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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. посочва, че неотдавнашният икономически спад доведе до редица намаления на 
бюджетите за отбрана на повечето държави членки;

2. припомня, че с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската 
отбранителна промишленост е необходимо държавите членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите пазари в областта на отбраната; счита, че 
Директива 2009/81/ЕО относно процедурите за възлагане на обществени поръчки в 
областта на отбраната и възлагане на поръчки от чувствително естество в областта 
на сигурността укрепва единния пазар, като намалява сложността на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в сектора на отбраната;

3. подчертава, че използването в по-голяма степен на новаторски техники за възлагане 
на обществени поръчки, и по-специално на техниките, свързани с агрегирането на 
изисквания, използването на ИКТ и установяването на стимули за НИРД, следва да 
бъде насърчавано при възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната, 
тъй като те могат да бъдат особено подходящи в тази област и могат да играят 
основна роля за намаляването на администрацията и разходите, свързани с 
процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4. настоятелно призовава държавите членки също така да вземат мерки за 
премахването на дублирането и излишен капацитет в сектора чрез засилване на 
сътрудничеството на вътрешния пазар; подчертава потенциалните ползи от 
съвместно възлагане на поръчки от гледна точка на икономиите от мащаба и 
оперативната съвместимост;

5. припомня, че възложените договори в областта на отбраната и сигурността често са 
сложни за техническо изпълнение; подчертава, че с цел да се улеснят 
трансграничните тръжни процедури е необходимо да се направи преглед на 
несъвместимите или несъразмерни технически изисквания, така че да се сведат до 
минимум, и когато е възможно, да се премахнат пречките пред вътрешния пазар;

6. призовава Европейската агенция по отбрана и Комисията да работят заедно за 
насърчаване на интеграцията на предприятията на по-малките държави членки в 
европейската отбранителна промишлена и технологична база със средства, 
различни от компенсациите;

7. отбелязва, че разпокъсаността на европейския пазар в областта на отбраната 
възпрепятства малките и средните предприятия да увеличат своя дял на този пазар; 
подчертава, че е важно малките и средните предприятия да имат възможности да 
участват в процеса на създаването на продукти на сектора на отбранително 
оборудване; поради това настоятелно призовава Комисията да приеме 
допълнителни предложения за улесняване на техния достъп до европейската 
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отбранителна промишленост;

8. призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат, за да гарантират 
сигурността в киберпространството като неразделна част от сектора на отбраната.


