
CCMI/116 – CES4413-2013_00_00_TRA_AC   EN – ND-ND/yp 

BG
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË 

Тел. +32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu 

 
Европейски икономически и социален комитет 

 

CCMI/116 
Стратегия за 

укрепване на сектора 
на отбраната в Европа 

 
Брюксел, 17 октомври 2013 г. 

 

СТАНОВИЩЕ  
на  

Европейския икономически и социален комитет  
относно  

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „За по-
конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“ 

COM(2013) 542 final  
_____________ 

 
Докладчик: г-н van Iersel 

Съдокладчик: г-жа Hrušecká 
_____________  

 
 



- 1 - 

CCMI/116 – CES4413-2013_00_00_TRA_AC   EN – ND-ND/yp  

На 3 юли 2013 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „За по-
конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“ 
COM(2013) 542 final. 

 
Консултативната комисия по индустриални промени, на която беше възложено да подготви 
работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 26 септември 2013 г. 
 
На 493-ата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 октомври 2013 г. (заседание от 
17 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 172 гласа „за“, 23 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

*         * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства горещо предстоящия Европейски съвет по въпросите на отбраната 

този декември, който ще се основава на съобщението на ЕК1 и доклада на Върховния 
представител/началник на агенцията по отбраната2. Тези инициативи са много належащ 
и навременен отговор на вътрешните и външните предизвикателства с оглед на 
насърчаването на дългосрочната предсказуемост и надеждност на европейската 
отбрана. 

 
1.2 Като загърбват традиционните табута, съобщението и (предварителното) становище на 

Върховния представител поставят настоящата ситуация и действията, които трябва да 
бъдат предприети, в правилната перспектива. 

 

                                                      
1

  „За по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“, COM и т.н. 
2

  Този документ все още не е публикуван. Налице е предварително становище на Върховния представител. 
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1.3 В доклада на Върховния представител, по-специално, убедително се твърди, че е 
необходима всеобхватна стратегия за обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО), 
която да отговори на изискванията за европейска отбрана и сигурност. ЕИСК е 
съгласен, че ОПСО ще предостави най-подходящата рамка за ефективно 
сътрудничество в областта на военните способности, но подчертава в допълнение, че 
сътрудничество ще бъде също така условие за надеждна ОПСО. 

 
1.4 За успеха на тази инициатива трябва да са налице благоприятни политически условия. 

Като се има предвид, че пътят за извършване на съществени корекции в европейските 
(индустриални) отбранителни структури ще бъде дълъг и трънлив, включващ 
взаимосвързани политики, ЕИСК счита, че първото условие за постигане на 
изключително необходимия напредък ще бъде наличието на съгласуван ангажимент от 
страна на правителствените ръководители от ЕС. 

 
1.5 ЕИСК настоява Съветът да предприеме необходимите конкретни мерки и действия за 

засилване на конкурентоспособността и сътрудничеството в европейския сектор на 
отбраната, които да дадат недвусмислен сигнал за неговото бъдеще. 

 
1.6 ЕИСК подкрепя целта за поддържане на независима европейска отбрана, съизмерима с 

икономическата мощ на Европа и другите � интереси в света. Дългосрочната цел би 
трябвало да бъде автономната защита на европейските граждани, като се осигурява 
постоянна обезпеченост на войските със съвременно оборудване и се гарантират 
европейските ценности (права на човека, демокрация)3. 

 
1.7 Новата фаза на преход оказва въздействие и върху отбраната и сигурността в Европа. 

Извършват се геополитически промени в период на сериозна стагнация на икономиката 
и трайна безработица в големи части на Европа. Едновременно с това на световната 
сцена се появяват нови действащи лица. Световните развития изпреварват тези в 
Европа. Различията става все по-големи. Европа трябва да се приспособява по-бързо, за 
да не изостава от останалите страни. 

 
1.8 Освен това необходимостта от конкурентоспособна промишленост, съчетана с 

намаляващите финансови ресурси, налага ефективност на разходите. Подходите на 
европейско равнище, които заменят неефективните припокривания, некоординираните 
политики и различия, трябва да насърчават постигането на по-добро съотношение 
между качеството и цената, което да доведе до по-малко разхищение на средства и 
по-голяма производителност в полза на данъкоплатците. 

