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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριλάβει το θέμα των 
ευρωπαϊκών αμυντικών αγορών στην ημερήσια διάταξη για τη σύνοδο κορυφής του 
Ιουνίου 2015·  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές άμυνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική αγορά·

2. Υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά και οι πολιτικές άμυνας δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως αντίθετες μεταξύ τους·  υπογραμμίζει ότι η σωστή εφαρμογή του 
νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει σε 
καλύτερη αξιοποίηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Αμυντικής Βάσης·

Χρησιμοποιώντας τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς σε όλο το δυναμικό τους

3. Επισημαίνει ότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό τους για να αντισταθμίσουν τον 
υφιστάμενο κατακερματισμό του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας και ασφάλειας· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά και να επιβάλουν την οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας, 
και την οδηγία 2009/43/ΕΚ σχετικά με την μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον 
τομέα της άμυνας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια για τον 
σκοπό αυτό· 

4. Παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές στον τομέα της άμυνας, περιορίζοντας την 
χρήση αιτιολογημένων εξαιρέσεων στο ελάχιστο δυνατό·

5. Υπογραμμίζει ότι η πλήρης κατάργηση των αντισταθμιστικών οφελών είναι απαραίτητη 
για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της 
ευρωπαϊκής άμυνας· 

6. Υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες πλαίσιο και η υπεργολαβία,·αποτελούν μέσα για το άνοιγμα 
των καθιερωμένων αλυσίδων εφοδιασμού προς όφελος των ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη, 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για να 
βοηθήσουν τις ΜΜΕ να εδραιώσουν και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας·

7. Επισημαίνει ότι η υιοθέτηση από τη βιομηχανία των κύριων μέσων της οδηγίας περί 
μεταφοράς αμυντικών προϊόντων, ειδικότερα των γενικών αδειών και της πιστοποίησης 
των αμυντικών επιχειρήσεων, παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη· προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση αυτών των μέσων στην 
πράξη·
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8. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τον οδικό χάρτη της Επιτροπής του 2014 με τίτλο 
«Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και 
ασφάλειας»·     υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης υλοποίησης και της λήψης 
πρόσθετων μέτρων εάν αυτό καταστεί αναγκαίο·

9. Υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη διαφάνεια των 
πρακτικών όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας έναντι της 
Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ·  προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
κατάλληλη παρακολούθηση έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή πλήρους έκθεσης, όσον 
αφορά και τις δύο οδηγίες, προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός του 2016 όπως 
είχε προγραμματιστεί· 

10. Σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τον 
έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το τέλος του 
2014, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του 2014·

Επανεξέταση της δέσμης μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας 

11. Καλεί την Επιτροπή να συνοδεύσει τις εκθέσεις της περί εφαρμογής προς το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με τις οδηγίες 2009/81/EΚ και 2009/43/EΚ κατά το 2016, με 
νομοθετικές προτάσεις·

12. Υπογραμμίζει ότι περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να 
προβλεφθούν για τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με ρυθμίσεις για κατάλληλες εγγυήσεις 
εμπιστευτικότητας· 

13. Υπενθυμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις όπως 
ορίζεται στις οδηγίες 2014/24/EΕ και 2014/25/EΕ, που εγκρίθηκαν το 2014, παρέχει 
δυνατότητες για πλέον απλοποιημένες διαδικασίες, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών 
δημόσιων συμβάσεων και η συγκέντρωση της ζήτησης, που μπορεί να προσαρμοστούν 
στις ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας· 

14. Εφιστά την προσοχή στη νέα διαδικασία «σύμπραξης καινοτομίας» και ζητεί να εισαχθεί 
στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.


