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Evropski program za razvoj obrambne industrije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2018 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU 
(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0294),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0180/2017),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 20171,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) 
Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. junija 2018, da bo odobril stališče 
Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za proračun in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-
0037/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji, ki bo 
objavljena v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno 
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spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2017)0125

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 3. julija 2018 z namenom 
sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega 
programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski 
zmogljivosti obrambne industrije Unije

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu 
zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/1092.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA O FINANCIRANJU EVROPSKEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ 
OBRAMBNE INDUSTRIJE

Evropski parlament in Svet brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa v okviru letnega 
proračunskega postopka soglašata, da se bo evropski program za razvoj obrambne industrije v 
obdobju 2019–2020 financiral, kot sledi:

– 200 milijonov EUR iz nerazporejene razlike;

– 116,1 milijona EUR iz Instrumenta za povezovanje Evrope;

– 3,9 milijona EUR iz programa EGNOS;

– 104,1 milijona EUR iz programa Galileo;

– 12 milijonov EUR iz programa Copernicus;

– 63,9 milijona EUR iz Evropskega skupnega podjetja za ITER.

IZJAVA KOMISIJE O IZVAJANJU EVROPSKEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ 

OBRAMBNE INDUSTRIJE, KI JO PODPIRA EVROPSKI PARLAMENT

Za učinkovito izvajanje evropskega programa za razvoj obrambne industrije in zagotovitev njegove 

popolne skladnosti z drugimi pobudami Unije namerava Komisija program izvajati v okviru 

neposrednega upravljanja v skladu s členom 62(1)(a) finančne uredbe.


