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75. ragina Tarybą patvirtinti 
Parlamento poziciją dėl būsimo reglamento 
dėl EGF 5 straipsnio; pabrėžia, kad reikia 
nedelsiant baigti rengti EGF; primena, kad 
ši priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
ragina Komisiją kaip trečiųjų šalių 
dalyvavimo sąlygą numatyti abipusį 
ginklų rinkų atvėrimą; atsižvelgdamas į 
tai, primena labai jautrų ir strateginį 
gynybos srities mokslinių tyrimų pobūdį 
tiek pramonės konkurencingumo, tiek ES 
strateginio savarankiškumo požiūriu; 
ragina tinkamai atsižvelgti į pradinę patirtį, 
įgytą įgyvendinant Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (ypač patirtį, 
susijusią su leidžiančių nukrypti nuostatų 
taikymu reikalavimus atitinkantiems 
subjektams), bandomąjį projektą ir ES 
gynybos srities mokslinių tyrimų 
parengiamuosius veiksmus; prašo visuomet 
visapusiškai įtraukti valstybes nares į 
sprendimų priėmimo procesus, nes jos yra 
galutinės gynybos pramonės klientės, 
siekiant užtikrinti, kad programos atitiktų 
BSGP ir valstybių narių strategines 
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poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
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reikmes; mano, kad Europos gynybos 
fondo sėkmė priklausys nuo jo gebėjimo 
integruoti dalyvaujančių valstybių gynybos 
ypatumus, skatinti gynybos įrangą, kurią 
galima dislokuoti, ir užtikrinti pakankamus 
biudžeto išteklius, kartu išvengiant 
pramonės kompetencijos dubliavimo, 
nacionalinių gynybos investicijų išstūmimo 
poveikio, programų vykdymo 
bendradarbiaujant sudėtingumo, ir 
užtikrinant, kad šis bendradarbiavimas būtų 
grindžiamas bendra ES ginkluotės ir 
karinės įrangos standartizacija ir funkciniu 
suderinamumu; mano, kad Europos 
gynybos pramonės vystymas 
reglamentuojant trečiųjų (ne Sąjungos) 
šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie 
projektų, finansuojamų iš Fondo, visiškai 
atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį ir neprieštarauja ES 
ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos 
interesams;
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ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos 
interesams;

Or. en


