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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Eljárás és források

2019. november 6-án az előadó megbízást kapott arra, hogy jelentést készítsen a honvédelem 
és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (a továbbiakban: védelmi beszerzésekről szóló irányelv)1 és a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről 
szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
transzferekről szóló irányelv)2 végrehajtásáról.

E végrehajtási jelentés célja, hogy tájékoztassa a Parlamentet a két irányelv végrehajtásának 
állásáról annak érdekében, hogy a plenáris ülés levonhassa következtetéseit, és konkrét 
intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tehessen a végrehajtás javítása, illetve akár jogszabály-
módosításokra irányuló javaslatok tekintetében. A jelentés – a kkv-k bevonására 
összpontosítva – áttekinti a két irányelv tagállamok általi végrehajtását és alkalmazását, a 
védelmi termékek belső piacának megnyitására és az európai védelmieszköz-piac 
létrehozására gyakorolt hatásukat, valamint az európai védelmi és technológiai ipari bázis 
(EDTIB) megszilárdításához való hozzájárulásukat.

Kinevezése óta az előadó információkat gyűjtött és számos forrást felhasznált a jelentés 
előkészítése során, többek között az alábbiakat:

− online eszmecsere két szakértővel és az árnyékelőadókkal, amelyre virtuális 
kapcsolaton keresztül került sor 2020. június 23-án;

− az Európai Parlament Kutatószolgálata (DG EPRS) által 2020 szeptemberében 
véglegesített tanulmány az EU védelmi csomagjáról, azaz a védelmi beszerzésekről és 
a Közösségen belüli transzferekről szóló irányelvről;

− technikai szintű találkozó a DG DEFIS főigazgatósággal 2020. július 15-én.

Az említett források révén összegyűjtött megállapítások eredményeként az előadó a jelentés 
elkészítése során a következő három fő területre összpontosított: a védelmi csomag jobb 
végrehajtásának és érvényesítésének szükségessége, az európai védelmieszköz-piac 
létrehozásának kilátásai, valamint a kkv-k védelmi közbeszerzési piacokon való jelenlegi 
részvételének megerősítése.

Védelmi csomag – bevezetés

Az úgynevezett „védelmi csomagot” alkotó két irányelv célja a védelmi termékek belső 
piacának megnyitása, a határokon átnyúló beszerzések megkönnyítése, valamint az Unió 
egészére kiterjedő ipari bázis kiépítése az európai védelmi és biztonsági ágazatban. Az 
átültetés és a végrehajtás számos tagállamban késedelmet szenvedett. A Bizottság 2016-ban 

1 HL L 216., 2009.8.20., 76–136. o.
2 HL L 146., 2009.6.10., 1–36. o.
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készítette el első értékelő jelentését, amelyben áttekintette a 2009 és 2016 közötti végrehajtási 
gyakorlatokat. Bár a Bizottság számára nehézséget okozott az információk összegyűjtése a 
tagállamoktól, arra a következtetésre jutott, hogy nincs szükség az irányelvek 
felülvizsgálatára. Ezzel egyidejűleg az IMCO úgy határozott, hogy nem tesz semmilyen lépést 
az értékelés megválaszolása tekintetében. 

A jobb végrehajtás és érvényesítés szükségessége 

Az előadó véleménye szerint továbbra is döntő fontosságú mindkét irányelv végrehajtásának 
javítása a védelmi csomag célkitűzéseinek teljes körű megvalósítása érdekében. Szembetűnő, 
hogy továbbra is fennáll a két irányelv tagállamok általi egyenetlen alkalmazásának és 
alacsony mértékű végrehajtásának problémája, és ezt tovább súlyosbítja a Covid19, a brexit és 
a védelmi költségvetések jövőbeli csökkentése, valamint a kutatás-fejlesztés és a kutatás és 
technológia területét érintő költségvetési megszorítások hatása. Ezzel összefüggésben fontos 
hangsúlyozni, hogy a Bizottság több kötelezettségszegési eljárást is indított. Legutóbb, 2018-
ban öt kötelezettségszegési eljárás indult, amelyek közül kettő még függőben van.