 

                                                      
3

  ОВ С 299, 4.10.2012 г., стр.17. 
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1.9 ЕИСК изразява задоволство от целенасочения и проницателен анализ в съобщението на 
ЕК по отношение на съответната позиция на Европа. След извършването на 
сравнителен анализ миналата година ЕИСК призова за радикална промяна на 
мисленето в Европа по въпросите на общата отбрана4. 
 

1.10 ЕИСК изразява съгласие по-специално с раздел 9 от съобщението на ЕК относно 
съществените елементи от програмата на Съвета, а именно: стратегическа европейска 
концепция, обща политика за сигурност и отбрана5 и европейска стратегия за 
отбранителната промишленост. 

 
1.11 Европа спешно се нуждае от „общ език в областта на отбраната“. Това действително 

налага промяна от национално към споделено, европейско мислене относно 
стратегическите потребности, което ще насърчава постигането на националните 
интереси посредством преследването на стратегически цели на ЕС. 

 
1.12 Необходим е и политически и граждански ангажимент, за да се гарантира, че 

обществото е правилно информирано за значението на европейските стратегически 
глобални и индустриални интереси, така че да се насърчава активна подкрепа от страна 
на гражданите и данъкоплатците. ЕИСК изразява съгласие с Комисията, че една здрава 
отбранителна промишленост, базирана в Европа, ще допринесе съществено за 
европейското промишлено производство като цяло6. 

 
1.13 Възможно най-голям брой държави членки трябва да се ангажират с постигането на 

тази дългосрочна цел. Ако не всички държави членки желаят да участват, процесът би 
трябвало да се задвижи с онези от тях, които желаят. 

 
1.14 ЕИСК подчертава ролята на Комисията и Европейската агенция по отбрана (EDA), 

които трябва да се очаква, че ще работят съвместно при прилагане на съобщението. 
Комитетът до голяма степен подкрепя действията, предвидени от Комисията. В раздел 
6 от настоящото становище са добавени допълнителни наблюдения и препоръки към 
предложението. 

 

                                                      
4

  OВ C 299, 4.10.2012 г., стp. 17. 
5

  Вж. член 42 от ДЕС. 
6

  В това отношение добър нагледен пример в гражданската промишленост е успешното и динамично развитие на 
„Еърбъс“. 
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1.15 В съобщението на ЕК не се обсъжда проактивната промишлена политика. ЕИСК обаче 
изтъква изключителното положение на сектора на отбраната в напълно 
институционализираните пазари по света. Провежданата от държавите членки и/или 
Комисията проактивна промишлена политика в избрани области е необходима, за да се 
постигне съвременно производство и ефективност на разходите. Споделените 
компетенции на ЕС и държавите членки, както и ефективното взаимодействие и 
синергии между граждански и военни проекти и технологии ще се окажат 
изключително полезни и разходно-ефективни. 

 
1.16 Трябва да бъдат определени нови проекти, които да бъдат разработвани в една 

многостранна европейска рамка още от концептуалната фаза, като се използва помощта 
на Европейската агенция по отбрана. Може да отнеме десетилетия докато подобни 
проекти станат напълно оперативни, ето защо е желателно те да започнат възможно 
най-скоро. 

 
1.17 НИРД в публичната и частната сфера е основна дейност. В тази област инвестициите в 

отбрана са на най-ниското си равнище от 2006 г. насам7. В цялостната концепция 
трябва да бъдат заложени начини за подобряване на условията за инвестиции и тяхното 
прилагане в конкретни проекти. 

 
1.18 Най-голямата отговорност остава за основните страни производителки като движещи 

сили на този процес. Трябва да се осигурят хармонични отношения между тези 
държави и останалите държави членки. МСП и научно-изследователските центрове във 
всички страни трябва да бъдат в голяма степен свързани помежду си, така че за 
разработването на европейска стратегия да бъдат привлечени възможно най-много 
държави членки. 

 
1.19 Предвид безпокойството сред работещите в сектора, дължащо се на неструктурираните 

реорганизации, предвидимите политики са повече от необходими. Изисква се също 
така координация в предвиждането на промяната, така че да бъдат осигурени достойни 
трудови договори и перспективи. Трябва да се осъществява социален диалог. 

 
1.20 Настоящото становище акцентира основно върху политическите принципи, 

предвиждащи неотложен поврат в стратегическа област, която не допуска забавяне. 
Първите стъпки през декември би трябвало да проправят пътя към успех на 
последващите действия. Европейският съвет, правителствата, Комисията, EDA, 
парламентите и промишлеността (включително представителите на работниците) би 
трябвало заедно да участват в изготвянето на стратегически насоки и конкретни 
проекти. 

