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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно отражението на промените в европейските пазари в областта на 
отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа
(2015/2037(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид дял V от Договора за Европейски съюз (ДЕС),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19-20 декември 2013 г. 
относно общата политика за сигурност и отбрана,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 ноември 2014 г. относно общата 
политика за сигурност и отбрана,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юли 2013 г., озаглавено „За по-
конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“ 
(COM(2013)0542), и свързания с това план за изпълнение на действията от 24 юни 
2014 г. (COM(2014)0387),

– като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, 
свързани с отбраната, вътре в Общността1,

– като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на 
някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или 
възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на Директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО2,

– като взе предвид Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 
2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни 
технологии и оборудване,

– като взе предвид рамката за политиката за систематично и дългосрочно 
сътрудничество в областта на отбраната, приета от Съвета на 18 ноември 2014 г.,

– като взе предвид актуализирания рамков ангажимент за сигурност на доставките 
между участващите държави членки, приет от управителния съвет на 
Европейската агенция по отбрана (ЕАО) през ноември 2013 г., както и свързания с 
него Кодекс на поведение относно определянето на приоритети, приет от 
управителния съвет на ЕАО през май 2014 г.,

– като взе предвид своите резолюции от 21 ноември 2013 г. относно техническата и 

                                               
1  ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
2  ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.
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промишлената база на европейската отбрана1 и от 14 декември 2011 г. относно 
въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите –
членки на ЕС2,

– като взе предвид членове 52 и 54 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0000/2015),

А. като има предвид, че новото европейско законодателство относно пазара в 
областта на отбраната беше въведено  в рамките на „Пакета за отбрана“ от 2009 г. 
и че всички 28 държави членки са транспонирали новите правила в националните 
си правни системи; като има предвид, че смисълът на това ново законодателство е 
въвеждането на регулаторна рамка, която се основава на прозрачност, 
недискриминация и конкуренция и е насочена към особеностите на сектора на 
отбраната;

Б. като има предвид, че държавите членки се споразумяха относно необходимостта 
да се развие европейски пазар за отбранително оборудване и услуги; като има
предвид, че Европейският съвет дори призова за създаването на общ за ЕС режим 
за сигурност на доставките; като има предвид, че адекватният капацитет и 
адекватните доставки на оборудване и стратегическата автономност на ЕС са от 
решаващо значение за сигурността на Съюза и на съседните му държави;

В. като има предвид, че липсата на консолидация в европейските пазари в областта 
на отбраната означава, че в европейския сектор на отбраната с опасно висока 
скорост се увеличават външни зависимости, във време на многобройни и преки 
заплахи пред европейската сигурност, които са безпрецедентни от края на 
Студената война насам;

Развитието на пазарите в областта на отбраната излага на риск 
автономността на Европа

1. остава загрижен поради широкоразпространените и до голяма степен 
некоординирани съкращения на бюджета за отбрана в повечето държави членки; 
счита, че тази липса на координация излага Съюза на риск чрез изоставянето на 
стратегически активи и капацитет и чрез отказването от възможностите, които 
координирането на политиките за отбрана и обединяването и споделянето на 
отбранителни активи биха могли да донесат по отношение на осъществяването на 
стратегическата автономност на ЕС, сигурността на доставките и защитата на 
неговите граждани и интереси;

2. изразява сериозна загриженост поради рязкото засилване на въоръжените 
конфликт, хибридната война, нестабилността и широкоразпространените 
нарушения на правата на човека в непосредствено съседство с ЕС и заплахата от 
тероризъм на територията на ЕС; счита, че настоящите заплахи за сигурността са 

                                               
1  Приети текстове, P7_TA(2013)0514.
2  OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 9.
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общи за ЕС като цяло и следва да бъде разгледани по единен и координиран 
начин чрез обединяване и споделяне на гражданските и военните ресурси; във 
връзка с това счита, че е от жизненоважно значение да не се разхищават ресурси и 
че е съществено парите на данъкоплатците да бъдат по-добре използвани и бъде 
постигнат напредък към създаването на европейски пазар на отбранително 
оборудване, както и да се разработи европейска отбранителна технологична и 
индустриална база (ЕОТИБ);

3. поради това изразява тревога от бавното и непоследователно прилагане от 
държавите членки на директивите от „Пакета за отбрана“ от 2009 г. и подчертава 
значението на ролята на наблюдател, която Комисията следва да упражнява; 
признава, че въвеждането на ново законодателство е продължителен процес, но 
предупреждава, че неточното и неопределено прилагане създава опасност от 
лоши стандарти на практика, като по този начин се застрашава постигането на 
целите, заложени в директивите, а оттук и установяването на европейски пазар на 
отбранително оборудване, и се отслабва развитието на ЕОТИБ;

