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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle lisada Euroopa kaitseturgude teema oma 
2015. aasta juuni tippkohtumise päevakavasse; palub Euroopa Ülemkogul koostada 
kaitsepoliitika suunised, pöörates seejuures erilist tähelepanu siseturule;

2. tuletab meelde, et siseturgu ja kaitsepoliitikat ei tohiks käsitada üksteisele vastu seisvana; 
toonitab, et ELi riigihangete õigusraamistiku nõuetekohane rakendamine võib aidata kaasa 
tõhusamatele kaitsealastele kulutustele ning tugevdada Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi;

Siseturu eeskirjade täielik ärakasutamine

3. juhib tähelepanu asjaolule, et siseturu eeskirju tuleks täielikult ära kasutada, et avaldada 
vastumõju Euroopa kaitse- ja julgeoleku sektori jätkuvale killustumisele; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid rakendaksid ja jõustaksid nõuetekohaselt direktiivi 2009/81/EÜ, mis 
käsitleb riigihankeid kaitse- ja tundliku julgeoleku valdkondades, ning direktiivi 
2009/43/EÜ, mis käsitleb kaitseotstarbeliste toodete vedu; palub komisjonil anda selleks 
otstarbeks vajalikku abi; 

4. nõuab tungivalt, et komisjon teeks suuremaid jõupingutusi võrdsete tingimuste loomiseks 
Euroopa kaitseturgudel, piirdudes menetlusest põhjendatud kõrvalejätmise kasutamisel 
range miinimumiga;

5. toonitab, et tasaarvestamise järkjärguline täielik kaotamine on vältimatu, et tagada siseturu 
tõrgeteta toimimine Euroopa kaitsesektoris;

6. tuletab meelde, et raamlepingud ja allhange on vahendid toimivate tarneahelate avamiseks 
VKEdele; kutsub liikmesriike, Euroopa Kaitseagentuuri ja komisjoni üles tegema 
koostööd, et aidata VKEdel koonduda ja hõlbustada nende pääsu kaitsealastele 
riigihangetele;

7. märgib, et seni on kaitsetööstus võtnud kaitseotstarbeliste toodete veo direktiivi peamisi 
vahendeid – konkreetselt üldlube ja kaitsetööstusettevõtete sertifitseerimist – kasutusele 
väga piiratult; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid nimetatud vahendite 
tulemusliku kasutamise praktikas;

8. tunneb heameelt komisjoni 2014. aasta tegevuskava „Konkurentsivõimelisem ja tõhusam 
kaitse- ja julgeolekusektor” üle; toonitab, kui oluline on selle õigeaegne rakendamine ja 
vajaduse korral lisameetmete võtmine;

9. tuletab meelde, et liikmesriigid peavad kiiremas korras parandama kaitsesektoris 
riigihangete korraldamise läbipaistvust komisjoni ja ELi ametite suhtes; nõuab tungivalt, 
et komisjon tagaks nõuetekohase järelevalve, võimaldamaks mõlema direktiivi osas 
terviklike aruannete esitamist parlamendile ja nõukogule 2016. aastal, nagu kavandatud; 
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10. märgib, et komisjon pole veel avaldanud rohelist raamatut varade kontrolli kohta, mis pidi 
algselt kooskõlas 2014. aasta tegevuskavaga ilmuma 2014. aasta lõpus;

Kaitsealaste riigihangete paketi läbivaatamine

11. palub komisjonil esitada 2016. aastal direktiive 2009/81/EÜ ja 2009/43/EÜ käsitlevad 
rakendusaruanded koos seadusandlike ettepanekutega;

12. toonitab, et liikmesriikide jaoks tuleks kasutusele võtta täiendavad aruandluse 
erikohustused, mis oleks seotud nõuetekohaseid konfidentsiaalsustagatisi käsitleva 
sättega;

13. tuletab meelde, et ELi riigihanke-eeskirjade ajakohastamine, mis on sätestatud 2014. 
aastal vastu võetud direktiivides 2014/24/EL ja 2014/25/EL, võimaldab ühtlustatumaid 
menetlusi, näiteks e-riigihankeid ja nõudluse koondamist, mida saab kohandada vastavalt 
kaitse- ja julgeolekusektori eripärale;

14. juhib tähelepanu uuele innovatsioonipartnerluse menetlusele ning nõuab, et see võetaks 
kasutusele kaitsealaste riigihangete puhul.