 

                                                      
7

  Вж. данни на EDA, свързани с отбраната - 2011 г. 
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2. Европа е изправена пред предизвикателства 
 
2.1 Комисията с право посочва, че „равновесието на силите на световната арена се 

измества поради появата на нови определящи центрове и пренасочването на 
стратегическия интерес на САЩ към Азия“. Държавите от групата БРИК увеличават 
своите разходи за военни цели. По-специално Китай и Русия значително увеличават 
своите бюджети до 2015 г. 

 
2.2 Натискът на САЩ върху Европа да поеме изцяло своя дял от общите разходи за военни 

цели на Западния свят непрестанно нараства. Поради бюджетни ограничения САЩ 
рационализира своята отбрана и това се отразява и върху споразуменията с 
европейците. 

 
2.3 Различията между САЩ и Европа са огромни. През 2010 г. общият европейски бюджет 

за отбрана (с изключение на Дания) възлизаше на 196 млрд. евро в сравнение с 
520 млрд. евро на американския бюджет8. Нещо повече, общият европейски бюджет за 
НИРД се равнява на 1/7 от американския, което се отразява върху оборудването и 
дислоцирането на въоръжените сили. 

 
2.4 Междувременно заплахите станаха многобройни. Политическото и военното 

напрежение не намалява, възникват нови огнища на напрежение – някои от тях на 
прага на Европа. За да не изостават от традиционните сили, новите амбициозни 
световни играчи искат да гарантират, че националните им отбранителни системи 
съответстват на икономическите и другите им интереси. 
 

3. Европейски подходи 
 

A. Политически подход 
 
3.1 Европейците са изправени пред две взаимосвързани категории проблеми: 
 

• съществено намаляване на разходите за отбрана, което води до различия и вреди за 
националните отбранителни способности и по-ниска ефективност, по-специално 
поради постоянното намаляване на разходите за НИРД; 

• геополитически промени, които би трябвало да доведат до по-тясно европейско 
сътрудничество и по-висока степен на независимост на отбраната и сигурността. 

 
Въпреки това състоянието на европейския дебат по тези две взаимосвързани области е 
все още в своя начален стадий. 

 

                                                      
8

  Източник: EDA, януари 2012 г. 
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3.2 Във всички правителствени документи9 се отбелязва съществено намаляване на 
разходите за отбрана10. Те се съсредоточават основно върху адаптирането в 
националните рамки – как да се постигне възможно най-висока ефективност на 
разходите при запазване на достатъчно равнище на оползотворяване на капацитета. 
Държавите членки все още са твърде далече от начин на мислене, който по естествен 
път да позиционира националния отбранителен капацитет в европейска перспектива. 

 
3.3 ЕИСК заключи миналата година, че „Отбранителната политика се изготвя в зависимост 

от стратегическите интереси (...) на страните, които в Европа се определят основно на 
национално равнище. Остарелите подходи видимо водят до нарастваща разпокъсаност, 
пропуски, свръхкапацитет и липса на оперативна съвместимост на европейските 
отбранителни способности.“11 

 
3.4 Шестдесетте години на европейска интеграция и единен пазар доведоха до устойчиви 

икономически и бизнес структури, които създадоха модел на икономически дейности, 
който се характеризира със силна национална уседналост. Въпреки това в логиката на 
военното дело и отбраната, а да не говорим за тяхното организиране, европейският 
подход е все още в своя зародиш. 

 
3.5 Отбраната като функция на външната политика, която все още е основният израз на 

национален суверенитет, се осъзнава, изгражда и осъществява в национални рамки. 
Всяко многонационално сътрудничество, било то с европейски партньори или не, се 
разглежда от тази позиция. 

 
3.6 Ето защо инициативите за преодоляване на присъщите пречки засега до голяма степен 

търпят провал. Очакваше се англо-френският военен пакт или споразумение от St. Malo 
от 1998 г. относно сътрудничество в областта на отбраната да отбележи съществени 
стъпки във военното сътрудничество. 15 години след това, и въпреки допълнителните 
преговори, резултатите остават слаби. 

 

                                                      
9

  Strategic Defence and Security Review („Преглед на стратегическата отбрана и сигурност“), Обединено кралство, 
октомври 2010 г. Livre Blanc sur la Défense et la sécurité nationale („Бяла книга за отбраната и националната сигурност“), 
Франция, май 2013 г. 

