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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Tanács az irányú döntését, hogy felveszi az európai védelmieszköz-
piacok témáját a 2015. júniusi csúcstalálkozója programjába; kéri az Európai Tanácsot, 
hogy nyújtson iránymutatást a védelmi politikák számára, külön hangsúlyt helyezve a 
belső piacra; 

2. emlékeztet arra, hogy a belső piacra és a védelmi politikákra nem egymással ellentétes 
tényezőkként kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy az uniós közbeszerzés jogi keretének 
helyes végrehajtása hozzájárulhat a védelmi kiadások hatékonyabbá tételéhez, és 
erősítheti az európai védelmi technológiai és ipari bázist;

A belső piaci szabályozás lehetőségeinek teljes kiaknázása

3. rámutat, hogy a belső piaci szabályozás adta lehetőségeket teljes mértékben ki kell 
használni az európai védelmi és biztonsági ágazat folyamatban lévő szétaprózódásának 
visszafordítása érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy helyesen hajtsák végre és juttassák 
érvényre a honvédelem és biztonságpolitika területén indított közbeszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelvet, valamint a védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 
2009/43/EK irányelvet; felhívja a Bizottságot, hogy adja meg az ehhez szükséges 
támogatást ; 

4. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza az európai védelmi piacokon elérendő egyenlő 
feltételek megteremtésére irányuló erőfeszítéseit, szigorúan a minimális mennyiségre 
szorítva az indokolt eltérések alkalmazásának számát; 

5. hangsúlyozza, hogy a kompenzációk teljes kivezetése elengedhetetlen az európai védelmi 
ágazat belső piacának zökkenőmentes működéséhez.

6. emlékeztet arra, hogy a keretmegállapodások és az alvállalkozói szerződések révén 
megnyithatók a meglévő ellátási láncok a kis- és középvállalkozások előtt; felhívja a 
tagállamokat, az Európai Védelmi Ügynökséget és a Bizottságot, hogy működjenek együtt 
annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások biztosabban és könnyebben 
hozzáférjenek a védelmi közbeszerzésekhez;

7. megjegyzi, hogy az iparág egyelőre nagyon korlátozott mértékben alkalmazza a védelmi 
vonatkozású termékek transzferéről szóló irányelv fő eszközeit, különösen az általános 
engedélyekre és a védelmi cégek tanúsítására vonatkozó rendelkezéseket; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák ezen eszközök hatékony gyakorlati 
alkalmazását;

8. üdvözli a Bizottság „Úton egy versenyképesebb és hatékonyabb védelmi és biztonsági 
ágazat felé” című, 2014-es ütemtervét; hangsúlyozza az ütemterv időben történő 
végrehajtásának, illetve szükség esetén további lépések megtételének fontosságát;
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9. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak sürgősen javítaniuk kell a védelmi ágazatban 
eszközölt közbeszerzési eljárásaik átláthatóságán a Bizottság és az uniós ügynökségek 
felé;  sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a megfelelő ellenőrzést, lehetővé téve, hogy 
2016-ban, az előzetes terveknek megfelelően a Parlament és a Tanács mindkét irányelvre 
vonatkozóan átfogó jelentést kaphasson; 

10. megjegyzi, hogy a Bizottság még nem hozta nyilvánosságra az eszközök szabályozására 
vonatkozó zöld könyvét, amelynek megjelenését a 2014-es ütemtervével összhangban, 
eredetileg 2014 végére tervezte;

A védelmi beszerzésre vonatkozó csomag felülvizsgálata

11. kéri a Bizottságot, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak a 2009/81/EK és 2009/43/EK 
irányelvekről írt végrehajtási jelentéseihez mellékeljen jogalkotási javaslatokat is;

12. hangsúlyozza, hogy további különleges jelentéstételi kötelezettségeket kell bevezeti a 
tagállamok számára, a megfelelő adatvédelmi biztosítékokról hozott intézkedéssel 
párosítva;

13. hangsúlyozza, hogy az uniós közbeszerzési szabályoknak a 2014-ben elfogadott 
2014/24/EU és 2014/25/EU irányelvekben foglalt modernizációja lehetővé teszi az 
egyszerűbb eljárások bevezetését, mint például az elektronikus közbeszerzést és a kereslet 
aggregálását, amelyeket hozzá lehet igazítani a védelmi és biztonsági ágazat 
sajátosságaihoz;

14. felhívja a figyelmet az új „innovációs partnerség” eljárásra, és kéri, hogy vezessék be a 
védelmi közbeszerzések esetében.