A védelmi beszerzésekről szóló irányelv

A védelmi beszerzésekről szóló irányelv hatásosságának és ennek nyomán hatékonyságának a 
verseny, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség tagállamokon átívelő fokozása 
céljából történő javítása érdekében az irányelvet eredményesen végre kell hajtani. Az előadó 
azonban úgy véli, hogy az irányelv teljes körű és megfelelő végrehajtását alapvetően továbbra 
is akadályozzák a következő tényezők:

− az irányelvben foglalt, valamint az EUMSZ 346. cikkén alapuló kizárási rendelkezés 
tagállamok általi rendszeres alkalmazása, amely csak utólagos segítségkérést tesz 
lehetővé az esetleges jogviták esetén – a Bizottság által kiadott értelmező 
iránymutatások3 ellenére. Hangsúlyozni kell, hogy több tagállam külön eljárást 
vezetett be jogszabályaiban az EUMSZ 346. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatálya 
alá tartozó szerződésekre, ami továbbra is nehezíti annak értékelését, hogy a 346. cikk 
szerinti kivételt megalapozott indokból, alapvető nemzetbiztonsági érdekek védelme 
érdekében, vagy csupán a 2009/81/EK irányelv alkalmazásának korlátozása céljából 
alkalmazták-e. Ennek nyomán felmerül a kérdés, hogy kell-e még foglalkozni a 
kizárások kérdésével jogalkotási tekintetben (az alkalmazás korlátozása érdekében), 
valamint a Bizottság ellenőrzési és végrehajtási intézkedései szempontjából;

− a határokon átnyúló penetráció és a védelmi szerződésekben való kkv-részvétel 
elégtelen szintje;

− az együttműködés, a közös tervezés, a szükséges védelmi képességekre vonatkozó 
közös értelmezés, valamint a technológiai és stratégiai szuverenitással kapcsolatos 
összehangoltság alacsony szintje az Unión belül. 

Az előadó ugyanakkor ki szeretne emelni néhány pozitív tendenciát is az irányelv fokozatos 

3 A Bizottság közleménye a védelmi és biztonsági célú kooperatív beszerzésekre vonatkozó iránymutatásról (a 
honvédelem és biztonság területén odaítélt szerződésekről szóló 2009/81/EK irányelv) (2019/C 157/01), 
valamint a Bizottság közleménye – Iránymutatás a honvédelem és a biztonság területét érintő, valamely 
kormányzat által egy másik kormányzatnak odaítélt szerződésekről (a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 13. cikkének f) pontja) (2016/C 450/01).
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végrehajtásával összefüggésben:

− a tagállamok eljárást meghirdető hirdetményeinek és szerződés odaítéléséről szóló 
tájékoztatóinak növekvő száma (az ajánlati felhívások elektronikus napilapja (TED) 
adatai alapján), ami még mindig meglehetősen új keletű fejlemény a nem védelmi célú 
közbeszerzésekről szóló irányelvekhez képest. Ez a növekvő tendencia azonban az 
önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetményekből nem olvasható ki;

− a meghirdetett eljárások (azaz a TED-en keresztül verseny keretében megpályáztatott 
közbeszerzések) arányának növekedése a 2011–2015 közötti időszakban mért 8,5%-
ról 21,14%-ra a 2016–2018 közötti időszakban; csak összehasonlításképpen: az 
általános irányelv alapján meghirdetett közbeszerzések aránya átlagosan 24% volt.

A transzferekről szóló irányelv

A Bizottság 2016-os értékelése több olyan, az irányelv átültetéséből vagy rendelkezéseiből 
eredő akadályt azonosított, amely gátolta a transzferekről szóló irányelv eredményes 
alkalmazását. A feltárt fő problémák között szerepelt, hogy szükség van a védelmi 
vonatkozású termékek transzferére vonatkozó hatályos jogszabályi keret alkalmazásának 
fokozására, az általános transzferengedélyek elérhetőségének Unió-szerte történő javítására, 
valamint a tanúsítási rendszer korlátozott alkalmazásának vizsgálatára. 

