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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir veicināt 
turpmāku ES aizsardzības jomas piegādes ķēdes integrāciju un palielināt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos, pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un Eiropas aizsardzības 
rūpniecības vispārējo konkurētspēju;

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs daudz 
lielāks progress; prasa veikt jaunus novērtējumus; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot abas 
direktīvas un aicina Komisiju nodrošināt to pilnīgu un konsekventu izpildi;

Direktīva 2009/81/EK par sensitīviem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž nožēlu par 
iepirkumu darbību pastāvīgi lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par atkāpju un 
kompensācijas prasību plašo izmantošanu; aicina dalībvalstis sistemātiski un 
visaptveroši iesniegt datus par to, kā tās izmanto atkāpes, lai uzlabotu rūpīgu pārbaudi; 
aicina pielikt pūles, lai nodrošinātu pārkāpumu procedūru efektivitāti;

4. norāda uz nepieciešamību pārredzamības un vienlīdzības palielināšanas nolūkā stingri 
ierobežot to, kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo īpaši LESD 346. panta iespējamu 
ļaunprātīgu izmantošanu; aicina dalībvalstis stingri ievērot Komisijas skaidrojošos 
norādījumus par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var atsaukties uz 346. pantu;

5. atzinīgi vērtē direktīvas noteikumus, kuru mērķis ir veicināt sadarbīgu iepirkumu 
aizsardzības jomā, un aicina dalībvalstis izmantot visas šīs direktīvas piedāvātās 
sadarbības iespējas, jo īpaši saistībā ar Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un topošo Eiropas Aizsardzības fondu (EAF); 

6. mudina dalībvalstis sistemātiski ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu par 
apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz piedāvājumu 
tulkošanu, lielu iepirkuma programmu iepriekšēju paziņošanu vai to sadalīšanu mazākās 
daļās; 

Direktīva 2009/43/EK par ražojumu, kas saistīti ar aizsardzību, sūtījumiem ES teritorijā

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu politisko gribu, lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
efektīvu īstenošanu; 

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē un konsekventāk jāīsteno ES kopējā nostāja par 
ieroču eksportu, lai ierobežotu ES iekšējā aizsardzības tirgus sadrumstalotību un 
nodrošinātu ES kā pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; prasa rīkoties, lai novērstu 
IKT direktīvas, kopējās nostājās un Divējāda lietojuma regulas iespējamās nepilnības; 
uzsver, ka, ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas īstenošanā, pirms produktu un 
komponentu atkārtota eksporta ir jāsaņem iepriekšēja atļauja;
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9. pauž nožēlu par vispārīgo sūtījumu licenču (GTL) ierobežoto izmantošanu; aicina 
dalībvalstis palielināt pārredzamību, rūpīgāk ievērojot Komisijas izdotās 
pamatnostādnes un ieteikumus par to, kuriem produktiem būtu jāpiemēro GTL; 

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt CERTIDER tiešsaistes datubāzes pieejamību un 
sistemātiski darīt pieejamus datus par ieroču nodošanu ES iekšienē, lai nodrošinātu 
jēgpilnu pārbaudi un pienācīgi novērtētu direktīvas īstenošanu.


