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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá rozhodnutí Evropské rady zařadit otázku evropských trhů s obranným vybavením na 

pořad jednání jejího summitu v červnu 2015; poukazuje nicméně na skutečnost, že přijetí 

strategických opatření Evropskou radou v prosinci 2013 nevedlo k žádným konkrétním 

opatřením ani k užší spolupráci mezi jednotlivými zúčastněnými stranami společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky (SBOP);  vyzývá Evropskou radu, aby vydala 

konkrétní pokyny pro obrannou politiku a evropský trh s obranným vybavením s cílem 

posílit vnitřní trh v oblasti bezpečnosti a obrany, a vzala při tom v úvahu specifičnosti 

odvětví obrany; 

2. připomíná, že vnitřní trh a obranná politika by neměly být považovány za něco, co si 

vzájemně odporuje; podtrhuje, že dobře fungující vnitřní trh s produkty pro obranné účely 

by výrazně přispěl k dosažení cílů SBOP, a vyjadřuje politování nad tím, že i přes přijetí 

směrnic obranného baličku v roce 2009 bylo v tomto směru doposud dosaženo jen malého 

pokroku; zdůrazňuje, že správné provádění právního rámce pro zadávání veřejných 

zakázek v EU členskými státy by mohlo přispět k účinnějšímu vynakládání vnitrostátních 

výdajů na obranu a posílit evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany; 

domnívá se proto, že užší spoluprací mezi členskými státy lze zabránit zdvojování úsilí, 

což bude mít pozitivnější nepřímý vliv na různá odvětví, která jsou vzájemně propojena; 

3. zdůrazňuje, že vzhledem k dopadu hospodářské krize a škrtům v rozpočtech členských 

států na obranu v době stále větších globálních výzev a hrozeb je nyní více než kdy dříve 

důležité co nejlépe využívat zdroje pomocí lepší koordinace, zejména v oblasti obranných 

schopností; zdůrazňuje, že je zapotřebí předem plánovat strategické investice členských 

států do nákupu a modernizace vybavení; 

4. zdůrazňuje, že obranný balíček iniciovaný Komisí má za cíl podpořit 

konkurenceschopnost evropského odvětví obrany a jedním z jeho cílů je omezit problémy 

způsobené roztříštěností evropského trhu s obranným vybavením, některými 

protekcionistickými přístupy v přidělování zakázek v oblasti obrany a nedostatečnou 

koordinací mezi různými režimy členských států v oblasti kontroly transferů produktů pro 

obranné účely; 

5. zdůrazňuje, že jednotný trh v oblasti obrany by zajistil plnou transparentnost a zabránil by 

zdvojování úsilí, které způsobuje narušení trhu; poukazuje na to, že úspěch mírových a 

bezpečnostních misí SBOP do velké míry závisí na jejich schopnosti rychle reagovat a že 

klíčovým faktorem pro zefektivňování postupů a snižování nákladů je větší integrace; 

6. poukazuje na to, že dokončení evropského trhu v oblasti obrany vyžaduje průmyslovou 

základnu, která je vysoce konkurenceschopná a založená na inovacích a technologiích a 

prostřednictvím užší přeshraniční spolupráce dokáže vytvářet synergie, a že pokroky ve 

výzkumu dvojího užití jsou klíčové pro zajištění naší nezávislosti a zabezpečení dodávek, 

zejména kriticky důležitých položek; 
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Plné využívání potenciálu pravidel vnitřního trhu 

7. vyzývá Komisi, aby za účelem zlepšení efektivnosti misí SBOP uvedla finanční pravidla, 

jimiž se řídí souhrnný rozpočet EU, do souladu s ustanoveními nových směrnic pro 

zadávání veřejných zakázek, zejména v souvislosti s misemi SBOP, s cílem zajistit rychlé 

a flexibilní provádění civilních operací; 

8. poukazuje na to, že v zájmu posílení evropské obrany a technologických inovací, dosažení 

významných úspor a podpory moderního, integrovaného a konkurenceschopného 

evropského obranného průmyslu potřebuje Evropa vytvořit úspory z rozsahu a vybudovat 

společný trh EU pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany; zdůrazňuje, že by 

prostřednictvím rozšířené přeshraniční spolupráce měla být plně využita pravidla 

vnitřního trhu s cílem působit proti pokračující roztříštěnosti evropského obranného a 

bezpečnostního odvětví, která vede ke zdvojování programů v oblasti obranného vybavení 

a k nedostatku transparentnosti ve vztazích mezi vnitrostátními orgány pro obranu a 

obranným průmyslem; naléhavě žádá členské státy, aby odstranily vnitrostátní pravidla, 

která nejsou v souladu se směrnicí 2009/43/ES a směrnicí 2009/81/ES a jsou na překážku 

vnitřnímu trhu se zakázkami v oblasti obrany, a aby správně prováděly a prosazovaly 

směrnici 2009/81/ES týkající se zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a 

směrnici 2009/43/ES týkající se transferu produktů pro obranné účely; vyzývá Komisi, 

aby přijala konkrétní opatření k zajištění řádného uplatňování směrnic a aby kontrolovala 

a monitorovala vnitrostátní postupy provádění s cílem zabránit narušení trhu; 

