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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä jej články 21, 42, 
45 a 46, ako aj články 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 a 352 
Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ) a jej protokol č. 10 (nový),

– so zreteľom na smernicu 2009/81/ES o postupoch zadávania verejných zákaziek citlivej 
povahy v oblasti obrany a bezpečnosti,

– so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu z 10 . apríla 2002 o európskom obrannom 
priemysle a zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na sektor obrany v členských 
štátoch EÚ,

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie z 24. júla 2013 s názvom Smerom ku 
konkurencieschopnejšiemu a efektívnejšiemu odvetviu obrany a bezpečnosti 
(COM(2013)0542), na rôzne pozície Rady, najmä jej vyhlásenie o posilnení spôsobilostí 
v oblasti bezpečnosti a obrany, rôzne závery Európskej rady, najmä jej závery z 13. a zo 14. 
decembra 2012 týkajúce sa spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky,

– so zreteľom na návrh predsedu Hermana Van Rompuya, aby sa osobitné zasadnutie 
Európskej rady v dňoch 19. a 20. decembra tohto roku zaoberalo otázkami bezpečnosti 
a obrany,

– so zreteľom na články 48 a 50 rokovacieho poriadku,

Úvod

1. domnieva sa, že v meniacom sa svete, ktorý prechádza doposiaľ nevídanou krízou, sa 
Európania, ktorých spája spoločný osud, musia chrániť a spoločne si uvedomovať svoju 
strategickú úlohu, ktorá spočíva v intervenovaní na medzinárodnej scéne, a to posilnením 
európskej spolupráce zameranej na rozvoj vojenských a bezpečnostných spôsobilostí, 
ktoré by boli najlepšie na svete a vychádzali by z najvyspelejších technológií vrátane 
technológií na hraniciach poznania;

2. s potešením víta iniciatívu predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya vyzvať hlavy 
štátov alebo predsedov vlád, aby vymedzili všeobecné politické smerovanie a priority EÚ 
pre oblasť bezpečnosti a obrany;

Priemyselná politika

3. domnieva sa, že je najvyšší čas zamedziť ďalšiemu roztriešteniu obranného priemyslu, 
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pokiaľ ide o dopyt, ponuku a reguláciu, ako aj normy; 

4. domnieva sa, že treba uznať osobitný charakter zákaziek v oblasti obrany vzhľadom na 
takmer výlučne štátnu povahu dopytu, obmedzenú ponuku a vysoký stupeň dôvernosti, 
ktorý sa na ne vzťahuje;

5. domnieva sa, že aj obranný priemysel má svoje špecifiká vzhľadom na dlhé obdobia 
vývoja a povinnosť udržiavať systémy v prevádzke počas niekoľkých desaťročí, ako aj na 
značné náklady na programy, ktoré sa stále zvyšujú, pričom uvádzanie produktov na trh 
vo veľmi veľkej miere kontrolujú vlády členských štátov;

6. podporuje dualitu priemyselných kapacít v oblasti obrany a bezpečnosti, najmä pokiaľ ide 
o kozmický priestor, námorníctvo a civilné letectvo;

7. vyzýva Európsku radu, aby podporila obrannú priemyselnú a technologickú základňu, 
ktorá sa v oboch aspektoch vyznačuje špecifikami určitých zariadení, ktoré si vyžadujú 
zachovanie strategickej autonómie a operačnej suverenity, ako aj uznanie priemyselných 
odvetví pôsobiacich v sektore obrany, tým, že sa im udelí osobitný status, napríklad status 
európskeho hospodárskeho subjektu v oblasti obrany;

8. domnieva sa, že európske hospodárske subjekty v oblasti obrany, ktoré by využívali 
európske programy, by mali dodržiavať kritériá týkajúce sa pracovných miest, stredísk 
rozhodovania a výroby európskom území, ktoré tak umožňujú ich ochranu, ako aj kritériá 
spojené s vedeckými a technologickými odbornými znalosťami; 

Výskum a inovácie

9. pripomína význam výskumu a inovácií v sektore obrany a bezpečnosti a vyzdvihuje 
význam výskumného programu Horizont 2020;  

10. podporuje úsilie Komisie a Európskej obrannej agentúry (EDA) zabezpečiť 
prostredníctvom spolupráce, aby sa výsledky výskumu v rámci programu Horizont 2020 
mohli využívať aj vo výskume spojenom s inováciami v oblasti obrany a s optimalizáciou 
civilno-vojenských synergií; žiada zároveň, aby sa preskúmali spôsoby, ako využiť 
verejno-súkromné financovanie zakladaním spoločných podnikov v súlade s článkom 187 
ZFEÚ;

11. zdôrazňuje potrebu zistiť, aké sú možnosti spolupráce a združovania v oblasti výskumu 
a inovácií na najvyššej technickej úrovni, a náležite chrániť výsledky výskumu v oblasti 
obrany a domnieva sa, že je potrebné preskúmať, akú úlohu by v tejto oblasti prípadne 
mohla zohrávať agentúra EDA ; 

Kozmický priestor

12. je presvedčený o tom, že oblasť kozmického priestoru má v sektore obrany a bezpečnosti 
kľúčový význam; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zachoval inovačný charakter 
priemyslu, ako aj jeho vysoká technologická vyspelosť; 

13. víta vytvorenie európskeho satelitného systému, ako je Galileo a Copernicus; zdôrazňuje, 
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že vytvorenie takéhoto systému bude silným impulzom pre kozmický priemysel a bude 
príležitosťou rozvíjať solídnu priemyselnú základňu, ako aj európsku obrannú 
technológiu;

IKT a bezpečnosť informačných technológií

14. žiada členské štáty, priemysel a Komisiu, aby zabezpečili, že v oblasti IKT sa budú 
používať súčasti a softvéry vyrobené v EÚ, aby boli menej zraniteľné voči kybernetickým 
útokom;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navzájom spolupracovali s cieľom zabezpečiť 
kybernetickú bezpečnosť ako neoddeliteľnú súčasť sektoru obrany a bezpečnosti;

Spolupráca v oblasti interoperability

16. považuje za potrebné zabezpečiť, aby sa európske obranné zariadenia mohli v rámci 
spoločných opatrení využívať optimálnym spôsobom;

17. berie na vedomie význam interoperability; zdôrazňuje, že štandardizácia prinesie 
pozitívne výsledky pre konkurencieschopnosť obranného priemyslu a efektívnosť 
zariadenia;

Technológia

18. zastáva názor, že obranný priemysel v EÚ musí byť najinovatívnejší na svete z 
vojenského aj civilného hľadiska; 

Záver

19. bez zasahovania do legislatívnej oblasti navrhuje Európskej rade, aby Európskej únii 
poskytla potrebné podnety a vymedzila všeobecné politické smerovanie a priority 
s cieľom posilniť európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu (EOTPZ), 
ktorá zabezpečí, aby európske národy a európski občania, ktorých spája spoločný osud, 
mohli nažívať v mieri a zároveň sa ako celok zasadzovali o to, aby Európa bola tým 
najvýznačnejším miestom na svete, v ktorom môžu žiť a hájiť svoje hodnoty.


