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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Eiropas Parlaments

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības līgumu (ES līguma) V sadaļu un jo īpaši tā 21., 
42., 45. un 46. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (Līguma par ESD) 173., 179., 
180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189. 190. un 352. pantu un tā 10. protokolu 
(jauns),

– ņemot vērā Direktīvu 2009/81/EK par sensitīvu publisko iepirkumu aizsardzības un drošības 
jomā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2002. gada 10. aprīļa rezolūciju par Eiropas aizsardzības 
rūpniecības nozarēm un 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz 
aizsardzības nozari,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2013. gada 24. jūlija paziņojumu „Ceļā uz konkurētspējīgāku 
un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari” (COM(2013)0542), Padomes dažādās nostājas, 
jo īpaši tās paziņojumu par drošības un aizsardzības spēju nostiprināšanu, Eiropadomes 
dažādos secinājumus, jo īpaši 2012. gada 13. un 14. decembra secinājumus, kas attiecas uz 
kopējo drošības un aizsardzības politiku,

– ņemot vērā priekšsēdētāja Herman Van Rompuy priekšlikumu vienu Eiropadomes sēdi 
2013. gada 19. un 20. decembrī veltīt tikai drošības un aizsardzības jautājumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. un 50. pantu,

Ievads

1. uzskata, ka mainīgajā pasaulē un saistībā ar nepieredzētu krīzi, kopīga liktens saistītajiem 
eiropiešiem ir sevi jāaizsargā un jāapzinās visiem kopā sava stratēģiskā atbildība rīkoties 
starptautiskajā arēnā, pastiprinot Eiropas mēroga sadarbību, lai attīstītu militārās un 
drošības spējas līdz pasaules augstākajam līmenim, pamatojoties uz visjaunākajām 
tehnoloģijām, tostarp tām, kas ietver pēdējās zinātniskās atziņas;

2. uzteic Eiropadomes priekšsēdētāju Herman Van Rompuy par viņa iniciatīvu, aicinot valstu 
un valdību vadītājus noteikt vispārīgas ES politikas pamatnostādnes un prioritātes 
drošības un aizsardzības jomā;

Rūpniecības politika

3. uzskata, ka ir pienācis brīdis izbeigt aizsardzības tirgus sadrumstalotību gan no 
pieprasījuma, gan piedāvājuma, gan no normu reglamentācijas viedokļa;
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4. uzskata, ka ir jāatzīst aizsardzības tirgu īpašais statuss, jo praktiski vienīgais pasūtītājs ir 
valsts, piedāvājums ir ierobežots un aizsardzības uzņēmumiem ir jāievēro liela slepenība;

5. uzskata, ka ir jāatzīst arī aizsardzības nozares īpašais statuss, jo tajā ir jārēķinās ar ilgu 
ražojumu izstrādes periodu un ir jāievēro pienākums nodrošināt sistēmu funkcionālo 
gatavību vairākus gadu desmitus, kā arī jāņem vērā ievērojamās un pieaugošās 
programmu izmaksas un tas, ka ražojumu pārdošanu lielā mērā kontrolē dalībvalstu 
valdības;

6. piekrīt drošības un aizsardzības jomas rūpniecības jaudu divējādajam raksturam, jo īpaši 
kosmosa, jūras spēku un civilās aviācijas jomā;

7. aicina Eiropadomi atbalstīt aizsardzības jomas rūpniecisko un tehnoloģisko pamatu, par 
kādu ir uzskatāma atsevišķu iekārtu specifika, jo attiecībā uz šīm iekārtām ir jāsaglabā 
stratēģiska autonomija un funkcionāla suverenitāte, kā arī piešķirt īpašu statusu nozarēm, 
kas piedalās aizsardzības rūpniecībā, piemēram, tās pasludināt par Eiropas aizsardzības 
ekonomikas dalībniecēm;

8. uzskata, ka Eiropas aizsardzības ekonomikas dalībniecēm, kuras finansētu no Eiropas 
programmām, būtu jāievēro kritēriji, kas saistīti ar nodarbinātību, lēmumu pieņemšanas un 
ražošanas vietām Eiropas teritorijā, tādējādi nodrošinot to aizsardzību, un zinātniskajām 
un tehnoloģiskajām normām;

Pētniecība un inovācija

9. atgādina, cik svarīgas aizsardzības un drošības nozarē ir pētniecība un inovācijas, un 
uzsver pētniecības programmas „Apvārsnis 2020” nozīmību;  

10. atbalsta Komisiju un Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA), tām sadarbības ietvaros 
nodrošinot iespēju, lai programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanā gūtos pētniecības 
rezultātus varētu izmantot arī aizsardzības jomas pētniecības inovācijās, un racionalizējot 
civilās un militārās sfēras sinerģiju; pie viena aicina noskaidrot veidus, kā izmantot 
publisko – privāto finansējumu, veidojot kopuzņēmumus, kas paredzēti LESD 187. pantā;

11. uzsver nepieciešamību rast veidus, kā sadarboties un apvienot līdzekļus, lai veiktu 
pētījumus un panāktu inovācijas pašā augstākajā tehnikas līmenī, nodrošināt aizsardzības 
nozarē veikto pētniecības rezultātu aizsardzību un uzskata par vajadzīgu saprast iespējamo 
EAA lomu šajā jomā;

Kosmoss

12. pauž pārliecību, ka kosmosa joma no aizsardzības un drošības viedokļa ir augstākā līmeņa 
prioritāte; uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt ilgstošu vienas nozares tehnoloģisko 
novatorismu un tehnoloģisko primātu;

13. pauž gandarījumu par Eiropas satelītu sistēmas Galileo un Copernicus izveidi; uzsver, ka 
šādas sistēmas izveide kalpos par spēcīgu pamudinājumu kosmosa nozarei un ir 
uzskatāma par iespēju izveidot stipru rūpniecisko pamatu un izstrādāt Eiropas aizsardzības 
tehnoloģiju;
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IKT un datu aizsardzība

14. prasa, lai dalībvalstis, rūpniecības nozares un Komisija nodrošinātu to, ka informātikas 
jomā izmantotā tehnika un informātikas programmatūra tiek ražotas ES, tādējādi palielinot 
to izturību pret kiberuzbrukumiem;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarboties, lai nodrošinātu, ka kiberdrošība kļūst par 
neatņemamu drošības un aizsardzības nozares elementu;

Sadarbība sadarbspējas jomā

16. uzskata par nepieciešamu, lai Eiropas aizsardzības iekārtas varētu izmantot lietderīgi, 
veicot kopīgos pasākumus;

17. konstatē sadarbspējas svarīgumu; uzsver, ka standartizācija labvēlīgi ietekmēs 
aizsardzības nozares konkurētspēju un padarīs efektīvākas iekārtas;

Tehnoloģija

18. uzskata, ka ES aizsardzības nozarei ir jābūt visinovatīvākai pasaulē — gan no militārā, 
gan civilā viedokļa;

Nobeiguma pamatojums

19. liek priekšā Eiropadomei, neskarot likumdošanas prerogatīvas, dot Eiropas Savienībai 
vajadzīgo pamudinājumu un noteikt politikas vispārīgas pamatnostādnes un prioritātes, lai 
stiprinātu Eiropas aizsardzības rūpniecības un tehnoloģijas pamatu, kas kalpos par 
vajadzīgo elementu nolūkā kopīga liktens saistītajām Eiropas tautām un iedzīvotājiem dot 
pārliecību, ka Eiropā valdīs miers, vienlaikus kopīgi sasniedzot Eiropas visaugstāko 
pozīciju pasaulē, lai apliecinātu un aizstāvētu savas vērtības;


