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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ponownie wyraża poparcie dla ambicji dyrektyw zawartych w pakiecie dotyczącym 
obronności, które powstały w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego 
w 2008 r., a mianowicie ambicji w zakresie promowania dalszej integracji łańcucha 
dostaw w sektorze obronności UE oraz zwiększenia wzajemnego zaufania między 
państwami członkowskimi, przejrzystości, równego traktowania i ogólnej 
konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego; uważa, że pozwoliłoby to 
zaradzić obecnym brakom w zdolności operacyjnej w dziedzinie obronności 
i zagwarantowałoby, że UE mogłaby polegać na wystarczających i strategicznych 
zdolnościach, zwiększyć interoperacyjność, zracjonalizować wydatki na obronę i lepiej 
wykorzystywać pieniądze podatników dzięki ograniczeniu powielania, rozdrobnienia 
i nadmiaru zdolności produkcyjnych w przemyśle oraz zwiększeniu konkurencyjności 
silnej, innowacyjnej i odpornej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego (EDTIB) oraz dobrze funkcjonującego, niezawodnego, otwartego, 
konkurencyjnego, nowoczesnego, solidnego i wydajnego europejskiego rynku 
wyposażenia obronnego (EDEM); wyraża głębokie przekonanie, że państwa 
członkowskie muszą poprawić swoje zdolności i potencjał w dziedzinie obronności, 
oraz postrzega skuteczne wdrożenie dyrektyw jako jeden z niezbędnych aspektów 
w realizacji ambicji dotyczącej zwiększenia autonomii UE i dążenia do utworzenia 
Europejskiej Unii Obrony, przy pełnym poszanowaniu jej sojuszy i partnerów, a także 
jako przyczynienie się do wzmocnienia jej wielostronnych działań i jako niezbędny 
element rozwoju europejskiego przemysłu obronnego oraz jego bezpieczeństwa 
i zdolności do obrony przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami; podkreśla, że 
dyrektywy mogłyby zwiększyć spójność europejskiej polityki obronnej, pod warunkiem 
że państwa członkowskie będą miały wspólną wizję i wspólne perspektywy strategiczne 
w odniesieniu do europejskich inicjatyw w dziedzinie obronności;

2. podkreśla postępy, na które zwrócono uwagę w sprawozdaniach oceniających Komisji 
z 2016 r. oraz w badaniu przeprowadzonym przez Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego (EPRS) z dnia 19 października 2020 r., z którego wynika, że obie 
dyrektywy przyczyniły się do otwarcia wewnętrznego rynku produktów obronnych 
i dokończenia budowy wewnętrznego rynku towarów i usług obronnych, ale zaznacza, 
że potrzebne są znacznie większe postępy; wzywa do przeprowadzania większej ilości 
bardziej aktualnych ocen, ponieważ brak wiarygodnych, dokładnych i kompletnych 
danych na temat stosowania obu dyrektyw uniemożliwia decydentom i 
zainteresowanym stronom dokonania pełnej oceny ich wdrożenia oraz zaangażowania 
się w konstruktywny proces tworzenia skutecznego, solidnego i nowoczesnego 
europejskiego rynku wyposażenia obronnego, a także utrudnia przejrzystość i kontrolę; 
wzywa państwa członkowskie, aby generowały wysokiej jakości dane dotyczące 
wdrażania obu dyrektyw oraz rozważyły możliwość utworzenia specjalnych kodów 
klasyfikacji statystycznej w celu pomiaru ewolucji struktury europejskiego przemysłu 
obronnego i oceny europeizacji łańcuchów wartości w sektorze obronności; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego wdrożenia i stosowania obu dyrektyw oraz wzywa 
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Komisję do dopilnowania, aby jej wytyczne interpretacyjne były wdrażane 
i egzekwowane w sposób spójny i pełny, aby uniknąć ich niejednolitego stosowania 
w poszczególnych państwach członkowskich, w tym poprzez stosowanie postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego; wyraża nadzieję, że 
utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej 
(DG DEFIS) Komisji, której kompetencje obejmują monitorowanie obu dyrektyw 
i zarządzanie nimi, doprowadzi również do ściślejszych powiązań między tymi dwoma 
dyrektywami, a ostatecznie do prawdziwej integracji przemysłu obronnego z rynkiem 
wewnętrznym;

