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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy a közelmúltbeli gazdasági visszaesés a tagállamok többsége esetében a 
védelmi költségvetés sorozatos csökkentését eredményezte;

2. emlékeztet arra, hogy az európai védelmi ipar versenyképességének növelése érdekében a 
tagállamoknak sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik átláthatóságát és nyitottságát; úgy 
véli, hogy a honvédelmi és az érzékeny biztonsági beszerzésekről szóló 2009/81/EK 
irányelv a védelmi ágazatra vonatkozó közbeszerzési szabályok sokféleségének 
csökkentésével megerősíti az egységes piacot;

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi beszerzések területén ösztönözni kell az újszerű beszerzési 
technikák fokozottabb alkalmazását – különösen a követelmények összevonását, az 
információs és kommunikációs technológiák alkalmazását és a K+F számára történő 
ösztönzők megállapítását –, mivel ezek különösen jól alkalmazhatók ezen a területen és 
jelentős szerepet játszhatnak a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek és 
adminisztráció csökkentésében;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy a belső piaci együttműködés erősítésével tegyenek lépéseket 
az ágazatot jellemző párhuzamos folyamatok és többletkapacitás megszüntetésére; kiemeli 
a közös közbeszerzés esetleges előnyeit a méretgazdaságosság és a működési átjárhatóság 
tekintetében;

5. emlékeztet rá, hogy a honvédelem és biztonság területén odaítélt szerződések gyakran 
műszakilag igen összetettek; hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló pályáztatás 
megkönnyítése érdekében szükség van az egymással összeegyeztethetetlen és aránytalan 
műszaki követelmények felülvizsgálatára a belső piac előtti akadályok minimalizálása, és 
ahol lehetséges megszüntetése érdekében;

6. felkéri az Európai Védelmi Ügynökséget és a Bizottságot, hogy működjenek együtt a 
kisebb tagállamok iparának az európai védelmi technológiai és ipari bázisba az 
ellentételezés eszköze helyett más eszközök segítségével való integrálása érdekében;

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy növelni tudják részesedésüket ezen a piacon; 
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell biztosítani a kis- és középvállalkozások számára, 
hogy részt vehessenek a védelmi berendezések ágazatában gyártott termékek 
előállításában; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el további javaslatokat az 
európai védelmi iparhoz történő hozzáférésük megkönnyítése érdekében;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a számítástechnikai 
biztonság szavatolása érdekében, amely a védelmi ágazat szerves részét képezi.


