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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló költségvetési konszolidáció szinte valamennyi tagállam 
esetében a programok jelentős csökkentéséhez, karcsúsításához vagy késedelmeihez 
vezethet, ami kedvezőtlenül érintheti az európai védelmi ipart;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, ami az 
ipart érintő kedvezőtlen hatásokat tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, hogy a 
kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy véli, hogy az 
európai védelmi ipari politikának az EU javát szolgáló többdimenziós együttműködés 
felé kell fordulnia a fő ipari célkitűzések meghatározásával, a komparatív előnyök és a 
stratégiai ipari ágazatok számbavételével, valamint az EVÜ és NATO-testületek által a 
tagállamok közötti együttműködés támogatásában betöltött szerep hangsúlyozásával;

4. üdvözli a közbeszerzésről és a transzferekről szóló irányelveket, amelyek célja a verseny 
fokozása és a védelemmel kapcsolatos termékek forgalmazásának megkönnyítése;
támogatja, hogy a kezdeményezések összevonásán és megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási és technológiai projektek vagy a megosztott 
képességek iránti igények csoportosítása révén, figyelembe véve a védelmi ipar érdekeit;
megjegyzi, hogy a kínálati oldalon a kivitel által vezérelt növekedési stratégiát 
végrehajtani nem tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak portfóliójuk diverzifikálására 
kell törekedniük, noha a kínálat bizonyos mértékű összehangolása elkerülhetetlen.


