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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pokyčių Europos gynybos rinkose poveikio saugumo ir gynybos pajėgumams 
Europoje
(2015/2037(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2013 m. gruodžio 19–20 d. išvadas dėl 
bendros saugumo ir gynybos politikos,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. lapkričio 18 d. išvadas dėl bendros saugumo ir 
gynybos politikos,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingesnio ir 
veiksmingesnio gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas“ (COM(2013) 0542) ir į 
susijusias 2014 m. birželio 24 d. įgyvendinimo gaires (COM(2014) 0387),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų 
supaprastinimo1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro 
perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos 
derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, 
nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos 
eksporto kontrolę,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. lapkričio 18 d. priimtą Sistemingo ir ilgalaikio 
bendradarbiavimo gynybos srityje politikos strategiją,

– atsižvelgdamas į pagrindų susitarimą dėl tiekimo saugumo, kurį Europos gynybos 
agentūros valdančioji taryba priėmė 2013 m. lapkričio mėn., ir į susijusį elgesio 
kodeksą, taikytiną nustatant prioritetus, kurį Europos gynybos agentūros valdančioji 
taryba priėmė 2013 m. gegužės mėn.,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl Europos gynybos 
pramoninės ir technologinės bazės3 ir į 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl finansų 

                                               
1

OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
2 OL L 216, 2009 8 20, p. 76.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0514.
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krizės poveikio ES valstybių narių gynybos sektoriams1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 ir 54 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto nuomonę (A8-0000/2015),

A. kadangi parengus 2009 m. gynybos dokumentų rinkinį pradėti taikyti nauji teisės aktai
dėl Europos gynybos rinkos ir visos 28 valstybės narės perkėlė naująsias taisykles į savo 
nacionalinę teisės sistemą; kadangi svarbiausias šių naujų teisės aktų aspektas yra 
skaidrumu, nediskriminavimu ir konkurencija pagrįstos reglamentavimo sistemos 
taikymas atsižvelgiant į gynybos sektoriaus specifiką;

B. kadangi valstybės narės yra sutarusios, kad būtina sukurti Europos gynybos įrangos ir 
paslaugų rinką; kadangi Europos Vadovų Taryba netgi paragino nustatyti ES masto 
tvarką tiekimo saugumui užtikrinti; kadangi Sąjungos ir jos kaimynystės saugumui 
nepaprastai svarbūs tinkami pajėgumai ir įrangos tiekimas, taip pat ES strateginis 
savarankiškumas;

C. kadangi nepakankamas Europos gynybos rinkų konsolidavimas šiuo metu, kai Europos 
saugumui daugeliu atžvilgiu gresia tiesioginis pavojus, neturintis precedento nuo 
Šaltojo karo pabaigos, reiškia tai, kad pavojingai didėja Europos gynybos sektoriaus 
priklausomybė nuo išorės veiksnių;

Pokyčiai gynybos rinkose, keliantys grėsmę Europos savarankiškumui

1. tebėra susirūpinęs dėl to, kad daugumoje valstybių narių stipriai paplitęs ir daugeliu 
atveju nekoordinuojamas gynybos biudžeto mažinimas; laikosi nuomonės, kad dėl 
nepakankamo koordinavimo Sąjunga rizikuoja prarasti strateginį arsenalą ir pajėgumus, 
taip pat netekti galimybių, kurios ES strateginio savarankiškumo užtikrinimo, jos 
tiekimo saugumo bei piliečių ir interesų gynybos požiūriais būtų prieinamos 
koordinuojant gynybos politiką ir telkiant gynybos arsenalą bei dalijantis juo;

2. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl ES artimiausioje kaimynystėje paaštrėjusio ginkluoto 
konflikto, hibridinio karo, nestabilumo ir paplitusių žmogaus teisių pažeidimų, taip pat 
dėl terorizmo grėsmės ES viduje; mano, kad dabartinės grėsmės saugumui aktualios 
visai ES ir šis klausimas turėtų būti sprendžiamas vieningai ir suderintai, telkiant 
civilinius ir karinius išteklius bei jais dalijantis; atsižvelgdamas į tai mano, kad itin 
svarbu nešvaistyti išteklių, taip pat kad nepaprastai svarbu geriau naudoti mokesčių 
mokėtojų pinigus ir pažangiai kurti Europos gynybos įrangos rinką bei vystyti Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę (EGPTB);

3. todėl reiškia susirūpinimą dėl to, kad valstybės narės lėtai ir nenuosekliai įgyvendina 
2009 m. gynybos dokumento rinkinio direktyvas, ir atkreipia ypatingą dėmesį į 
stebėsenos vaidmenį, kurį turėtų atlikti Komisija; pripažįsta, jog procesas, kai 
pradedami taikyti nauji teisės aktai, užtrunka, tačiau įspėja, kad taikant juos neteisingai 
ir padrikai rizikuojama gera praktinių standartų kokybe, tai, savo ruožtu, yra kliūtis 

                                               
1 OL C 168 E, 2013 6 14, p. 9.
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direktyvose nustatytiems tikslams pasiekti, taigi kiltų pavojus Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimui ir silpniau vystytųsi EGPTB;