Úgy tűnik, jelentős problémák származnak az általános transzferengedélyek megvalósítása 
harmonizálásának hiányából, az új engedélyezési lehetőségek és a tanúsítás lassú 
elterjedéséből, valamint abból, hogy a tagállamok eltérő mértékben vették igénybe az előzetes 
engedélyezés alóli lehetséges mentességeket. Míg egyes tagállamok az irányelv által kínált 
valamennyi mentességi lehetőséget igénybe veszik, mások csak néhány lehetőséget vesznek 
igénybe, ismét mások pedig egyet sem. Emellett a tagállamok közötti transzferek kérdése 
továbbra is bonyolult, amely még mindig jelentős adminisztratív terhet jelent. Ez a 
megállapítás különösen igaz az általános transzferengedélyek használatára, ahol a bürokrácia 
és a harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében a tagállamok között fennálló eltérések 
jelentik a fő akadályt. Az előadó véleménye szerint emiatt némi korrekcióra van szükség 
annak közös értelmezése tekintetében, hogy melyek azok az érzékeny tételek, amelyek 
ellenőrzést igényelnek, és melyek azok, amelyek nem.

Az európai védelmieszköz-piac létrehozása

A közbeszerzési politika csak egyike azon számos tényezőnek, amelyek hozzájárulnak az 
európai védelmieszköz-piac fejlesztésére és az EDTIB hatékonyságának és 
versenyképességének biztosítására irányuló, régóta fennálló uniós törekvéshez. Az elmúlt 
években számos egyéb kapcsolódó kérdés is egyre fontosabbá vált, többek között a 
technológiai és stratégiai szuverenitás szükségességével kapcsolatban a tagállamok között 
kialakulóban lévő konszenzus, a védelmi kiadások általános növelésének és a kulcsfontosságú 
technológiákba és képességekbe történő beruházások fokozásának szükségessége, valamint a 
változó biztonsági környezet. A védelmi csomag más uniós védelempolitikai 
kezdeményezésekkel (PESCO, EDF, CARD, EDAP) való kölcsönhatásának mélyreható 
elemzése további, e jelentés hatókörén túlmutató szempont. Figyelembe véve ugyanakkor az 
EU védelmi piacának összetettségét, a teljes értékű európai védelmieszköz-piac létrehozása 
továbbra is valódi kihívást jelent, amely koherensebb beszerzési és iparpolitikát tesz 
szükségessé. Amint azt számos tanulmány hangsúlyozta, a külön erre a célra szolgáló NACE- 
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vagy NC-kódok szinte teljes hiánya meggátol minden olyan kísérletet, amely az európai 
védelmi ipar szerkezetében bekövetkezett változások mérésére irányul. Ezen adatok 
hiányában egyszerűen lehetetlen felmérni a védelmi értékláncok valódi európaizálódását 
(különösen mivel ezek viszonylagos keveredése tapasztalható a nem védelmi láncokkal, 
például az elektronikával), illetve a védelmi kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalkozások 
határokon átnyúló piacra jutását.

Az előadó azonban úgy véli, hogy a védelmi csomag irányelveinek célkitűzései – nevezetesen 
a verseny, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség tagállamok körében való 
előmozdítása – nagymértékben hozzájárulhatnak az európai védelmieszköz-piac 
létrehozásához, és potenciáljuk teljes kibontakoztatása továbbra is várat magára. 

A kkv-k részvétele

A védelmi közbeszerzések európai piacán a kkv-k előtt tornyosuló elsődleges problémákat a 
védelmi ágazatban működő albeszállítók és kkv-k határokon átnyúló piacra jutásáról szóló 
(EU) 2018/624 bizottsági ajánlás4, a 2020. június 23-án szakértők részvételével tartott 
eszmecsere és a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának tanulmánya foglalta 
össze. A földrajzi távolságból, a nyelvi akadályokból és a határokon átnyúló piaci ismeretek 
hiányából adódó általános piacralépési akadályok mellett a védelmi ágazatban működő kkv-k 
további adminisztratív akadályokkal is szembesülnek a védelmi közbeszerzési dokumentációk 
különlegesem összetett volta és a védelmi közbeszerzési pályázatok mérete, az ellátás 
biztonságával kapcsolatos aggályok, az alvállalkozásokra vonatkozó rendelkezések 
összetettsége és a tanúsítás magas költségei miatt.

