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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve vývoja na európskych obranných trhoch na bezpečnosť a obranné schopnosti v 
Európe
(2015/2037(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 19. - 20. decembra 2013 o spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politike,

– so zreteľom na závery Rady z 18. novembra 2014 o spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politike,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla  2013 s názvom Smerom ku 
konkurencieschopnejšiemu a efektívnejšiemu odvetviu obrany a bezpečnosti 
(COM(2013)0542) a súvisiaci vykonávací plán z 24. júna 2014 (COM(2014)0387),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 
o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci 
Spoločenstva1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 
o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku 
tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach 
obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES2,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa 
vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie 
a materiálu,

– so zreteľom na Politický rámec pre systematickú a dlhodobú obrannú spoluprácu, ktorý 
Rada prijala 18. novembra 2014,

– so zreteľom na rámcové dojednanie o bezpečnosti dodávok medzi podpísanými 
členskými štátmi, ktoré prijal Riadiaci výbor Európskej obrannej agentúry v novembri 
2013, a súvisiaci kódex správania pri stanovovaní priorít, ktorý prijal Riadiaci výbor 
Európskej obrannej agentúry v máji 2014,

– so zreteľom na uznesenia z 21. novembra 2013 o európskej obrannej technologickej a 
priemyselnej základni3 a zo 14. decembra 2011 o vplyve finančnej krízy na sektor 

                                               
1
  Ú. v. ES L 146, 10.6.2009, s. 1.

2  Ú. v. ES L 216, 20.8.2009, s. 76.
3  Prijaté texty, P7_TA(2013)0514.
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obrany v členských štátoch EÚ1,

– so zreteľom na články 52 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výbor pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (A8-0000/2015),

A. keďže právne predpisy o európskom obrannom trhu sa zaviedli v rámci obranného 
balíka z roku 2009 a 28 členských štátov transponovalo nové predpisy do svojich 
vnútroštátnych právnych poriadkov; keďže podstatou týchto nových právnych 
predpisov je zavedenie regulačného rámca vychádzajúceho z transparentnosti, 
nediskriminácie a hospodárskej súťaže, ktorý rieši špecifickosti obranného odvetvia;

B. keďže členské štáty súhlasili s tým, že treba vytvoriť európsky trh pre obranné 
zariadenia a služby; keďže Európska rada dokonca požadovala zavedenie 
celoeurópskeho režimu bezpečnosti dodávok; keďže primerané schopnosti a dodávky 
zariadenia a strategická autonómia EÚ sú mimoriadne dôležité pre bezpečnosť Únie, 
ako aj jej susedov;

C. keďže nedostatočná konsolidácie na európskych obranných trhoch znamená, že 
nebezpečným tempom rastie vonkajšia závislosť európskeho obranného sektora, a to v 
čase mnohonásobného a priameho ohrozovania európskej bezpečnosti, ktoré od 
skončenia studenej vojny nabralo neslýchané rozmery;

Vývoj na obranných trhoch ohrozuje európsku autonómiu

1. zostáva znepokojený rozsiahlymi a veľmi nekoordinovanými škrtmi v obranných 
rozpočtoch väčšiny členských štátov; zastáva názor, že nedostatočná koordinácia 
ohrozuje Únie, a to uvoľňovaním strategických aktív a schopností a stratou príležitostí, 
ktoré by koordinácia obranných politík a zhromažďovanie a spoločné využívanie 
obranných aktív mohla priniesť, čo sa týka napĺňania strategickej autonómie EÚ, 
bezpečnosti dodávok a obrany jej občanov a záujmov;

2. je hlboko znepokojený vlnou ozbrojených konfliktov, hybridnou vojnou, nestabilitou a 
rozsiahlym porušovaním ľudských práv v bezprostrednom susedstve EÚ a hrozbou 
terorizmu vnútri EÚ; je presvedčený, že súčasné bezpečnostné hrozby sú spoločné pre 
celú EÚ a mali by sa riešiť jednotným a koordinovaným spôsobom, zhromažďovaním a 
spoločným využívaním civilných a vojenských zdrojov; je presvedčený v tejto 
súvislosti, že je veľmi dôležité, aby sa neplytvalo zdrojmi, aby sa lepšie využívali 
peniaze daňových poplatníkov, aby sa pokročilo pri vytváraní európskeho trhu s 
obranným zariadením a aby sa rozvinula európska obranná technologická a priemyselná 
základňa (EDTIB);

3. preto je znepokojený pomalým tempom a nedôslednosťou vykonávania smerníc 
obranného balíka z roku 2009 členskými štátmi a zdôrazňuje dôležitosť monitorovania 
úlohy Komisie, ktorú by mala plniť; uznáva, že zavádzanie nových právnych predpisov 
je zdĺhavým procesom, ale upozorňuje, že nesprávne a rozptýlené uplatňovanie hrozí 

