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NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. upozorňuje na to, že v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy môže fiškálna 

konsolidácia, ktorá v súčasnosti prebieha v celej EÚ, a znižovanie rozpočtov na obranu 

vo väčšine členských štátov viesť k podstatným rušeniam a redukciám programov 

uskutočňovaných v takmer všetkých členských štátoch, či k oneskoreniu ich realizácie, čo 

môže mať negatívny vplyv na európsky obranný priemysel a na vedecký pokrok 

Európskej únie v tejto oblasti, a poznamenáva, že v strednodobom a dlhodobom 

horizonte to môže mať za následok straty pracovných miest; 

2. zdôrazňuje, že pre európsky obranný priemysel sú príznačné rozdielne vnútroštátne 

politiky a programy, ktoré by popri hospodárskej a finančnej kríze mohli ešte znásobiť 

negatívne dôsledky na toto priemyselné odvetvie; žiada ďalší rozvoj obrannej politiky 

EÚ, ktorá povedie k stabilnej spolupráci členských štátov v oblasti výskumu, technológií 

a priemyslu, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť obranného priemyslu; 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navzájom spolupracovali s cieľom zabezpečiť 

kybernetickú bezpečnosť ako integrálny rys obranného odvetvia; 

4. poukazuje na dôležitosť výskumu a inovácií v sektore bezpečnosti a obrany; zdôrazňuje 

najmä, že je dôležité, aby sa program pre bezpečnostný výskum v rámci 7. rámcového 

programu realizoval aj v nadchádzajúcom rámcovom programe naďalej ako samostatná 

zložka; upozorňuje na potrebu inovácie a transferu technológií medzi civilným sektorom 

a sektorom obrany, obdobne, ako to v súčasnosti úspešne prebieha v oblasti komunikácie 

a vesmíru, a to z dôvodu prechodu z tradičných vojenských operácií na mierové operácie, 

boj proti terorizmu, humanitárnu pomoc a podporu civilných orgánov v posledných 

rokoch, ako aj na zvýšenú potrebu aplikácií v oblasti civilnej ochrany pre prípad 

prírodných alebo človekom spôsobených katastrof; žiada preto adaptáciu a diverzifikáciu 

sektora obrany EÚ; 

5. konštatuje, že európski ministri obrany sa v novembri 2007 dohodli na spoločných 

hodnotiacich kritériách na zvýšenie obranných výdavkov na výskum a technológie 

na 2 % všetkých výdavkov na obranu a na zvýšenie podielu obranných výdavkov 

na výskum a technológie použitých v rámci európskej spolupráce na 20 %; 

6. poznamenáva však, že v súčasnosti sa do výskumu a technológií investuje len o niečo 

viac ako 1 % celkových výdavkov Európy na obranu, pričom len 10 % týchto výdavkov 

na výskum a technológie sa používa v rámci európskej spolupráce, takže potreba zvýšiť 

účinnosť európskeho úsilia v tejto oblasti je mimoriadne naliehavá; 

7. konštatuje, že v dôsledku neexistencie spoločnej politiky v oblasti obranného priemyslu 

sa obranný trh stal značne rozdrobeným, pokiaľ ide o dopyt, ponuku, predpisy a normy; 

uznáva, že spoločná politika v oblasti obranného priemyslu má zmysel z hospodárskeho 

hľadiska so zreteľom na posilnenie celosvetovej úlohy Európskej únie a zachovanie 

technologickej kapacity Európy, pričom však treba stále prihliadať na špecifiká 
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jednotlivých členských štátov; domnieva sa preto, že pokiaľ ide o európsku politiku 

v oblasti obranného priemyslu, mala by sa v záujme EÚ presadzovať mnohorozmerná 

spolupráca, v rámci ktorej by sa vymedzili základné ciele v oblasti priemyslu a zmapovali 

porovnateľné výhody a strategické priemyselné sektory a ktorá by zdôrazňovala funkciu 