4. įspėja dėl nerimą keliančių pokyčių Europos gynybos rinkoje, dėl kurių šiuo metu, kai 
saugumo sąlygoms gresia vis didesni iššūkiai, didėja Europos gynybos sektoriaus 
priklausomybė nuo išorės veiksnių; ypač įspėja dėl kompleksinės problemos, kurią 
lemia mažėjantis valstybių narių gynybos biudžetas, nuolatinis rinkos susiskaidymas 
nepaisant naujų rinkos taisyklių, didėjanti gynybos pramonės priklausomybė nuo ES 
išorės eksporto ir augančių užsienio investicijų į Europos gynybos sektorių bei 
strateginių nacionalinės ir Europos gynybos pramonės sektorių, turto ir technologijų 
kontrolės perleidimas;

5. pažymi, kad, nors 2013 m. gruodžio mėn. Europos Komisija nesugebėjo tinkamai 
atsižvelgti į šią padėtį, ji parengė tam tikrų veiksmų gaires ir įsipareigojo įvertinti 
pažangą 2015 m. birželio mėn.; pabrėžia, kad, neatsižvelgiant į ribotus užmojus ir toliau 
blogėjančias saugumo sąlygas ES viduje, taip pat į rytus ir pietus nuo ES, nepadaryta 
jokia reali pažanga siekiant atremti esamus saugumo iššūkius ir grėsmes;

6. ragina Europos Vadovų Tarybą išmokti reikiamas pamokas ir imtis konkrečių 
priemonių siekiant išspręsti Europos gynybos rinkos susiskaidymo problemą bei 
garantuoti prieinamus gynybos pajėgumus, kurie būtini Europos saugumui užtikrinti ir 
bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) tikslams pasiekti;

Europos paklausos mažėjimas dėl ribojamo biudžeto: būtinybė toliau bendradarbiauti

7. mano, kad daugybę metų Europoje nepakankamai finansuotą gynybos biudžetą turėtų 
atsverti didesnis valstybių narių bendradarbiavimas, įskaitant aiškiai apibrėžtą gynybos 
biudžeto politiką ir strateginių sprendimų, susijusių su karinės ir dvejopos paskirties 
įrangos įsigijimu, derinimą; pakartoja savo raginimą konsoliduoti paklausą visoje ES –
tai vienintelis būdas pasiekti kritinę masę EGPTB konkurencingumui ir 
savarankiškumui palaikyti; pabrėžia, kad stiprios savarankiškos EGPTB palaikymas –
esminis aspektas norint, kad Europa pajėgtų apginti savo piliečius, interesus ir vertybes, 
atsižvelgdama į Sutartyje nustatytus tikslus, ir vykdyti savo – pasaulinio saugumo 
garanto – pareigas, kaip pažymėjo Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos 
vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai;

8. primena, kad būtina didesnė nacionalinių gynybos planavimo procesų konvergencija, ir 
atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina Sistemingo ir ilgalaikio bendradarbiavimo 
gynybos srityje politikos strategijos priėmimą; visgi apgailestauja, kad ji neprivalomo 
pobūdžio ir kad vadovaujantis ja nepradėtas įgyvendinti aiškus sistemingas procesas; 

9. ragina prioritetą teikti bendradarbiavimo, taip pat telkimo ir dalijimosi iniciatyvoms ir 
šiuo tikslu numatyti paskatas, ypač mokesčių srityje; teigiamai vertina Europos gynybos 
agentūros darbą rengiant bendrų pirkimų mechanizmą ir tikisi, kad jis apims priemones, 
skirtas bendram gynybos įrangos įsigijimui ir priežiūrai skatinti; 

10. primena, kad, vadovaujantis programa „Horizontas 2020“, Įmonių konkurencingumo ir
mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų nuostatomis, gynybos pramonės atstovai, ypač MVĮ, gali kreiptis dėl ES 
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finansavimo dvejopos paskirties ir kitiems projektams; ragina Komisiją ir valstybes 
nares padėti įmonėms, ypač MVĮ, tinkamai pasinaudoti Europos finansavimo 
galimybėmis įgyvendinant su gynyba susijusius projektus;

Didėjanti priklausomybė nuo išorės veiksnių: būtinybė vadovautis bendru požiūriu

11. įspėja, kad Europos gynybos bendrovės savo sumažėjusią apyvartą Europoje vis 
dažniau kompensuoja ES išorės eksportu; šito kaina – įsitraukimas į pražūtingą 
konkurenciją, slaptų technologijų ir intelektinės nuosavybės teisių perdavimas savo 
būsimiesiems konkurentams ir gamybos perkėlimas už ES ribų, taigi pavojuje atsiduria 
Europos tiekimo saugumas ir padidėja bendros pozicijos dėl ginklų eksporto pažeidimų, 
taip pat ginkluoto smurto ir konfliktų kituose regionuose paaštrėjimo rizika; mano, jog, 
tai, kad ES tenka rizikuoti EGPTB priklausomybe nuo klientų trečiosiose šalyse, kurių 
strateginiai interesai kitokie, yra didžiulė strateginė klaida;

