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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție:

1. salută decizia Consiliului European de a include tema piețelor europene de apărare pe 
ordinea de zi a summit-ului din iunie 2015; invită Consiliul European să elaboreze 
orientări pentru politicile de apărare, punând un accent special pe piața internă;

2. reamintește că piața internă și politicile de apărare nu ar trebui privite ca fiind în opoziție;
subliniază că implementarea corectă a cadrului juridic pentru achizițiile publice din UE ar 
putea contribui cheltuirea mai eficientă a fondurilor destinate apărării și ar consolida baza 
tehnologică și industrială de apărare europeană;

Utilizarea normelor pieței interne la potențialul lor maxim

3. subliniază faptul că normele pieței interne ar trebui utilizate la potențialul lor maxim 
pentru a contracara actuala fragmentare a sectorului de apărare și securitate europeană;
îndeamnă statele membre să implementeze corect și să asigure respectarea Directivei 
2009/81/CE privind atribuirea anumitor contracte în domeniul securității și apărării și a 
Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării; invită Comisia 
să ofere asistența necesară în acest scop; 

4. îndeamnă Comisia să își intensifice eforturile pentru a garanta condiții de concurență 
egală pe piețele europene de apărare, limitând strict la minimum utilizarea excluderilor 
justificate;

5. subliniază că finalizarea integrală a compensărilor este indispensabilă pentru a asigura o 
bună funcționare a pieței interne în sectorul apărării europene;

6. reamintește că acordurile-cadru și subcontractarea reprezintă un mijloc de deschidere 
lanțurilor de aprovizionare stabilite ce va fi în beneficiul IMM-urilor; invită statele 
membre, Agenția Europeană de Apărare și Comisia să colaboreze pentru contribui la 
consolidarea IMM-urilor și pentru a le facilita accesul la achizițiile pentru apărare;

7. constată că s-a înregistrat o preluare foarte limitată de către industrie a principalelor 
instrumente prevăzute în Directiva privind transferul de produse din domeniul apărării, în 
special a licențelor generale și a certificării firmelor în domeniul apărării; îndeamnă 
Comisia și statele membre să asigure folosirea efectivă a acestor instrumente în practică;

8. salută Foaia de parcurs 2014 a Comisiei intitulată ,,Către un sector al apărării și al 
securității mai competitiv și mai eficient”; subliniază că aceasta trebuie implementată în 
timp util și că trebuie luate măsuri suplimentare dacă este necesar;

9. reamintește că statele membre trebuie să-și îmbunătățească urgent transparența practicilor 
de achiziții publice în sectorul apărării față de Comisie și de agențiile Uniunii Europene; 
îndeamnă Comisia să asigure o monitorizare adecvată pentru a permite o raportare amplă, 
pentru ambele directive, către Parlamentul European și Consiliu în 2016, după cum s-a 
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stabilit; 

10. remarcă că Comisia nu a publicat încă Cartea verde privind controlul activelor, 
programată inițial pentru sfârșitul anului 2014, conform foii de parcurs pe 2014;

Evaluarea pachetului de achiziții publice în domeniul apărării 

11. invită Comisia ca, la rapoartele sale de punere în aplicare a Directivelor 2009/81/CE și 
2009/43/CE adresate Parlamentului și Consiliului din 2016, să anexeze propuneri 
legislative; 

12. subliniază că ar trebui introduse obligații speciale suplimentare vizând raportarea pentru 
statele membre, combinate cu furnizarea de garanții corespunzătoare privind 
confidențialitatea;

13. reamintește că modernizarea normelor UE pentru achizițiile publice, în conformitate cu 
Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE, adoptate în 2014, oferă oportunități pentru 
proceduri mai simplificate, cum ar fi utilizarea de achiziții publice electronice și gruparea 
cererilor, care pot fi adaptate caracteristicilor specifice ale sectorului de apărare și 
securitate;

14. atrage atenția asupra noii proceduri ,,parteneriatul pentru inovare” și cere introducerea 
acesteia în achizițiile publice din domeniul apărării;