9. vyzývá Komisi, aby za účelem co nejlepšího využití zdrojů podporovala členské státy ve 

společných nákupech prostřednictvím ústředních nákupních subjektů, jako je například 

Evropská obranná agentura, jak je uvedeno ve směrnici 2009/81/ES; 

10. naléhavě žádá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí o dosažení rovných podmínek na 

evropských trzích v oblasti obrany, s cílem bojovat proti protekcionistickým praktikám 

členských států, a to podporou přeshraniční spolupráce a lepším přístupem k 

dodavatelským řetězcům obranného průmyslu a přijetím opatření s cílem ukončit situaci, 

kdy jsou některé členské státy výhradně dodavateli a jiné výhradně odběrateli obranných 

technologií; domnívá se proto, že využívání vyloučení ve smyslu směrnice 2009/81/ES 

musí být řádně odůvodněno; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o účincích sedmi 

souborů pokynů (oblast využití, vyloučení, výzkum a vývoj, bezpečnost dodávek, 

bezpečnost informací, subdodávky, kompenzace), které již byly zveřejněny, a poukazuje 

na to, že v roce 2015 Komise plánuje vydat další dva soubory pokynů; má za to, že tyto 

pokyny představují pro Komisi skvělou příležitost k navázání dialogu s členskými státy o 

tématech, která se nikdy neřešila strukturovaně a otevřeně, a žádá informace o výsledcích 

takového dialogu s členskými státy; 

11. konstatuje, že článek 346 SFEU ve svém stávajícím znění a v praxi stále dává členským 

státům mnoho volného prostoru pro možnost jeho použití, a tím upustit od použití 

právních předpisů EU týkajících se zadávání zakázek v oblasti obrany; vyzývá proto 

členské státy, aby článek 346 SFEU uplatňovaly efektivně, řádně a způsobem, který je v 

souladu s požadavky předpisů EU, směrnic o vnitřním trhu a předpisů pro zadávání 

zakázek v oblasti obrany; připomíná, že podle ustálené judikatury Soudního dvora 

Evropské unie by se opatření podle článku 346 měla omezit pouze na výjimečné a jasně 

definované případy a nesmí přesahovat hranice takových případů; varuje, že nesprávné 
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použití odchylky od pravidel jednotného trhu aktivně oslabuje hospodářskou soutěž v EU, 

snižuje transparentnost, usnadňuje korupci, čímž poškozuje vytváření trhu s obranným 

vybavením v EU a má neblahý dopad na fungování evropské technologické a průmyslové 

základny obrany a rozvoj spolehlivých vojenských schopností; 

12. konstatuje, že z dlouhodobého hlediska přispěje postupné úplné zrušení kompenzací k 

lepšímu fungování vnitřního trhu v evropském obranném odvětví; vyzývá proto Komisi, 

aby nadále kontrolovala, zda členské státy ruší kompenzace, které nejsou řádně 

odůvodněny na základě článku 346 Smlouvy; považuje to za nezbytné pro zajištění 

hladkého fungování a transparentnosti vnitřního trhu v evropském obranném odvětví a pro 

zajištění rovných podmínek pro dodavatele, zejména malé a střední podniky; 

13. připomíná, že rámcové dohody, zakázky subdodavatelům a rozdělení zakázek na části by 

měly umožnit zpřístupnění zavedených dodavatelských řetězců pro malé a střední 

podniky; poukazuje nicméně na to, že musí být zaručena zásada transparentnosti v řetězci 

subdodavatelů a zásada společné odpovědnosti; vyzývá členské státy, Evropskou 

obrannou agenturu a Komisi, aby vzájemně spolupracovaly a spolupracovaly také s 

hlavními dodavateli s cílem zajistit, aby malé a střední podniky byly plně obeznámeny s 

různými fázemi hodnotového řetězce, jelikož jim to pomůže konsolidovat jejich přístup k 

veřejným zakázkám v oblasti obrany a usnadnit jim ho  a rovněž čelit geograficky 

nerovnoměrnému vývoji technologií a obranné základny v Evropě; 

14. konstatuje, že využívání hlavních nástrojů směrnice o transferu produktů pro obranné 

