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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que a recente contração económica conduziu a muitas reduções nos orçamentos 
de defesa da maioria dos Estados-Membros;

2. Recorda que, para intensificar a competitividade da indústria de defesa europeia, os 
Estados-Membros necessitam urgentemente de aumentar a transparência e a abertura dos 
seus mercados de defesa; considera que a Diretiva 2009/81/CE, que estabelece regras para 
os contratos públicos no setor da defesa e para os contratos sensíveis em matéria de 
segurança, reforça o mercado único através da redução da complexidade das regras de 
adjudicação de contratos no setor da defesa;

3. Sublinha que deve existir um incentivo a uma maior utilização de técnicas inovadoras em 
matéria de adjudicação de contratos no setor da defesa (incluindo especialmente as 
técnicas relacionadas com a agregação de requisitos, a utilização das TIC e a definição de 
incentivos para investigação e desenvolvimento), uma vez que podem ser particularmente 
adequadas a este setor e podem desempenhar um papel muito importante na redução de 
administração e custos relacionados com os procedimentos de adjudicação de contratos;

4. Insta os Estados-Membros a também tomarem medidas para abolir a duplicação e a 
sobrecapacidade no setor através do estímulo da cooperação no mercado interno; sublinha 
as potenciais vantagens da aquisição conjunta em termos de economias de escala e 
interoperabilidade;

5. Recorda que os contratos atribuídos no setor da defesa e da segurança são muitas vezes 
tecnicamente complexos; salienta que, para facilitar os concursos transfronteiriços, é 
necessário analisar requisitos técnicos incompatíveis ou desproporcionados, de forma a 
minimizar e, sempre que possível, eliminar barreiras ao mercado interno;

6. Insta a Agência Europeia de Defesa e a Comissão a trabalharem em conjunto no fomento 
da integração das indústrias dos Estados-Membros de menor dimensão na base industrial e 
tecnológica de defesa europeia, fazendo uso de outros meios que não as compensações;

7. Observa que a fragmentação do mercado de defesa europeu é um obstáculo ao aumento da 
quota detida pelas pequenas e médias empresas neste mercado; sublinha a importância da 
existência de possibilidades para as pequenas e médias empresas participarem no processo 
de criação de produtos do setor de equipamento de defesa; por conseguinte, insta a 
Comissão a adotar mais propostas para facilitar o acesso destas empresas à indústria de 
defesa europeia;

8. Apela à cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros para garantir a
cibersegurança como parte integrante do setor da defesa.


