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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na varnost in obrambne zmogljivosti v 
Evropi
(2015/2037(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. in 20. decembra 2013 o skupni varnostni in 
obrambni politiki,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. novembra 2014 o skupni varnostni in obrambni 
politiki,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. julija 2013 z naslovom Za konkurenčnejši 
in učinkovitejši obrambni in varnostni sektor (COM(2013)0542) in z njim povezanega 
časovnega načrta za izvajanje z dne 24. julija 2013 (COM(2014)0387),

– ob upoštevanju Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 
2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti1,

– ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki 
jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES2,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta 2008/994/SZVP z dne 8. decembra 2008 o 
opredelitvi skupnih predpisov o nadzoru izvoza vojaške tehnologije in opreme,

– ob upoštevanju okvira politike za sistematično in dolgoročno obrambno sodelovanje, ki 
ga je Svet sprejel 18. novembra 2014,

– ob upoštevanju posodobljenega okvirnega mehanizma za zanesljivo oskrbo med 
sodelujočimi državami članicami, ki ga je novembra 2013 sprejel usmerjevalni odbor 
Evropske obrambne agencije, in z njim povezanega kodeksa o prednostnem razvrščanju, 
ki ga je isti odbor sprejel maja 2014,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 21. novembra 2013 o tehnološki in industrijski 
bazi evropske obrambe3 in z dne 14. decembra 2011 o vplivu finančne krize na 
obrambne sektorje držav članic EU4,

– ob upoštevanju člena 52 ter člena 54 Poslovnika,

                                               
1 UL L 146, 10.6.2009, str. 1.
2

UL L 216, 20.8.2009, str. 76.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0514.
4 UL C 168 E, 14.6.2013, str. 9.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov (A8-0000/2015),

A. ker je bila nova evropska zakonodaja obrambnega trga uvedena v okviru obrambnega 
svežnja iz leta 2009 in je vseh 28 držav članic nova pravila preneslo v svoj nacionalni
pravni red; ker je bistvo te nove zakonodaje uvedba regulativnega okvira na podlagi 
preglednosti, nediskriminacije in konkurence, ki obravnava posebnosti obrambnega 
sektorja;

B. ker so se države članice strinjale, da je treba oblikovati evropski trg za obrambno 
opremo in storitve; ker je Evropski svet pozval celo k vzpostavitvi sistema za zanesljivo 
oskrbo na ravni EU; ker so ustrezne zmogljivosti in ustrezna oskrba z opremo ter 
strateška neodvisnost EU bistvene za varnost Unije in njenega sosedstva;

C. ker se zaradi pomanjkanja konsolidacije na evropskih obrambnih trgih nevarno 
povečuje zunanja odvisnost evropskega obrambnega sektorja v času številnih in 
neposrednih groženj evropski varnosti, ki se pojavljajo prvič po koncu hladne vojne;

Dogajanje na obrambnih trgih ogroža evropsko neodvisnost

1. je zaskrbljen zaradi številnih in pogosto neusklajenih rezov obrambnega proračuna v 
večini držav članic; meni, da to pomanjkanje usklajenosti ogroža Unijo z 
zmanjševanjem strateških sredstev in zmogljivosti ter z izgubo priložnosti, ki bi jih 
usklajevanje obrambnih politik ter združevanje in souporaba obrambnih sredstev lahko 
prineslo v smislu zagotavljanja strateške neodvisnosti EU, njene zanesljive oskrbe ter 
obrambe njenih državljanov in interesov;

2. je zelo zaskrbljen zaradi oboroženih spopadov, hibridnih vojn, nestabilnosti in pogostih 
kršitev človekovih pravic v neposredni bližini EU ter zaradi grožnje terorizma znotraj 
EU; meni, da so sedanje varnostne grožnje skupne EU kot celoti in bi jih bilo treba 
obravnavati enotno in usklajeno z združevanjem in souporabo civilnih in vojaških virov; 
v zvezi s tem verjame, da je pomembno, da ne tratimo sredstev, in da so bistvenega 
pomena boljša uporaba davkoplačevalskega denarja, napredek pri vzpostavitvi 
evropskega trga obrambne opreme in razvoj tehnološke in industrijske baze evropske 
obrambe;

3. je zaskrbljen, ker države članice direktive iz obrambnega svežnja iz leta 2009 izvajajo 
prepočasi in nedosledno, in poudarja pomen spremljanja, ki bi ga morala izvajati 
Komisija; priznava, da je uvedba nove zakonodaje dolgotrajen proces, vendar opozarja, 
da utegne nepravilna in razpršena uporaba ustvariti primere slabe prakse ter tako 
ogroziti uresničitev ciljev iz direktiv in s tem ogroziti vzpostavitev evropskega trga za 
obrambno opremo in oslabiti razvoj tehnološke in industrijske baze evropske obrambe;

