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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. посочва, че продължаващата фискална консолидация в целия ЕС може да доведе до 
значителни съкращения, свивания или забавяния в програмите за почти всички 
държави-членки, което би оказало неблагоприятно въздействие върху европейската 
отбранителна промишленост;

2. подчертава, че европейската отбранителна промишленост се характеризира с 
различаващи се национални политики, което би могло да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху промишлеността; поради това подчертава, че 
конкурентноспособността и устойчивостта на отбранителната промишленост 
трябва да се повишат, за да се сведат до минимум неблагоприятните последици;

3. отбелязва, че отсъствието на обща политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от икономическа гледна точка, но също така 
застрашава да накърни суверенитета на отделните държави;  поради това счита, че 
европейската политика в областта на отбранителната промишленост следва да 
насърчава многостранното сътрудничество в полза на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава сравнителните предимства и стратегически 
промишлени сектори и подчертава ролята на Европейската агенция по отбрана 
(EDA) и органите на НАТО за подпомагането на сътрудничеството между 
държавите-членки;

4. приветства директивите относно обществените поръчки и трансферите, които имат 
за цел да увеличат конкуренцията и да улеснят движението на продукти, свързани 
с отбраната; насърчава, въз основата на инициативи за обединяване и обмен, по-
висока степен на консолидация на търсенето чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез обединяването на търсенето за съвместни 
военни способности, като се отчитат интересите на отбранителната промишленост; 
отбелязва, че що се отнася до предлагането, по-слабо конкурентноспособните 
дружества, които не могат да приложат стратегия за задвижван от износа растеж, 
следва да се стремят към диверсификация на портфейла, въпреки че известна 
степен на консолидация на предлагането е неизбежна.


