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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie a podporuje jej úsilie „prispieť k postupnému utváraniu 
európskeho trhu s obrannými zariadeniami („European defence equipment market“, 
EDEM), ktorý by bol medzi jednotlivými členskými štátmi transparentnejší a 
otvorenejší a ktorý, rešpektujúc všetky špecifiká daného sektoru, by viedol k zvýšeniu 
ekonomickej efektívnosti“;  

2. súhlasí s názorom Komisie, že súčasné politiky primeraného návratu investícií („juste 
retour“) a offsetových programov za verejné obstarávanie vojenských zariadení vedú k 
rozsiahlemu narúšaniu hospodárskej súťaže a k umelej deľbe práce medzi 
priemyselnými partnermi a vo veľkej miere bránia efektívnosti verejného 
obstarávania;

3. súhlasí s názorom Komisie o potrebe európskeho obranného trhu na zminimalizovanie 
armádnych výdavkov vzhľadom na veľkosť trhu a potrebu pokročilých technológií a 
veľkých investícií;

4. zdôrazňuje, že na úrovni EÚ sa musia podniknúť všetky kroky na zvýšenie 
harmonizácie a štandardizácie v otázkach verejného obstarávania obranných zariadení 
v súlade s prijatými normami NATO pre interoperabilitu a  spoluprácu a v súlade s 
konkrétnymi potrebami Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESDP) a  že pri 
tomto procese by malo byť odstránenie nedostatkov Európskeho akčného plánu 
vojenských schopností (ECAP) prioritou všetkých členských štátov

5. nalieha na Komisiu, aby sa usilovala o zníženie významu článku 296 Zmluvy o ES;

6. dôrazne vyzýva Komisiu, aby si vytýčila za hlavný cieľ pri úsilí o vytvorenie 
koherentného právneho rámca pre verejné obstarávanie obranných zariadení v Európe 
vyňatie článku 296 zo Zmluvy o ES, medzitým podporuje všetky snahy o zníženie 
významu tohto článku a žiada Komisiu, aby sa zapojila do procesu dôkladného 
zvažovania a podrobnej diskusie o obsahu článku, ako aj o uplatňovaní všeobecnej 
odchýlky pred jeho stiahnutím;

7. zatiaľ súhlasí s názorom Komisie, že by sa malo vyvinúť maximálne úsilie, ktoré by 
národné agentúry pre verejné obstarávanie obranných zariadení presvedčilo, aby 
upustili od všeobecného trendu neuplatňovania článku 296, a aby sa prijali opatrenia, 
ktoré zabezpečia, že nielen národné legislatívy, ale najmä legislatíva Spoločenstva sa 
bude vo väčšej miere týkať verejného obstarávania obranných zariadení;

8. poznamenáva, že v rámci súčasných vnútroštátnych právnych predpisov a právnych 
predpisov Spoločenstva sú niektoré obranné trhy  široko otvorené konkurencii, pričom 
iné zostávajú takmer celkom uzavreté; nalieha preto na vlády, aby na úrovni 
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jednotlivých štátov prijali rozhodnutia vedúce k otvoreniu ich obranných trhov širšej 
konkurencii;

9. plne podporuje návrhy Komisie uvedené v jej Zelenej knihe z 23. septembra 2004; 
Komisia by mala vydať vysvetľujúce oznámenie o svojom rozhodnutí zastaviť 
porušovanie článku 296 a zároveň by mala súbežne navrhnúť novú smernicu 
prispôsobenú špecifikám obrany v oblasti verejného obstarávania zbraní, munície a 
vojnového materiálu v zmysle článku 296;

10. dôrazne vyzýva členské štáty, aby na tejto smernici aktívne spolupracovali s Komisiou 
a aby poverili Európsku obrannú agentúru (EDA) vypracovaním kódexu správania pre 
verejné obstarávanie obranných zariadení uvedené v článku 296, ako doplnku k 
činnosti Spoločenstva;  

11. zdôrazňuje, že takéto postupy sa vzájomne dopĺňajú, pretože sa zameriavajú na rôzne 
články trhu verejného obstarávania obranných zariadení a že predovšetkým prípravné 
práce, ktoré vykonala Európska obranná agentúra (EDA) v súvislosti s kódexom 
správania môžu byť dôležitým príspevkom pre budúcu prácu týkajúcu sa navrhovanej 
smernice; vyjadruje však znepokojenie nad nedostatkom politickej vôle členských 
štátov uznať potrebu osobitnej smernice a vyzýva ich, aby nedopustili, že pokrok 
týkajúci sa kódexu správania bude stáť v ceste vypracovaniu smernice;

12. dôrazne vyzýva Komisiu, aby s EDA užšie spolupracovala na súbežnom vypracovaní 
komplexného akčného plánu a sprievodných opatrení v súvisiacich oblastiach, ako sú 
bezpečnosť dodávok, prevozu a vývozu, štátna pomoc a offsetové programy, ktoré sú 
potrebné na vytvorenie rovnakých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž v 
Európe;

13. vyzýva Komisiu, aby uznala úlohu malých a stredných podnikov a ich príspevok k 
výrobe produktov dvojitého použitia a vojenského materiálu na obranné a 
bezpečnostné účely;

14. uznáva, že problémy pri verejnom obstarávaní obranných zariadení v EÚ čiastočne 
vyplývajú z nedostatku skutočného vzájomného obchodu so Spojenými štátmi; preto 
kladie otázku, či by sa nemalo európskym agentúram pre verejné obstarávanie 
obranných zariadení odporučiť, aby uskutočňovali viac európskych obchodov; je 
presvedčený, že nová legislatíva EÚ o verejnom obstarávaní obranných zariadení by 
sa nemala využívať ako nástroj umožňujúci obchodným spoločnostiam Spojených 
štátov jednostranne preniknúť na európske trhy pre verejné obstarávanie obranných 
zariadení;

15. vyzýva Komisiu spolu s Európskou obrannou agentúrou, aby predložili dlhodobé 
návrhy týkajúce sa toho, ako môže užšia spätosť trhov verejného obstarávania 
obranných zariadení EÚ s USA, a tiež s krajinami akou je napríklad Ukrajina a v 
určitých oblastiach aj Rusko, umožniť väčší výber a účinnejšiu špecializáciu; 

16. súhlasí s názorom Komisie, aby politika EÚ v oblasti obranných zariadení vychádzala 
zo starostlivého zváženia a rešpektovania etických zásad a čestnosti v obchode so 
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zbraňami; so zohľadnením týchto skutočností podporuje Komisiu, aby predložila 
návrhy na zosúladenie verejného obstarávania obranných zariadení s potrebou 
rešpektovať Kódex správania EÚ pri vývoze zbraní; znovu opakuje, že kým kódex 
správania nebude právne záväzný, nebude plniť svoj účel týkajúci sa zvýšenia 
transparentnosti a príspevku k etickej SZBP;

17. žiada Komisiu, aby na tejto otázke naďalej spolupracovala s Európskym parlamentom 
a udržiavala čo možno najvyššiu úroveň predchádzajúcich konzultácií a 
transparentnosti;

18. žiada Komisiu, aby zistila, či členské štáty klasifikujú pri určitých príležitostiach 
výrobky a technológie dvojitého použitia ako vojenské a vyhýbajú sa tak uplatňovaniu 
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania obranných zariadení;
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