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 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ

Процедура и източници

На 6 ноември 2019 г. на докладчика беше възложено да изготви доклад относно 
изпълнението на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 
юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за 
строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на 
отбраната и сигурността и за изменение на Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (оттук 
нататък: „Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната“)1 и 
Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за 
опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре 
в Общността (оттук нататък: „Директивата за трансфера“)2.

Целта на настоящия доклад за изпълнението е да информира Парламента относно 
състоянието на изпълнението на двете директиви, за да се даде възможност на 
пленарното заседание да направи заключения и да отправи препоръки за конкретни 
действия, които да бъдат предприети, независимо дали става въпрос за подобряване на 
изпълнението или евентуално за предлагането на законодателни промени. Докладът ще 
направи преглед на изпълнението и прилагането на двете директиви в държавите 
членки, тяхното въздействие върху отварянето на вътрешния пазар за отбранителни 
продукти и създаването на европейски пазар за отбранителна техника (ЕПОТ), както и 
приноса им за консолидирането на европейската отбранителна технологична и 
индустриална база (ЕОТИБ), като постави  акцент върху участието на МСП.

След назначаването си докладчикът събра информация, като в подготвителната работа 
по настоящия доклад използва редица източници, сред които:

− размяна на мнения онлайн с двама експерти и с докладчиците в сянка, проведена 
дистанционно на 23 юни 2020 г.;

− Изследване относно изпълнението на „EU Defence Package: Defence Procurement 
and Intra Community Transfers Directives” (Пакет за отбраната на ЕС: Директива 
за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и Директива за 
трансфера вътре в Общността) на Службата на Европейския парламент за 
парламентарни изследвания (ГД EPRS), финализирани през септември 2020 г.;

− среща на техническо равнище с ГД „Отбранителна промишленост и космическо 
пространство“ (ГД DEFIS) на Комисията, на 15 юли 2020 г.

Въз основа на констатациите, събрани чрез посочените източници, докладчикът 
набеляза следните три основни приоритетни области за настоящия доклад: 
необходимостта от по-добро изпълнение и правоприлагане на пакета за отбраната, 
перспективите за създаване на европейски пазар за отбранителна техника (ОПОТ), и 
установяването на настоящото равнище на участие на МСП на пазарите на пазарите за 

1 ОВ L 216 от 20.8.2009, стр. 76—136.
2 ОВ L 146 от 10.6.2009, стр. 1—36.
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обществени поръчки в областта на отбраната.

Пакет за отбраната — въведение

Целите на двете директиви – които съставляват т.нар. „пакет за отбраната“ – бяха да се 
отвори вътрешният пазар за отбранителни продукти, да се улесни трансграничното 
възлагане на обществени поръчки и да се изгради общоевропейска индустриална база в 
европейския сектор на отбраната и сигурността. В много държави членки имаше 
закъснения при транспонирането и прилагането. Комисията приключи първия си 
доклад за оценка през 2016 г., в който се прави преглед на практиките за изпълнение от 
2009 до 2016 г. Въпреки че Комисията срещна трудности при събирането на достатъчно 
информация от държавите членки, тя все пак стигна до заключението, че не е 
необходимо преразглеждане на директивите. На онзи етап комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите реши да не предприема действия по отношение на 
отговор на оценката. 

Необходимост от по-добро изпълнение и правоприлагане 

Докладчикът счита, че по-доброто изпълнение на двете директиви продължава да бъде 
от решаващо значение за пълното постигане на целите на пакета за отбраната. 
Поразителен е трайният проблем с неравномерното използване и ниската степен на 
прилагане на двете директиви от страна на държавите членки, който освен това се 
изостря от въздействието на COVID-19, излизането на Обединеното кралство от ЕС и 
бъдещите съкращения на разходите за отбрана, както и от бюджетните ограничения в 
областта на научноизследователската и развойна дейност и на изследванията и 
технологиите. В този контекст е важно да се подчертае, че Комисията започна редица 
производства за установяване на нарушение. Най-скоро, през 2018 г. бяха започнати 
пет производства за установяване на нарушение, две от които все още не са 
приключили.

