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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji i zachęca do dalszych wysiłków mających 
na celu "przyczynianie się do stopniowego tworzenia europejskiego rynku wyposażenia 
obronnego (EDEM), który jest bardziej przejrzysty i otwarty wśród Państw 
Członkowskich oraz, przestrzegając specyficznego charakteru sektora, ma zwiększyć 
skuteczność gospodarczą";

2. zgadza się z Komisją, iż obecne polityki odpowiedniego zwrotu inwestycji (juste retour) i 
kompensacji w przypadku zaopatrzenia wojskowego prowadzą na szeroką skalę do 
zakłócenia zasad konkurencji i sztucznych podziałów pracy pomiędzy partnerami 
przemysłowymi oraz znacznie utrudniają skuteczność zaopatrzenia;

3. zgadza się z Komisją, że utworzenie europejskiego rynku obronnego konieczne jest, aby 
zmniejszyć koszty wyposażenia wojskowego biorąc pod uwagę rozmiary rynku oraz 
potrzebę zaawansowanej technologii i znacznych inwestycji;

4. wskazuje, że należy dokładać wszelkich starań na poziomie UE, aby osiągnąć większy 
stopień harmonizacji, standaryzacji zgodnie z przyjętymi standardami interoperacyjności 
NATO i współpracy w dziedzinie zaopatrzenia wojskowego zgodnie ze szczegółowymi 
potrzebami Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, oraz że w procesie tym 
przezwyciężenie deficytu Europejskiego Planu Działania w zakresie Zdolności (ECAP) 
powinno być postrzegane jako priorytet przez wszystkie Państwa Członkowskie;

5. nalega, aby Komisja doprowadziła do zmniejszenia wpływu art. 296 Traktatu WE; 

6. nalega, aby Komisja doprowadziła do usunięcia z Traktatu WE art. 296 przyjmując to za 
ostateczny cel wysiłków na rzecz powołania spójnych ram dla zamówień publicznych w 
dziedzinie obrony w Europie; podkreśla tymczasem potrzebę zmniejszenia znaczenia 
tego artykułu oraz zwraca się do Komisji o wzięcie udziału w wyczerpującej i 
szczegółowej dyskusji na temat treści art. 296 Traktatu, a także na temat praktyki 
ogólnego odstępstwa przed jego usunięciem;

7. jednocześnie zgadza się z Komisją, iż należy dołożyć wszelkich starań aby przekonać 
krajowe agencje zajmujące się zamówieniami publicznymi w dziedzinie obrony 
(skreślenie) do zaniechania praktyki ogólnego odstępowania od stosowania artykułu 296 
oraz do podjęcia kroków zmierzających do zapewnienia, w przypadku zamówień 
publicznych w dziedzinie obrony, stosowania w większym stopniu ustawodawstwa 
wspólnotowego aniżeli wyłącznie ustawodawstwa krajowego;

8. zauważa, iż przy obecnie obowiązujących przepisach krajowych i wspólnotowych, 
niektóre krajowe rynki obrony, są szeroko otwarte na konkurencję, podczas gdy inne 
pozostają niemal całkowicie zamknięte; nalega zatem na rządy, aby na szczeblu 
krajowym podjęły decyzje dotyczące otwarcia rynków obrony na szerszą konkurencję;
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9. w pełni popiera propozycję Komisji przedstawioną w Zielonej Księdze z dnia 23 
września 2004 r.; Komisja powinna wydać zarówno komunikat interpretujący, w którym 
stwierdzi chęć położenia kresu nadużyciom związanym ze niestosowaniem art. 296, jak i 
sporządzić nową dyrektywę przystosowaną do specyfiki dziedziny obrony odnoszącą się 
do zakupu broni, amunicji i materiałów wojskowych, o których mowa w art. 296;

10.  nalega na Państwa Członkowskie by aktywnie współpracowały z Komisją nad 
wspomnianą dyrektywą oraz by zwróciły się do Europejskiej Agencji Obrony o 
przygotowanie - jako uzupełnienia działań Wspólnoty - kodeksu postępowania w 
zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obrony stosując art. 296;

