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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje na to, že nedávny hospodársky pokles viedol k viacnásobnému zníženiu 
rozpočtu na obranu vo väčšine členských štátov;

2. pripomína, že ak chcú členské štáty zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho obranného 
priemyslu, musia urýchlene posilniť transparentnosť a otvorenosť svojich trhov v oblasti 
obrany; domnieva sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní na účely obrany 
a bezpečnosti posilňuje jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá obstarávania v odvetví 
obrany;

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v oblasti obrany by sa malo podporovať širšie 
využívanie inovatívnych metód obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú s agregáciou 
požiadaviek, využívaním IKT a určovaním stimulov pre oblasť výskumu a vývoja, keďže 
sa javia ako mimoriadne vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať významnú úlohu pri 
znižovaní administratívnej záťaže a nákladov spojených s postupmi obstarávania;

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky aj na zrušenie duplicity a prebytočnej 
kapacity v odvetví tým, že posilnia spoluprácu v rámci vnútorného trhu; vyzdvihuje 
potenciálne výhody spoločného obstarávania z hľadiska úspor z rozsahu a interoperability;

5. pripomína, že zákazky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti sú často technicky 
náročné; zdôrazňuje, že v záujme zjednodušenia cezhraničných verejných súťaží je 
potrebné preskúmať nezlučiteľné alebo neprimerané technické požiadavky, aby sa 
minimalizovali a pokiaľ možno úplne odstránili prekážky na vnútornom trhu;

6. žiada Európsku obrannú agentúru a Komisiu, aby spolupracovali s cieľom podporiť 
integráciu priemyselných odvetví menších členských štátov do európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne, a to bez využitia kompenzácií;

7. poznamenáva, že roztrieštenosť európskeho trhu v oblasti obrany je pre malé a stredné 
podniky prekážkou, ktorá im bráni zvýšiť svoj podiel na trhu; zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby sa malým a stredným podnikom poskytla príležitosť zapojiť sa do výrobného procesu 
v rámci odvetvia obranných zariadení; nalieha preto na Komisiu, aby prijala ďalšie 
návrhy, ktoré im zjednodušia prístup k európskemu obrannému priemyslu;

8. žiada Komisiu a členské štáty, aby navzájom spolupracovali s cieľom zabezpečiť 
kybernetickú bezpečnosť ako neoddeliteľnú súčasť odvetvia obrany.


