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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na to, že v důsledku nedávného hospodářského poklesu uskutečnila většina 
členských států mnoho škrtů v rozpočtech určených na obranu;

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí zvýšit konkurenceschopnost evropského obranného 
průmyslu, musí bezodkladně zlepšit transparentnost a otevřenost svých trhů v oblasti 
obrany; domnívá se, že směrnice 2009/81/ES o veřejných zakázkách v oblasti obrany
a bezpečnosti posiluje jednotný trh díky zjednodušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek v odvětví obrany;

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany mělo podporovat 
větší využívání inovativních způsobů provádění zadávacích řízení – k nimž patří zejména 
postupy spojené se sdružováním požadavků, využívání IKT a nastavení pobídek
k výzkumu a vývoji –, neboť tyto inovativní postupy mohou být pro tuto oblast obzvláště 
vhodné a mohou hrát důležitou úlohu při omezování správní zátěže a snižování nákladů 
spojených se zadávacími řízeními;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly také opatření k odstranění zdvojování
a nadbytečné kapacity v tomto odvětví, a to prostřednictvím posílení spolupráce na 
vnitřním trhu; zdůrazňuje možné přínosy společného zadávání veřejných zakázek
v podobě úspor z rozsahu a interoperability;

5. připomíná, že zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti jsou často z technického 
hlediska složité; zdůrazňuje, že v zájmu usnadnění přeshraničních nabídkových řízení je 
třeba přezkoumávat neslučitelné nebo nepřiměřené technické požadavky, aby byly 
překážky na vnitřním trhu minimalizovány a pokud možno odstraněny;

6. vyzývá Evropskou obrannou agenturu a Komisi, aby spolupracovaly s cílem podpořit 
začlenění průmyslových sektorů menších členských států do evropské technologické
a průmyslové základny obrany jiným způsobem než na základě kompenzací;

7. konstatuje, že pro malé a střední podniky, které chtějí zvětšit svůj podíl na evropském trhu
v oblasti obrany, je překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, že pro malé a střední 
podniky je důležitá možnost podílet se na procesu vytváření produktů v odvětví 
obranného vybavení; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala další návrhy na 
usnadnění jejich přístupu k evropskému obrannému průmyslu;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby vzájemně spolupracovaly za účelem zajištění 
kybernetické bezpečnosti jako nedílné součásti odvětví obrany.