3. ubolewa nad utrzymującą się fragmentacją europejskiego rynku obrony, która nadal 
prowadzi do niepotrzebnego powielania działań, do mnożenia się nieskutecznych 
projektów i bezużytecznych wydatków państw członkowskich na obronność; podkreśla, 
że w związku z oczekiwaną w wyniku pandemii COVID-19 recesją gospodarczą, która 
prawdopodobnie będzie mieć negatywny wpływ na budżety obronne, konieczna jest 
głębsza integracja przemysłu obronnego na szczeblu UE; uważa, że skuteczne 
wdrożenie dyrektyw bardziej zwiększy również skuteczność inicjatyw w dziedzinie 
obronności podjętych w ciągu ostatnich kilku lat, w szczególności skoordynowanego 
rocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD), stałej współpracy strukturalnej 
(PESCO) i Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO); podkreśla jednak znaczne cięcia 
w finansowaniu EFO, Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i mobilności 
wojskowej i wyraża ubolewanie w związku z tymi cięciami;

4. podkreśla obawy dotyczące ewentualnej renacjonalizacji łańcuchów dostaw, co byłoby 
sprzeczne z celami dyrektyw; wzywa do ponowienia wysiłków na rzecz rozwiązania 
problemu utrzymujących się w EDTIB opóźnień i luk w wymiarze technologii 
i innowacji w celu zmniejszenia rosnącej zależności Europy od importu produktów 
związanych z obronnością; podkreśla, że aby zbudować niezawodny i kompleksowy 
europejski rynek wyposażenia obronnego oraz wydajny sektor obronności, Komisja 
musi przedstawić kompleksową ogólnounijną strategię dotyczącą systemu 
bezpieczeństwa dostaw;

5. uznaje znaczenie współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem w zakresie 
przemysłu obronnego, a także znaczenie już istniejącej współpracy między 
poszczególnymi państwami członkowskimi a Zjednoczonym Królestwem;

Dyrektywa 2009/81/WE w sprawie udzielania sensytywnych zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa

6. podkreśla, że zdecydowana większość zamówień jest nadal przyznawana na szczeblu 
krajowym; ubolewa, że niektóre praktyki nabywania charakteryzują się niezmiennym 
brakiem przejrzystości i wysokim stopniem nieprzejrzystości; ubolewa nad 
powszechnym stosowaniem zwolnień i utrzymywaniem się wymagań offsetowych, co 
ogranicza uczciwą konkurencję na europejskim rynku wyposażenia obronnego; apeluje 
o ograniczenie stosowania wyjątków i wymagań offsetowych przy nabywaniu sprzętu 
w dziedzinie obronności, co umożliwi szybszy i lepszy rozwój EDTIB, będący jednym 
z kluczowych celów strategicznych obu dyrektyw; wzywa państwa członkowskie, aby 
w bardziej systematyczny i kompleksowy sposób przekazywały spójne, dokładne 
i porównywalne dane dotyczące stosowania zwolnień, tak aby usprawnić kontrolę 
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i wdrażanie odpowiednich wytycznych Komisji; wzywa Komisję do wzmożenia 
wysiłków i podjęcia śmiałych i proaktywnych środków w celu zapobiegania 
nadużywaniu wyjątków, a także do egzekwowania dyrektywy, w szczególności poprzez 
zapewnienie skuteczności postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

7. zauważa, że istnieją różnice między państwami członkowskimi w zakresie wskaźników 
publikacji ogłoszeń o zamówieniach; zwraca uwagę, że takie różnice mogą powodować 
zakłócenia na rynku wewnętrznym i że brak wzajemności może zniechęcać państwa 
członkowskie o wyższym stopniu wdrożenia;

8. zwraca uwagę na konieczność zapewnienia ścisłego przestrzegania przez państwa 
członkowskie warunków stosowania zwolnień, a w szczególności ścisłego ograniczenia 
możliwości nadużywania art. 346 TFUE, również ze względu na wielonarodowe 
łańcuchy dostaw i wielonarodowe projekty współpracy w dziedzinie obronności, tak 
aby zwiększyć przejrzystość i równość; wzywa państwa członkowskie, aby ściśle 
przestrzegały wytycznych interpretacyjnych Komisji dotyczących warunków, na jakich 
można powoływać się na art. 346; apeluje o jasną definicję rodzajów i właściwości 
produktów, które mogą podlegać wyjątkom, a także o przeprowadzenie kontroli 
i starannej oceny konieczności i proporcjonalności zwolnień, na które powołują się 
państwa członkowskie na podstawie art. 346, zwłaszcza gdy ich stosowanie może 
zaszkodzić konkurencyjności EDTIB;

