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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda — ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi, pašreiz visā Eiropas Savienībā 

notiekošās fiskālās konsolidācijas un lielākajā daļā dalībvalstu veiktās aizsardzībai 

paredzēto budžeta līdzekļu samazināšanas dēļ gandrīz visās dalībvalstīs var tikt 

ievērojami samazināts programmu finansējums, apjoms vai neievēroti termiņi, kas varētu 

arī turpmāk ietekmēt Eiropas aizsardzības rūpniecību un Eiropas Savienības zinātniskos 

sasniegumus šajā nozarē, un konstatē, ka minēto procesu rezultātā vidējā un ilgā termiņā 

var tikt zaudētas darbvietas; 

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības rūpniecībā tiek īstenotas atšķirīgas valstu politikas 

nostādnes un programmas, kas papildu ekonomiskajai un finanšu krīzei varētu vēl vairāk 

pasliktināt nelabvēlīgo ietekmi uz šo nozari; prasa turpināt darbu pie Eiropas Savienības 

aizsardzības politikas izstrādes, ar kuras palīdzību varētu panākt dalībvalstu ciešu 

sadarbību pētniecības, tehnoloģiju un ražošanas jomā, lai uzlabotu aizsardzības 

rūpniecības konkurētspēju un spēju pārvarēt grūtības; 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarboties, lai nodrošinātu kiberdrošību kā neatņemamu 

aizsardzības nozares aspektu; 

4. norāda uz pētījumiem un jauninājumiem kā uz svarīgiem drošības un aizsardzības jomas 

faktoriem; it īpaši uzsver šo faktoru nozīmību no tādas drošības pētniecības programmas 

viedokļa, ko īsteno saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, lai varētu turpināt darbu pie šīs 

programmas kā nākamās pamatprogrammas atsevišķa elementa; norāda uz 

nepieciešamību civilajai un aizsardzības jomai apmainīties ar inovācijām un tehnoloģiju, 

par piemēru ņemot sekmīgo pieredzi, kas gūta komunikācijas un kosmosa jomā, jo 

iepriekšējos gados ir notikusi pāreja no tradicionālajām militārajām operācijām uz miera 

nodrošināšanas, pretterorisma, humanitārās palīdzības operācijām un palīdzības darbībām 

ar militāro sfēru nesaistītām iestādēm un ir pieaugusi vajadzība izmantot civilās 

aizsardzības risinājumus dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu gadījumā; tāpēc prasa ES 

aizsardzības nozari pārveidot atbilstoši jaunākajiem apstākļiem un dažādot to; 

5. norāda, ka Eiropas aizsardzības ministri 2007. gada novembrī vienojās par kopīgiem 

kritērijiem, lai palielinātu aizsardzības izdevumus pētniecībai un tehnoloģijām līdz 2 % 

no visiem aizsardzības izdevumiem un Eiropas kopīgos aizsardzības izdevumus 

pētniecības un tehnoloģiju jomā līdz 20 %; 

6. tomēr atzīmē, ka pašlaik nedaudz vairāk par 1 % no Eiropas kopējiem aizsardzības 

izdevumiem tika ieguldīti pētniecībā un tehnoloģijās un tikai apmēram 10 % no šiem 

pētniecības un tehnoloģiju izdevumiem tika iztērēti Eiropas sadarbības projektos, tādēļ 

īpaši svarīgi ir nekavējoties palielināt Eiropas pasākumu efektivitāti šajā jomā; 

7. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā aizsardzības rūpniecības politika, aizsardzības 

tirgus no pieprasījuma un piedāvājuma, reglamentējuma un standartu viedokļa ir 

ievērojami sadrumstalojies; atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības politika ir 
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ekonomiski pamatota, lai nostiprinātu Eiropas Savienības lomu visas pasaules mērogā un 

saglabātu Eiropas tehnoloģisko spēju, vienlaikus joprojām ņemot vērā katras dalībvalsts 

īpatnības; tāpēc uzskata, ka, vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos mērķus, apzinot 

salīdzinošās priekšrocības un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un uzsverot Eiropas 

