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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad dėl mokesčių konsolidavimo, kuris kilus ekonominei ir finansinei krizei 

vykdomas visoje ES, ir dėl daugumoje valstybių narių sumažinto gynybos biudžeto 

beveik visoms valstybėms narėms gali būti stipriai sumažintas, apribotas arba uždelstas 

programos finansavimas, o tai greičiausiai toliau neigiamai veiks Europos gynybos 

pramonę, taip pat ES mokslo pažangą šiame sektoriuje, ir pabrėžia, kad dėl to vidutinės 

trukmės laikotarpiu ir ilgainiui gali būti prarasta darbo vietų; 

2. pabrėžia, kad Europos gynybos pramonę charakterizuoja įvairi nacionalinė politika ir 

įvairios programos, taigi ne tik ekonominė ir finansinė krizė, bet ir ši įvairovė gali toliau 

stiprinti neigiamą poveikį pramonei; ragina toliau vystyti ES gynybos politiką, kurios 

pagrindu būtų vykdomi solidūs moksliniai tyrimai ir užtikrintas valstybių narių 

technologinis ir pramoninis bendradarbiavimas, ir taip stiprinti konkurenciją ir gynybos 

pramonės atsparumą; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti tarpusavyje ir užtikrinti kibernetinį 

saugumą, kuris yra neatsiejamas gynybos sektoriaus veiklos aspektas; 

4. pažymi, kad svarbų vaidmenį saugumo ir gynybos sektoriuje atlieka moksliniai tyrimai ir 

naujovės; ypač pabrėžia, kad svarbu toliau įgyvendinti 7-osios bendrosios programos 

pagrindu vykdomą saugumo mokslinių tyrimų programą, kaip nepriklausomą tolesnės 

bendrosios programos sudedamąją dalį; pažymi, kad civilinės ir gynybos pramonės 

atstovai turi būtinai vieni kitiems perduoti naujoves ir technologijas, kaip tai sėkmingai 

daroma ryšių ir kosmoso srityse, kadangi pastaraisiais metais tradicines karines operacijas 

pakeitė taikos, kovos su terorizmu, humanitarinės pagalbos ir paramos civilinėms 

valdžios institucijoms operacijos, taip pat kadangi atsirado didesnis civilinės apsaugos 

programų poreikis gamtinių ar žmogaus sukeltų nelaimių atvejais; todėl ragina 

atitinkamai derinti ir įvairinti ES gynybos sektoriaus veiklą; 

5. pažymi, kad 2007 m. lapkričio mėn. Europos gynybos ministrai susitarė dėl kolektyvinių 

gairių, pagal kurias gynybai skirtos mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo išlaidos 

būtų padidintos iki 2 proc. visų gynybai skirtų išlaidų, o bendras gynybai skirtų Europos 

mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo išlaidų lygis pasiektų 20 proc.; 

6. tačiau pažymi, kad šiuo metu tik kiek daugiau negu 1 proc. visų gynybai skirtų Europos 

išlaidų investuota į mokslinius tyrimus ir technologijų vystymą ir kad tik apie 10 proc. šių 

moksliniams tyrimams ir technologijų vystymui skirtų išlaidų išleista bendradarbiaujant 

Europos lygmeniu, todėl pirmiausia būtina nedelsiant padidinti darbo, kuris šioje srityje 

atliekamas Europos lygmeniu, veiksmingumą; 

7. pažymi, kad bendros gynybos pramonės politikos nebuvimas lėmė nemažą gynybos 

rinkos susiskaldymą paklausos ir pasiūlos, reglamentavimo ir standartų požiūriais; 

pripažįsta, kad bendroji gynybos pramonės politika ekonominiu požiūriu pagrįsta, 

kadangi norima sustiprinti Europos Sąjungos vaidmenį pasaulyje, išsaugoti Europos 
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technologinį pajėgumą ir kartu atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės specifiką; todėl 

mano, kad įgyvendinant Europos gynybos pramonės politiką turėtų būti skatinamas 

daugiamatis bendradarbiavimas ES naudai, apibrėžti pagrindiniai pramonės tikslai, 

nustatyti lyginamieji pranašumai, įvardyti strateginiai pramonės sektoriai ir ypatingas 

dėmesys skirtas Europos gynybos agentūros (EGA), kuri yra viena iš pagrindinių veikėjų 

apibrėžiant Europos gynybos pramonės politiką, ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos 