Директива за обществените поръчки в областта на отбраната

За да се подобри ефективността на Директивата за обществените поръчки в областта на 
отбраната и на свой ред – нейната ефикасност, с цел увеличаване на конкуренцията, 
прозрачността и недискриминацията във всички държави членки, директивата трябва 
да се изпълнява ефективно. При все това докладчикът счита, че основната пречка пред 
пълното и правилно прилагане на тази директива продължава да бъде:

− Систематичното използване от страна на държавите членки на разпоредбата за 
изключване по силата на директивата, както и на член 346 от ДФЕС, който 
предвижда единствено позоваване ex-post в случай на евентуален съдебен спор, 
въпреки тълкувателните насоки3, издадени от Комисията. Трябва да се 
подчертае, че няколко държави членки въведоха в своето законодателство 
специфична процедура, приложима за договорите, попадащи в обхвата на 

3 Известие на Комисията относно насоки за съвместно възлагане на обществени поръчки в областта на 
отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на 
отбраната и сигурността) (2019/C 157/01) и известието на Комисията относно насоки за 
междуправителственото възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността (член 13, буква е) 
от Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) (2016/C 450/01).
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член 346, параграф 1, буква б) от ДФЕС, което все още затруднява оценката на 
това дали изключението по член 346 е било използвано по основателни причини, 
свързани със защитата на основни национални интереси в областта на 
сигурността, или просто като начин за ограничаване на прилагането на 
Директива 2009/81/ЕО. Това повдига въпроса дали проблемът с изключенията 
трябва все още да бъде разгледан както от законодателна гледна точка (за да се 
ограничи използването), така и от гледна точка на контрола и действията по 
правоприлагане от страна на Комисията;

− недостатъчното равнище на трансгранично проникване и на участие на МСП в 
договори в областта на отбраната;

− ниското равнище на сътрудничество,  общо планиране, общо разбиране за 
необходимите отбранителни способности и съгласуване на технологичния и 
стратегическия суверенитет в рамките на Съюза. 

Същевременно докладчикът би искал да подчертае някои положителни тенденции по 
отношение на постепенното прилагане на директивата:

− увеличаването на броя на обявленията за обществени поръчки и обявленията за 
възлагане на обществени поръчки, издавани от държавите членки (данни от 
Електронния ежедневник за поръчките (TED)), което все още е доста скорошно 
явление в сравнение с директивите за възлагане на обществени поръчки извън 
областта на отбраната. Тази тенденция на нарастване обаче изглежда не е 
очевидна по отношение на обявленията за доброволна прозрачност ex-ante;

− Увеличаване на процента на публикуване (т.е. дела на обществените поръчки, 
които са били предмет на конкурентна тръжна процедура чрез TED) от 8,5% 
през периода 2011—2015 г. на 21,14% през периода 2016—2018 г., само за 
сравнение с процента на обществените поръчки, възложени съгласно общата 
директива, който възлиза средно на 24%.

Директива за трансфера

В оценката на Комисията от 2016 г. бяха установени редица пречки пред ефективното 
прилагане на Директивата за трансфера, произтичащи от нейното транспониране или от 
нейните разпоредби. Сред основните установени проблеми бяха необходимостта от 
увеличаване на възприемането на законодателната рамка за трансферите на свързани с 
отбраната продукти, подобряване на наличността на генералните лицензи за трансфер 
(ГЛТ) в целия ЕС и разглеждане на ограниченото прилагане на схемата за 
сертифициране. 

Изглежда, че основните проблеми произтичат от липсата на хармонизация при 
прилагането на ГЛТ в държавите членки, бавното въвеждане на нови възможности за 
лицензиране и сертифициране и различната степен, до която възможните 
освобождавания от предварително разрешение се възприемат от държавите членки. 
Докато някои държави членки използват всички възможности за освобождаване, 
предлагани от директивата, някои използват само ограничен брой възможности, а други 
не ги използват изобщо. Освен това трансферите между държавите членки 
продължават да бъдат сложен въпрос, който все още създава значителна 
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административна тежест. Това съображение се отнася по-специално до използването на 
генералните лицензи за трансфер, при които основните пречки са бюрокрацията и 
продължаващите различия между държавите членки по отношение на износа за трети 
държави. Докладчикът счита, че това изисква някои подобрения по отношение на 
общото разбиране за това кои изделия са чувствителни и трябва да бъдат 
контролирани, и кои не.