                                               
1  Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 9.
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vytvorením zlých noriem praxe, čím sa ohrozuje dosiahnutie cieľov jasne, ktoré sa v 
smerniciach jasne vysvetľujú, čo znamená, že sa kompromituje zavedenie európskeho 
trhu s obranným zariadením a oslabuje vývoj EDTIB;

4. upozorňuje na znepokojujúci vývoj na európskom obrannom trhu, pre ktorý sa zväčšuje 
vonkajšia závislosť európskeho obranného odvetvia v časoch čoraz problematickejšieho 
bezpečnostného prostredia; upozorňuje predovšetkým na kombináciu klesajúcich 
rozpočtov členských štátov na obranu, pokračujúcu roztrieštenosť trhu napriek novým 
predpisom o vnútornom trhu, čoraz väčšiu závislosť obranného priemyslu od vývozu 
mimo EÚ a rastúce zahraničné investície do európskeho obranného sektoru, slabnúcu 
kontrolu nad strategickými štátnymi a európskymi obrannými odvetviami, aktívami a 
technológiami;

5. konštatuje, že Európska rada síce v decembri 2013 nereagovala primerane na túto 
situáciu, ale načrtla viacero smerovaní ďalších krokov a zaviazala sa, že v júni roku 
2015 vyhodnotí dosiahnutý pokrok; zdôrazňuje, že napriek obmedzenému želaniu a 
ďalšiemu zhoršovaniu bezpečnostného prostredia tak vnútri, ako aj na východe a na 
juhu EÚ, pri riešení súčasných bezpečnostných problémov a hrozieb sa nedosiahol 
skutočný pokrok;

6. naliehavo vyzýva Európsku radu, aby si vzala ponaučenie a prijala konkrétne opatrenia 
na prekonanie roztrieštenosti európskeho obranného trhu v záujme zaručenia 
dostupnosti obranných schopností potrebných na zaistenie európskej bezpečnosti a na 
plnenie cieľom SBOP;

Menší európsky dopyt z dôvodu rozpočtových škrtov: potreba ďalšej spolupráce

7. je presvedčený, že roky podfinancovaných obranných rozpočtov v Európe sa musia 
vyvážiť užšou spoluprácou medzi členskými štátmi, ako aj skĺbením politík obranných 
rozpočtov a koordináciou strategických výberov týkajúcich sa nákupu vojenského 
materiálu a materiálu na dvojaké používanie; pripomína svoju požiadavku na 
konsolidáciu v celej EÚ, čo je jediným prostriedkom na dosiahnutie kritického 
množstva, aby sa udržala konkurencieschopná a nezávislá EDTIB; zdôrazňuje, že 
zachovanie silnej a autonómnej EDTIB je kľúčovým prvkom európskej schopnosti 
chrániť svojich občanov, svoje záujmy a hodnoty v súlade s cieľmi zmluvy a plniť svoje 
úlohy ako garanta globálnej bezpečnosti, ako zdôraznila podpredsedníčka Komisie / 
vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP); 

8. pripomína potreby pevnejšieho zbližovania vnútroštátnych procesov obranného 
plánovania a v tejto súvislosti víta prijatie Politického rámca na systematickú a 
dlhodobú obrannú spoluprácu; považuje však za poľutovaniahodnú jeho nezáväznú 
povahu a skutočnosť, že nezaviedol jasný a štruktúrovaný proces; 

9. požaduje, aby sa uprednostňovala spolupráca, zhromažďovanie a spoločné využívanie 
iniciatív a aby sa na tento účel vytvorili stimuly, najmä daňové stimuly; víta prácu 
Európskej obrannej agentúry na mechanizme spoločného obstarávania a očakáva, že 
tento mechanizmus bude obsahovať opatrenia na stimulovanie spoločného nákupu a 
podpory obranného zariadenia; 
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10. pripomína, že obranné odvetvia, ale najmä malé a stredné podniky môžu v rámci 
programov Horizont 2020, COSME a európskych štrukturálnych a investičných fondov 
žiadať o financovanie projektov na dvojaké využívanie a ďalších projektov zo zdrojov 
EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomáhali spoločnostiam, najmä malým a 
stredným podnikov, pri vyžívaní príležitostí európskeho financovania pre projekty 
súvisiace s obranou;

Rast vonkajšej závislosti: potreba spoločného prístupu

11. upozorňuje, že európske spoločnosti pôsobiace v obrannom odvetví čoraz častejšie 
získavajú kompenzácie za znížený obrat prostredníctvom vývozu mimo EÚ za cenu 
zapojenia sa do rutinnej súťaže, prenosu citlivých technológií a práv duševného 
vlastníctva budúcim konkurentom a presúvania výroby mimo EÚ, čím sa kompromituje 
európska bezpečnosť dodávok a zväčšuje nebezpečenstvo porušovania spoločnej 
pozície k vývozu zbraní a podporovania ozbrojeného násilia a konfliktov v iných 
regiónoch; je presvedčený, že vystavenie Európskej únie riziku toho, že EDTIB by bola 
závislá od zákazníkov v tretích mocnostiach s rozličnými strategickými záujmami, 
predstavuje vážnu strategickú chybu;