4. opozarja na zaskrbljujoče dogajanje na evropskem obrambnem trgu, ki povečuje 
zunanjo odvisnost evropskega obrambnega sektorja v obdobju, ko se pojavlja vse več 
varnostnih izzivov; opozarja predvsem na kombinacijo vse manjšega proračuna držav 
članic za obrambo, nadaljnje fragmentacije trga kljub novim pravilom notranjega trga, 
vse večje odvisnosti obrambne industrije od izvoza izven EU in vse večjih tujih naložb 
v evropski obrambni sektor, s čimer se zmanjšuje nadzor EU nad donosom strateških 
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nacionalnih in evropskih obrambnih industrij, sredstev in tehnologij;

5. ugotavlja, da Evropski svet decembra 2013 ni pripravil ustreznega odziva na te razmere, 
je pa izpostavil več smeri ukrepanja in se zavezal, da bo junija 2015 preveril napredek; 
poudarja, da kljub omejenim ambicijam in vse slabšim varnostnim razmeram v EU ter 
na njenem vzhodu in jugu ni bilo napredka pri obravnavi sedanjih varnostnih izzivov in 
groženj;

6. poziva Evropski svet, naj iz tega potegne ustrezne ugotovitve in naj sprejme konkretne 
ukrepe za odpravo fragmentacije evropskega obrambnega trga, da bi zagotovili 
razpoložljivost obrambnih zmogljivosti, potrebnih za zagotovitev evropske varnosti in 
uresničitev ciljev skupne varnostne in obrambne politike;

Manjše evropsko povpraševanje zaradi proračunskih rezov: potreba po nadaljnjem 
sodelovanju

7. meni, da je treba leta prenizkih obrambnih proračunov nadoknaditi z večjim 
sodelovanjem med državami članicami, med drugim z opredelitvijo politik za obrambni 
proračun in z usklajevanjem strateških odločitev glede nakupa vojaške opreme in 
opreme z dvojno rabo; ponovno poziva h konsolidaciji povpraševanja v EU, saj je le 
tako mogoče doseči kritično maso za ohranjanje konkurenčne in neodvisne tehnološke 
in industrijske baze evropske obrambe; poudarja, da je ohranjanje močne in neodvisne 
tehnološke in industrijske baze evropske obrambe bistveno za zmožnost Evrope, da v 
skladu s cilji Pogodbe zaščiti svoje državljane, interese in vrednote in da izpolni svoje 
obveznosti svetovnega varuha, kot je poudarila podpredsednica Komisije/visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko;

8. opozarja na potrebo po večji konvergenci nacionalnih postopkov obrambnega 
načrtovanja in v zvezi s tem pozdravlja sprejem okvira politike za sistematično in 
dolgoročno obrambno sodelovanje; kljub temu obžaluje, da je okvir nezavezujoč in da 
ni uvedel jasnega in strukturiranega postopka; 

9. zahteva, naj se da prednost sodelovanju ter združevanju in izmenjavi pobud ter naj se v 
ta namen ustvarijo spodbude, predvsem davčne narave; pozdravlja delo Evropske 
obrambne agencije v zvezi z mehanizmom skupnih javnih naročil in pričakuje, da bo ta 
mehanizem vseboval ukrepe za spodbujanje skupne nabave obrambne opreme in 
podpore zanjo; 

10. opozarja, da lahko obrambne industrije, predvsem mala in srednja podjetja, v okviru 
programa Obzorje 2020, COSME ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov
zaprosijo za sredstva EU za dvojno rabo in druge projekte; poziva Komisijo in države 
članice, naj podjetjem, predvsem malim in srednjim, pomagajo pri ustreznem črpanju 
evropskih sredstev za projekte, povezane z obrambo;

Vse večja zunanja odvisnost: potreba po skupnem pristopu

11. opozarja, da evropska obrambna podjetja svoje manjše prihodke v Evropi nadomeščajo 
z izvozom iz EU, pri čemer se srečujejo z uničujočo konkurenco, prenašajo občutljivo 
tehnologijo in pravice intelektualne lastnine k prihodnjim konkurentom ter selijo 
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proizvodnjo izven EU, s tem pa ogrožajo evropsko zanesljivo oskrbo in povečujejo 
možnost kršenja skupnega stališča EU o izvozu orožja ter prispevajo k zaostritvi 
oboroženega nasilja in konfliktov v drugih regijah; meni, da je izpostavljanje EU 
tveganju, da bo tehnološka in industrijska baza evropske obrambe odvisna od strank iz 
tretjih sil z drugimi strateškimi interesi, resna strateška napaka;

