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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zaznacza, że ostatnie pogorszenie koniunktury gospodarczej doprowadziło do znacznej 
liczby cięć w budżetach na obronność w większości państw członkowskich;

2. przypomina, że w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień otwarcia 
rynków obrony; uważa, że dyrektywa 2009/81/WE w sprawie udzielania zamówień w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wzmacnia jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w sektorze obronnym;

3. podkreśla, że w zamówieniach w dziedzinie obronności powinno się promować 
zwiększone wykorzystywanie innowacyjnych technik udzielania zamówień, a zwłaszcza 
tych związanych z agregacją zamówień, wykorzystaniem technologii informacyjnych i 
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej dziedzinie i odgrywać główną rolę w zmniejszaniu 
obciążeń administracyjnych i kosztów związanych z procedurami udzielenia zamówienia;

4. wzywa państwa członkowskie, by podjęły również kroki w celu zniesienia powielania i 
nadwyżek w sektorze przez zwiększenie współpracy na rynku wewnętrznym; zwraca 
uwagę na potencjalne korzyści płynące ze wspólnego udzielania zamówień, takie jak 
korzyści skali i interoperacyjność;

5. przypomina, że zamówienia udzielane w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa są często 
skomplikowane pod względem technicznym; podkreśla, że w celu ułatwienia przetargów 
transgranicznych konieczne jest dokonanie przeglądu niezgodnych lub 
nieproporcjonalnych wymogów technicznych, by zminimalizować oraz – tam, gdzie to 
będzie możliwe – wyeliminować bariery dla rynku wewnętrznego;

6. wzywa Europejską Agencję Obrony oraz Komisję, by współpracowały ze sobą w celu 
wspierania procesu włączania przemysłu mniejszych państw członkowskich do 
europejskiej bazy technicznej i przemysłowej w dziedzinie obronności za pomocą innych 
środków niż umowy offsetowe;

7. odnotowuje, że rozdrobnienie europejskiego rynku obrony stanowi przeszkodę na drodze 
do zwiększenia w nim udziału małych i średnich przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, 
jakie dla małych i średnich przedsiębiorstw ma możliwość uczestniczenia w procesie 
produkcji wyposażenia obronnego w sektorze obronnym; wzywa zatem Komisję do 
przyjęcia dalszych wniosków w sprawie ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom 
dostępu do europejskiego przemysłu obronnego;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzajemnej współpracy w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa cybernetycznego jako integralnego aspektu sektora 
obronnego.
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