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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální konsolidace v rámci celé EU může vést                 
k podstatným škrtům v programech, k jejich omezení nebo zpoždění, a to téměř ve všech 
členských státech, což by mohlo mít nepříznivý dopad na evropský obranný průmysl;

2. zdůrazňuje, že evropský obranný průmysl se vyznačuje odlišností vnitrostátních politik, 
což by mohlo ještě dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento průmysl; upozorňuje proto, 
že konkurenceschopnost a odolnost obranného průmyslu musí být zvýšena s cílem 
minimalizovat výše uvedené nepříznivé dopady;

3. konstatuje, že neexistence společné politiky v oblasti obranného průmyslu vedla k větší 
roztříštěnosti obranného trhu, pokud jde o poptávku, předpisy, normy i nabídku; uznává, 
že společná politika v oblasti obranného průmyslu má z ekonomického hlediska smysl, 
ale může také ohrozit suverenitu jednotlivých států; domnívá se proto, že by evropská 
politika v oblasti obranného průmyslu měla podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a zdůraznit úlohu Evropské obranné agentury a 
orgánů NATO při podpoře spolupráce mezi členskými státy;

4. vítá směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek a transferů, které mají za cíl zvýšit 
konkurenceschopnost a usnadnit pohyb produktů pro obranné účely; nabádá k větší 
konsolidaci poptávky na základě seskupování a sdílení iniciativ, a to prostřednictvím 
společných projektů R&T nebo sdružováním poptávky po sdílených kapacitách, přičemž 
je třeba dbát na zájmy obranného průmyslu; poznamenává, že na straně nabídky by méně 
konkurenceschopné podniky, které nejsou schopny uplatňovat strategii růstu založeného 
na vývozu, měly pokračovat v diverzifikaci portfolia, i když určitá míra konsolidace 
nabídky je nevyhnutelná.


