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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. podkreśla, że dyrektywy zawarte w pakiecie dotyczącym obronności mają na celu 
promowanie dalszej integracji łańcucha dostaw w sektorze obronności UE oraz 
zwiększenie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, przejrzystości, 
równego traktowania i ogólnej konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego;

2. podkreśla, że w sprawozdaniach oceniających Komisji z 2016 r. stwierdzono, że obie 
dyrektywy przyczyniły się do otwarcia rynku wewnętrznego produktów obronnych, ale 
że potrzebne są dalsze postępy; wzywa do przeprowadzenia bardziej aktualnych ocen; 
wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia obu dyrektyw, a Komisję – do 
zapewnienia ich pełnego i spójnego egzekwowania;

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

3. podkreśla, że przeważający odsetek zamówień jest nadal przyznawany na szczeblu 
krajowym; ubolewa, że praktyki nabywania charakteryzują się nadal wysokim stopniem 
nieprzejrzystości; ubolewa nad powszechnym stosowaniem zwolnień i wymagań 
offsetowych; wzywa państwa członkowskie, aby w sposób systematyczny i 
kompleksowy przekazywały dane dotyczące stosowania zwolnień, tak aby usprawnić 
kontrolę; wzywa do podjęcia wysiłków, aby zapewnić skuteczność postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

4. zwraca uwagę, że należy ograniczyć do minimum stosowanie zwolnień przez państwa 
członkowskie, a w szczególności możliwość nadużywania art. 346 TFUE, 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;

5. 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, zwłaszcza w ramach 
Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego i przyszłego Europejskiego 
Funduszu Obronnego (EFO); 

6. zachęca państwa członkowskie do systematycznego stosowania 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 z wyprzedzeniem lub dzielenia ich na mniejsze części; 

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

7. wzywa państwa członkowskie, aby wykazały silną wolę polityczną, tak aby zapewnić 



PE657.437v01-00 4/4 PA\1213789PL.docx

PL

skuteczne wdrożenie przepisów dyrektywy; 

8. 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 zapewnić wiarygodność UE jako 
podmiotu globalnego; wzywa do podjęcia działań w celu usunięcia wszelkich 
ewentualnych luk istniejących w dyrektywie w sprawie ICT, we wspólnym stanowisku i 
w rozporządzeniu w sprawie produktów podwójnego zastosowania; podkreśla, że ze 
względu na rozbieżności we wdrażaniu wspólnego stanowiska przed ponownym 
wywozem produktów i komponentów należy uzyskać uprzednie zezwolenie;

9. ubolewa nad ograniczonym wykorzystaniem generalnych zezwoleń na transfer; wzywa 
państwa członkowskie, aby zwiększyły przejrzystość poprzez bardziej szczegółowe 
stosowanie się do wytycznych i zaleceń wydanych przez Komisję w odniesieniu do 
produktów, które powinny podlegać stosowaniu generalnych zezwoleń na transfer; 

10. podkreśla, że ważne jest, aby zapewnić dostępność internetowej bazy danych 
CERTIDER oraz aby systematycznie udostępniać dane dotyczące wewnątrzunijnych 
transferów broni, tak aby zapewnić wnikliwą kontrolę i właściwą ocenę wdrażania 
dyrektywy.


