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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság közleményét és ösztönzi erőfeszítéseit, miszerint „a honvédelmi 
felszerelések európai piacának („European Defence Equipment Market”, EDEM) 
fokozatos kiépítéséhez kíván hozzájárulni, egy átláthatóbb és a tagállamok közötti 
viszonylatban nyitottabb piac megteremtéséhez, amely – az ágazat sajátosságainak 
tiszteletben tartásával – fokozná a gazdasági hatékonyságot”;

2. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a katonai közbeszerzésben a jelenlegi „tisztes haszon” 
és kompenzáció politikája a verseny nagymértékű torzulásához és az ipari partnerek 
közötti mesterséges munkamegosztáshoz vezet, és nagy mértékben visszafogja a 
közbeszerzés hatékonyságát;

3. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a katonai kiadások költségeinek minimalizálása 
érdekében szükség van európai védelmi piacra, tekintettel a piac méretére valamint a 
magas szintű technológia és a jelentős befektetések szükségességére;

4. rámutat, hogy uniós szinten minden erőfeszítést meg kell tenni a harmonizáció és a 
honvédelmi közbeszerzési ügyek NATO által elfogadott, az interoperabilitással és 
együttműködéssel kapcsolatos szabványokkal történő szabványosításának a fokozására az 
egyes EBVP-szükségletekkel összhangban, és hogy ebben a folyamatban az Európai 
Képességfejlesztési Akcióterv (ECAP) hiányosságainak kiküszöbölése valamennyi 
tagállam számára prioritásnak tekintendő;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az EK-Szerződés 296. cikke jelentőségének 
csökkentésére;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy mint az európai honvédelmi közbeszerzés koherens 
szabályozási keretének megalkotására tett kísérleteinek végső céljára, tegyen lépéseket a 
296. cikk eltávolítására az EK-Szerződésből; hangsúlyozza azonban a Szerződés 296. 
cikke tartalmának és a visszavonás előtti általános derogációra vonatkozó gyakorlat 
mélyreható és alapos megvitatásának szükségességét;

7. addig is egyet ért a Bizottsággal abban, hogy mindent meg kellene tenni a nemzeti 
honvédelmi közbeszerzési ügynökségek arról történő meggyőzése érdekében, hogy 
vessenek véget a 296. cikk alkalmazásától való általános eltérés gyakorlatának, és 
tegyenek intézkedéseket annak biztosítására, hogy a honvédelmi közbeszerzés nagyobb 
mértékben essen közösségi jogszabályok, mintsem pusztán nemzeti jogszabályok hatálya 
alá;

8. megjegyzi, hogy a jelenlegi nemzeti és közösségi szabályozás alapján egyes nemzeti 
védelmi piacok, például az Egyesült Királyság piaca esetében nagymértékben nyitottak a 
versenyre, míg mások szinte teljes egészében zártak maradtak; sürgeti a kormányokat 
ezért, hogy nemzeti szinten határozzanak a védelmi piacaik megnyitásáról a széleskörű 
verseny számára, többek között az ellátás biztosításának fenntartása mellett;
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9. teljes mértékben támogatja a Bizottság 2004. szeptemberi zöld könyvében előterjesztett 
javaslatait; a Bizottságnak egyrészt értelmező közleményt kell elfogadnia a 296. cikkel 
való visszaélés megszüntetése iránti eltökéltségéről, másrészt ezzel párhuzamosan új, a 
296. cikk hatálya alá eső fegyver-, lőszer- és hadianyag beszerzésre vonatkozó, a 
honvédelem jellegzetességeihez igazodó irányelvet kell kidolgoznia;

10. sürgeti a tagállamokat, hogy aktívan működjenek együtt a Bizottsággal ezen az irányelven 
és utasítsák az Európai Védelmi Ügynökséget (EDA), hogy a közösségi fellépés 
kiegészítéseként dolgozza ki a 296. cikk hatálya alá tartozó honvédelmi közbeszerzésre 
vonatkozó magatartási kódexet;

11. hangsúlyozza, hogy az ilyen intézkedések kiegészítő jellegűek, mivel a védelmi 
közbeszerzések piacának különböző szegmenseit érintik, és különös tekintettel arra, hogy 
a magatartási kódexnek az EDA által végzett előkészítő munkája fontos eredményeket 
hozhat az irányelvjavaslatra vonatkozó jövőbeli munka tekintetében; aggodalmát fejezi ki 
azonban a tagállamok politikai akaratának hiánya miatt egy konkrét irányelv 
szükségességének felvállalására, és felhívja őket, hogy ne engedjék, hogy a magtartási 
kódexterületén történt előrehaladás megakadályozza az előrehaladást az irányelv 
területén;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy ezzel párhuzamosan szorosan működjön együtt az EDA-val 
egy átfogó cselekvési terv, valamint az egyenlő feltételek megteremtését szolgáló, az 
Európán belüli tisztességes versenyhez szükséges kísérő intézkedések kidolgozásában a 
kapcsolódó területek, így az ellátás, a szállítás, az export, az állami támogatások és a 
kompenzációk biztonsága vonatkozásában;

13. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el a kis- és középvállalkozások szerepét és 
hozzájárulását a kettős felhasználású és a katonai termékek előállítása során a védelmi és 
biztonsági felhasználók esetében;

14. elismeri, hogy az EU-ban a honvédelmi közbeszerzés problémái részben ahhoz köthetők, 
hogy az Egyesült Államok irányában nem áll fenn valódi „kétirányú forgalom”; ezért 
felteszi a kérdést, hogy az európai honvédelmi közbeszerzésért felelős ügynökségeknek 
több európai beszerzést kellene-e javasolni; meggyőződése, hogy a honvédelmi 
beszerzésre vonatkozó új EU-jogszabályokat nem kellene olyan eszközként használni, 
amely lehetővé teszi amerikai társasági érdekek egyoldalú beszivárgását az európai 
honvédelmi beszerzés piacaira;

15. felhívja a Bizottságot valamint az Európai Védelmi Ügynökséget, hogy terjesszen elő 
hosszú távú javaslatokat, melyek jelzik, hogy az egyes ágazatokban hogyan vezethetnek 
nagyobb választékhoz és hatékonyabb szakosodáshoz az EU és az Egyesült Államok vagy 
olyan országok, mint Ukrajna - és egyes ágazatokban Oroszország - közbeszerzési piaca 
közötti kapcsolatok;

16. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EU honvédelmi felszerelésekkel kapcsolatos 
politikájának kellőképpen tekintetbe kell vennie és tiszteletben kell tartania az etika és a 
tisztességesség elveit a fegyverkereskedelemben; erre való tekintettel arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat annak érdekében, hogy a honvédelmi 
közbeszerzés összhangba kerüljön az EU fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexe 
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tiszteletben tartásának szükségességével; megismétli, hogy amíg ezen magatartási kódex 
nem kötelező erejű, nem érheti el az átláthatóság javításának és a KKBP etikai 
vonatkozásokhoz történő hozzájárulásának célját;

17. kéri a Bizottságot, hogy folytassa az együttműködést az Európai Parlamenttel ebben a 
kérdésben, megőrizve az előzetes konzultáció és az átláthatóság lehető legmagasabb 
szintjét.

18 felkéri  a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy bizonyos esetekben a tagállamok nem 
minősítik-e a kettős felhasználású berendezéseket és technológiákat katonai célúnak, 
elkerülve ezáltal a közbeszerzésről szóló uniós jogszabályok alkalmazását;
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