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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu, et hiljutise majanduslanguse tõttu on enamikus liikmesriikides kaitse-
eelarveid kärbitud;

2. tuletab meelde, et Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõime tõstmiseks peavad 
liikmesriigid kiiresti parandama oma kaitseturgude läbipaistvust ja avatust; on seisukohal, 
et kaitse- ja tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset
turgu, vähendades hanke-eeskirjade keerukust kaitsesektoris;

3. rõhutab, et tuleks soodustada innovaatiliste hankemeetodite laiemat kasutamist 
kaitsealastes riigihangetes, eriti selliste, mis puudutavad nõudmiste ühendamist, info- ja 
sidetehnoloogia kasutamist ning stiimulite loomist teadus- ja arendustegevuseks, kuna 
need võivad sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad olla oluliseks abiks 
hankemenetlustega seotud halduskoormuse ja kulude vähendamisel; 

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid samuti meetmeid, et kaotada dubleerimine ja 
ülevõimsus selles sektoris, ja suurendaksid selleks siseturul tehtavat koostööd; rõhutab 
ühishangete võimalikke eeliseid mastaabisäästu ja koostalitusvõime osas;

5. tuletab meelde, et kaitse- ja julgeolekuvaldkonna lepingud on tihti tehniliselt keerukad; 
rõhutab, et piiriülese pakkumise hõlbustamiseks tuleks läbi vaadata kokkusobimatud või 
ebaproportsionaalsed tehnilised nõuded, et siseturu takistusi vähendada ja need võimaluse 
korral kaotada;

6. kutsub Euroopa Kaitseagentuuri ja komisjoni üles tegema koostööd, et soodustada 
väiksemate liikmesriikide tööstuste lõimimist Euroopa kaitsesektori tehnoloogilisse ja 
tööstuslikku baasi muude kui kompensatsioonimeetmete abil;

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus on takistuseks väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele nende turuosa suurendamisel; rõhutab, kui oluline on, et väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel oleks võimalus osaleda kaitsevarustuse sektori toodete 
arendamisprotsessis; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks vastu täiendavad 
ettepanekud, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu Euroopa 
kaitsetööstusele lihtsustada;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema omavahel koostööd, et tagada küberjulgeolek 
kui kaitsesektori lahutamatu osa.