Създаване на европейски пазар на отбранителна техника (ЕПОТ)

Политиката в областта на обществените поръчки е само един от няколкото фактора, 
допринасящи за дългогодишната амбиция на Съюза да разработи ЕПОТ и да гарантира 
ефективността и конкурентоспособността на ЕОТИБ. Редица други свързани въпроси 
придобиват все по-голямо значение през последните години, включително оформящият 
се консенсус сред държавите членки относно необходимостта от технологичен и 
стратегически суверенитет, необходимостта от по-значителни разходи за отбрана като 
цяло и по-големи инвестиции в ключови технологии и способности, както и 
развиващият се контекст във връзка със сигурността. Задълбоченият анализ на 
взаимодействието на пакета за отбраната с други инициативи на политиката на ЕС в 
областта на отбраната (ПСС, ЕФО, КГПО, EDAP) е допълнително измерение, чието 
разглеждане излиза извън обхвата на настоящия доклад. Въпреки това, като се има 
предвид сложността на пазара на отбраната в ЕС, създаването на напълно развит ОПОТ 
продължава да бъде истинско предизвикателство, което изисква по-съгласувана 
политика в областта на обществените поръчки и промишлеността. За тази цел, както се 
подчертава в много проучвания, почти пълната липса на специални кодове NACE или 
КН възпрепятства всеки опит за измерване на развитието на структурата на 
европейската отбранителна промишленост. При липсата на такива данни е просто 
невъзможно да се оцени действителната европеизация на веригите за създаване на 
стойност в областта на отбраната (особено като се има предвид, че те претърпяват 
относителна хибридизация с вериги, които не са свързани с отбраната, като например 
електрониката) или трансграничния достъп до пазара на МСП и дружества със средна 
пазарна капитализация в областта на отбраната.

Докладчикът обаче счита, че целите на директивите от пакета за отбраната, а именно 
насърчаването на конкуренцията, прозрачността и недискриминацията във всички 
държави членки, могат да допринесат значително за създаването на ЕПОТ и че 
неговият потенциал все още предстои да бъде напълно развит. 

Участие на МСП

Основните проблеми, пред които са изправени МСП на европейския пазар на 
обществени поръчки в областта на отбраната, бяха обобщени в Препоръка (ЕС) 
2018/624 на Комисията относно презграничния достъп до пазара за поддоставчици и 
МСП в сектора на отбраната4, както и по време на размяната на мнения, проведена с 
експерти на 23 юни 2020 г. и в проучването на ГД EPRS. Наред с общите бариери за 
навлизане на пазара, свързани с географското разстояние, езиковите бариери и липсата 
на трансгранични познания за пазара, МСП в сектора на отбраната са изправени и пред 
допълнителни административни пречки по отношение на особената сложност на 

4 Препоръка (ЕС) 2018/624 на Комисията от 20 април 2018 г. относно презграничния достъп до пазара за 
поддоставчици и МСП в сектора на отбраната.
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документацията за обществените поръчки в областта на отбраната и мащаба на 
търговете за обществени поръчки в областта на отбраната, опасенията относно 
сигурността на доставките, сложността на разпоредбите за възлагане на 
подизпълнители и високите разходи за сертифициране.

В този сложен контекст, в целия Съюз продължава разнообразното и неравномерно 
прилагане на директивите от пакета за отбраната, както се посочва по-горе. Поради 
това целта за увеличаване на участието на МСП — в допълнение към по-общите цели 
за отваряне на вътрешния пазар, постигане на по-голяма сигурност на доставките и 
подобряване на конкурентоспособността — е постигната само частично. Освен това 
липсата на статистически данни и данни за измерване на трансграничния достъп на 
МСП до пазара в областта на отбраната също е проблематична.

