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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja odločitev Evropskega sveta, da bo temo evropskih obrambnih trgov uvrstil na 
dnevni red svojega srečanja na vrhu junija 2015; poziva Evropski svet, naj pripravi 
smernice za obrambne politike s posebnim poudarkom na notranjem trgu;

2. ponovno opozarja, da notranji trg in obrambne politike ne smejo veljati za nasprotujoča si 
področja; poudarja, da bi lahko s pravilnim izvajanjem zakonodajnega okvira EU za javna 
naročila prispevali k učinkovitejši porabi sredstev za obrambo, in okrepili tehnološko in 
industrijsko bazo evropske obrambe;

Kako čim bolje izkoristiti potencial pravil notranjega trga

3. poudarja, da bi morali čim bolj izkoristiti potencial pravil notranjega trga, da bi se 
zoperstavili sedanji razdrobljenosti evropskega obrambnega in varnostnega sektorja; 
poziva države članice, naj pravilno izvajajo in uveljavljajo Direktivo 2009/81/ES o javnih 
naročilih na obrambnem področju in varnostno občutljivih javnih naročilih in Direktivo 
2009/43/ES o prenosu obrambnih proizvodov; poziva Komisijo, naj v ta namen zagotovi 
potrebno pomoč; 

4. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za to, da bi na evropskih obrambnih trgih nastali 
enaki pogoji, s čimer bi se na najnižjo možno mero omejilo utemeljeno izključevanje;

5. poudarja, da je za nemoteno delovanje notranjega trga v evropskem obrambnem sektorju 
nujna popolna opustitev protidobav;

6. ponovno opozarja, da se lahko obstoječe dobavne verige s pomočjo okvirnih sporazumov 
in oddaje naročil podizvajalcem odprejo v korist malih in srednjih podjetij; poziva države 
članice, Evropsko obrambno agencijo in Komisijo, naj skupaj pomagajo malim in 
srednjim podjetjem pri konsolidaciji in jim omogočijo dostop do javnih naročil na 
obrambnem področju;

7. ugotavlja, da industrija skoraj ne uporablja glavnih instrumentov direktive o prenosu 
obrambnih proizvodov, kar velja zlasti za splošna dovoljenja in potrjevanje podjetij na 
obrambnem področju; poziva Komisiji in države članice, naj poskrbijo za dejansko 
uporabo teh instrumentov v praksi;

8. pozdravlja Sporočilo Komisije iz leta 2014 "Za konkurenčnejši in učinkovitejši obrambni 
in varnostni sektor"; poudarja pomen pravočasne izvedbe tega načrta in sprejetja 
morebitnih dodatnih ukrepov;

9. ponovno opozarja, da morajo države članice nujno izboljšati preglednost postopkov javnih 
naročil v obrambnem sektorju do Komisije in agencij Evropske unije; poziva Komisijo, 
naj poskrbi za ustrezno spremljanje, da se bo v letu 2016 lahko  Parlamentu in Svetu 
obsežno poročalo o obeh direktivah, kot je bilo načrtovano; 
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10. ugotavlja, da Komisija še ni objavila zelene knjige o nadzoru sredstev, ki naj bi po 
prvotnih načrtih izšla konec leta 2014 v skladu z njenim sporočilom iz leta 2014;

Pregled svežnja o javnih naročilih na področju obrambe

11. poziva Komisijo, naj svoji izvedbeni poročili Parlamentu in Svetu o direktivah 
2009/81/ES in 2009/43/ES v letu 2016 dopolni z zakonodajnimi predlogi;

12. poudarja, da je treba za države članice uvesti posebno dodatno obvezno poročanje, z 
ustreznimi ukrepi za varovanje zaupnosti;

13. opozarja, da bodo s posodobitvijo pravil EU o javnih naročilih v skladu z direktivama 
2014/24/EU in 2014/25/EU, sprejetima v letu 2014, nastale možnosti za enostavnejše 
postopke, kot je uporaba elektronske obdelave javnih naročil in združevanje 
povpraševanja, ki se lahko prilagodi posebnostim obrambnega in varnostnega sektorja;

14. opozarja na nov postopek inovativnega partnerstva in poziva, naj se ga uvede v obrambna 
naročila. 