účely, zejména obecných licencí a certifikace obranných podniků, je ze strany průmyslu 

stále velmi omezené a že v administrativní spolupráci mezi členskými státy, která má 

zajistit vhodná kontrolní opatření s cílem bránit porušování podmínek licencí k transferu, 

existují mezery; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily efektivní využití 

těchto nástrojů v praxi, a vítá proto iniciativu Komise na zřízení pracovní skupiny 

společně s členskými státy za účelem harmonizace směrnice o transferech v rámci EU; 

15. bere na vědomí plán Komise z roku 2014 nazvaný „Směrem ke konkurenceschopnějšímu 

a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti“ a závazek Komise v tomto dokumentu, že 

přezkoumá, jak by bylo možné zmírnit nepříznivý dopad kompenzací požadovaných 

třetími zeměmi a to, jaký mají kompenzace dopad na vnitřní trh a evropský průmysl, a 

zároveň zdůrazňuje, že je důležité včasné provedení tohoto plánu a v případě potřeby 

přijetí dalších opatření; plně podporuje snahy Komise poskytovat praktické pokyny 

malým a středním podnikům, které využívají evropské finanční prostředky v projektech 

dvojího užití; 

16. připomíná, že členské státy naléhavě potřebují zlepšit transparentnost postupů při 

zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany vůči Komisi a agenturám EU; zdůrazňuje, že 

zvláštní postupy pro zadávání zakázek, jako je například vyjednávací řízení bez 

předchozího zveřejnění oznámení o zakázce, by se měly v souladu se směrnicí 

2009/81/ES omezovat na výjimečné případy a být odůvodněny pouze naléhavými důvody 

obecného zájmu souvisejícími s obranou a bezpečností; vyzývá Komisi, aby zajistila 

odpovídající monitorování tak, aby bylo možné podávat Parlamentu a Radě v roce 2016 

souhrnné zprávy ohledně obou směrnic podle plánu; 

17. vyzývá Komisi, aby v souladu se svým plánem z roku 2014 co nejdříve zveřejnila svou 
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zelenou knihu o kontrole majetku, jejíž zveřejnění bylo původně plánované na konec roku 

2014, a aby provedla řádnou a komplexní analýzu dopadů provádění obranného balíčku, 

včetně konzultace se sdruženími obranného průmyslu, členskými státy, Evropskou 

obrannou agenturou a dalšími relevantními zúčastněnými stranami, včetně organizací, 

které se zasazují o předcházení konfliktům a o mír a bezpečnost; 

18. připomíná důležitost pravidelných kontrol obranného a bezpečnostního vybavení 

příslušnými kontrolními orgány, včetně kontroly řádné účetní evidence; 

19. zdůrazňuje, že spolupráce mezi strategickými partnery je nezbytná pro bezpečnost 

dodávek v Evropě, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby při vyjednávání 

mezinárodních obchodních dohod braly v úvahu zadávání veřejných zakázek v odvětví 

obrany; 

Přezkum balíčku týkajícího se zadávání zakázek v oblasti obrany 

20. vyzývá Komisi, aby ve svých zprávách o provádění směrnice 2009/81/ES a směrnice 

2009/43/ES, které předloží v roce 2016 Parlamentu a Radě, důkladně zhodnotila, zda a do 

jaké míry byla jejich ustanovení správně prosazována a zda bylo dosaženo jejich cílů, a 

aby následně předložila legislativní návrhy, budou-li zjištění zprávy ukazovat tímto 

směrem; 

21. zdůrazňuje, že by pro členské státy měly být zavedeny další zvláštní povinnosti podávání 

zpráv, a to spolu se zajištěním vhodných záruk pro zachování důvěrnosti; 

22. připomíná, že účelem modernizace předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek, 

stanovených ve směrnicích 2014/24/EU a 2014/25/EU, které byly přijaty v roce 2014, je 

zajistit transparentnost v řetězci zadávání zakázek subdodavatelům a soulad s 

environmentálními, sociálními a pracovněprávními předpisy; poukazuje na to, že nové 

směrnice umožňují zjednodušení postupů, jako je používání elektronického zadávání 

zakázek, sdružování poptávky a využití ekonomicky nejvýhodnější nabídky, jež mohou 

být přizpůsobeny specifickým podmínkám odvětví obrany a bezpečnosti; 

23. vyzývá k zavedení nového postupu „inovačního partnerství“ do zadávání zakázek v 

oblasti obrany s cílem vybudovat inovativní a konkurenceschopný evropský průmysl a co 

nejlépe využít rozpočtů na bezpečnost a obranu, což umožní zadavatelům zavést tento 

postup pro vývoj a následný nákup nových inovativních produktů, služeb či prací, 

poskytne nezbytné pobídky trhu a podpoří vývoj inovativních řešení, aniž by byl vyloučen 

trh; 

24. zdůrazňuje, že při zadávání zakázek v oblasti obranného a bezpečnostního vybavení musí 

být  zajištěna maximální ochrana a bezpečnost civilního obyvatelstva. 
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