Трябва също така да се отбележи, че разпоредбите за възлагане на подизпълнители 
съгласно Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната също нямаха 
голям ефект за увеличаване на участието на МСП на пазара на обществени поръчки в 
областта на отбраната що се отнася до непрякото улесняване на достъпа до пазара и 
отварянето на веригите за доставки за по-голяма трансгранична конкуренция. 
Разпоредбите на директивата дават възможност на държавите членки да наложат 
задължение на спечелилите търга оференти (обикновено главни изпълнители) да 
обявяват публично части от договора за възлагане на поръчки за МСП и поддоставчици 
чрез състезателни процедури. Въпреки това степента на използване на разпоредбите за 
възлагане на поръчки на подизпълнители изглежда много ниска (от 2011 г. насам са 
публикувани само 26 обявления за договори за подизпълнение), което показва, че тези 
разпоредби не са подходящи както за нуждите на държавите членки, така и за 
индустриалната действителност. Освен това директивата не въвежда никакви стимули 
за отварянето на веригите за създаване на стойност. Напротив, бъдещият Европейски 
фонд за отбрана изглежда по-добър инструмент за структурирането на тези вериги за 
създаване на стойност на европейско равнище.

Освен това оценката на добавената стойност на механизмите за сертифициране, 
налични съгласно член 9 от Директивата за трансфера, остава под очакванията. Според 
регистъра на сертифицираните предприятия, свързани с отбраната (CERTIDER), броят 
на сертифицираните предприятия остава доста нисък, като в целия ЕС са 
сертифицирани 66 дружества, което представлява увеличение с едва 27 в сравнение с 
преди пет години. Това може да се дължи на факта, че МСП обикновено не са 
участниците на пазара, които се възползват от сертифицирането, тъй като процесът е 
насочен предимно към получателите на свързани с отбраната продукти, като например 
системните интегратори или производителите на оригинално оборудване (ПОО). В 
допълнение, сложността на процеса на сертифициране и разходите свързани с него 
също са възпиращи фактори за МСП. 

Позиция на докладчика

Като се вземат предвид всички предизвикателства, свързани с изпълнението на 
директивите от пакета за отбраната, докладчикът счита, че някои елементи от 
Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната и Директивата за 
трансфера могат да бъдат допълнително подобрени, например чрез по-голяма 
съгласуваност с общата директива за обществените поръчки. Докладчикът обаче счита, 



PE658.808v00-01 8/14 PR\1215483BG.docx

BG

че не е необходимо преразглеждане на посочените директиви, тъй като съществуващата 
регулаторна рамка следва да бъде достатъчна, ако се прилага правилно и се използва по 
подходящ начин. 

В допълнение докладчикът подчертава необходимостта от силна политика на 
правоприлагане, при която Комисията действа проактивно и не се страхува да започне 
процедури за нарушение, когато това е необходимо, например в случаи на системно 
използване на изключенията. Докладчикът счита, че за да се постигне силна политика 
на правоприлагане, е от съществено значение Комисията да има достъп до данни за 
качествените показатели. 

По отношение на по-нататъшното изпълнение на пакета за отбраната докладчикът 
приветства работата на Комисията и счита, че е необходимо бъдещо сътрудничество 
между Комисията и държавите членки относно прилагането на директивите, за да се 
постигнат целите на пакета за отбраната. 

Освен това докладчикът отбелязва, че равнището на участие на МСП на пазара в 
областта на отбраната остава ниско. Поради това той счита, че следва да се направи 
задълбочен анализ на причините, поради които МСП не успяват да навлязат изцяло на 
единния пазар за отбранителни продукти. Той приветства вече извършената от 
Комисията работа и подчертава, че тя следва да продължи да предприема подходящи 
мерки за подкрепа на МСП. 

След това докладчикът подчертава, че за да се постигне отворен европейски пазар на 
отбранителна техника (ЕПОТ), държавите членки ще трябва да работят за 
сътрудничество помежду си, за взаимно доверие, за общо планиране...

