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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Europos Vadovų Tarybos sprendimą į 2015 m. birželio mėn. vyksiančio 
aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Europos gynybos rinkų; 
ragina Europos Vadovų Tarybą pateikti gynybos politikos gaires, ypač didelį dėmesį 
skiriant vidaus rinkai;

2. primena, kad neturėtų būti manoma, jog vidaus rinka ir gynybos politika yra tarpusavyje 
nesuderinamos; pabrėžia, kad tinkamas ES viešųjų pirkimų teisinės sistemos 
įgyvendinimas galėtų padėti veiksmingiau naudoti gynybai skirtas lėšas ir stiprinti 
Europos gynybos pramoninę ir technologinę bazę;

Visapusiškas vidaus rinkos taisyklių teikiamų galimybių išnaudojimas

3. nurodo, kad turėtų būti visapusiškai išnaudotos vidaus rinkos taisyklių teikiamos 
galimybės siekiant užkirsti kelią šiuo metu vykstančiam Europos gynybos ir saugumo 
sektoriaus susiskaldymui; ragina valstybes nares tinkamai įgyvendinti Direktyvą 
2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvą 2009/43/EB dėl 
su gynyba susijusių produktų siuntimo ir užtikrinti šių direktyvų vykdymą; ragina 
Komisiją teikti su tuo susijusią pagalbą; 

4. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant sudaryti vienodas sąlygas Europos 
gynybos rinkose, iki minimumo sumažinant pagrįstų išimčių taikymą;

5. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą Europos gynybos 
sektoriuje būtina laipsniškai visiškai panaikinti kompensacijas;

6. primena, kad preliminariosios ir subrangos sutartys yra priemonės, kurias naudojant 
galima atverti MVĮ nusistovėjusias tiekimo grandines; ragina valstybes nares, Europos 
gynybos agentūrą ir Komisiją bendradarbiauti siekiant padėti MVĮ gerinti savo galimybes 
dalyvauti gynybos srities viešųjų pirkimų konkursuose ir palengvinti jų patekimą į tokius 
konkursus;

7. pažymi, kad direktyvoje dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo numatytos pagrindinės 
priemonės, konkrečiai – bendrųjų leidimų išdavimas ir gynybos bendrovių sertifikavimas, 
pramonėje naudojamos labai ribotai; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad šios 
priemonės būtų veiksmingai naudojamos praktikoje;

8. teigiamai vertina 2014 m. Komisijos veiksmų planą „Konkurencingesnio ir 
veiksmingesnio gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas“; pabrėžia, kad svarbu jį 
įgyvendinti laiku ir prireikus imtis papildomų priemonių;

9. primena, kad valstybės narės nedelsdamos turi skaidriau informuoti Komisiją ir ES 
agentūras apie gynybos sektoriaus viešųjų pirkimų praktikas; ragina Komisiją užtikrinti 
tinkamą stebėseną, kad 2016 m., kaip numatyta, būtų sudarytos sąlygos teikti išsamias 
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ataskaitas Parlamentui ir Tarybai, atsižvelgiant į abi direktyvas; 

10. pažymi, kad Komisija dar turi paskelbti savo žaliąją knygą apie turto kontrolę, kurią iš 
pradžių, pagal jos 2014 m. veiksmų planą, planuota išleisti 2014 m. pabaigoje;

Gynybos srities viešųjų pirkimų dokumentų rinkinio peržiūra

11. ragina Komisiją 2016 m. prie Parlamentui ir Tarybai teikiamų Direktyvų 2009/81/EB ir 
2009/43/EB įgyvendinimo ataskaitų pridėti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų;

12. pabrėžia, kad valstybėms narėms turėtų būti numatomos tolesnės specialios prievolės 
teikti ataskaitas, užtikrinant tinkamą konfidencialios informacijos apsaugą;

13. primena, kad modernizavus 2014 m. priimtose Direktyvose 2014/24/ES ir 2014/25/ES 
nustatytas ES viešųjų pirkimų taisykles sudarytos galimybės taikyti tokias supaprastintas 
procedūras, kaip elektroninių viešųjų pirkimų naudojimas ir poreikių telkimas, kurias 
galima pritaikyti atsižvelgiant į gynybos ir saugumo sektoriaus ypatumus;

14. atkreipia dėmesį į naują „inovacijų partnerystės“ procedūrą ir ragina ją įdiegti su gynyba 
susijusių viešųjų pirkimų srityje.


