
PA\943364SL.doc PE516.616v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2013/2125(INI)

11.7.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za zunanje zadeve

o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe
(2013/2125(INI))

Pripravljavka mnenja: Ildikó Gáll-Pelcz



PE516.616v01-00 2/3 PA\943364SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\943364SL.doc 3/3 PE516.616v01-00

SL

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izpostavlja, da je nedavni upad gospodarske rasti pripeljal do številnih zmanjšanj v 
obrambnih proračunih v večini držav članic;

2. opominja, da morajo za povečanje konkurenčnosti evropske obrambne industrije države 
članice nujno povečati preglednost in odprtost obrambnih trgov; meni, da Direktiva 
2009/81/ES o obrambi in občutljivih nakupih na varnostnem področju krepi enotni trg, saj 
poenostavlja pravila javnega naročanja v obrambnem sektorju;

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega naročanja zmanjšajo administracijo ter stroške;

4. poziva države članice, naj sprejmejo tudi ukrepe za odpravo podvajanja in presežnih 
zmogljivosti v tem sektorju z izboljšanjem sodelovanja na notranjem trgu; poudarja 
potencialne koristi, ki bi jih prineslo skupno javno naročanje po načelih ekonomije obsega 
in interoperabilnosti;

5. opominja, da so pogodbe, sklenjene v obrambnem in varnostnem sektorju, pogosto 
tehnično zapletene; poudarja, da je treba pregledati nezdružljive ali nesorazmerne tehnične 
predpise, saj bi tako zmanjšali in, kjer bi to bilo možno, odstranili ovire na notranjem trgu 
ter tako omogočili čezmejne javne razpise;

6. poziva Evropsko obrambno agencijo in Komisijo k sodelovanju, da bi pospešili 
vključevanje industrije manjših držav članic v evropsko obrambno industrijsko in 
tehnološko osnovo na drugačen način kot s protidobavami;

7. ugotavlja, da je razdrobljenost evropskega obrambnega trga ovira za mala in srednje 
velika podjetja, ki želijo povečati svoj delež na tem trgu; poudarja pomembnost tega, da 
imajo mala in srednje velika podjetja možnost vstopa v sektor izdelave obrambne opreme; 
zato poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje predloge, ki jim bodo omogočili vstop v 
sektor evropske obrambne industrije;

8. poziva Komisijo in države članice k medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev 
kibernetske varnosti, ki je eden od sestavnih delov obrambnega sektorja.


