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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka nesenā ekonomikas aktivitātes lejupslīde ir novedis pie aizsardzībai paredzēto 
budžeta līdzekļu samazināšanas lielākajā daļā dalībvalstu;

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības nozares konkurētspējas palielināšanai dalībvalstīm 
steidzami nepieciešams uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un atvērtību; uzskata, ka 
Direktīva 2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem iepirkumiem drošības jomā stiprina 
vienoto tirgu, mazinot publiskā iepirkuma noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā būtu jāveicina novatorisku iepirkuma paņēmienu 
plašāka izmantošana, jo sevišķi ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu izmantošana, 
IKT lietošana un stimulu noteikšana pētniecībai un izstrādei, jo tie var būt īpaši piemēroti 
šai jomai un tiem var būt ļoti liela loma administrēšanas izmaksu un ar iepirkuma 
procedūrām saistīto izmaksu samazināšanā;

4. mudina dalībvalstis veikt pasākumus, lai atceltu dublēšanos un jaudas pārpalikumu 
aizsardzības nozarē, veicinot sadarbību iekšējā tirgū; uzsver kopīgā iepirkuma iespējamās 
priekšrocības attiecībā uz apjomradītiem ietaupījumiem un sadarbspēju;

5. atgādina, ka līgumi, kurus piešķir aizsardzības un drošības jomā, bieži vien ir tehniski 
sarežģīti; uzsver, ka konkursa procedūru starptautiskā aspekta uzlabošanai nepieciešams 
pārskatīt neatbilstīgas vai nesamērīgas tehniskās prasības, lai samazinātu un, ja iespējams, 
novērstu šķēršļus iekšējā tirgū;

6. aicina Eiropas Aizsardzības aģentūru un Komisiju sadarboties, lai veicinātu mazāku 
dalībvalstu nozaru integrāciju Eiropas aizsardzības rūpnieciskajā un tehnoloģiskajā bāzē, 
izmantojot citus līdzekļus, nevis kompensāciju piešķiršanu;

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus sadrumstalotība kavē mazos un vidējos uzņēmumus 
palielināt to tirgus daļu; uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo uzņēmumu iespējas 
piedalīties aizsardzības aprīkojuma nozares produktu izveides procesā; tādēļ mudina tādēļ 
Komisiju pieņemt turpmākus priekšlikumus, lai atvieglotu šo uzņēmumu piekļuvi Eiropas 
aizsardzības nozarei;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarboties, lai padarītu kiberdrošību par neatņemamu 
aizsardzības nozares daļu.


