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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η πρόσφατη οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε μια σειρά μειώσεων 
στους αμυντικούς προϋπολογισμούς της πλειοψηφίας των κρατών μελών·

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας, τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη διαφάνεια και τον 
ανοικτό χαρακτήρα των αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι η οδηγία 2009/81/ΕΚ 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της 
ασφάλειας ενισχύει την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των 
κανόνων για τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση των απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη θέσπιση κινήτρων για την 
έρευνα και ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, 
καθώς ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους 
που σχετίζεται με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αποτροπή των επικαλύψεων και της 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας 
στην εσωτερική αγορά· επισημαίνει τα εν δυνάμει οφέλη των κοινών προμηθειών όσον 
αφορά τις οικονομίες κλίμακας και τη διαλειτουργικότητα·

5. υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας είναι συχνά περίπλοκες από τεχνική άποψη· τονίζει ότι προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή υποβολή προσφορών, πρέπει να αναθεωρηθούν 
ασυμβίβαστες ή δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και, όπου 
είναι δυνατό, να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην εσωτερικοί αγορά·

6. καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και την Επιτροπή να συνεργαστούν 
προκειμένου να ενισχύσουν την ενσωμάτωση των βιομηχανιών των μικρότερων κρατών 
μελών στην ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας με 
άλλα μέσα πέραν των αντισταθμιστικών οφελών·

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του μεριδίου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στην εν λόγω αγορά· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται δυνατότητες στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας προϊόντων 
αμυντικού εξοπλισμού· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εγκρίνει περαιτέρω 
προτάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία·
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8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν μεταξύ τους για να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ως αναπόσπαστο τμήμα του αμυντικού 
τομέα.