4. предупреждава за някои обезпокоителни събития на европейския пазар в областта 
на отбраната, които засилват външната зависимост в европейския сектор на 
отбраната във време на все по-трудна от гледна точка на сигурността обстановка; 
предупреждава по-специално, че комбинацията от намаляване на бюджетите за 
отбрана на държавите членки, продължаващата разпокъсаност на пазара въпреки 
новите правила за вътрешния пазар, нарастващата зависимост на отбранителната 
промишленост от износ към държави извън ЕС и увеличаването на 
чуждестранните инвестиции в сектора на отбраната в Европа дава контрол над 
стратегическите национални и европейски отбранителни индустрии, активи и 
технологии;

5. отбелязва, че докато през декември 2013 г. Европейският съвет не успя да реагира 
по подходящ начин на тази ситуация, той въпреки това очерта поредица от насоки 
за действие и се ангажира да направи преглед на напредъка през юни 2015 г.; 
подчертава, че независимо от ограничените амбиции и по-нататъшното 
влошаване на свързаната със сигурността обстановка както вътре във, така и на 
изток и на юг от ЕС, не е постигнат реален напредък при преодоляването на 
настоящите предизвикателства и заплахи, свързани със сигурността;

6. настоятелно призовава Европейския съюз да извлече необходимите изводи и да 
предприеме конкретни мерки за преодоляване на фрагментирането на 
европейския пазар в областта на отбраната, за да се гарантира наличието на 
необходимите отбранителни способности за осигуряване на европейска сигурност 
и постигане на целите на ОПСО;

Спад в европейското търсене поради бюджетни съкращения: необходимост от по-
нататъшно сътрудничество

7. счита, че годините на недостатъчно финансирани бюджети за отбрана в Европа 
трябва да бъдат компенсирани от засилено сътрудничество между държавите 
членки, включително чрез изработване на политики за бюджета за отбрана и чрез 
координация на някои стратегически решения относно придобиването на военно 
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оборудване и оборудване с двойна употреба; отново отправя своя призив за 
консолидиране на търсенето в ЕС, тъй като това е единственото средство за 
постигане на критична маса с цел запазване на конкурентоспособна и независима 
европейска отбранителна технологична и индустриална база; подчертава, че 
поддържането на силна и независима европейска отбранителна технологична и 
индустриална база е ключов елемент за способността на Европа да защитава 
своите граждани, интереси и ценности в съответствие с целите на Договора, както 
и да изпълнява отговорностите си на фактор за сигурност в световен план, както 
беше подчертано от заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП);

8. припомня необходимостта от по-голямо сближаване на националните процеси за 
планиране в сферата на отбраната и в този смисъл приветства приемането на 
рамка за политиката за систематично и дългосрочно сътрудничество в областта на
отбраната; при все това изразява съжаление относно незадължителния й характер 
и факта, че тя не въвежда ясен и структуриран процес; 

9. изисква да се даде приоритет на сътрудничеството и обединяването и споделянето 
на инициативи и за тази цел да бъдат създадени стимули, и по-специално данъчни 
стимули; приветства работата на Европейската агенция по отбрана (ЕАО) по 
механизъм за обединено възлагане на обществени поръчки и очаква той да 
съдържа мерки за стимулиране на съвместно придобиване и подпомагане на 
оборудване за отбрана; 

10. припомня, че в рамките на „Хоризонт 2020“, COSME и европейските структурни 
и инвестиционни фондове отбранителната промишленост, и по-специално МСП, 
могат да кандидатстват за финансиране от ЕС за проекти с двойно 
предназначение и други проекти; призовава Комисията и държавите членки да 
подпомагат предприятията, по-специално МСП, за подходящо използване на 
възможностите за европейско финансиране на проекти, свързани с отбраната;

Нарастващи външни зависимости: необходимост от общ подход

11. предупреждава, че европейските отбранителни дружества във все по-голяма 
степен компенсират намаления си оборот в Европа чрез износ извън ЕС на цената 
на пагубна конкуренция, прехвърляне на чувствителни технологии и права на 
интелектуална собственост на бъдещи конкуренти и изнасяне на производството 
извън ЕС, като по този начин се застрашава сигурността на доставките за Европа 
и се увеличава рискът от нарушаване на Общата позиция относно износа на 
оръжие и поощряване на въоръжено насилие и конфликти в други региони; счита, 
че да се излага ЕС на риска ЕОТИБ да зависи от клиенти от трети сили с различни 
стратегически интереси, представлява сериозна стратегическа грешка;