10
  Широко отворени за въздействието на това намаляване бяха смелите коментари на френския министър на отбраната 

Jean-Yves Le Drian в реч пред Военното училище в Париж на 29 април тази година. 
11

  Пак там, параграф 1.2. 
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3.7 Инициатива на шест държави през 1998 г. доведе през 2000 г. до писмо за намерения на 
шестте най-важни страни производителки – Франция, Германия, Обединеното 
кралство, Италия, Испания и Швеция, т. нар. страни по писмото за намерения, – в 
резултат на което беше създаден Договор за преструктуриране и функциониране на 
отбранителната промишленост. За продължителен период от време този договор 
относно планирането и сътрудничество с индустрията, както и относно капацитета и 
изследователската дейност, не доведе до осезаеми резултати. 

 
3.8 Съществуват и други форми на сътрудничество между държави членки, като тези 

между флотите на Нидерландия и Белгия, Скандинавското сътрудничество за отбрана 
(Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция) и сухопътните сили на Германия и 
Нидерландия. Въпреки това те не бива да се бъркат с индустриално сътрудничество, 
което в голяма степен все още не съществува. 

 
3.9 През 2004 г. беше създадена Европейската агенция по отбрана, като се предвиждаше 

структурно сътрудничество в областта на отбраната, включително с подкрепа от 
инициативи на Комисията. Въпреки известния напредък структурното сътрудничество 
така и не започна поради липсата на ангажимент от страна на държавите членки. 
 

3.10 В заключение ЕИСК отбелязва, че въпреки нарастващата увереност в необходимостта 
от по-тясно сътрудничество и европейска визия за отбраната, липсата на политическа 
воля, традиционните възгледи и преследването на определени интереси възпрепятстват 
съществения напредък. 

 
B. Промишленост 

 
3.11 Реакцията на европейската отбранителна промишленост спрямо международните 

събития беше твърде различна: 
 
• тя работи в световен контекст. Тя е неизбежно свързана с националните 

правителства, но е и много активна на международните пазари, което все повече се 
оказва основа за положителни резултати; 

• Освен това основните производители работят както във военния, така и в 
гражданския сектор. По-динамичното производство за граждански цели се 
увеличава поради намаляването на продажбите за военни цели и приходите от тях, 
особено в Европа. 
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3.12 Вече от доста време предприятията изразяват опасения относно конкурентната си 
позиция. Институционалното положение на индустрията варира значително в 
различните държави – от изцяло държавни компании до частни предприятия и всички 
междинни вариации. Общото е, че ролята на правителството преобладава навсякъде. 
Въпреки (частичната) приватизация връзката между индустрията и правителствата 
остава много силна, тъй като зависи от (монополистично) правителствено търсене и 
регулиране, и от лицензии за износ. 

 
3.13 Предприятията биха предпочели консолидация в европейски мащаб, но пазарът е 

твърде ограничен. BAE-Systems, Finmeccanica и в по-малка степен Thales и EADS 
работят много активно в САЩ. Въпреки това те не могат да оперират свободно в 
Европа, тъй като, поради специални отношения, националните правителства имат 
последната дума по всички стратегически решения в промишлеността. 

 
3.14 Пазарната динамика засилва конкуренцията в световен мащаб. Промишлеността в 

САЩ засилва усилията си в експорта, за да компенсира спада на някои вътрешни 
пазари. Новите действащи лица в световен мащаб все повече ще удовлетворяват своите 
собствени нужди. Те ще се ориентират и към износ и по този начин ще се конкурират с 
европейските предприятия на пазарите на трети страни. 

 
3.15 Накрая, предприятията заемат позиция, която ЕИСК подчерта дебело миналата година, 

а именно, че зрялата отбранителна промишленост никога не би имала надеждни 
международни позиции без стабилна основа на вътрешния пазар. Предвид 
високотехнологичния компонент на военното оборудване, нито един отделен 
национален пазар или национален бюджет за отбрана вече не е достатъчно голям. Това 
е факт вече 20 години и последиците стават дори още по-сериозни. 

 
3.16 По пътя към независима европейска отбранителна система ЕИСК изтъква високия 

приоритет на суверенните способности и инвестициите с висока добавена стойност, 
които са от съществено значение, за да може Европа да изпълнява важна роля в 
световен мащаб и ще допринесат за нов начин на мислене сред европейците. 

 
3.17 Неотдавна предприятията отново изтъкнаха обичайните аргументи в полза на стабилни 

и предвидими, насърчавани на равнище ЕС в дългосрочен план технологии и 
производствени схеми във всички важни области. 

