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POBUDE

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

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, krčenj ali zamud v skoraj vseh državah članicah EU, 
kar bi lahko imelo negativne posledice za evropsko obrambno industrijo;

2. opozarja, da so za evropsko obrambno industrijo značilne različne nacionalne politike, 
kar bi lahko še povečalo negativne posledice zanjo; zato poudarja, da je treba povečati 
konkurenčnost in trdnost obrambne industrije, da bi se te posledice čim bolj zmanjšale;

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi odsotnosti skupne politike obrambne industrije v 
povezavi s povpraševanjem, predpisi, standardi in nabavo še bolj razdrobil; priznava, da 
je skupna politika obrambne industrije z ekonomskega vidika smiselna, vendar obenem 
spodkopava suverenost posameznih držav; glede na to meni, da bi morala evropska 
politika obrambne industrije spodbujati večdimenzionalno sodelovanje v korist EU in 
določiti glavne cilje industrije, opredeliti primerjalne prednosti in strateške industrijske 
panoge ter okrepiti vlogo organov Evropske obrambne agencije in Nata pri podpiranju 
sodelovanja med državami članicami;

4. pozdravlja direktive o nabavi in prenosih, katerih namen je povečati konkurenco in 
omogočiti lažje kroženje obrambnih proizvodov; spodbuja večjo konsolidacijo 
povpraševanja na podlagi pobud za združevanje in skupne uporabe virov, s pomočjo 
raziskovalnih in tehnoloških projektov ali združevanjem povpraševanja po skupnih 
zmogljivostih ob upoštevanju pomislekov obrambne industrije; ugotavlja, da bi si morale 
pri dobavi manj konkurenčne družbe, ki ne morejo izvajati izvozno usmerjene strategije 
rasti, prizadevati za razširitev portfelja, čeprav je določena stopnja konsolidacije nabave 
neizogibna.