Накрая докладчикът разглежда това, че са настъпили множество промени, които 
засягат европейския пазар на отбранителна техника след влизането в сила на пакета за 
отбраната, например създаването на постоянното структурирано сътрудничество 
(ПСС). Поради това той е на мнение, че следва да се извърши последващ анализ на 
ефективността на пакета за отбраната в светлината на тези промени, за да се постигне 
отворен ЕПОТ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на 
обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 
2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната
(2019/2204(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или 
възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО1 („Директивата за обществените поръчки в областта на 
отбраната“),

– като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, 
свързани с отбраната, вътре в Общността2 („Директивата за трансфера“),

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 
ноември 2016 г. относно прилагането на Директива 2009/81/ЕО за възлагането на 
обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността с оглед на спазването 
на член 73, параграф 2 от посочената Директива (COM (2016)0762), 

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 
ноември, озаглавен „Оценка на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на 
продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността“ (COM(2016)0760),

– като взе предвид известието на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено 
„Насоки относно междуправителственото възлагане на поръчки в областта на 
отбраната и сигурността (член 13, буква е) от Директива 2009/81/ЕО)“ 
(C(2016)7727),

– като взе предвид Препоръка (ЕС) 2018/624 на Комисията от 20 април 2018 г. 
относно презграничния достъп до пазара за поддоставчици и МСП в сектора на 
отбраната3,

– като взе предвид известието на Комисията относно насоки за обществени поръчки 
в условията на сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (Директива 
2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и 
сигурността) (2019/C(157)01)4,

– като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 

1 ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.
2 ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
3 ОВ L 102, 23.4.2018 г, стр. 87.
4 OВ C 157, 8.5.2019 г., стp. 1.
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(EPRS) от септември 2020 г., озаглавено „EU Defence Package: Defence 
Procurement and Intra Community Transfers Directives“ (Пакет за отбраната на ЕС: 
директиви за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и за 
вътреобщностните трансфери),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 
параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 
2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена 
инициатива и приложение 3 към него,

– като взе предвид становището на комисията по външни работи,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че Директивата за обществените поръчки в областта на 
отбраната има за цел да въведе справедливи и прозрачни правила за възлагане на 
обществени поръчки в отбраната, за да улесни достъпа на отбранителните 
дружества в държавите членки до отбранителните пазари на други държави 
членки;

Б. като има предвид, че Директивата за трансферите има за цел да подобри 
функционирането на европейския пазар на отбранителна техника (ЕПОТ), да 
насърчи интеграцията на веригата за доставки в областта на отбраната на ЕС и да 
повиши сигурността на доставките чрез опростяване на правилата и процедурите 
за трансфер в рамките на ЕС на свързани с отбраната продукти;

В. като има предвид, че и двете директиви имат за цел да стимулират вътрешния 
пазар на свързани с отбраната продукти и да засилят конкурентността в ЕПОТ;

Г. като има предвид, че в оценката на Комисията от 2016 г. се стига до 
заключението, че целите на Директивата за обществените поръчки в областта на 
отбраната са били постигнати само частично, тъй като тя е позволила 
първоначално увеличаване на конкуренцията, прозрачността и 
недискриминацията на пазара на ЕС за възлагане на обществени поръчки в 
областта на отбраната, но е необходим много по-голям напредък в 
последователното използване на директивата от страна на държавите членки, за 
да се постигнат изцяло тези цели;

Д. като има предвид, че в проучването на EPRS се посочва ограниченото 
въздействие на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната 
върху европеизацията на веригите за създаване на стойност в областта на 
отбраната;

Е. като има предвид, че оценката на Комисията от 2016 г. показа, че различията в 
начина на транспониране на Директивата за трансферите създават сериозни 
пречки пред ефективното ѝ прилагане, което е довело до бавно или непълно 
прилагане в отделните държави членки, обща липса на хармонизация на 
изискванията и процедурите между държавите членки и силно различаващи се 
условия и ограничения в генералните лицензи за трансфер (ГЛТ), публикувани от 
държавите членки;
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Ж. като има предвид, че в допълнение към общите бариери за навлизане на пазара, 
свързани с географското разстояние, езиковите бариери и липсата на 
трансгранични пазарни познания, малките и средните предприятия (МСП) в 
сектора на отбраната са изправени и пред допълнителни административни пречки, 
като опасения за сигурността на доставките, сложността на разпоредбите за 
възлагане на подизпълнители и високите разходи за сертифициране;

Подобряване на функционирането на вътрешния пазар за отбранителни продукти 
чрез по-добро изпълнение и правоприлагане на пакета за отбраната

