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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2013/2125(INI)

12.8.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za zunanje zadeve

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

Pripravljavec mnenja: Jean-Pierre Audy



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zunanje zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Evropski parlament

– ob upoštevanju naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in zlasti členov 21, 21, 42, 45 in 
46 ter členov 173, 179,180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 in 352 Pogodbe 
o delovanju EU (PDEU) in Protokola št. 10 (novo),

– ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES o nekaterih posebnih naročilih na področju obrambe 
in varnosti,

– ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta z dne 10. aprila 2002 o evropskih 
obrambnih industrijah in z dne 14. decembra 2011 o vplivu finančne krize na obrambni 
sektor,

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z dne 24. julija 2013 z naslovom „Za 
konkurenčnejši in učinkovitejši obrambni in varnostni sektor” (COM(2013)0542), različnih 
stališč Sveta, zlasti izjave o okrepitvi varnostnih in obrambnih zmogljivosti, različnih sklepov 
Evropskega sveta, zlasti tistih z dne 13. in 14. decembra 2012 o skupni varnostni in obrambni 
politiki, 

– ob upoštevanju predloga predsednika Hermana Van Rompuya, da bi posebno srečanje 
Evropskega sveta 19. in 20. decembra letos posvetili varnostnim in obrambnim vprašanjem,

– ob upoštevanju členov 48 in 50 Poslovnika,

Uvod

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih druži skupna usoda, v tem spreminjajočem se svetu in 
spričo doslej največje krize zaščititi in tudi prevzeti strateško odgovornost za ukrepanje na 
mednarodni ravni, tako da okrepijo evropsko sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše vojaške in varnostne zmogljivosti na svetu, na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne poznamo dobro;

2. čestita predsedniku Evropskega sveta Hermanu Van Rompuyu za njegovo pobudo, da 
povabi predsednike držav in vlad, naj opredelijo splošne politične usmeritve in prednostne 
naloge EU na področju varnosti in obrambe;

Industrijska politika

3. meni, da je prišel čas, da se preneha drobiti obrambni trg tako glede povpraševanja, 
ponudbe in pravne ureditve kot tudi glede standardov; 
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4. meni, da je treba priznati posebnost trgov na področju obrambe, kjer nastopa 
povpraševanje skoraj izključno na strani države, ponudba je omejena, hkrati pa na njih 
veljajo načela visoke zaupnosti;

5. meni, da je tudi obrambna industrija zelo posebna, saj se sooča z dolgimi razvojnimi časi, 
pri čemer mora hkrati zagotavljati večdesetletno delovanje sistemov, ter z visokimi in še 
naraščajočimi stroški programov, trženje proizvodov pa vlade držav članic močno 
nadzorujejo;

6. podpira dvojno naravo varnostnih in obrambnih industrijskih zmogljivosti, zlasti na 
področju raziskovanja vesolja, pomorstva in civilnega letalstva;

7. poziva Evropski svet, naj podpre industrijsko in tehnološko bazo obrambe, ki je specifične 
narave zaradi določene opreme, v zvezi s katero je treba ohraniti strateško avtonomnost in 
operativno suverenost, ter naj prizna poseben položaj podjetij, ki delujejo v obrambnem 
sektorju, na primer z dodelitvijo statusa evropskega gospodarskega subjekta na področju 
obrambe;

8. meni, da bi evropski gospodarski subjekti na področju obrambe, ki bi lahko sodelovali v 
evropskih programih, morali spoštovati določena merila glede zaposlovanja, kraja 
odločanja in proizvodnje na evropskem ozemlju, kar bi jim omogočalo določeno zaščito, 
pa tudi merila glede znanstvene in tehnološke ustreznosti; 

Raziskave in inovacije

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v obrambnem in varnostnem sektorju ter poudarja 
velik pomen raziskovalnega programa Obzorje 2020;  

10. podpira prizadevanja Komisije in Evropske obrambne agencije (EDA), da bi v okviru 
sodelovanja zagotovile, da se bodo rezultati raziskav v okviru programa Obzorje 2020 
lahko uporabljali tudi v raziskavah za razvoj inovacij na področju obrambe, in da bi 
izboljšali civilno-vojaške sinergije;  poziva tudi, naj se preučijo možnosti uporabe javno-
zasebnega financiranja prek ustanovitve skupnih podjetij v skladu s členom 187 PDEU;

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti sodelovanja in vzajemne podpore na področju 
raziskovanja in inovacij na najvišji tehnični ravni ter dobro zaščititi rezultate raziskav na 
področju obrambe, ter meni, da je potrebno premisliti o morebitni vlogi EDA na tem 
področju; 

Vesolje

12. je prepričan, da ima vesolje ključno vlogo v obrambnem in varnostnem sektorju; poudarja, 
da je pomembno ohranjati inovativnost in tehnološko naprednost industrije; 

13. pozdravlja oblikovanje evropskih satelitskih sistemov, kot sta Galileo in Copernicus; 
poudarja, da bi razvoj takšnega sistema dal velik zagon vesoljski industriji ter predstavlja 
dobro priložnost za razvoj močne industrijske baze in evropske obrambne tehnologije;

IKT in informacijska varnost
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14. poziva države članice, panoge in Komisijo, naj poskrbijo, da bodo uporabljena oprema in 
informacijski programi proizvedeni v EU, da bi bili bolj varni pred spletnimi napadi;

15. poziva Komisijo in države članice k medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, da bo 
kibernetska varnost eden od vidikov varnostnega in obrambnega sektorja;

Sodelovanje na področju interoperabilnosti

16. meni, da je potrebno zagotoviti, da se evropske obrambne zmogljivosti lahko čim bolje 
uporabljajo v skupnih akcijah;

17. poudarja pomen interoperabilnosti; poudarja, da bo imela standardizacija pozitivne učinke 
na konkurenčnost obrambne industrije in učinkovitost obrambnih zmogljivosti;

Tehnologija

18. meni, da mora biti obrambna industrija v EU najinovativnejša na svetu tako z vojaškega 
kot s civilnega vidika; 

Zaključek

19. brez poseganja na zakonodajno področje predlaga Evropskemu svetu, naj Evropski uniji 
zagotovi potreben zagon in opredeli splošne politične usmeritve in prednostne naloge za 
okrepitev industrijske in tehnološke baze evropske obrambe, ki je potrebna, da se 
evropskim narodom in državljanom,  ki jih druži skupna usoda, zagotovi mir ter da si 
bodo lahko skupaj prizadevali za vodilno vlogo Evrope v svetu z namenom varovati in 
širiti skupne vrednote.