11. podkreśla, iż tego rodzaju sposoby postępowania mają charakter uzupełniający, gdyż 
dotyczyć będą różnych segmentów rynku zamówień publicznych w dziedzinie obrony, 
oraz że - bardziej szczegółowo - prace przygotowawcze podjęte przez Europejską 
Agencję Obrony w celu ustalenia kodeksu postępowania mogą osiągnąć bardzo cenne 
wyniki dla przyszłych prac nad projektem dyrektywy; wyraża jednakże zaniepokojenie 
brakiem politycznej woli ze strony Państw Członkowskich do rozpatrzenia konieczności 
sporządzenia szczegółowej dyrektywy oraz wzywa je aby działały tak, by postępy na 
drodze do przyjęcia kodeksu postępowania nie stanowiły przeszkody w 
przygotowywaniu dyrektywy;

12. nalega na Komisję, aby ściśle pracowała z Europejską Agencją Obrony nad równoległym 
opracowaniem wszechstronnego planu działania wraz z właściwymi środkami w 
pokrewnych dziedzinach, takimi jak bezpieczeństwo zaopatrzenia, transfer i eksport, 
pomoc ze strony państwa i kompensacja, które konieczne są, aby stworzyć odpowiednie 
warunki dla uczciwej konkurencji wewnątrzeuropejskiej; 

13. wzywa Komisję do uznania roli małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich wkładu w 
produkcję towarów o podwójnym zastosowaniu i wojskowych przeznaczonych dla celów 
zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem; 

14. uznaje, iż problemy związane z zamówieniami publicznymi w dziedzinie obrony w UE są 
częściowo związane z brakiem prawdziwej współpracy dwustronnej ze Stanami 
Zjednoczonymi; stawia zatem pytanie, czy europejskie agencje zajmujące się 
zamówieniami publicznymi w dziedzinie obrony powinny podejmować konkretne kroki 
na drodze do dokonywania większej ilości zakupów na rynku europejskim; przekonany 
jest, iż nowe ustawodawstwo europejskie w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie 
obrony nie powinno być wykorzystywane jako instrument umożliwiający jednostronne 
przenikanie interesów przedsiębiorstw amerykańskich na europejski rynek zamówień 
publicznych w dziedzinie obrony;

15. wzywa Komisję do przedstawienia - we współpracy z Europejską Agencją Obrony i w 
perspektywie długoterminowej - propozycji dotyczących sposobów lepszego łączenia 
unijnych zamówień publicznych w dziedzinie obrony z zamówieniami Stanów 
Zjednoczonych oraz krajów, takich jak Ukraina, a w niektórych sektorach Rosja, aby, z 
jednej strony, oferować większy wybór, a z drugiej by zapewnić skuteczną specjalizację;

16. zgadza się z Komisją, iż unijna polityka związana z wyposażeniem obronnym powinna 
opierać się na właściwej ocenie i poszanowaniu zasad etyki oraz na uczciwości na rynku 
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zbrojeniowym; w tym kontekście zachęca Komisję do przedstawienia propozycji 
sporządzania kontraktów związanych z zamówieniami publicznymi w dziedzinie obrony 
biorąc pod uwagę konieczność przestrzegania unijnego Kodeksu Postępowania w 
dziedzinie Eksportu Broni; ponownie powtarza, iż tak długo, jak Kodeks Postępowania 
nie będzie prawnie wiążący, cel związany z poprawą przejrzystości i przyczynianiem się 
do wprowadzania etycznej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa nie zostanie 
osiągnięty;

17. zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy z Parlamentem Europejskim w tej 
kwestii oraz do utrzymania najwyższych możliwych poziomów uprzedniej konsultacji i 
przejrzystości;

18. zwraca się do Komisji o zbadanie, czy Państwa Członkowskie nie klasyfikują w 
niektórych przypadkach sprzętu podwójnego zastosowania i technologii jako 
wojskowych, unikając w ten sposób stosowania ustawodawstwa unijnego dotyczącego 
zamówień publicznych;
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