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Europski program industrijskog razvoja u području obrane ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 3. srpnja 2018. o Prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja 
u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene 
industrije EU-a (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2017)0294),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 173. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-
0180/2017),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 7. 
prosinca 2017.1,

– nakon savjetovanja s Odborom regija,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 7. 
lipnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. 
stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja 
Odbora za vanjske poslove, Odbora za proračune i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu 
potrošača (A8-0037/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji, 
koja će biti objavljena u seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim 
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zakonodavnim aktom;

3. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

4. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2017)0125

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 3. srpnja 2018. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog 
programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i 
inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije Unije

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1092.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

ZAJEDNIČKA IZJAVA O FINANCIRANJU EUROPSKOG PROGRAMA 
INDUSTRIJSKOG RAZVOJA U PODRUČJU OBRANE

Europski parlament i Vijeće dogovorili su, ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela u 
okviru godišnjeg proračunskog postupka, da će se financiranje Europskog programa 
industrijskog razvoja u području obrane u 2019. i 2020. pokriti iz sljedećih izvora:

- 200 milijuna EUR iz nedodijeljene razlike;

- 116,1 milijuna EUR iz Instrumenta za povezivanje Europe;

- 3,9 milijuna EUR iz programa EGNOS;

- 104,1 milijuna EUR iz programa Galileo;

- 12 milijuna EUR iz programa Copernicus;

- 63,9 milijuna EUR iz sredstava Europskog zajedničkog poduzeća za ITER.

IZJAVA KOMISIJE KOJU JE PODRŽAO EUROPSKI PARLAMENT U POGLEDU 
PROVEDBE EUROPSKOG PROGRAMA INDUSTRIJSKOG RAZVOJA U 

PODRUČJU OBRANE

Kako bi se učinkovito proveo Europski program industrijskog razvoja u području obrane i 
osigurala puna dosljednost s drugim inicijativama Unije, Komisija namjerava provesti program 
pod izravnim upravljanjem u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe.