Aizsardzības aģentūras (EDA), kas ir viena no vadošajiem dalībniekiem Eiropas 

rūpniecības politikas formulēšanā, un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) 

nozīmi dalībvalstu sadarbības atbalstīšanā, ar Eiropas aizsardzības rūpniecības politiku 

būtu jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, kas būtu izdevīga Eiropas Savienībai; 

turklāt atzīst, ka ir vajadzīgs aizsardzības rūpniecības pamatmērķis 2030. gadam, lai 

palīdzētu saskaņot dalībvalstu aizsardzības politikas nostādnes; norāda, ka, īstenojot 

pārrobežu un transatlantisko rūpniecības sadarbību, var tikt veicināta jaunu tehnoloģiju 

pieejamība, modernāko ražojumu izstrāde un radīts stimuls rast efektīvus līdzekļus, ar 

kuriem samazina izmaksas un padara īsāku ražošanas ciklu; norāda, ka finanšu krīzes dēļ 

Eiropas Savienības aizsardzības rūpniecība atsevišķu valstu mērogā nav dzīvotspējīga un 

ka Eiropas Savienības aizsardzības rūpniecības turpmākas konsolidācijas rezultātā 

samazināsies aizsardzības budžeti; 

8. uzsver, ka ir svarīgi uzlabot Eiropas aizsardzības rūpniecības ilgtermiņa konkurētspēju, 

lai nodrošinātu lielāku piekļuvi trešo valstu un jo īpaši jauno tirgus ekonomikas valstu 

tirgiem; 

9. ierosina arī izveidot Eiropas uzraudzības un ekonomiskās izlūkošanas vienību, kuras 

uzdevums būtu nodrošināt līdzekļus, ar kuru palīdzību varētu izturēt starptautisko 

konkurenci un saglabāt Eiropas starptautisko konkurētspēju; 

10. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko iepirkumu drošības un aizsardzības jomā un direktīvu 

par ražojumu sūtījumiem, kas saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma nolūkā uzlabot 

konkurētspēju un pārredzamību un atvieglot tehnoloģiju nodošanu; pamatojoties uz 

resursu apvienošanas un kopīgas izmantošanas iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 

pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 

pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām militārām jaudām, kas jādara, ņemot vērā 

aizsardzības rūpniecības, tostarp MVU intereses, un atzīstot, ka katras dalībvalsts 

atsevišķas aizsardzības rūpniecības pilnīgi patstāvīga funkcionēšana ne vienmēr ir 

ekonomiski efektīva vai iespējama; aicina Komisiju atbalstīt aizsardzības rūpniecisko un 

tehnoloģisko bāzi, izveidojot Kopienas prioritāšu procedūru, jo atsevišķas aizsardzības 

iekārtas ir specifiskas un attiecībā uz tām ir svarīgi saglabāt stratēģisko autonomiju un 

operacionālo suverenitāti; norāda, ka attiecībā uz piedāvājumu mazāk konkurētspējīgiem 

uzņēmumiem, kas nespēj īstenot eksporta diktētas izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 

ieguldījuma portfeļa diversifikācija, vairāk ražojot civilās drošības vajadzībām vai 

divējādiem mērķiem, kaut arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir neizbēgama; 

11. aicina ES un dalībvalstis noskaidrot aizsardzības nolīgumu potenciālu ar citiem ārējiem 

partneriem; 

12. atgādina, ka saskaņā ar Septītās pamatprogrammas juridisko pamatu, to pētniecības 

pasākumu īstenošanā, kuri saņem atbalstu no šīs programmas, ir jāievēro ētiskie 

pamatprincipi, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktie principi; aicina 

Eiropas Komisiju uzlabot veidu, kādā tā nodrošina ētisko principu ievērošanu, novērtējot 
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atbilstību kritērijiem, kas nepieciešami, lai piedalītos “drošības” jomā īstenotajās Septītās 

pamatprogrammas pētniecības programmās; papildus tam aicina Komisiju katram 

projektam, kuru finansēs no Septītās pamatprogrammas un turpmākajām pētniecības 

programmām, kā to standarta elementu paredzēt ētikas un sociālās ietekmes novērtējumu. 
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