Ebben az összetett környezetben továbbra is fennáll a védelmi csomag irányelveinek 
fentiekben körvonalazott, Unió-szerte eltérő és egyenlőtlen végrehajtása. Ezért a kkv-k 
részvételének növelésére irányuló célkitűzést – a belső piac megnyitására, az ellátás 
biztonságának növelésére és a versenyképesség javítására irányuló átfogóbb célok mellett – 
csak részlegesen sikerült megvalósítani. Emellett a kkv-k védelmi piacon való határokon 
átnyúló piacra jutásának mérésére szolgáló statisztikák és adatok hiánya is problémát jelent.

Megjegyzendő továbbá, hogy a védelmi beszerzésekről szóló irányelv alvállalkozásra 
vonatkozó rendelkezései sem voltak jelentős hatással a kkv-k védelmi beszerzések piacán 
való részvételének növelésére a piacra jutás közvetett elősegítése és az ellátási láncok 
határokon átnyúló verseny előtti megnyitása szempontjából. Az irányelv rendelkezései 
lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy kötelezzék a nyertes ajánlattevőket (általában a 
fővállalkozót) a szerződés egyes részeinek versenyeljárás útján való nyilvános meghirdetésére 
a kkv-k és az albeszállítók körében. Úgy tűnik azonban, hogy az alvállalkozásra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazása nagyon alacsony mértékű (2011 óta mindössze 26 alvállalkozói 
hirdetményt tettek közzé), ami azt mutatja, hogy e rendelkezések nem felelnek meg sem a 
tagállamok igényeinek, sem az iparág realitásainak. Ezen túlmenően az irányelv semmilyen 
ösztönzőt sem alkalmaz az értékláncok megnyitására. Ezzel szemben a jövőbeli Európai 
Védelmi Alap jobb eszköznek tűnik ezen értékláncok európai szintű megszervezésére.

Emellett a transzferekről szóló irányelv 9. cikke alapján rendelkezésre álló tanúsítási 
mechanizmusok hozzáadott értékének értékelése rosszabb a vártnál. A haditechnikai 

4 A Bizottság (EU) 2018/624 ajánlása (2018. április 20.) a védelmi ágazatban tevékenykedő albeszállítók és kkv-
k határokon átnyúló piacra jutásáról.
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termékekkel foglalkozó tanúsított vállalkozások nyilvántartása (CERTIDER) szerint a 
tanúsított vállalkozások száma továbbra is meglehetősen alacsony: EU-szerte 66 vállalkozást 
tanúsítanak, ami mindössze 27-tel több az öt évvel ezelőtti adathoz képest. Ennek az lehet az 
oka, hogy a kkv-k általában olyan piaci szereplők, amelyek nem profitálnak a tanúsításból, 
mivel a folyamat elsősorban a védelmi vonatkozású termékek címzettjeit, például a 
rendszerintegrátorokat vagy az eredetiberendezés-gyártókat célozza meg. Emellett a tanúsítási 
eljárás összetettsége és költségei is elriasztják a kkv-kat. 

Az előadó álláspontja

A védelmi csomag irányelveinek végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kihívást figyelembe 
véve az előadó úgy véli, hogy a védelmi beszerzésekről szóló irányelv és a transzferekről 
szóló irányelv egyes elemei továbbfejleszthetők, például az általános közbeszerzési 
irányelvvel való összhang növelése révén. Az előadó véleménye szerint azonban nincs 
szükség ezen irányelvek felülvizsgálatára, mivel a meglévő szabályozási keretnek megfelelő 
végrehajtás és alkalmazás esetén elegendőnek kell lennie. 

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy határozott jogérvényesítési politikára van szükség, és 
ennek keretében a Bizottságnak proaktívan kell fellépnie, és szükség esetén nem szabad 
visszariadnia kötelezettségszegési eljárások megindításától, például a kizárások 
szisztematikus alkalmazása esetén. Az előadó úgy véli, hogy a határozott jogérvényesítési 
politika megvalósítása érdekében elengedhetetlen, hogy minőségi adatok álljanak a Bizottság 
rendelkezésére. 

A védelmi csomag további végrehajtását illetően az előadó üdvözli a Bizottság munkáját, és 
úgy véli, hogy a védelmi csomag célkitűzéseinek eléréséhez együttműködésre lesz szükség a 
Bizottság és a tagállamok között az irányelvek végrehajtása terén. 