Európskej obrannej agentúry (EDA), ktorá zohráva jednu z hlavných úloh 

pri vymedzovaní európskej politiky v oblasti priemyslu, a orgánov Organizácie 

Severoatlantickej zmluvy(NATO) pri podpore spolupráce medzi členskými štátmi; ďalej 

uznáva potrebu vymedziť hlavný cieľ obranného priemyslu na rok 2030, ktorý pomôže 

pri koordinácii obranných politík členských štátov; konštatuje, že cezhraničná 

a transatlantická spolupráca v oblasti priemyslu môže uľahčiť prístup k novým 

technológiám, podporiť rozvoj inovačných výrobkov a poskytnúť stimuly pre hľadanie 

účinných opatrení, ktoré umožnia znížiť náklady a skrátiť výrobný cyklus; konštatuje, že 

v dôsledku finančnej krízy nemôže byť žiadne odvetvie obranného priemyslu EÚ 

životaschopné na vnútroštátnej úrovni, a že úsilie o konsolidáciu obranného priemyslu 

EÚ povedie k zníženiu rozpočtov na obranu; 

8. zdôrazňuje význam zlepšovania dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho obranného 

priemyslu s cieľom zabezpečiť väčší prístup na trhy tretích krajín a najmä na novo 

vznikajúce trhy; 

9. navrhuje tiež, aby sa vytvoril európsky útvar pre monitorovanie a hospodárske 

spravodajstvo, ktorého úlohou by bolo zabezpečovať potrebné nástroje na boj 

s medzinárodnou konkurenciou a udržanie medzinárodnej konkurencieschopnosti 

Európy; 

10. víta smernice o verejnom obstarávaní a transferoch, ktorých cieľom je zvýšiť 

hospodársku súťaž a transparentnosť a uľahčiť transfer technológií; nabáda k tomu, aby 

na základe zoskupených a spoločných iniciatív dochádzalo k väčšiemu zlučovaniu dopytu 

pomocou spoločných projektov v oblasti výskumu a technológií alebo prostredníctvom 

združovania dopytu po spoločných kapacitách, pričom treba dbať na záujmy obranného 

priemyslu vrátane MSP a uznať, že nie vždy je z hospodárskeho hľadiska efektívne alebo 

možné, aby obranný priemysel každého členského štátu konal úplne samostatne; vyzýva 

Komisiu, aby podporovala priemyselnú a technologickú základňu obrany zavedením 

postupu preferencie Spoločenstva, a to z dôvodu osobitných vlastností niektorých typov 

obranného vybavenia, v prípade ktorých je dôležité zachovať si strategickú autonómiu 

a operačnú suverenitu; konštatuje, že na strane ponuky by menej konkurencieschopné 

spoločnosti, ktoré nedokážu uplatňovať rastovú stratégiu založenú na vývoze, mali 

rozložiť svoje portfólio z tovaru obranného priemyslu na tovar pre civilnú bezpečnosť 

alebo dvojakého využitia, aj keď určitá miera konsolidácie ponuky je nevyhnutná; 

11. vyzýva EÚ a členské štáty, aby preskúmali potenciál dohôd o obrane uzatvorených 

s ostatnými externými partnermi; 

12. pripomína, že – ako sa uvádza v právnom základe 7. rámcového programu – výskumné 

aktivity podporované 7. rámcovým programom by mali rešpektovať základné etické 

zásady vrátane tých, ktoré odráža Charta základných práv Európskej únie; vyzýva 

Komisiu, aby zlepšila spôsob, akým presadzuje etické zásady pri posudzovaní 

kvalifikačných kritérií v prípade účasti na výskumných programoch 7. rámcového 
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programu v oblasti bezpečnosti; žiada tiež Komisiu, aby sa z posúdenia etického 

a spoločenského vplyvu stal štandardný prvok každého projektu, ktorý má byť 

financovaný z prostriedkov 7. rámcového programu a budúcich výskumných programov. 

 



 

PE472.124v02-00 6/6 AD\883178SK.doc 

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE 

Dátum prijatia 10.11.2011    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

44 

7 

1 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, 

Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam Gierek, 

Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit 

Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-

Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz 

Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, 

Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, 

Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, 

Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Ioannis 

A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir 

Urutchev, Adina-Ioana Vălean 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick 

Jadot, Ivailo Kalfin, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper, 

Mario Pirillo, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău 

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Eider Gardiazábal Rubial 

 
 


