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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că recenta criză economică a dus la o serie de reduceri ale bugetelor 
destinate apărării în majoritatea statelor membre;

2. reamintește că, pentru creșterea competitivității industriei de apărare europene, statele 
membre au urgent nevoie de o mai mare transparență și deschidere a piețelor lor de 
apărare; consideră că Directiva 2009/81/CE privind atribuirea anumitor contracte în 
domeniul securității și apărării consolidează piața unică, reducând complexitatea normelor 
privind achizițiile în sectorul apărării;

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai mare utilizare a tehnicilor inovatoare de achiziții 
publice  - în special cele legate de cumularea cerințelor, utilizarea TIC și stabilirea de 
stimulente pentru cercetare și dezvoltare - în achizițiile din domeniul apărării, deoarece 
acestea pot fi deosebit de adecvate pentru acest domeniu și pot juca un rol în reducerea 
birocrației și a costurilor legate de procedurile de achizițiile publice;

4. îndeamnă statele membre să ia măsuri pentru a elimina dublarea și excesul de capacități în 
acest sector, prin dezvoltarea cooperării la nivelul pieței interne; subliniază beneficiile 
potențiale ale achizițiilor în comun, din perspectiva economiilor de scară și a 
interoperabilității;

5. reamintește că contractele atribuite în domeniul apărării și securității sunt adesea 
complexe punct de vedere tehnic; subliniază faptul că, pentru a facilita licitațiile 
transfrontaliere trebuie reanalizate cerințele tehnice incompatibile sau disproporționate, 
astfel încât să se reducă la minimum și, dacă este posibil, să se elimine barierele din calea 
pieței interne;

6. solicită Agenției Europene de Apărare (AEA) și Comisiei să conlucreze pentru a încuraja 
integrarea industriilor statelor membre mai mici în baza tehnologică și industrială a 
apărării europene, prin alte mijloace decât compensațiile;

7. constată că fragmentarea pieței europene de apărare reprezintă un obstacol pentru 
creșterea cotei pe această piață a întreprinderile mici și mijlocii; subliniază importanța 
posibilităților pentru întreprinderile mici și mijlocii de a lua parte la procesul de creare a 
produselor din sectorul echipamentelor de apărare; îndeamnă Comisia, prin urmare, să 
adopte noi propuneri pentru a facilita accesul acestora la industria europeană de apărare;

8. solicită Comisiei și statelor membre să coopereze pentru asigurarea securității cibernetice 
ca parte integrantă a sectorului apărării;