1. приветства някои от положителните тенденции, наблюдавани при постепенното 
прилагане на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, а 
именно увеличаването на броя на обявленията за обществени поръчки и 
обявленията за възлагане на обществени поръчки, издавани от държавите членки, 
както и нарастващия дял на обществените поръчки, които са били предмет на 
конкурентна тръжна процедура чрез Електронния ежедневник за поръчките 
(TED); подчертава обаче, че все още много голям обем разходи за обществени 
поръчки се правят извън обхвата на директивата;

2. подчертава, че една от основните пречки пред пълното и правилно прилагане на 
директивата остава системното използване на разпоредбите, свързани с 
изключването от страна на държавите членки, по-специално тези, предвидени в 
член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. във връзка с това счита, че Комисията следва да играе по-проактивна роля в 
мониторинга на изключванията, използвани от държавите членки при възлагането 
на поръчки извън приложното поле на Директивата за обществените поръчки в 
областта на отбраната, и не следва да разчита основно на получените жалби, 
подадени от отрасъла;

4. счита, че все още съществува силна необходимост от съсредоточаване върху 
ефективното прилагане на Директивата за обществените поръчки в областта на 
отбраната, счита, че за тази цел държавите членки следва да се съсредоточат 
върху гарантирането на равно третиране, прозрачност и конкуренция и че 
Комисията следва да се съсредоточи върху предоставянето за държавите членки 
на допълнителни насоки относно прилагането на разпоредбите, предвидени в 
директивата;

5. счита, че някои аспекти от прилагането на Директивата за обществените поръчки 
в областта на отбраната може да се подобрят, например използването от 
държавите членки на откритата процедура, както е предвидено в директива 
2014/24/EC5, и това доколко те последователно прилагат тази директива винаги, 
когато е възможно; счита обаче, че на този етап не е необходимо преразглеждане 
на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, тъй като 
съществуващата регулаторна рамка е достатъчна, ако се прилага правилно и се 
използва по подходящ начин;

6. поради това призовава Комисията да продължи да извършва мониторинг и да 

5 OВ L 094, 28.3.2014 г., стр. 65.
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предоставя насоки на държавите членки, за да се гарантира последователното 
използване на директивата и следователно напълно да се постигнат нейните цели;

7. отбелязва, че що се отнася до Директивата за трансферите, възприемането на 
новите инструменти, включително ГЛТ, е доста слабо в сравнение с 
индивидуалните лицензи за трансфер (ИЛТ), които трябваше да бъдат заменени 
от новите инструменти;

8. отбелязва освен това, че възприемането на сертифицирането се извършва по-
бавно и в по-малка степен от очакваното и че все още съществуват пречки пред 
ефективното прилагане на директивата, като е ниска степента на осведоменост, 
особено сред МСП, за инструментите, които са на разположение съгласно 
директивата, и за системата, използвана от държавите членки при контрола на 
техния износ, в допълнение към липсата на хармонизация при прилагането на 
ГЛТ, които действат като основни пречки пред ефективното прилагане на 
директивата;

9. следователно счита, че Директивата за трансферите е постигнала само частично 
основните си цели, по-специално да улесни движението на свързани с отбраната 
продукти в рамките на вътрешния пазар и да постигне ефективен вътрешен пазар, 
по-голяма сигурност на доставките и подобрена конкурентоспособност;

10. подчертава, че е важно да съществува истински вътрешен пазар за трансфери в 
рамките на ЕС на свързани с отбраната продукти, на който националните органи 
са наясно какви продукти към кого се трансферират и на който разрешенията за 
износ и другите ограничения върху износа са сведени до необходимия минимум;

11. отбелязва в този контекст напредъка, постигнат от Комисията с нейните 
препоръки относно приложното поле и условията на ГЛТ;

12. призовава Комисията да подобри допълнително прилагането на директивата в 
отделните държави членки, като продължи диалога си с националните органи с 
цел разрешаване на нерешените въпроси;

13. призовава държавите членки да вземат надлежно предвид препоръките на 
Комисията относно обхвата на прилагане и условията на ГЛТ и да избягват 
добавянето на условия за трансфери по ГЛТ, които биха противоречали на 
условията, изброени в препоръките, или биха ги накърнявали;