12. meni, da je treba politike EU za nadzor izvoza bistveno spremeniti, da bi razvili bolj 
integriran režim EU in enake konkurenčne pogoje, pri čemer je treba zagotoviti 
prednost skupnih ciljev zunanje in varnostne politike pred kratkoročnimi finančnimi, 
gospodarskimi in trgovinskimi interesi; ugotavlja, da Svet ni uspel zagotoviti enotne 
uporabe skupnega stališča o nadzoru nad izvozom vojaške opreme; je zaskrbljen, ker 
celo v primerih, ko država, ki kupuje, očitno ne spoštuje več od osmih meril, vključno s 
tistimi o ohranitvi miru, varnosti in stabilnosti v regiji in tistimi o ravnanju države, ki 
kupuje, v odnosu do mednarodne skupnosti ter o njenem spoštovanju mednarodnega 
prava, skupno stališče skoraj ni prisotno v političnem odločanju in v javni razpravi; 

13. poziva države članice, naj spoštujejo načela skupnega stališča in naj v celoti in redno
poročajo o svojem izvozu obrambne opreme v tretje države; poziva Svet in 
podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, naj najdeta razloge, zakaj države članice pomanjkljivo izpolnjujejo obveznost 
poročanja, in naj izvajata mehanizem za zapolnitev te vrzeli; opozarja, da je upoštevanje 
skupnega stališča bistvenega pomena za spoštovanje načel in vrednot EU, predvsem na 
področju mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega človekoljubnega 
prava in glede na odgovornost EU glede svetovne varnosti;

14. je seznanjen s sporočilom Komisije o pregledu politike nadzora izvoza blaga z dvojno 
rabo in v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti načine nadzora, ki ne bodo 
ogrožali prostega pretoka blaga in tehnologije na notranjem trgu, in preprečiti različne 
interpretacije pravil EU; 

15. ugotavlja, da vse večji pomen tehnologij z dvojno rabo ponuja koristi v smislu sinergij 
med obrambnim sektorjem in komercialno proizvodnjo, obenem pa obrambni sektor 
postaja odvisen od civilnih oskrbovalnih verig, ki imajo svojo proizvodnjo pogosto 
zunaj Evrope; opozarja tudi na rastočo internacionalizacijo industrijskih oskrbovalnih 
verig in na učinke, ki jih utegnejo imeti spremembe lastništva v obrambnem sektorju na 
zanesljivost oskrbe EU, ter na povišana tveganja za evropsko in nacionalno varnost;

16. pozdravlja delo Evropske obrambne agencije in Komisije na področju sistema 
zanesljivosti oskrbe na ravni EU, za kar ju je pooblastil Evropski svet, in z veseljem 
pričakuje časovni načrt s konkretnimi ukrepi, ki naj bi bil predložen v odobritev junija 
2015; 

17. meni, da bi moral imeti sistem zanesljivosti oskrbe učinkovit sistem spremljanja na 
ravni EU, s katerim bi opredelili obstoječe in potencialne šibke točke v smislu tujega 
nadzora strateških sredstev in oskrbe iz tretjih držav; poziva Komisijo, naj popiše 
obstoječe strukture in strateške zmogljivosti držav članic, da bi ocenila svojo vlogo pri 
zagotavljanju varnosti EU, njenega sosedstva in širše v okviru skupne zunanje in 
varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, tudi kar zadeva njeno 
morsko, vesoljsko in kibernetsko razsežnost;
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18. meni, da je medsebojna pomoč med državami članicami v okviru sistema zanesljivosti 
oskrbe na ravni EU bistvena za vzpostavitev integriranega obrambnega trga; pozdravlja 
posodobljeno okvirno ureditev Evropske obrambne agencije na področju sistema 
zanesljivosti oskrbe na ravni EU kot instrument, ki krepi medsebojno zaupanje, vendar 
ugotavlja, da okvir ne uvaja pravne obveznosti; meni, da mora sistem zanesljivosti 
oskrbe na ravni EU temeljiti na zakonodaji, predvsem na polnem izvajanju direktive o 
prenosih obrambnih proizvodov znotraj EU, da bi odstranili ovire pretoku obrambnih 
proizvodov znotraj EU;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic EU, parlamentarni skupščini Nata 
in generalnemu sekretarju Nata.


