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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej o włączeniu kwestii europejskich 
rynków wyposażenia obronnego do programu czerwcowego szczytu w 2015 r.; wzywa 
Radę Europejską do wydania wytycznych dla polityki obronnej ze szczególnym 
naciskiem na rynek wewnętrzny;

2. przypomina, że rynek wewnętrzny i polityka obronna nie powinny być postrzegane jako 
stojące w sprzeczności; podkreśla, że prawidłowe wdrożenie ram prawnych dotyczących 
zamówień publicznych UE może poprawić efektywność wydatków na obronność i 
wzmocnić europejską bazę technologiczno-przemysłową sektora obronnego;

Pełne wykorzystanie potencjału reguł rynku wewnętrznego

3. podkreśla, że reguły rynku wewnętrznego powinny być w pełni wykorzystywane, aby 
zapobiegać trwającemu rozdrobnieniu europejskiego sektora obronności i bezpieczeństwa; 
wzywa państwa członkowskie do prawidłowego wdrożenia i egzekwowania dyrektywy 
2009/81/WE dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i dyrektywy 
2009/43/WE dotyczącej transferu produktów związanych z obronnością; wzywa Komisję 
do zapewnienia niezbędnej pomocy w tym zakresie; 

4. wzywa Komisję do zwiększenia starań na rzecz zapewnienia równych szans wszystkim 
podmiotom na europejskim rynku wyposażenia obronnego przez ograniczenie stosowania 
uzasadnionych wyjątków do ścisłego minimum;

5. podkreśla, że całkowite zniesienie zobowiązań offsetowych jest niezbędne do 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w europejskim sektorze 
obronności;

6. przypomina, że umowy ramowe i podwykonawstwo to sposób na umożliwienie MŚP 
dostępu do ustalonych łańcuchów dostaw; wzywa państwa członkowskie, Europejską 
Agencję Obrony i Komisję do współdziałania w celu wsparcia MŚP w utrwaleniu i 
ułatwieniu im dostępu do zamówień w dziedzinie obronności;

7. stwierdza, że przemysł obronny w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje główne 
instrumenty dyrektywy o transferze produktów związanych z obronnością, zwłaszcza 
generalne zezwolenia i certyfikację przedsiębiorstw z sektora obronności; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego stosowania tych instrumentów w 
praktyce;

8. z zadowoleniem przyjmuje plan działań Komisji z 2014 r. pt. „W kierunku bardziej 
konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa”; podkreśla wagę jego 
terminowej realizacji i zastosowania w razie potrzeby dodatkowych środków;
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9. przypomina, że państwa członkowskie powinny pilnie zwiększyć przejrzystość udzielania 
zamówień publicznych w sektorze obronności w stosunku do Komisji i agencji UE; 
wzywa Komisję, aby zagwarantowała odpowiedni nadzór w celu umożliwienia złożenia 
Parlamentowi i Radzie szczegółowych sprawozdań z wykonania obu wymienionych 
dyrektyw, co zaplanowano na 2016 r.; 

10. stwierdza, że Komisja powinna jeszcze opublikować zieloną księgę w sprawie kontroli 
nad aktywami, zaplanowaną pierwotnie na koniec 2014 r., zgodnie z jej planem działania 
na 2014 r.;

Przegląd pakietu dotyczącego zamówień w dziedzinie obronności

11. wzywa Komisję do załączenia wniosków ustawodawczych do przedkładanych 
Parlamentowi i Radzie w 2016 r. sprawozdań z wykonania dyrektyw 2009/81/WE i 
2009/43/WE;

12. podkreśla, że należy nałożyć na państwa członkowskie dodatkowe specjalne obowiązki 
sprawozdawcze, zapewniając jednocześnie odpowiednie gwarancje poufności;

13. przypomina, że modernizacja unijnych przepisów o zamówieniach publicznych w 
dyrektywach 2014/24/UE i 2014/25/UE, przyjętych w 2014 r., umożliwia usprawnienie 
procedur dzięki stosowaniu elektronicznych zamówień publicznych i agregacji 
zapotrzebowania, przy czym procedury można jeszcze dopasować do specyficznych 
wymogów sektora obronności i bezpieczeństwa; 

14. zwraca uwagę na nowość w postaci procedury „partnerstwa innowacyjnego” i apeluje o 
wprowadzenie jej w zamówieniach w dziedzinie obronności.