9. ponownie przytacza formułowane przez ekspertów ostrzeżenia, że jeżeli państwa 
członkowskie będą kontynuować swoje obecne praktyki, w ramach których średnio 
mniej niż 20 % zamówień w dziedzinie obronności prowadzi do projektów opartych na 
współpracy, europejski przemysł obronny i jego potencjał w zakresie innowacji 
technologicznych będzie nieuchronnie się kurczył;

10. z zadowoleniem przyjmuje przepisy dyrektywy mające na celu wspieranie wspólnych 
zamówień w dziedzinie obronności i wzywa państwa członkowskie do wykorzystania 
wszystkich możliwości współpracy przewidzianych w dyrektywie w czystym duchu 
solidarności, zwłaszcza w ramach Europejskiego programu rozwoju przemysłu 
obronnego (EDIDP) i przyszłego Europejskiego Funduszu Obronnego(EFO); zaleca 
włączenie w ramy unijnych inicjatyw obronnych dużych projektów obronnych 
realizowanych obecnie przez państwa członkowskie na zasadzie współpracy 
dwustronnej lub wielonarodowej poza tymi ramami, tak aby umożliwić znaczący udział 
tych państw członkowskich, które chcą uczestniczyć w odnośnych projektach, zapewnić 
spójność działań i zapobiegać ich powielaniu, lepiej wykorzystując pieniądze 
podatników, oraz konsekwentnie zapewniać wartość dodaną dla całej Unii; wzywa do 
zacieśnienia współpracy poprzez wspólne projekty badawczo-rozwojowe i nabywanie 
w obszarze obronności w celu wsparcia rozwoju EDTIB;

11. zauważa, że udział MŚP w obszarze zamówień publicznych w dziedzinie obronności 
jest nadal niski; zachęca państwa członkowskie, aby eliminowały przyczyny takiego 
stanu rzeczy, dążyły do obniżenia barier wejścia i zmniejszały złożoność dla MŚP, 
a także systematycznie stosowały się do zalecenia Komisji z 2018 r. w sprawie 
transgranicznego dostępu do rynku dla poddostawców i MŚP, zwłaszcza w odniesieniu 
do tłumaczenia ofert, ogłaszania dużych programów zamówień publicznych 
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z wyprzedzeniem i dzielenia ich na mniejsze części, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
kosztów i harmonogramu programów; wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły 
aktualną i nagłośnioną mapę zdolności technologicznych MŚP, zwłaszcza tych, które 
pracują nad nowymi i przełomowymi technologiami, aby umożliwić głównym 
wykonawcom w innych państwach członkowskich wskazanie MŚP posiadających 
kompetencje niezbędne do uruchomienia wspólnego projektu, a także umożliwić i 
wzmocnić uczciwą i otwartą konkurencję oraz większe zaangażowanie wobec MŚP, 
przy jednoczesnym wspieraniu większej przejrzystości;

Dyrektywa 2009/43/WE w sprawie wewnątrzunijnych transferów produktów związanych 
z obronnością

12. wzywa państwa członkowskie, aby wykazały silną wolę polityczną, tak aby zapewnić 
skuteczne i zharmonizowane wdrożenie przepisów dyrektywy 2009/43/WE oraz 
zacieśnić wewnątrzunijną współpracę w zakresie nabywania produktów związanych 
z obronnością oraz współpracę badawczo-rozwojową w dziedzinie obronności; wzywa 
państwa członkowskie, aby wykorzystały współpracę badawczo-rozwojową 
w dziedzinie obronności oraz nabywanie produktów związanych z obronnością w celu 
podniesienia poziomu interoperacyjności między ich siłami wojskowymi; wzywa 
Komisję, aby wspierała państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy oraz 
kontynuowała dialog w tej sprawie z władzami krajowymi;