 
3.18 Предприятията бият тревога. За да оцелее и поддържа своята рентабилност и заетост, 

алтернативата е да се увеличи производството за граждански цели. В този случай обаче 
Европа във все по-голяма степен ще бъде лишена от собствена отбранителна 
промишленост, което ще се отрази и върху външната � политика. 
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3.19 Синдикатите, представлявани от IndustriAll, изразяват подобно голямо безпокойство. 
През 2011 г. 733 000 квалифицирани кадри в Европа12 са били пряко заети в 
космическия сектор и сектора на отбраната, а други два милиона са зависили от тях. 
През последното десетилетие работната сила намаля значително, а допълнителните 
бюджетни съкращения заплашват работните места. Младите хора намират 
отбранителния сектор за недостатъчно привлекателен поради неговото непредвидимо 
бъдеще. 

 
3.20 ЕИСК изтъква факта, че служителите до голяма степен плащат за неуспеха на 

правителствата да преструктурират своите отбранителни организации. Като отлагат 
рационализирането на военната база, правителствата пропускат възможността да 
инвестират в ефективно обновяване на способностите, което оказва отрицателно 
въздействие върху работната сила. 

 
3.21 Настоящата ситуация ще предизвика все по-голям отпор, ако непланираните и 

неструктурираните реорганизации продължат. При осъществяването на проактивни 
политически промени ще бъде необходимо участието на представители на работниците 
на корпоративно и териториално равнище, така че да бъдат избегнати резките 
корекции. 

 
3.22 Заетостта, евентуално в по-малък мащаб, ще изисква значително повече европейска 

координация в областта на технологиите и производството. В този процес несигурната 
заетост трябва да се избягва посредством развиването на нови умения и 
компетентности, така че във възможно най-голяма степен да се гарантират достойни 
трудови договори и перспективи. Трябва да се осъществява ефективен социален диалог 
на различни равнища. 

 
3.23 Спадът в европейското производство поради бюджетни съкращения трябва да бъде 

управляван по структуриран начин, с помощта на подходящ социален диалог, който 
има за цел запазването на работните места и подпомагането на устройването на работа 
на съкратените работници. Както предприятията, така и служителите ще бъдат 
по-облагодетелствани в условията на предвидим, движен от пазара европейски 
контекст, отколкото при краткосрочни и лошо планирани реорганизации на чисто 
национална основа и без ясни цели13. 

 

                                                      
12

  Годишен отчет за 2012 г. на ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe). 
13

  Вж. също „Twelve demands for a sustainable industrial policy“ („Дванадесет изисквания за устойчива индустриална 
политика“), Изпълнителен комитет на IndustriAll Europe, 12 и 13 юни 2013 г. 
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4. Политически условия и потенциални перспективи 
 
4.1 Перспективите за европейската отбранителна промишленост постепенно ще станат 

толкова несигурни, че е необходимо европейците да проведат фундаментален дебат 
относно бъдещето – и ако не всички, поне онези от тях, които проявяват готовност. 

 
4.2 Необходимо е ново мислене и развитието на „общ език“ между държавите членки и в 

ЕС, като се изхожда от три основни предположения: 
 

• интегрираната европейска икономика се нуждае от общ подход към отбраната и 
сигурността, така че да предпази и защити своите интереси, своите граждани и 
своите възгледи в света; 

• необходим е общ анализ на съществуващите и очакваните (дългосрочни) световни 
тенденции като отправна точка за изготвянето на идеи и конкретни подходи за 
запазването на общата позиция на Европа в света; 

• трябва да се осъществи връзка между външната политика, заплахите, отбраната и 
сигурността, дългосрочните перспективи и устойчивата отбранителна 
промишленост, включително заетостта. 

 
4.3 ЕИСК напълно осъзнава голямото въздействие на тези взаимосвързани предположения, 

които продължават да не се обсъждат в достатъчна степен. Редица инициативи, които 
бяха подети през последните петнадесет години с голяма доза надежда, се провалиха, 
тъй като националният суверенитет, а именно националните възприятия за заплаха и 
позициите, изразявани от националните външни политики, никога не са били поставяни 
под въпрос. В следствие на това в Европа понастоящем съществува широк спектър от 
позиции, които в известна степен са несъвместими. ЕИСК смята, че сериозният пробив 
е илюзорен, ако не се приеме споделеният суверенитет в рамките на ЕС. 