12. mano, jog turėtų būtų iš esmės pertvarkyta ES eksporto kontrolės politika siekiant 
sukurti labiau integruotą ES tvarką ir vienodas sąlygas ir užtikrinti, kad pirmenybė būtų 
teikiama bendrai rūpimiems užsienio ir saugumo politikos tikslams, o ne 
trumpalaikiams finansiniams, ekonominiams ir komerciniams interesams; pažymi, kad 
Taryba nesugebėjo užtikrinti vienodo bendrosios pozicijos dėl karinės įrangos eksporto 
kontrolės taikymo; nesupranta, kodėl net tais atvejais, kai perkančioji šalis akivaizdžiai 
nesilaiko keleto iš aštuonių kriterijų, įskaitant susijusius su regioninės taikos, saugumo 
ir stabilumo išsaugojimu, taip pat su perkančiosios šalies elgesiu tarptautinės 
bendruomenės atžvilgiu ir jos pagarba tarptautinės teisės principams, bendrosios 
pozicijos beveik visiškai nesigirdi politinių sprendimų priėmimo sferoje ir viešojoje 
diskusijoje; 

13. ragina valstybes nares laikytis bendrosios pozicijos principų, taip pat visapusiškai ir 
reguliariai informuoti apie savo gynybos įrangos eksporto į trečiąsias šalis padėtį; ragina 
Tarybą, taip pat Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę įvardyti 
priežastis, dėl kurių valstybės narės ne visiškai laikosi atskaitomybės įsipareigojimų, ir 
įgyvendinti naują mechanizmą, kurį taikant ši spraga galėtų būti užpildyta; primena, jog 
bendrosios pozicijos laikymasis nepaprastai svarbus norint užtikrinti, kad būtų 
vadovaujamasi ES principais ir vertybėmis, ypač tarptautinės žmogaus teisių teisės ir 
tarptautinės humanitarinės teisės srityse, taip pat kad būtų vykdomi jos įsipareigojimai, 
susiję su saugumu pasaulyje; 

14. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą dėl dvejopos paskirties objektų eksporto 
kontrolės politikos peržiūros ir šiame kontekste pabrėžia, kad būtina užtikrinti kontrolės 
sąlygas, kuriomis nebūtų trikdomas nevaržomas prekių ir technologijų srautas vidaus 
rinkoje ir užkirstas kelias skirtingam ES taisyklių aiškinimui; 

15. pažymi, kad, nors didėjanti dvejopos paskirties technologijų svarba naudinga gynybos 
sektoriaus ir komercinės gamybos sąveikos požiūriu, dėl jos gynybos sektorius tampa 
priklausomas nuo civilinių tiekimo grandinių, kurios savo gamybą dažnai perkelia už 
Europos ribų; taip pat įspėja dėl to, kad pramoninės tiekimo grandinės darosi vis labiau 
tarptautinės, ir dėl poveikio, kuris pasikeitus savininkams gynybos sektoriuje gali būti 
daromas ES tiekimo saugumui, taip pat dėl padidėjusios grėsmės Europos ir 
nacionaliniam saugumui;
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16. teigiamai vertina Europos gynybos agentūros ir Komisijos darbą, susijusį su ES masto 
tiekimo saugumo tvarka, kurią parengti įgaliojo Europos Vadovų Taryba, ir nekantriai 
laukia 2015 m. birželio mėn., kai patvirtinti bus pristatytas planas, įskaitant konkrečius 
veiksmus; 

17. laikosi nuomonės, jog ES masto tiekimo saugumo tvarka turėtų apimti veiksmingą ES 
masto stebėsenos sistemą, kad būtų galima nustatyti esamas ir galimas pažeidžiamas 
vietas, susijusias su užsienio valstybių kontroliuojamu strateginiu turtu ir tiekimu iš 
trečiųjų šalių; ragina Komisiją sudaryti esamų struktūrų ir strateginių pajėgumų, kuriais 
disponuoja valstybės narės, planą, siekiant įvertinti jų vaidmenį užtikrinant ES, jos 
kaimynystės ir už jų ribų esančių šalių saugumą vadovaujantis bendros užsienio ir 
saugumo politikos (BUSP) ir BSGP gairėmis – taip pat ir pastarosios jūrų, kosmoso ir 
kibernetiniais aspektais;

18. mano, kad esminis aspektas kuriant integruotą Europos gynybos rinką yra valstybių 
narių tarpusavio garantijos ES masto tiekimo saugumo tvarkos atžvilgiu; teigiamai 
vertina Europos gynybos agentūros atnaujintą pagrindų susitarimą dėl ES masto tiekimo 
saugumo tvarkos, kaip priemonę tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, tačiau pažymi, kad 
juo nesukuriami jokie teisiniai įsipareigojimai; laikosi nuomonės, kad ES masto tiekimo 
saugumo tvarka turi būti pagrįsta teisės aktais, ypač visapusišku direktyvos dėl 
pervežimo ES viduje įgyvendinimu, siekiant pašalinti gynybos produktų judėjimo ES 
viduje kliūtis;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 
Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams, 
NATO parlamentinei asamblėjai ir NATO generaliniam sekretoriui.


