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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:

1. upozorňuje na to, že fiškálna konsolidácia, ktorá v súčasnosti prebieha v celej EÚ, môže 
viesť k podstatným škrtom a redukciám, pokiaľ ide o programy uskutočňované v takmer 
všetkých členských štátoch, ako aj k oneskoreniu ich realizácie, čo môže mať negatívny 
vplyv na európsky obranný priemysel;

2. zdôrazňuje, že negatívne dôsledky pre európsky obranný priemysel môžu byť znásobené 
aj tým, že sa naň vzťahujú meniace sa vnútroštátne politiky; preto zdôrazňuje, že treba 
zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť obranného priemyslu, aby sa tieto negatívne 
dôsledky minimalizovali;

3. konštatuje, že v dôsledku neexistencie spoločnej obrannej priemyselnej politiky sa 
obranný trh stal ešte rozdrobenejším, pokiaľ ide o dopyt, predpisy, normy a ponuku; 
uznáva, že spoločná obranná priemyselná politika má zmysel z hospodárskeho hľadiska, 
ale predstavuje zároveň riziko oslabenia suverenity jednotlivých štátov; domnieva sa 
preto, že v rámci európskej obrannej priemyselnej politiky by sa mala presadzovať 
mnohorozmerná spolupráca v záujme EÚ, v rámci ktorej by mali byť vymedzené 
základné ciele v priemyselnej oblasti a zmapované porovnateľné výhody a strategické 
priemyselné sektory a ktorá by mala zdôrazňovať úlohu Európskej obrannej agentúry 
a orgánov NATO v oblasti podpory spolupráce medzi členskými štátmi;

4. víta smernice o verejnom obstarávaní a transferoch, ktorých cieľom je zvýšiť konkurenciu 
a uľahčiť pohyb výrobkov obranného priemyslu; nabáda k tomu, aby na základe 
zoskupovania a spoločných iniciatív dochádzalo k väčšiemu zjednocovaniu dopytu 
pomocou spoločných projektov v oblasti výskumu a vývoja alebo prostredníctvom 
združovania dopytu po zdieľaných kapacitách, pričom treba dbať na záujmy obranného 
priemyslu; konštatuje, že na strane ponuky by menej konkurencieschopné spoločnosti, 
ktoré nedokážu uplatňovať rastovú stratégiu založenú na vývoze, mali rozložiť svoje 
portfólio do viacerých oblastí, aj keď je nevyhnutná určitá miera konsolidácie ponuky.


