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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá rozhodnutí Evropské rady zařadit otázku evropských trhů s obranným vybavením na 
pořad jednání jejího summitu v červnu 2015; vyzývá Evropskou radu, aby poskytla 
pokyny pro obrannou politiku se zvláštním důrazem na vnitřní trh;

2. připomíná, že vnitřní trh a obranná politika by neměly být považovány za něco, co si 
vzájemně odporuje; zdůrazňuje, že správné provádění právního rámce pro zadávání 
veřejných zakázek v EU by mohlo přispět k účinnějšímu vynakládání výdajů na obranu a 
posílit evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany;

Plné využívání pravidel vnitřního trhu 

3. poukazuje na to, že by pravidla vnitřního trhu měla být plně využita s cílem působit proti 
pokračující fragmentaci evropského obranného a bezpečnostního odvětví; naléhavě žádá 
členské státy, aby správně prováděly a prosazovaly směrnici 2009/81/ES týkající se 
zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a směrnici 2009/43/ES týkající 
se transferu produktů pro obranné účely; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem poskytla 
nezbytnou pomoc; 

4. naléhavě žádá Komisi, aby zintenzívnila své úsilí o dosažení rovných podmínek na 
evropských trzích v oblasti obrany a omezila vy užívání oprávněných vynětí na nezbytné 
minimum;

5. zdůrazňuje, že pro zajištění hladkého fungování vnitřního trhu v evropském obranném 
odvětví je nezbytné postupné úplné zrušení kompenzací;

6. připomíná, že rámcové dohody a zakázky subdodavatelům jsou prostředkem ke 
zpřístupnění zavedených dodavatelských řetězců ve prospěch malých a středních podniků; 
vyzývá členské státy, Evropskou obrannou agenturu a Komisi, aby spolupracovaly s cílem 
pomoci malým a středním podnikům konsolidovat jejich přístup k veřejným zakázkám v 
oblasti obrany a usnadnit jim ho;

7. konstatuje, že využívání hlavních nástrojů směrnice o transferu produktů pro obranné 
účely, zejména obecných licencí a certifikace obranných podniků, je ze strany průmyslu 
stále velmi omezené; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily efektivní 
využití těchto nástrojů v praxi;

8. vítá plán Komise z roku 2014 nazvaný „Směrem ke konkurenceschopnějšímu a 
účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti“; zdůrazňuje, že je důležité jeho včasné 
provedení a v případě potřeby přijetí dodatečných opatření;

9. připomíná, že členské státy naléhavě potřebují zlepšit transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany vůči Komisi a agenturám EU; vyzývá 
Komisi, aby zajistila odpovídající monitorování tak, aby bylo možné podávat Parlamentu 
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a Radě v roce 2016 souhrnné zprávy ohledně obou směrnic podle plánu; 

10. bere na vědomí, že Komise má ještě v souladu se svým plánem z roku 2014 zveřejnit 
zelenou knihu o kontrole majetku, původně plánovanou na konec roku 2014;

Přezkum balíčku týkajícího se zadávání zakázek v oblasti obrany

11. vyzývá Komisi, aby své zprávy o provádění směrnic 2009/81/ES a 2009/43/ES v roce 
2016 určené Parlamentu a Radě doprovodila legislativními návrhy;

12. zdůrazňuje, že by pro členské státy měly být zavedeny další zvláštní povinnosti podávání 
zpráv, a to spolu se zajištěním vhodných záruk pro zachování důvěrnosti;

13. připomíná, že modernizace předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek, stanovených ve 
směrnicích 2014/24/EU a 2014/25/EU, které byly přijaty v roce 2014, poskytuje 
příležitost pro zjednodušení postupů, jako je používání elektronického zadávání veřejných 
zakázek a agregace poptávky, jež mohou být přizpůsobeny specifickým podmínkám 
odvětví obrany a bezpečnosti;

14. upozorňuje na nový postup „inovačního partnerství“ a vyzývá k tomu, aby byl zaveden do 
zadávání zakázek v oblasti obrany.


