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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a decisão do Conselho Europeu de incluir o tema dos mercados 
europeus da defesa na ordem do dia da sua cimeira de junho de 2015; insta o Conselho 
Europeu a fornecer orientações sobre políticas da defesa, com ênfase particular no 
Mercado Interno;

2. Relembra que as políticas relativas ao Mercado Interno e à defesa não devem ser 
consideradas opostas; salienta que a aplicação correta do quadro jurídico da UE no 
domínio dos contratos públicos deve contribuir para uma despesa mais eficiente no setor 
da defesa e o reforço da base industrial e tecnológica da defesa europeia;

Explorar todo o potencial das regras do Mercado Interno

3. Assinala que as regras do Mercado Interno devem ser utilizadas de forma a aproveitar o 
seu pleno potencial para contrariar a fragmentação do setor europeu da defesa e da 
segurança; exorta os Estados-Membros a aplicarem e fazerem cumprir corretamente a 
Diretiva 2009/81/CE, relativa à adjudicação de contratos públicos nos domínios da defesa 
e da segurança, assim como a Diretiva 2009/43/CE, sobre a transferência de produtos 
relacionados com a defesa; convida a Comissão a prestar a assistência necessária para este 
fim; 

4. Exorta a Comissão a intensificar os seus esforços para criar condições de concorrência 
equitativas nos mercados europeus da defesa, limitando o recurso a exclusões justificadas 
ao mínimo estritamente necessário;

5. Salienta que a eliminação total e progressiva das compensações é indispensável para 
garantir o bom funcionamento do Mercado Interno no setor europeu da defesa;

6. Relembra que os acordos-quadro e a subcontratação são formas de abrir as cadeias de 
abastecimento existentes em benefício das PME; insta os Estados-Membros, a Agência 
Europeia de Defesa e a Comissão a cooperarem para ajudar a consolidar e facilitar o 
acesso das PME aos contratos públicos no domínio da defesa;

7. Assinala que a utilização dos principais instrumentos da Diretiva Transferências na Defesa 
por parte da indústria, nomeadamente as autorizações gerais e a certificação das empresas 
no setor da defesa, continua a ser muito limitada; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a garantirem a utilização eficaz destes instrumentos na prática;

8. Congratula-se com ao roteiro de 2014 da Comissão, intitulado «Para um setor da defesa e 
da segurança mais competitivo e eficiente»; salienta a importância da sua aplicação 
atempada e da adoção de medidas adicionais consoante as necessidades;

9. Relembra que os Estados-Membros têm, urgentemente, de melhorar a transparência, em 
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relação à Comissão e às agências da UE, das práticas de contratação pública no setor da 
defesa; exorta a Comissão a garantir uma monitorização adequada para permitir, em 2016, 
como previsto, a comunicação ao Parlamento e ao Conselho de informações abrangentes 
sobre ambas a diretivas; 

10. Assinala que a Comissão ainda não publicou o seu Livro Verde sobre o controlo dos 
ativos, inicialmente previsto para final de 2014, em conformidade com o seu roteiro desse 
mesmo ano;

Revisão do pacote relativo aos contratos públicos no setor da defesa

11. Solicita à Comissão que faça acompanhar de propostas legislativas os seus relatórios de 
aplicação ao Parlamento e ao Conselho sobre as diretivas 2009/81/CE e 2009/43/CE, em 
2016;

12. Salienta que devem ser introduzidas novas obrigações especiais de comunicação de 
informações a cargo dos Estados-Membros, juntamente com disposições sobre 
salvaguardas adequadas em matéria de confidencialidade;

13. Relembra que a modernização das regras de contratação pública da UE, definidas nas 
Diretivas 2014/24/UE e 2014/25/UE aprovadas em 2014, permite procedimentos mais 
simplificados, como o recurso à contratação pública eletrónica e à agregação da procura, 
que podem ser adaptadas às especificidades do setor da defesa e da segurança.

14. Chama a atenção para o novo procedimento de "parceria de inovação" e apela à sua 
aplicação no quadro dos contratos públicos no domínio da defesa.