 
Дебатът трябва да започне на нова основа за нови, по-обещаващи процеси. 

 
4.4 Предвид широкия спектър на засегнатите политически области ЕИСК горещо 

приветства Европейския съвет по въпросите на отбраната този декември. Досега 
отговорността за отбраната и сигурността беше основно в ръцете на министрите на 
отбраната, като цяло в съответствие с общите насоки на министрите на външните 
работи и под стриктния надзор на министрите на финансите. 

 
4.5 Междувременно средата се променя изцяло поради драстичните бюджетни 

ограничения и необходимостта от рационализация в съчетание с нови парадигми и, 
следователно, нови заплахи. Като се имат предвид, наред с останалото, взаимовръзката 
между гражданските и военните технологии и иновации и връзката между отбрана и 
обществена сигурност, са засегнати и други области на правителствената политика. 
Всички тези фактори призовават за цялостен и общ подход. 
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4.6 Много хора, предимно промишлени производители и работници, разчитат на 
структуриран начин на мислене и действия от декември нататък. Ако ЕС пропусне тази 
възможност, може да минат години докато отново се постигне положително развитие. 

 
4.7 Европейският съвет през декември ще бъде първият Съвет на ЕС, който ще разгледа 

въпроса за отбраната в неговата цялост. Като има предвид изключителните усложнения 
при определянето на курс за нови насоки, ЕИСК смята, че ще бъдат необходими 
следващи Европейски съвети, които да осигурят видими решения, надеждност и 
предвидимост. 

 
5. Промишлена политика 
 
5.1 ЕИСК прие много положително съобщението на ЕК относно промишлената политика14, 

имащо за цел стимулирането на благоприятни условия, политики и програми за 
започване, развитие и укрепване на промишлени дейности в Европа. Европа трябва да 
осигури своето индустриално бъдеще в отворена среда. 

 
5.2 Отбраната е доминиращ и изключителен по своята същност сектор. Поради своето 

естество той функционира в 100% институционални пазари по целия свят. Секторът и 
научно-изследователските центрове са създадени и организирани въз основа на 
национални потребности. По-малките държави, които нямат свое собствено 
промишлено производство, купуват „стандартни продукти“, което всъщност означава, 
че трябва да купуват от САЩ. 

 
5.3 Посредством консолидация в промишлеността (трансгранични сливания и поглъщания) 

и интернационализиране (по-специално връзки с промишления сектор на САЩ) 
големите компании и МСП на континента са взаимно свързани. Износът все още се 
развива положително. Най-голямото препятствие е трудната връзка с европейските 
правителства поради липсата на общ хоризонт. 

 
5.4 В допълнение към действията на Европейската агенция по отбрана ЕС прие две 

директиви, предвиждащи отварянето на вътрешните европейски пазари15. Крайният 
срок за транспониране беше лятото на 2011 г.16, но действителното прилагане е бавно. 

 

                                                      
14

  Съобщение на ЕК относно промишлената политика (COM(2012) 582 final) и становище на ЕИСК по това съобщение. 
15

  Пакет за отбраната, 2007 г. 
16

  Директиви 2009/43/ЕО (OВ L 146, 10.6.2009 г.) относно трансфер на продукти, свързани с отбраната и 2009/81/ЕО (OВ L 
216, 20.8.2009 г.) относно възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността. Пакетът за отбраната съдържаше 
също съобщение относно „Стратегия за по-силна и по-конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост“, 
COM(2007) 764, 5.12.2007 г.  



- 12 - 

CCMI/116 – CES4413-2013_00_00_TRA_AC   EN – ND-ND/yp  

5.5 ЕИСК горещо приветства съобщението на ЕК17, което демонстрира съществен 
напредък в анализите и предложенията. Комисията с право подчертава, в рамките на 
промишлена политика за сектора на отбраната, значението на вътрешния пазар за 
отбранителните продукти, НИРД, ролята на МСП, потенциалния принос на 
регионалната политика и развитието на подходящи умения. 

 
5.6 Въпреки това ЕИСК отправя критика, че Комисията недостатъчно подчертава 

изключителното положение на отбранителния сектор, както и необходимостта от 
проактивна промишлена политика. Не става въпрос само за отварянето на пазарите, тъй 
като то трябва да бъде определено по подходящ начин поради специфичните 
характеристики на отбранителния сектор, включително член 346 от ДФЕС. 