12. счита, че политиките на ЕС за контрол на износа следва да бъдат значително 
променени с оглед разработване на по-интегриран режим на ЕС и равнопоставени 
условия на конкуренция, като се гарантира, че основните цели на политиката в 
областта на външните работи и сигурността имат приоритет пред краткосрочните 
финансови, икономически и търговски интереси; отбелязва, че Съветът не е успял 
да осигури еднаквото прилагане на Общата позиция относно контрола върху 
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износа на военно оборудване; смутен е от обстоятелството, че дори в случай на 
грубо неспазване от страна на държава купувач на няколко от осемте критерия, 
включително на тези във връзка със запазването на регионалния мир, сигурността 
и стабилността и тези във връзка с поведението на държавата купувач спрямо 
международната общност и спазването от нея на международното право, Общата 
позиция почти напълно отсъства от сферата на вземане на политически решения и 
публичното обсъждане; 

13. настоятелно призовава държавите членки да спазват принципите на Общата 
позиция и да докладват изчерпателно и редовно за състоянието на износа на 
оборудване за отбрана за трети държави;  призовава Съвета и ЗП/ВП да посочат 
причините, поради които държавите членки не спазват докрай задължението за 
докладване, и да въведат нов механизъм, който да може да запълни този пропуск; 
припомня, че спазването на Общата позиция е от важно значение за 
осъществяването на принципите и ценностите на ЕС, особено в сферата на 
международното право в областта на правата на човека и международното 
хуманитарно право, и неговите отговорности по отношение на сигурността в 
световен мащаб; 

14. отбелязва съобщението на Комисията относно прегледа на политиката за контрол 
върху износа на изделия с двойна употреба и в този контекст подчертава 
необходимостта да се осигурят форми на контрол, които не възпрепятстват 
свободното движение на стоки и технологии в рамките на вътрешния пазар, и да 
се предотврати различното тълкуване на правилата на ЕС; 

15. отбелязва, че макар нарастващото значение на технологиите с двойна употреба да 
предлага ползи за взаимодействието между сектора на отбраната и промишленото 
производство, това ги прави също така зависими от гражданските вериги на 
доставки, които често разполагат своето производство извън Европа; отправя 
предупреждение за нарастващата интернационализация на промишлените вериги 
на доставки и за въздействието, което промените в собствеността в отбранителния 
сектор може да има върху сигурността на доставките в ЕС, а също и за 
завишените рискове за европейската и националната сигурност;

16. приветства работата на ЕАО и Комисията по режим за сигурност на доставките, 
валиден за целия ЕС, в съответствие с дадения от Европейския съвет мандат и 
очаква  през юни 2015 г. да бъде представена за одобрение пътна карта с 
конкретни стъпки; 

17. счита, че режимът за сигурност на доставките следва да включва ефективна 
система за мониторинг в целия ЕС, с цел да се идентифицират съществуващи и 
потенциални слабости, свързани с чуждестранен контрол на стратегически активи 
и доставки от трети държави; призовава Комисията да набележи съществуващите 
структури и стратегически възможности, с които разполагат държавите членки, за 
да оцени тяхната роля в гарантирането на сигурността на ЕС и на съседните 
държави и отвъд тях, в рамките на общата външна политика и политика на 
сигурност (ОВППС) и ОПСО, включително по отношение на техните морски, 
космически и кибер измерения;
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18. счита, че взаимните гаранции за сигурност на доставките между държавите 
членки са основен елемент в изграждането на интегриран европейски пазар в 
областта на отбраната; приветства актуализирания от ЕАО рамков ангажимент за 
сигурност на доставките като инструмент, който укрепва взаимното доверие, но 
отбелязва, че той не създава правни задължения; счита, че режимът за сигурност 
на доставките, валиден за целия ЕС, трябва да се основава на законодателство, и 
по-специално на пълното прилагане на Директивата относно трансфера в рамките 
на ЕС, за да се премахнат препятствията пред движението на свързани с отбраната 
продукти в рамките на ЕС;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, на Съвета, на Комисията, на парламентите на държавите членки, на 
Парламентарната асамблея на НАТО и на генералния секретар на НАТО.


