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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že v důsledku hospodářské a finanční krize může probíhající fiskální 

konsolidace v rámci celé EU a snižování rozpočtů resortů obrany ve většině členských 

států vést k podstatným škrtům v programech, k jejich omezení nebo zpoždění, a to téměř 

ve všech členských státech, což by mohlo mít posléze nepříznivý dopad na evropský 

obranný průmysl a na vědecký pokrok Evropské unie v tomto odvětví, a konstatuje, že to 

může mít za následek ztrátu pracovních míst ve střednědobém a dlouhodobém horizontu; 

2. zdůrazňuje, že evropský obranný průmysl se vyznačuje odlišností vnitrostátních politik a 

programů, což by kromě hospodářské a finanční krize mohlo ještě dále zhoršit nepříznivé 

dopady na tento průmysl; vyzývá k dalšímu rozvoji politiky EU v oblasti obrany, která by 

vedla k fundovanému výzkumu, technologické a průmyslové spolupráci mezi členskými 

státy a k posílení konkurenceschopnosti a odolnosti obranného průmyslu; 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby vzájemně spolupracovaly za účelem zajištění 

kybernetické bezpečnosti jako nedílné součásti odvětví obrany; 

4. poukazuje na význam výzkumu a inovací v oblasti bezpečnosti a obrany; zdůrazňuje 

zejména, že je důležité, aby program výzkumu zaměřeného na bezpečnost v rámci          

7. rámcového programu probíhal i nadále jako samostatná složka v příštím rámcovém 

programu; poukazuje na potřebu transferu inovací a technologií mezi civilním a 

obranným průmyslem – analogicky s tím, co už úspěšně probíhá v oblastech komunikace 

a vesmírného výzkumu – v důsledku přechodu od tradičních vojenských operací na 

mírové operace, potírání terorismu, humanitární pomoc a podporu civilních orgánů,         

k němuž došlo v posledních letech, a v důsledku zvýšené potřeby jejich využívání pro 

účely civilní ochrany při přírodních katastrofách a katastrofách způsobených člověkem; 

vyzývá proto k přizpůsobení a k diverzifikaci odvětví obrany EU; 

5. konstatuje, že evropští ministři obrany se v listopadu 2007 dohodli na společných 

kritériích, na jejichž základě by byly výdaje na výzkum a technologie (R&T) v oblasti 

obrany zvýšeny na 2 % všech výdajů na obranu a tytéž výdaje v oblasti společné 

evropské obrany by pak byly zvýšeny na 20 %; 

6. konstatuje však, že dosud bylo do výzkumu a technologií investováno jen o něco více než 

1 % celkových výdajů určených v Evropě na obranu a jen přibližně 10 % těchto investic 

do výzkumu a technologií bylo využito v rámci evropské spolupráce, takže nutnost zvýšit 

na tomto úseku efektivitu společných evropských akcí je obzvláště naléhavá; 

7. konstatuje, že neexistence společné politiky v oblasti obranného průmyslu vedla ke 

značné roztříštěnosti obranného trhu, pokud jde o poptávku a nabídku, předpisy a normy; 

je si vědom toho, že společná politika v oblasti obranného průmyslu má z ekonomického 

hlediska smysl, má-li posílit roli Evropské unie v celosvětovém měřítku a zachovat 

technologickou kapacitu Evropy při zohlednění specifik jednotlivých členských států; 

domnívá se proto, že by evropská politika v oblasti obranného průmyslu měla podporovat 
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mnohostrannou spolupráci, ze které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní cíle tohoto 

odvětví, zmapovat komparativní výhody a strategická průmyslová odvětví a zdůraznit 

úlohu Evropské obranné agentury (EDA), jednoho z hlavních aktérů utváření evropské 

průmyslové politiky, a rovněž úlohu orgánů Organizace severoatlantické smlouvy 

(NATO) při podpoře spolupráce mezi členskými státy; dále si je vědom toho, že ke 

koordinaci obranných politik členských států je nutno vytyčit hlavní cíl obranného 

průmyslu na období do roku 2030; konstatuje, že přeshraniční a transatlantická 

průmyslová spolupráce může usnadnit přístup k novým technologiím, podporovat vývoj 

pokročilých produktů a poskytnout motivaci k hledání účinných opatření ke snížení 

nákladů a zkrácení výrobního cyklu; poukazuje na to, že v důsledku finanční krize 

nemůže žádný obranný průmysl v EU fungovat na vnitrostátním základě a že další 

konsolidace obranného průmyslu EU povede ke snižování rozpočtů na obranu; 

8. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost evropského 

obranného průmyslu, a zajistit tak lepší přístup na trhy třetích zemí a obzvláště na trhy 

rozvíjejících se ekonomik; 

9. navrhuje také zřízení evropské služby pro monitorování a hospodářské zpravodajství, 

jejímž úkolem by bylo poskytovat nezbytné nástroje, pomocí kterých by bylo možné čelit 

mezinárodní konkurenci a zachovat konkurenceschopnost Evropy na mezinárodní úrovni; 

10. vítá směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek a transferů, které mají za cíl zvýšit 

konkurenceschopnost a transparentnost a usnadnit transfer technologií; nabádá k větší 

konsolidaci poptávky na základě seskupování a sdílení iniciativ, a to prostřednictvím 

společných projektů R&T nebo sdružováním poptávky po sdílených kapacitách, přičemž 

je třeba dbát na zájmy obranného průmyslu, včetně MSP, a vzít na vědomí, že ne vždy je 

z hospodářského hlediska efektivní nebo reálné, aby obranný průmysl jednotlivých 

členských států fungoval zcela samostatně; vyzývá Komisi, aby podporovala výrobní a 

technologickou základnu obranného průmyslu zavedením preferenčního postupu 

Společenství, který by zohledňoval specifické rysy některých druhů obranného vybavení, 

ve spojitosti s nimiž je nanejvýš důležité zachovat si strategickou autonomii a operační 

suverenitu; poznamenává, že na straně nabídky by méně konkurenceschopné podniky, 

které nejsou schopny uplatňovat strategii růstu založeného na vývozu, měly pokračovat   

v diverzifikaci portfolia, a to přechodem od produktů obranného charakteru k produktům 

zaměřeným na civilní bezpečnost či na dvojí využití, i když určitá míra konsolidace 

nabídky je nevyhnutelná; 

11. vyzývá EU a členské státy, aby prostudovaly možnosti, které skýtají dohody s ostatními 

externími partnery; 

12. připomíná, že v souladu s právním základem 7. rámcového programu by výzkumná 

činnost podporovaná tímto programem měla respektovat základní etické zásady, včetně 

zásad, které jsou zakotveny v Listině základních práv Evropské unie; vyzývá Komisi ke 

zlepšení způsobu, jakým prosazuje dodržování etických zásad při vyhodnocování kritérií 

způsobilosti k účasti na výzkumných programech 7. rámcového programu zaměřených 

na oblast bezpečnosti; rovněž Komisi vyzývá, aby v rámci každého projektu 

financovaného 7. rámcovým programem a příštími výzkumnými programy vždy 

prováděla posouzení etického a sociálního dopadu. 
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