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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu iekļaut Eiropas aizsardzības tirgus 2015. gada jūnija 
samita darba kārtībā; aicina Eiropadomi nodrošināt pamatnostādnes aizsardzības politikai, 
kurās īpaša uzmanība pievērsta iekšējam tirgum;

2. atgādina, ka iekšējā tirgus un aizsardzības politika nav uzskatāma par pretrunīgām jomām; 
uzsver – lai pareizi ieviestu tiesisko regulējumu ES – publiskais iepirkums varētu veicināt 
efektīvākus izdevumus aizsardzības jomā un nostiprināt Eiropas aizsardzības tehnisko un 
rūpniecisko pamatu; 

Iekšējā tirgus noteikumu potenciāla pilnīga izmantošana 

3. norāda, ka ir pilnībā jāizmanto iekšējā tirgus noteikumi, lai stātos pretī Eiropas 
aizsardzības un drošības sektora fragmentācijai; mudina dalībvalstis pareizi īstenot un 
ieviest Direktīvu 2009/81/EK par sensitīviem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā 
un Direktīvu 2009/43/EK par aizsardzības jomas ražojumu sūtījumiem; aicina Komisiju 
nodrošināt šī mērķa sasniegšanai nepieciešamo palīdzību; 

4. mudina Komisiju palielināt centienus, lai panāktu vienlīdzīgus spēles noteikumus Eiropas 
aizsardzības tirgos, ierobežojot līdz pašam nepieciešamākajam minimumam pamatoto 
izņēmumu lietošanu;

5. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozares iekšējā tirgus netraucētai darbībai ir ļoti svarīgi 
pilnībā pārtraukt kompensāciju piešķiršanu;

6. atgādina, ka pamatlīgumu un apakšlīgumu slēgšana ir veids, kā atvērt esošas piegādes 
ķēdes maziem un vidējiem uzņēmumiem; aicina dalībvalstis, Eiropas Aizsardzības 
aģentūru un Komisiju strādāt, lai palīdzētu MVU konsolidēt un atvieglot piekļuvi 
iepirkumiem aizsardzības jomā;

7. atzīmē, ka nozare joprojām ļoti ierobežotā veidā ir pieņēmusi Direktīvas par aizsardzības 
jomas ražojumu sūtījumiem galvenos instrumentus, jo īpaši vispārīgās licences un 
aizsardzības uzņēmumu sertifikāciju; mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt efektīvu 
šo instrumentu lietošanu praksē;

8. atzinīgi vērtē Komisijas 2014. gada ceļvedi: „Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku 
aizsardzības un drošības nozari”; uzsver, ka ir svarīga šī ceļveža laicīga īstenošana un 
nepieciešamības gadījumā – papildu pasākumu veikšana;

9. atgādina, ka dalībvalstīm steidzami ir nepieciešams uzlabot pārredzamību iepirkuma 
procedūrām aizsardzības nozarē attiecībā pret Komisiju un ES aģentūrām; mudina 
Komisiju nodrošināt pienācīgu uzraudzību, lai 2016. gadā saskaņā ar grafiku Parlamentam 
un Padomei būtu iespējams iesniegt visaptverošus ziņojumus par abām direktīvām; 

10. atzīmē, ka Komisijai vēl ir jāpublicē Zaļā grāmata par aktīvu kontroli, kuru sākotnēji bija 
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paredzēts publicēt 2014. gada beigās saskaņā ar 2014. gada ceļvedi;

Aizsardzības iepirkuma paketes pārskatīšana

11. aicina, lai Komisija, 2016. gadā iesniedzot Parlamentam un Padomei īstenošanas 
ziņojumus par Direktīvu 2009/81/EK un Direktīvu 2009/43/EK, pievienotu tiem tiesību 
aktu priekšlikumus;

12. uzsver, ka dalībvalstīm ir jānosaka pienākums arī turpmāk sniegt īpašus ziņojumus kopā 
arī noteikumu par atbilstošiem konfidencialitātes aizsargpasākumiem;

13. atgādina, ka ES publiskā iepirkuma noteikumu modernizācija saskaņā ar 2014. gadā 
pieņemto Direktīvu 2014/24/ES un Direktīvu 2014/25/ES rada iespēju vienkāršot 
procedūras, piemēram, izmantot elektronisko iepirkumu un pieprasījuma apvienošanu, ko 
var pielāgot aizsardzības un drošības sektora specifikai;

14. pievērš uzmanību jaunajai „inovācijas partnerības” procedūrai un aicina to ieviest 
iepirkumā aizsardzības jomā.