12. je presvedčený, že politiky EÚ na kontrolu vývozu by sa mali podstatne prepracovať s 
cieľom pripraviť integrovanejší režim EÚ a rovnaké podmienky, čím by sa zabezpečilo, 
aby preklenovacie ciele zahraničnej a bezpečnostnej politiky mali prednosť pred 
krátkodobými finančnými, ekonomickými a komerčnými záujmami; konštatuje, že Rada 
nedokázala zabezpečiť jednotné uplatňovanie spoločnej pozície ku kontrole vývozu 
vojenského zariadenia; vyslovuje znepokojenie, že dokonca ja v prípadoch, keď 
nakupujúca krajina očividne nespĺňa viacero kritérií z ôsmich vrátane kritérií o 
zachovaní regionálneho mieru, bezpečnosti a stability, ako aj kritéria týkajúceho sa 
správania nakupujúcej krajiny vo vzťahu s medzinárodným spoločenstvom a 
dodržiavaním medzinárodného práva, spoločná pozícia takmer úplne chýba tak vo sfére 
politického rozhodovania, ako aj vo verejnej diskusii; 

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby plnili zásadu spoločnej pozície a podrobne a 
pravidelne informovali o stave ich vývozov obranného zariadenia do tretích krajín; 
vyzýva Radu a PK/VP, aby sa zistili dôvody, prečo členské štáty úplne nedodržiavajú 
povinnosť predkladania správ, a aby zaviedli nový mechanizmus, ktorý by vyplnil túto 
medzeru; pripomína, že dodržiavanie spoločnej pozície je základom plnenia zásad a 
hodnôt EÚ, najmä v oblasti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a 
medzinárodného humanitárneho práva a jeho zodpovednosti, čo sa týka globálnej 
bezpečnosti; 

14. berie na vedomie oznámenie Komisie o prehodnotení politiky kontroly vývozu 
predmetov na dvojaké použitie a v tejto súvislosti zdôrazňuje nevyhnutnosť 
zabezpečenia kontrolných modalít, ktoré nebránia voľnému toku tovaru a technológií v 
rámci vnútorného trhu a zabraňujú rozličným interpretáciám predpisov EÚ; 

15. konštatuje, že čoraz väčšia dôležitosť technológií dvojakého použitia síce ponúka 
výhody, čo sa týka synergie medzi obranným sektorom a komerčnou výrobou, ale závisí 
aj od civilných dodávateľských reťazcov, ktoré často umiestňujú svoju výrobu mimo 
Európy; upozorňuje aj na čoraz väčšiu internacionalizáciu priemyselných 
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dodávateľských reťazcov a na účinky, ktoré zmeny vlastníctva v obrannom sektore 
môžu mať na bezpečnosť dodávok v EÚ, ako aj na väčšie riziko pre európsku a národnú 
bezpečnosť;

16. víta prácu Európskej obrannej agentúry a Komisie na režime celoeurópskej bezpečnosti 
dodávok na základe poverenia Európskou radou, a teší sa na plán konkrétnych krokov, 
ktorý sa má predložiť na schválenie v júni 2015; 

17. zastáva názor, že režim bezpečnosti dodávok by mal obsahovať účinný celoeurópsky 
monitorovací systém, aby sa dali zistiť existujúce a možné slabé miesta, čo sa týka 
zahraničnej kontroly strategických aktív a dodávok z tretích krajín; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zmapovala existujúce štruktúry a strategické schopnosti ovládané 
členskými štátmi s cieľom posúdenia svojej úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti EÚ a jej 
susedov a ich susedov v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a 
SBOP, čo sa týka ich námorného, ako aj vesmírneho a kybernetického rozmeru;

18. domnieva sa, že vzájomné záruky bezpečnosti dodávok medzi členskými štátmi by mali 
byť základným prvkom budovania integrovaného európskeho obranného trhu; víta 
aktualizovaný rámcový dohovor Európskej obrannej agentúry o bezpečnosti dodávok 
ako nástroj, ktorý posilňuje vzájomnú dôveru, ale konštatuje, že nevytvára právne 
záväzky; zastáva názor, že celoeurópsky režim bezpečnosti dodávok musí vychádzať z 
právnych predpisov, a najmä z úplného vykonávania smernice o transferoch vnútri EÚ, 
aby sa odstránili prekážky pohybu výrobkov obranného priemyslu vnútri EÚ;

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov EÚ, 
Parlamentnému zhromaždeniu NATO a generálnemu tajomníkov NATO.