(NATO) tarnybų vaidmenims; taip pat pripažįsta, jog būtina nustatyti pagrindinį 2030 m. 

gynybos pramonės tikslą, nes tai padėtų koordinuoti valstybių narių gynybos politiką; 

pažymi, kad užtikrinus tarpvalstybinį ir transatlantinį pramonės bendradarbiavimą būtų 

galima suteikti lengvesnę prieigą prie naujų technologijų, paskatinti pažangių produktų 

kūrimą ir užtikrinti paskatą ieškoti veiksmingų priemonių sąnaudoms sumažinti ir 

gamybos ciklui sutrumpinti; pažymi, kad finansinės krizės sąlygomis nė viena ES 

gynybos pramonės įmonė negali būti ekonomiškai veiksminga nacionaliniu lygmeniu ir 

kad toliau konsoliduojant ES gynybos pramonę bus mažinami gynybai skirti biudžetai; 

8. pabrėžia, kad svarbu gerinti ilgalaikį Europos gynybos pramonės konkurencingumą, 

siekiant užsitikrinti didesnę prieigą prie trečiųjų šalių, ypač prie kylančios ekonomikos 

šalių, rinkų; 

9. be to, siūlo sukurti Europos stebėsenos ir ekonominės žvalgybos skyrių, kurio užduotis 

būtų rengti priemones, būtinas atremti tarptautinei konkurencijai ir išsaugoti Europos 

konkurencingumui tarptautiniu lygmeniu; 

10. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų pirkimų ir perdavimo, pagal kurias siekiama 

skatinti konkurenciją ir skaidrumą ir palengvinti technologijų perdavimą; ragina telkimo 

ir dalijimosi iniciatyvų pagrindu užtikrinti didesnę paklausos konsolidaciją vykdant 

jungtinius mokslinių tyrimų ir technologijų projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 

poreikį atsižvelgiant į gynybos pramonės, įskaitant MVĮ, interesus ir pripažįstant, kad 

visiškai savarankiški kiekvienos valstybės narės gynybos pramonės veiksmai ne visuomet 

ekonominiu požiūriu veiksmingi ar įmanomi; ragina Komisiją paremti pramoninę ir 

technologinę gynybos bazę ir nustatyti Bendrijos pirmumo procedūrą atsižvelgiant į 

konkrečios gynybos įrangos, kurios atžvilgiu svarbu išsaugoti strateginę autonomiją ir 

veiksmų suverenumą, specifiką; kai tai susiję su tiekimu, pažymi, kad ne tokios 

konkurencingos įmonės, kurios negali įgyvendinti eksportu grindžiamo augimo 

strategijos, turėtų siekti įvairinti portfelį persiorientuodamos nuo gynybos produktų prie 

civilinės saugos ar dvejopos paskirties prekių, nors tam tikro lygio tiekimo konsolidacija 

neišvengiama; 

11. ragina ES ir valstybes nares analizuoti gynybos susitarimų su kitais išorės partneriais 

potencialą; 

12. primena, kad, kaip pažymima remiantis Septintosios bendrosios programos teisiniu 

pagrindu, šios programos lėšomis remiama mokslinių tyrimų veikla turėtų atitikti 

pagrindinius etikos principus, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 

išdėstytus principus; ragina Komisiją tobulinti būdus, pagal kuriuos taikomi etikos 

principai tais atvejais, kai atliekamas tinkamumo dalyvauti Septintosios bendrosios 

programos saugumo mokslinių tyrimų programose kriterijų vertinimas; taip pat ragina 

Komisiją užtikrinti, kad poveikio etikai ir visuomenei vertinimas būtų standartinis 
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kiekvieno projekto, kurį ketinama finansuoti Septintosios bendrosios programos ir 

būsimųjų mokslinių tyrimų programų lėšomis, elementas. 
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