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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства решението на Европейския съвет да включи темата за европейските 
пазари в областта на отбраната в дневния ред на срещата си на високо равнище през 
юни 2015 г.; призовава Европейския съвет да предостави насоки за политиките в 
областта на отбраната с особен акцент върху вътрешния пазар;

2. припомня, че политиките в областта на вътрешния пазар и отбраната не следва да се 
разглеждат като противоречащи си; подчертава, че правилното прилагане на 
правната уредба за обществените поръчки в ЕС би могло да допринесе за по-голяма 
ефикасност на разходите за отбрана и да укрепи европейската отбранителна 
технологична и индустриална база;

Използване на пълния потенциал на правилата на вътрешния пазар 

3. изтъква, че следва да се използва пълният потенциал на правилата на вътрешния 
пазар с цел противодействие на продължаващото фрагментиране на европейския 
сектор на отбраната и сигурността; настоятелно призовава държавите членки 
правилно да въведат и прилагат Директива 2009/81/ЕО, отнасяща се до възлагането 
на обществени поръчки в областта на отбраната и възлагането на обществени 
поръчки от чувствително естество в областта на сигурността, както и Директива 
2009/43/ЕО, отнасяща се до трансфера на продукти, свързани с отбраната; призовава 
Комисията да осигури необходимата помощ за тази цел; 

4. настоятелно призовава Комисията да увеличи усилията си за постигане на равни 
условия на конкуренция на европейските пазари в областта на отбраната, като 
ограничи използването на обосновани изключения до строг минимум;

5. подчертава, че пълното поетапно прекратяване на компенсаторните споразумения е 
абсолютно необходимо, за да се гарантира правилното функциониране на 
вътрешния пазар в европейския сектор на отбраната;

6. припомня, че рамковите споразумения и договорите за подизпълнение са средство 
за отваряне на установени вериги на доставки в полза на МСП; призовава 
държавите членки, Европейската агенция по отбрана и Комисията да си 
сътрудничат, за да подпомогнат МСП с цел да укрепят и улеснят техния достъп до 
обществените поръчки в областта на отбраната;

7. отбелязва, че внедряването от промишлеността на основните инструменти на
директивата, отнасяща се до трансфера на продукти, свързани с отбраната, по-
конкретно генералните лицензи и сертифицирането на предприятията от 
отбранителната промишленост, остава много ограничено; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да гарантират ефективното практическо използване 
на тези инструменти;
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8. приветства пътната карта на Комисията от 2014 г., озаглавена „За по-
конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността“; 
подчертава значението на своевременното й изпълнение, както и на предприемането 
на допълнителни мерки, когато е необходимо;

9. припомня, че с е необходимо държавите членки спешно да подобрят прозрачността 
на практиките за възлагане на обществени поръчки в сектора на отбраната по 
отношение на Комисията и агенциите на ЕС; настоятелно призовава Комисията да 
гарантира подходящо наблюдение, така че да се даде възможност през 2016 г., както 
е планирано, на Парламента и на Съвета да бъдат представени всеобхватни доклади 
по отношение на двете директиви; 

10. отбелязва, че все още предстои Комисията, в съответствие с пътната си карта от 
2014 г., да публикува своята Зелена книга относно контрола върху активите, 
първоначално предвидена за края на 2014 г.;

Преглед на пакета за обществените поръчки в областта на отбраната

11. призовава Комисията през 2016 г. да придружи своите доклади до Парламента и 
Съвета за изпълнението на директиви 2009/81/ЕО и 2009/43/ЕО със законодателни 
предложения;

12. изтъква, че за държавите членки следва да бъдат въведени допълнителни специални
задължения за докладване, съчетани с осигуряване на подходящи мерки за защита 
на поверителността;

13. припомня, че модернизирането на правилата на ЕС за обществените поръчки, както 
е предвидено в директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, приети през 2014 г., предоставя 
възможности за по-опростени процедури, като например използването на 
електронното възлагане на обществени поръчки и обединяване на търсенето, което 
може да бъде приспособено към особеностите на сектора на отбраната и 
сигурността;

14. обръща внимание на новата процедура за „партньорство за иновации“ и призовава 
тя да бъде въведена в обществените поръчки в областта на отбраната.