14. призовава Комисията да даде приоритет на последващите действия по 
препоръките относно обхвата на прилагане и условията на ГЛТ, включително 
като разгледа възможността за превръщане на препоръките в обвързващи 
разпоредби с оглед на постепенното хармонизиране като обща цел за следващите 
години;

15. призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за повишаване 
на осведомеността относно инструментите и ползите на директивата, по-
специално сред МСП;

16. отбелязва „стратегическия компас“, предназначен за извършване на общ анализ 
на заплахите; счита, че пакетът за отбраната следва да бъде един от неговите 



PR\1215483BG.docx 13/14 PE658.808v00-01

BG

градивни елементи, като допринася за политиките за контрол на износа;

17. призовава Комисията и държавите членки да подобрят качеството и наличността 
на данни, например данните от TED, за да се улесни мониторингът на 
прилагането на тези две директиви;

18. призовава Комисията да проявява решителност в прилагането на директивите, 
включително, когато е необходимо, като използва производства за установяване 
на нарушение;

Борба с разпокъсаността на пазара и увеличаване на участието на МСП

19. отбелязва, че МСП изглежда имат по-малко успехи в печеленето на договори по 
Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, отколкото като 
цяло при обществените поръчки в ЕС; отбелязва освен това, че разпоредбите на 
директивата относно възлагането на подизпълнители очевидно не са били 
използвани редовно и структурирано от органите на държавите членки; счита, че 
някои държави членки възприемат тези разпоредби като сложни и трудни за 
използване, което отчасти обяснява ограниченото въздействие на директивата;

20. следователно счита, че целта за увеличаване на участието на МСП е постигната 
само частично;

21. счита, че разпоредбите на директивата относно възлагането на подизпълнители не 
са имали никакво или са имали много ограничено въздействие върху 
трансграничния достъп на поддоставчици и МСП в областта на отбраната; 
призовава държавите членки да се уверят, че техните вътрешни процедури не 
възпрепятстват участието на МСП в тръжни процедури в областите на отбраната 
и сигурността;

22. призовава Комисията да продължи работата си и да проучи задълбочено 
причините за липсата на участие на МСП;

23. счита, че действията на държавите членки биха могли значително да подобрят 
трансграничния достъп до пазара за МСП и поддоставчиците в секторите на 
отбраната и поради това призовава държавите членки сериозно да вземат под 
внимание и да следват, когато е възможно, препоръките на Комисията;

24. призовава държавите членки да използват по-систематично съществуващите 
инструменти на равнище ЕС, като например мрежата „Enterprise Europe“, за да 
подкрепят трансграничните дейности на МСП;

Постигане на отворен европейски пазар за отбранителна техника

25. счита, че по-доброто прилагане на директивите е от решаващо значение за 
постигането на основната цел за подобряване на функционирането на вътрешния 
пазар на отбранителни продукти и за допринасяне за създаването на отворен 
ЕПОТ;

26. призовава Комисията да работи за увеличаване на възприемането на 
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законодателната рамка за трансферите на свързани с отбраната продукти, за 
подобряване на наличността на ГЛТ в целия ЕС и за справяне с ограниченото 
прилагане на схемата за сертифициране, което следва да стимулира развитието на 
ЕПОТ и по този начин да подобри функционирането на вътрешния пазар за 
отбранителни продукти;

27. призовава Комисията да предприеме конкретни действия, насочени към 
изграждане на по-голямо доверие между държавите членки в областта на 
отбраната и сигурността, за да се засили тяхното сътрудничество и да се създаде 
истински единен пазар за отбранителни продукти;

28. призовава държавите членки да засилят ЕПОТ чрез сътрудничество по проекти в 
рамките на постоянното структурирано сътрудничество и Европейския фонд за 
отбрана; отбелязва в тази връзка, че извлечените поуки и най-добрите практики, 
произтичащи от прилагането на пакета за отбраната до момента, следва да бъдат 
споделени между държавите членки, за да се преодолее неравномерното им 
прилагане;

29. счита, че след приемането на двете директиви ЕПОТ е претърпял много промени; 
призовава Комисията да анализира ефективността на наличните инструменти в 
светлината на тези промени;

°

° °

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