13. wzywa Komisję, aby promowała zaangażowanie MŚP w projekty transgraniczne oraz 
podnosiła świadomość na temat narzędzi, jakie oferuje dyrektywa, i wynikających z niej 
korzyści, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP;

14. podkreśla, że potrzebna jest bardziej spójna interpretacja i konsekwentne wdrażanie 
wspólnego stanowiska UE w sprawie wywozu broni, aby ograniczyć fragmentację 
unijnego rynku wewnętrznego produktów obronnych i wzmocnić spójność polityki 
zagranicznej UE; podkreśla, że w swoich konkluzjach z dnia 16 września 2019 r. Rada 
zauważyła, że wzmocnieniu europejskiej EDTIB powinna towarzyszyć ściślejsza 
współpraca i konwergencja w dziedzinie kontroli wywozu technologii wojskowych 
i sprzętu wojskowego; wzywa do podjęcia działań w celu usunięcia wszelkich 
ewentualnych luk, niespójności lub sprzeczności między dyrektywą w sprawie ICT, 
wspólnym stanowiskiem i rozporządzeniem w sprawie produktów podwójnego 
zastosowania; podkreśla znaczenie pełnego uwzględnienia art. 4 ust. 8 dyrektywy 
2009/43/WE; podkreśla, że gdyby wspólne stanowisko było interpretowane i wdrażane 
jednolicie, uprzednie zezwolenie przed ponownym wywozem produktów 
i komponentów nie byłoby już wymagane;

15. zaleca, aby przeprowadzono odpowiednią analizę wpływu obu dyrektyw na współpracę 
w dziedzinie obronności między UE a Zjednoczonym Królestwem w scenariuszu po 
brexicie; wzywa do stworzenia szczegółowych przepisów dotyczących współpracy 
między UE a Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie przemysłu obronnego zgodnie 
ze specyfiką wszelkich porozumień ogólnych, które mogłyby zostać osiągnięte przez 
strony;

16. ubolewa nad ograniczonym wykorzystaniem generalnych zezwoleń na transfer; wzywa 
państwa członkowskie, aby zwiększyły przejrzystość poprzez bardziej szczegółowe 
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wdrażanie zaleceń wydanych przez Komisję w sprawie ujednolicenia zakresu 
i warunków w odniesieniu do produktów, które powinny podlegać stosowaniu 
generalnych zezwoleń na transfer; wzywa Komisję, aby dokonała oceny wdrożenia jej 
zaleceń oraz sporządziła sprawozdanie na ten temat; podkreśla, ze państwa 
członkowskie powinny zapewnić tłumaczenia krajowych przepisów dotyczących 
zezwoleń na transfer; wzywa Komisję, aby w pełni wspierała państwa członkowskie 
i pomagała im w opracowywaniu zharmonizowanych globalnych i indywidualnych 
zezwoleń na transfer dla projektów w ramach EDIDP i EFO; 

17. podkreśla, że ważne jest, aby zapewnić dostępność i używalność internetowej bazy 
danych rejestru certyfikowanych przedsiębiorstw związanych z obronnością 
(CERTIDER), aby systematycznie udostępniać szczegółowe dane dotyczące 
wewnątrzunijnych transferów broni oraz aby zastanowić się nad potrzebą aktualizacji 
obecnych ram statystycznych w celu lepszego uwzględnienia działań w dziedzinie 
obronności i uzbrojenia, tak aby zapewnić wnikliwą kontrolę i właściwą ocenę 
wdrażania dyrektywy 2009/43/WE; wzywa państwa członkowskie, aby co roku 
składały Komisji sprawozdania dotyczące korzystania z generalnych zezwoleń na 
transfer i zezwoleń indywidualnych; wzywa Komisję do aktualizowania sekcji 
CERTIDER poświęconej generalnym zezwoleniom na transfer; w tym celu wzywa 
państwa członkowskie, aby systematycznie powiadamiały Komisję o wszelkich 
zmianach wprowadzonych do ich generalnych zezwoleń na transfer.
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VERTS Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Thomas Waitz, Salima Yenbou, Markéta 
Gregorová

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

10 -
S&D Dietmar Köster

ID Lars Patrick Berg, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

ECR Charlie Weimers

GUE Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

NI Kostas Papadakis

7 0
ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

ECR Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


