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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dėl pastarojo ekonomikos nuosmukio dauguma valstybių narių sumažino 
savo gynybos sektoriaus biudžetus;

2. primena, kad siekiant padidinti Europos gynybos pramonės konkurencingumą, valstybės 
narės turi skubiai gerinti savo gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą; mano, kad Direktyva 
2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir su konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, nes supaprastinamos viešųjų pirkimų gynybos 
sektoriuje taisyklės; 

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų pirkimų srityje turėtų būti skatinama daugiau 
naudoti novatoriškus viešųjų pirkimų metodus, ypač susijusius su reikalavimų 
susisteminimu, IRT naudojimu ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) 
iniciatyvų kūrimu, nes juos galima pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui ir jie gali būti itin 
svarbūs mažinant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusią administracinę naštą ir 
sąnaudas;

4. primygtinai ragina valstybes nares taip pat imtis priemonių dubliavimui ir pertekliniams 
pajėgumams šiame sektoriuje panaikinti stiprinant bendradarbiavimą bendrojoje rinkoje; 
atkreipia dėmesį į galimą bendrų viešųjų pirkimų naudą masto ekonomijos ir sąveikumo 
požiūriu;

5. primena, kad gynybos ir saugumo srityje sudarytos sutartys dažnai būna techniškai 
sudėtingos; pabrėžia, kad norint sudaryti sąlygas tarpvalstybiniams konkursams, reikia 
persvarstyti nesuderinamus ar neproporcingus techninius reikalavimus, siekiant sumažinti 
ir, jei įmanoma, panaikinti kliūtis vidaus rinkoje;

6. ragina Europos gynybos agentūrą (EGA) ir Komisiją veikti kartu siekiant paskatinti 
mažesnių valstybių narių pramonės integraciją į Europos gynybos technologinę ir 
pramoninę bazę kitais būdais nei kompensacijos;

7. pabrėžia, kad Europos gynybos pramonės rinkos susiskaidymas kliudo mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms aktyviau dalyvauti šioje rinkoje; pažymi, kaip svarbu suteikti 
galimybes mažosioms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti gynybos įrangos sektoriaus 
gaminių kūrimo procese; todėl primygtinai ragina Komisiją priimti tolesnius pasiūlymus 
siekiant sudaryti joms sąlygas dalyvauti Europos gynybos pramonės veikloje;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti tarpusavyje ir užtikrinti kibernetinį 
saugumą, kuris yra neatsiejamas gynybos sektoriaus veiklos aspektas;


