
PA\1000544PL.doc PE516.798v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2013/2125(INI)

12.8.2013

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Spraw Zagranicznych

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean-Pierre Audy



PE516.798v01-00 2/5 PA\1000544PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\1000544PL.doc 3/5 PE516.798v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 21, 42, 
45 i 46, a także art. 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 i 352 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i załączony do niego protokół nr 10 
(nowy),

– uwzględniając dyrektywę 2009/81/WE dotyczącą newralgicznych zamówień publicznych 
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,

– uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie 
europejskiego przemysłu obronnego oraz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wpływu 
kryzysu gospodarczego na sektor obrony,

– uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2013 r. pt. „W kierunku 
bardziej konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa” 
(COM(2013)0542), różne stanowiska Rady, zwłaszcza jej oświadczenie w sprawie poprawy 
potencjału w obszarze obronności i bezpieczeństwa, różne konkluzje Rady Europejskiej, 
zwłaszcza z dnia 13 i 14 grudnia 2012 r. w odniesieniu do wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony,

– uwzględniając propozycję przewodniczącego Hermana Van Rompuya dotyczącą 
wyznaczenia specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa 
i obronności na dzień 19 i 20 grudnia br.,

– uwzględniając art. 48 i art. 50 Regulaminu,

Wprowadzenie

1. uważa, że w zmieniającym się świecie oraz w obliczu bezprecedensowego kryzysu 
Europejczycy, zjednoczeni we wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić się i wspólnie 
uznać strategiczną odpowiedzialność za interwencje na scenie międzynarodowej, 
zacieśniając współpracę europejską, aby rozwijać najlepszy na świecie potencjał militarny 
i potencjał bezpieczeństwa oparty na najbardziej zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

2. pochwala przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya, za inicjatywę 
zaproszenia szefów państw lub rządów w celu określenia kierunków i ogólnych 
priorytetów politycznych dla UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;
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Polityka przemysłowa

3. uważa, że nadszedł moment, aby zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu obronnego pod 
względem popytu, podaży, regulacji i norm;

4. uważa, że rynki przemysłu obronnego należy uznać za specyficzne ze względu na fakt, że 
popyt jest prawie wyłącznie państwowy, a podaż jest ograniczona, a także z powodu 
wysokiej poufności, którą rynki te są objęte;

5. uważa, że przemysł obronny również jest specyficzny, ponieważ musi stawić czoła 
długim terminom realizacji z obowiązkiem utrzymania obsługi systemów przez 
kilkadziesiąt lat oraz znacznym i rosnącym kosztom programów przy sprzedaży 
produktów podlegającej ścisłej kontroli rządów państw członkowskich;

6. popiera dualizm potencjału przemysłowego w sektorze bezpieczeństwa i obronności, 
a zwłaszcza w obszarach przestrzeni kosmicznej, marynarki i lotnictwa cywilnego;

7. wzywa Radę Europejską do wspierania bazy przemysłowo-technologicznej przemysłu 
obronnego, na którą składają się specyfika niektórych materiałów, w przypadku których 
należy zachować strategiczną autonomię i suwerenność operacyjną, a także uznanie gałęzi 
przemysłu zaangażowanych w przemysł obronny poprzez nadanie im szczególnego 
statusu, na przykład statusu europejskiego podmiotu gospodarczego prowadzącego 
działalność w przemyśle obronnym;

8. uważa, że europejskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w dziedzinie 
obronności, które korzystają z programów europejskich powinny stosować kryteria 
związane z zatrudnieniem oraz miejscami podejmowania decyzji i produkcji na obszarze 
europejskim, umożliwiając w ten sposób ich ochronę oraz kontrolę naukową 
i technologiczną;

Badania i innowacje

9. przypomina znaczenie badań i innowacji w sektorze obronności i bezpieczeństwa oraz 
podkreśla znaczenie programu badawczego „Horyzont 2020”;

10. wspiera Komisję oraz Europejską Agencję Obrony (EAO) w wysiłkach mających na celu 
zagwarantowanie, w ramach współpracy, możliwości wykorzystania wyników badań 
prowadzonych w ramach programu „Horyzont 2020” do badań związanych z innowacją 
w dziedzinie obronności i optymalizacją synergii cywilno-wojskowej; wzywa również do 
zapoznania się ze sposobami wykorzystania finansowania publiczno-prywatnego poprzez 
tworzenie wspólnych przedsiębiorstw zgodnie z art. 187 TFUE;

11. podkreśla konieczność zbadania możliwości współpracy i połączenia wysiłków 
w dziedzinie badań i innowacji na najwyższym poziomie technicznym, właściwej ochrony 
wyników badań w dziedzinie obronności, a także uznaje, że należy zbadać jaką rolę w tej 
dziedzinie mogłaby pełnić Europejska Agencja Obrony (EAO);

Przestrzeń kosmiczna
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12. jest przekonany, że dziedzina przestrzeni kosmicznej odgrywa zasadniczą rolę w sektorze 
obronności i bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie utrzymania innowacyjnego 
i zaawansowanego technologicznie przemysłu;

13. pochwala utworzenie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo i Copernicus; 
podkreśla, że opracowanie takiego systemu będzie stanowić silny bodziec dla przemysłu 
kosmicznego, a także stanowi szansę na rozwój solidnej bazy przemysłowej oraz 
europejskiej technologii obronnej;

Technologie informacyjno-komunikacyjne i bezpieczeństwo informatyczne

14. wzywa państwa członkowskie, sektory przemysłu i Komisję do dopilnowania, by 
w dziedzinie informatyki używane części i programy informatyczne były produkowane 
w UE, przez co będą mniej podatne na ataki cybernetyczne;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzajemnej współpracy w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa cybernetycznego jako integralnego aspektu sektora 
bezpieczeństwa i obronności;

Współpraca w dziedzinie interoperacyjności

16. uważa, że europejskie wyposażenie obronne musi być koniecznie wykorzystywane 
w optymalny sposób we wspólnych działaniach;

17. dostrzega znaczenie interoperacyjności; podkreśla, że normalizacja będzie miała 
pozytywny wpływ na konkurencyjność przemysłu obronnego i wydajność wyposażenia;

Technologie

18. stoi na stanowisku, że przemysł obronny w UE musi być najbardziej innowacyjny na 
świecie zarówno pod względem wojskowym, jak i cywilnym;

Uzasadnienie końcowe

19. bez zagłębiania się w kwestie legislacyjne proponuje Radzie Europejskiej, aby dać Unii 
Europejskiej niezbędne bodźce oraz określić kierunki i ogólne priorytety polityczne, które 
będą służyć poprawie bazy przemysłowo technologicznej sektora obronnego stanowiącej 
dla ludności i obywateli europejskich, zjednoczonych we wspólnym przeznaczeniu, 
niezbędną gwarancję, że będą żyć w pokoju, podejmując jednocześnie wspólnie starania 
na rzecz stworzenia z Europy najlepszego na świecie miejsca do życia i obrony wartości.


