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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta rozhodnutie Európskej rady o zaradení témy Európske trhy v oblasti obrany do 
programu jej samitu, ktorý sa uskutoční v júni 2015; vyzýva Európsku radu, aby poskytla 
usmernenia k politikám obrany s osobitným dôrazom na vnútorný trh;

2. pripomína, že politiky v oblasti vnútorného trhu a obrany by sa nemali považovať za 
protichodné politiky; zdôrazňuje, že správne vykonávanie právneho rámca verejného 
obstarávania EÚ by mohlo prispieť k účinnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov 
na obranu a posilneniu európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne;

Uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu v plnom rozsahu

3. poukazuje na to, že pravidlá vnútorného trhu by sa mali uplatňovať v plnej miere, aby sa 
zmiernila prebiehajúca fragmentácia európskeho obranného a bezpečnostného sektora; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby správne vykonávali a presadzovali smernicu 
2009/81/ES o verejnom obstarávaní v oblastiach obrany a bezpečnosti a smernicu 
2009/43/ES o transferoch výrobkov obranného priemyslu; vyzýva Komisiu, aby na tento 
účel poskytla potrebnú pomoc;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyvíjala väčšie úsilie o vytvorenie rovnakých podmienok 
na európskych trhoch v oblasti obrany a aby pritom čo najviac obmedzila využívanie 
odôvodnených výnimiek;

5. zdôrazňuje, že postupné úplné zrušenie kompenzácií je nevyhnutné na zabezpečenie 
bezproblémového fungovania vnútorného trhu v európskom obrannom sektore;

6. pripomína, že rámcové dohody a využívanie subdodávok sú spôsoby, ako sprístupniť 
zavedené dodávateľské reťazce malým a stredným podnikom; vyzýva členské štáty, 
Európsku obrannú agentúru a Komisiu, aby navzájom spolupracovali v snahe pomôcť 
MSP pri zlepšovaní a uľahčovaní ich prístupu k verejnému obstarávaniu v oblasti obrany;

7. konštatuje, že priemysel zavádza hlavné nástroje stanovené v smernici o transferoch v 
obrannom sektore, najmä všeobecné transferové licencie a certifikáciu podnikov v oblasti 
obrany, naďalej vo veľmi obmedzenej miere; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili účinné používanie týchto nástrojov v praxi;

8. víta plán Komisie z roka 2014 nazvaný Smerom ku konkurencieschopnejšiemu a 
efektívnejšiemu odvetviu obrany a bezpečnosti; zdôrazňuje význam jeho včasného plnenia 
a v prípade potreby prijatia ďalších opatrení;

9. pripomína, že členské štáty musia urýchlene zlepšiť transparentnosť postupov verejného 
obstarávania v obrannom sektore voči Komisii a agentúram EÚ; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila primerané monitorovanie, ktoré umožní predkladanie 
komplexných správ o obidvoch smerniciach Parlamentu a Rade v roku 2016, ako je 



PE549.296v02-00 4/4 PA\1051700SK.doc

SK

naplánované;

10. konštatuje, že Komisia musí ešte uverejniť zelenú knihu o kontrole aktív, ktorá bola 
pôvodne plánovaná na koniec roka 2014, v súlade so svojím plánom na rok 2014;

Preskúmanie balíka opatrení týkajúcich sa verejného obstarávania v oblasti obrany

11. vyzýva Komisiu, aby k svojim správam pre Parlament a Radu týkajúcim sa vykonávania 
smerníc 2009/81/ES a 2009/43/ES v roku 2016 pripojila legislatívne návrhy;

12. zdôrazňuje, že členským štátom by sa mali uložiť ďalšie osobitné povinnosti v oblasti 
podávania správ spolu so zabezpečením zodpovedajúcich záruk zachovania dôvernosti;

13. pripomína, že modernizácia pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní v zmysle smerníc 
2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, ktoré boli prijaté v roku 2014, prináša možnosti jednoduchších 
postupov, ako je používanie elektronického či hromadného verejného obstarávania, ktoré 
sa môžu prispôsobiť špecifikám obranného a bezpečnostného sektora; 

14. upozorňuje na nový postup tzv. inovatívneho partnerstva a žiada o jeho začlenenie do 
verejného obstarávania v oblasti obrany.


