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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. посочва, че вследствие на икономическата и финансовата криза продължаващата 

фискална консолидация в ЕС и намаляването на бюджета за отбрана в повечето 

държави-членки могат да доведат до значителни съкращения, свивания или 

закъснения по отношение на програмите при почти всички държави-членки, което 

вероятно ще продължи да оказва въздействие върху европейската отбранителна 

промишленост, както и върху научния напредък на ЕС в този отрасъл, и отбелязва, 

че това може да доведе до загуба на работни места в средносрочен и дългосрочен 

план; 

2. подчертава, че европейската отбранителна промишленост се характеризира с 

различаващи се национални политики и програми, което в допълнение към 

икономическата и финансовата криза би могло да задълбочи още повече 

неблагоприятното въздействие върху промишлеността; призовава за допълнително 

развитие на политиката в областта на отбраната, което да доведе до стабилно 

научноизследователско, технологично и промишлено сътрудничество между 

държавите-членки, да засили конкурентоспособността и устойчивостта на 

отбранителната промишленост; 

3. призовава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат, за да гарантират 

сигурността в киберпространството като неразделна част от сектора на отбраната; 

4. посочва значението на научноизследователската дейност и иновациите в сектора на 

сигурността и отбраната; подчертава по-специално, че е важно изследователската 

програма в областта на сигурността, включена в Седмата рамкова програма, да 

продължи да бъде изпълнявана като независим компонент в следващата Рамкова 

програма; отбелязва необходимостта от трансфер на иновации и технологии между 

цивилната и военната промишленост, по аналогия с това, което успешно се 

извършва в секторите на комуникациите и космическото пространство, вследствие 

на преминаването през последните години от традиционни военни операции към 

миротворчески операции, антитерористични дейности, хуманитарно подпомагане и 

подкрепа за гражданските органи, както и повишената необходимост от 

приложения в сферата на гражданската защита в случаи на природни или 

предизвикани от човека бедствия; призовава следователно за приспособяване и 

разнообразяване на сектора на отбраната на ЕС; 

5. отбелязва, че през ноември 2007 г. европейските министри на отбраната се 

споразумяха за общи стандарти, съгласно които да увеличат разходите за научни 

изследвания и технологии в областта на отбраната на 2% от общите разходи за 

отбрана, а разходите за научни изследвания и технологии за съвместната 

европейска отбрана на 20%; 

6. отбелязва въпреки това, че понастоящем малко над 1% от общите разходи за 
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отбрана в Европа се инвестират в научни изследвания и технологии, а само около 

10% от тях се разходват по линия на европейското сътрудничество, затова нуждата 

от повишаване на европейските усилия в тази област е особено наложителна; 

7. отбелязва, че отсъствието на обща политика в областта на отбранителната 

промишленост доведе до значителна фрагментация на пазара в областта на 

отбраната от гледна точка на търсенето и предлагането, нормативните уредби и 

стандартите; признава, че обща политика в областта на отбранителната 

промишленост е оправдана икономически, с цел да се засили ролята на 

Европейския съюз в световен план и да се поддържа технологичния капацитет на 

Европа, като същевременно се вземат предвид спецификите на всяка държава-

членка; поради това счита, че европейската политика в областта на отбранителната 

промишленост следва да насърчава многостранното сътрудничество в полза на ЕС, 

като откроява основните промишлени цели, очертава сравнителните предимства и 

стратегически промишлени сектори и подчертава ролята на Европейската агенция 

по отбрана (EDA), един от основните участници при дефинирането на европейската 

промишлена политика, и органите на Организацията на Северноатлантическия 

договор (НАТО) при оказването на подкрепа на сътрудничеството между 

държавите-членки; освен това признава необходимостта от „Приоритетни цели 

2030 на отбранителната промишленост“, за да се подпомогне координирането на 

политиките на държавите-членки в сферата на отбраната; отбелязва, че 

трансграничното и трансатлантическото промишлено сътрудничество могат да 

улеснят достъпа до нови технологии, да насърчат напредничавото развитие на 

продукти и да осигурят стимул за търсене на ефективни мерки за намаляване и 

съкращаване на производствения цикъл; отбелязва, че поради финансовата криза 

нито една отбранителна промишленост в ЕС не може да бъде жизнеспособна на 

национално равнище и че стремежът към консолидиране на отбранителната 

промишленост в ЕС ще доведе до намаляване на бюджетите за отбрана; 

8. подчертава значението на подобряването на дългосрочната конкурентоспособност 

на европейската отбранителна промишленост, за да се гарантира по-добър достъп 

до пазарите на трети страни, и по-специално до нововъзникващите пазари; 

9. предлага освен това да се въведе европейско звено за контрол и икономическо 

разузнаване, което да предоставя необходимите средства за справяне с 

международната конкуренция и поддържане на конкурентоспособността на Европа 

в международен план; 

10. приветства директивите относно обществените поръчки и трансферите, които имат 

за цел да увеличат конкуренцията и прозрачността и да улеснят трансфера на 

технологии; насърчава, въз основата на обединяване и обмен на инициативи, по-

висока степен на консолидация на търсенето чрез съвместни проекти за научни 

изследвания и технологии или чрез обединяването на търсенето за съвместни 

способности, като се отчитат притесненията на отбранителната промишленост, 

включително МСП, и като се признава, че невинаги е икономически изгодно или 

изпълнимо отбранителната промишленост на всяка държава-членка да действа 

напълно самостоятелно; призовава Комисията да подкрепя базата на 

отбранителната промишленост и технологии като създаде процедура за общностни 
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преференции поради спецификите на определено отбранително оборудване, за 

което е важно да се поддържа стратегическа автономност и оперативен 

суверенитет;  отбелязва, че що се отнася до предлагането, по-слабо 

конкурентноспособните дружества, които не могат да приложат стратегия за 

задвижван от износа растеж, следва да се стремят към разнообразяване на 

портфейла от стоки от сферата на отбраната към гражданската сигурност или 

двойна употреба на стоките, въпреки че известна степен на консолидация на 

предлагането е неизбежна; 

11. призовава ЕС и държавите-членки да проучат възможностите на споразуменията в 

областта на отбраната, сключени с други външни партньори; 

12. припомня, че съгласно правното основание на Седмата рамкова програма 

изследователските дейности, подпомагани от Седмата рамкова програма, следва да 

спазват основните етични принципи, включително принципите, съдържащи се в 

Хартата на основните права на Европейския съюз; призовава Комисията да 

подобри начина, по който прилага етичните принципи при оценката на критериите 

за допустимост до участие в програми от Седмата рамкова програма за научни 

изследвания в област „сигурност“; освен това призовава Комисията да превърне 

етичната и социално насочената оценка на въздействието в стандартен елемент от 

всеки проект, който ще бъде финансиран от Седмата рамкова програма и бъдещите 

програми за научни изследвания; 
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