 
5.7 Става въпрос и за създаването на политическа основа в Европа правителствата да 

работят съвместно за своята обща съдба в дългосрочен план. Едва тогава ще бъдат 
изпълнени условията за предприемане на сериозни съвместни програми от 
подготвителния етап в посока към целенасочена научно-изследователска дейност, 
иновации и производство на европейския вътрешен пазар в дългосрочен план. 

 
5.8 НИРД е ключът в началото на веригата за създаване на стойност, която би трябвало да 

придобие европейски измерения18. Това бяха основанията за изтъкване на 
сътрудничеството в областта на НИТД и НИРД при създаването на Европейската 
агенция по отбраната, нейните предшественици (WEAG и IEPG), както и в НАТО. 
Въпреки това изпълнение отново липсва. 

 
5.9 В течение на 30 години липсата на сътрудничество беше по-скоро правилото, а не 

изключението. Бяха стартирани редица проекти като NH-90 и A400M, но някои 
примери показват също така, че в много случаи системните изисквания са чисто и 
просто сбор от национални изисквания, че фазите на разработка са били прекалено 
дълги, а крайните продукти — твърде скъпи. 

 
5.10 Освен някои относителни успехи, други инициативи за сътрудничество, например 

NF-90, претърпяха провал, а паралелно бяха осъществени редица конкурентни 
програми за самолети изтребители (Typhoon, Rafale, Grippen), като много държави се 
присъединиха към американската програма F-35, както и към широк кръг ракетни 
програми. 

 

                                                      
17

  Вж. бележка под линия 1. 
18

  В съответствие с множество документи. Вж. също OВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 17. 
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5.11 Понастоящем не се прилагат големи, широкомащабни програми, а съществуващите 
системи остаряват и губят актуалността си. Като пример в това отношение ЕИСК 
посочва бронираните превозни средства, подводниците, транспортните хеликоптери и 
преносимите системи за въздушна отбрана. Тук новите безпилотни системи биха 
предоставили идеална възможност за съвместни инициативи, но на практика все още не 
са се появили подобни цели. Друга възможност би била сътрудничеството с по-слаби 
амбиции като стандартизиране на капацитета за зареждане с гориво във въздуха. 

 
5.12 ЕИСК призовава за стартирането на европейски програми, по-специално за следващото 

поколение дистанционно пилотирани въздухоплавателни системи, като се постига 
напредък въз основа на синергии с Комисията и сигурни спътникови комуникации. 
Може да се помисли и за области на сътрудничество (с американците), като капацитета 
за зареждане на гориво във въздуха, по отношение на който съществуват огромни 
различия и за който Европейската агенция по отбрана търси европейски решения. 

 
5.13 В съобщението на ЕК се споменават възможности, които изискват пълна политическа 

подкрепа. В това отношение изграждането на европейски капацитет за наблюдение от 
космоса с висока разделителна способност, който да осигури системи, заменящи Helios, 
RadarSat и др., би било инициатива от решаващо значение. Основен въпрос тук е 
обединяването на общия опит, както и на финансовите ресурси, на държавите членки, 
Европейската агенция по отбрана и съвместните изследователски центрове. Нито една 
европейска държава не може да стори това сама. 

 
5.14 Проектите за отбрана трябва да бъдат свързани с програми на ЕС за НИРД, когато това 

е подходящо. 7-ата рамкова програма вече се използва за проекти с двойна употреба. 
Добавената стойност от това е, че тя благоприятства трансгранични проекти. ЕИСК 
призовава за по-систематично разглеждане на технологиите с двойна употреба в 
програма „Хоризонт 2020“. 

 
5.15 От съществено значение е промишлената политика в областта на отбраната да разгледа 

и различията между основните страни производителки и останалите държави. 
Участието на предприятия от всички държави трябва да се насърчава активно, така че 
да бъдат привлечени в политическо и икономическо отношение възможно най-голям 
брой държави. По този начин въпросът за компенсациите, който обикновено поражда 
много дебати и критики, може постепенно да изчезне. Тези елементи би трябвало да 
станат интегрална част от цялостна европейска отбранителна стратегия. 

 
5.16 ЕИСК отбелязва деликатния въпрос за закупуване на стандартни продукти 

(„off-the-shelf“) извън ЕС. В рамките на една европейска отбранителна стратегия 
подобни политики трябва да бъдат преосмислени. Този съществен и много сложен 
въпрос трябва да бъде решен на най-високо равнище. 
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5.17 Добре управляваният сектор на европейската отбрана предоставя значително по-добри 
възможности за балансирано международно сътрудничество, по-специално със САЩ. 
Предвид това как Америка защитава своите стратегически интереси, ЕИСК призовава 
за внимателно разглеждане на отбраната като изключителен сектор от двете страни на 
Атлантическия океан по време на преговорите по предстоящото споразумение за 
свободна търговия. 

