inovacijų moksliniams tyrimams, taip pat siekiant 
optimizuoti civilinio ir karinio sektorių sąsają; taip pat ragina ištirti, kaip būtų galima 
panaudoti viešojo ir privačiojo sektorių finansavimą pagal SESV 187 straipsnį kuriant 
bendras įmones;

11. pabrėžia, kad būtina išnagrinėti bendradarbiavimo ir pajėgumų telkimo galimybes 
aukščiausiu mokslinių tyrimų ir inovacijų lygmeniu bei tinkamai apsaugoti gynybos 
mokslinių tyrimų rezultatus, ir mano, kad reikia išanalizuoti galimą EGA vaidmenį šioje 
srityje; 

Kosmosas

12. yra įsitikinęs, kad kosmoso sričiai tenka pirmaeilis vaidmuo gynybos ir saugumo 
sektoriuje; pabrėžia, kad svarbu palaikyti inovacijas ir technologijų pažangą pramonėje; 

13. džiaugiasi, kad sukurta Europos palydovinės navigacijos sistema, apimanti tokias 
programas kaip Galileo ir Copernicus; pabrėžia, kad tokios sistemos plėtra stipriai 
paskatins kosmoso pramonės vystymąsi ir taps galimybe išvystyti tvirtą pramoninę bazę 
bei ES gynybos technologiją;
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IRT ir informacijos saugumas

14. prašo valstybių narių, pramonininkų ir Komisijos pasirūpinti, kad būtų naudojamos ES 
kuriamos informacinės technologijos, aparatinė ir programinė įranga, siekiant, kad jos 
būtų atsparesnės kibernetiniams išpuoliams;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą, 
kuris yra neatskiriama saugumo ir gynybos sektoriaus dalis;

Bendradarbiavimas sąveikos srityje

16. mano esant būtina, kad bendruose veiksmuose būtų galima optimaliai naudoti europinę 
gynybos įrangą;

17. pabrėžia sąveikos svarbą; pabrėžia, kad standartizavimas padarys teigiamą įtaką gynybos 
pramonės konkurencingumui ir įrangos veiksmingumui;

Technologija

18. laikosi nuomonės, kad ES gynybos pramonė turėtų būti novatoriškiausia pasaulyje tiek 
karinių, tiek civilinių aspektų požiūriu; 

Išvada

19. siūlo Europos Vadovų Tarybai, nesikišant į teisės aktų leidybą, duoti Europos Sąjungai 
reikalingą impulsą ir apibrėžti gaires bei bendruosius politinius prioritetus siekiant 
sustiprinti ES gynybos pramoninę ir technologinę bazę (GPTB), kuri bus būtina norint 
patikinti bendro likimo susietas Europos tautas ir piliečius, kad jie gyvens taikoje ir kad 
Europos Sąjunga taps lydere šioje srityje pasaulyje tam, kad jie galėtų gyventi pagal savo 
vertybes bei jas apginti.


