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Pozměňovací návrh 38
Urmas Paet
za skupinu Renew

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. vyzývá Radu, aby přijala postoj 
Parlamentu k článku 5 budoucího nařízení 
o Evropském obranném fondu; zdůrazňuje, 
že je nutné bezodkladně dokončit Evropský 
obranný fond; připomíná, že tento nástroj 
nebyl zatím definitivně schválen a že v 
dubnu 2019 došlo pouze k částečné 
politické dohodě; zdůrazňuje, že je důležité 
zachovat postoj Evropského parlamentu, 
pokud jde o výši finančních prostředků 
Evropského obranného fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; vyzývá Komisi, aby 
účast třetích zemí podmínila recipročním 
otevřením zbrojního trhu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu 
(zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty), pilotní projekt a 
přípravné opatření týkající se výzkumu v 
oblasti obrany; vyzývá členské státy, aby 
se nadále plně účastnily rozhodovacího 
procesu vzhledem k tomu, že jsou 
konečnými klienty obranného průmyslu, 
aby bylo zaručeno, že programy budou 
odpovídat strategickým potřebám SBOP a 
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členských států; domnívá se, že úspěch 
Evropského obranného fondu bude záviset 
na jeho schopnosti zajišťovat specifické 
potřeby obrany zúčastněných států, 
prosazovat obranný materiál, který je 
možné použít, zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
zajistit doplňování vnitrostátních investic 
na obranu a předcházet komplikacím ve 
spolupráci, která se zakládá na společné 
unijní standardizaci výzbroje a vojenského 
vybavení a interoperabilitě; domnívá se, že 
rozvoj evropského obranného průmyslu 
regulací přístupu subjektů kontrolovaných 
třetími stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie a není v rozporu s 
bezpečnostními a obrannými zájmy EU a 
jejích členských států;
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