 
5.18 В тази рамка също трябва надлежно да се осигури непрекъснатостта на доставките на 

изключително важни и чувствителни части от американски произход в европейската 
верига за създаване на стойност. Една обща европейска позиция ще улесни също така 
преговорите с трети страни относно доставките на суровини от изключителна важност. 

 
5.19 Същото се отнася до европейските права на интелектуална собственост, които трябва 

да бъдат надлежно гарантирани при износа в трети страни. 
 
5.20 Успешното сътрудничество между предприятия от различни държави не бива да се 

затруднява от едностранни решения на държавите членки във връзка с контрола на 
износа, което би довело до различно прилагане на критериите за контрол на износа във 
връзка с Общата позиция19, както и между националните критерии на 
държавите членки. 

 
6. Действия на Комисията 
 
6.1 ЕИСК до голяма степен изразява съгласие с предложените от Комисията действия. Той 

смята, че те са съществена стъпка напред. По някои въпроси той би желал да добави 
следните бележки. 

 
6.2 Сътрудничеството с Европейската агенция по отбрана е от съществено значение. ЕИСК 

смята координацията и връзките между Комисията и Европейската агенция по отбрана, 
както се предлага в различни предвидени в съобщението действия, за необходимо 
условие за напредък и успех. ЕИСК също отбелязва насърчаването на капацитета за 
двойна употреба, например капацитета за въздушен транспорт. 

 
6.3 ЕИСК изтъква, че, за да реализира своя пълен потенциал, Европейската агенция по 

отбрана се нуждае от по-здрава финансова основа и пълен ангажимент от страна на 
държавите членки. Би трябвало да � бъде предоставена по-съществена роля в 
планирането на отбраната в подкрепа на държавите членки. 

 

                                                      
19

  2008/944/ОПСО. 
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6.4 ЕИСК подкрепя твърдо предложенията на Комисията относно стандартите и 
сертифицирането, които ще допринесат за трансграничното сътрудничество в 
промишлеността, както и за регионалната специализация и създаването на мрежи за 
високи постижения. Той призовава за синергии между Европейската агенция по 
отбрана и Европейската агенция за авиационна безопасност, по-специално във връзка 
със сертифицирането. 

 
6.5 МСП, свързани също с големи компании, са много важни за европейските иновации и 

производство във връзка с отбраната. В подкрепа на предложените действия ЕИСК 
подчертава необходимостта от отворени мрежи. По-малкото на брой, но по-добре 
насочени (европейски) проекти могат да доведат до нови възможности. 

 
6.6 Включването на широк спектър от МСП в Европа ще спомогне също за ангажирането 

на колкото се може повече държави. Тяхното участие също може да бъде възможност 
за компенсиране на страните, които се отказват от „стандартните продукти“ в полза на 
европейските. 

 
6.7 ЕИСК подкрепя твърдо предвидените от Комисията действия във връзка с уменията, 

които са от съществено значение. Той горещо приветства положителния принос на 
Европейския социален фонд и структурните фондове, както и работата на Европейската 
агенция по отбрана за повишаване информираността на държавите членки, като 
подкрепя планирането на конкретни проекти в тези области. 

 
6.8 ЕИСК отново изтъква своята безусловна подкрепа за намерението на Комисията да 

използва активно технологии с двойна употреба. 
 
6.9 ЕИСК изтъква потенциално положителната връзка между космическите политики и 

отбраната за съществуващите и новосъздадените проекти20. 
 
6.10 ЕИСК подкрепя предложените действия във връзка с енергетиката. В тях ще се 

включват и все по-голям брой МСП. 
 
6.11 Международното измерение е от изключително голямо значение, както и предвиденото 

съобщение относно дългосрочната визия за контрол върху стратегическия износ. ЕИСК 
отбелязва факта, че външните индустриални връзки могат да бъдат успешни, 
единствено ако съществува реален вътрешен пазар. 

 

                                                      
20

  Вж. становище на ЕИСК относно космоса, септември 2013 г. 
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6.12 Накрая, ЕИСК напълно подкрепя всички стратегически съображения в глава 9.2 на 
съобщението. 

 
Брюксел, 17 октомври 2013 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Henri Malosse 
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