Az előadó rámutat továbbá, hogy a kkv-k védelmi piacon való részvételének szintje továbbra 
is alacsony. Ezért úgy véli, hogy alaposan meg kell vizsgálni, hogy a kkv-k miért nem tudnak 
teljes mértékben belépni a védelmi termékek egységes piacára. Üdvözli a Bizottság által már 
elvégzett munkát, és hangsúlyozza, hogy folytatni kell a megfelelő intézkedések meghozatalát 
a kkv-k támogatása érdekében. 

Az előadó ezután kiemeli, hogy a nyitott európai védelmieszköz-piac megvalósítása 
érdekében a tagállamoknak dolgozniuk kell az együttműködésen, a kölcsönös bizalmon, a 
közös tervezésen...

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a védelmi csomag hatálybalépése óta számos, az európai 
védelmieszköz-piacot érintő változás történt, például a PESCO létrehozása. Ezért úgy véli, 
hogy a nyitott európai védelmieszköz-piac megvalósítása érdekében e változások fényében 
utólagosan meg kell vizsgálni a védelmi csomag hatékonyságát.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a honvédelem és biztonság területét érintő beszerzésekről szóló 2009/81/EK irányelv és a 
védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 2009/43/EK irányelv végrehajtásáról
(2019/2204(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásokra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 
2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 (védelmi beszerzésekről szóló irányelv),

– tekintettel a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó 
feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2 (transzferekről szóló irányelv),

– tekintettel a honvédelem és biztonság területét érintő közbeszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv 73. cikke (2) bekezdésének való megfelelés érdekében az említett 
irányelv végrehajtásáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2016. 
november 30-i bizottsági jelentésre (COM(2016)0762), 

– tekintettel a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó 
feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értékeléséről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
2016. november 30-i bizottsági jelentésre (COM(2016)0760),

– tekintettel az „Iránymutatás a honvédelem és a biztonság területét érintő, valamely 
kormányzat által egy másik kormányzatnak odaítélt szerződésekről (a 2009/81/EK 
irányelv 13. cikkének f) pontja)” című 2016. november 30-i bizottsági közleményre 
(C(2016)7727),

– tekintettel a védelmi ágazatban tevékenykedő albeszállítók és kkv-k határokon átnyúló 
piacra jutásáról szóló, 2018. április 20-i (EU) 2018/624 bizottsági ajánlásra3,

– tekintettel a védelmi és biztonsági célú kooperatív beszerzésekre vonatkozó 
iránymutatásról (a honvédelem és biztonság területén odaítélt szerződésekről szóló 
2009/81/EK irányelv) szóló bizottsági közleményre (2019/C 157/01)4,

– tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) „Uniós védelmi csomag: a 
védelmi beszerzésekről és a közösségen belüli transzferekről szóló irányelvek” című 
2020. szeptemberi tanulmányára, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 

1 HL L 216., 2009.8.20., 76. o.
2 HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
3 HL L 102., 2018.4.23., 87. o.
4 HL C 157., 2019.5.8., 1. o.
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december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatának 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 3. 
mellékletére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a védelmi beszerzésekről szóló irányelv célja, hogy tisztességes és átlátható 
szabályokat vezessen be a védelmi beszerzésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a tagállamok védelmi vállalkozásai számára a más tagállamok védelmi 
piacaihoz való hozzáférést;

B. mivel a transzferekről szóló irányelv célja az európai védelmieszköz-piac működésének 
javítása, az uniós védelmi ellátási lánc integrációjának előmozdítása és az ellátás 
biztonságának növelése a védelmi vonatkozású termékek EU-n belüli transzferére 
vonatkozó szabályok és eljárások egyszerűsítése révén;

C. mivel mindkét irányelv célja a védelmi vonatkozású termékek belső piacának 
fellendítése és az európai védelmieszköz-piac versengőbbé tétele;

D. mivel a Bizottság 2016. évi értékelése arra a következtetésre jutott, hogy a védelmi 
beszerzésekről szóló irányelv célkitűzései csak részben valósultak meg, mivel ugyan 
lehetővé tette a verseny, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség kezdeti 
növekedését az EU védelmi közbeszerzési piacán, azonban e célkitűzések teljes körű 
eléréséhez sokkal több előrelépésre lett volna szükség az irányelv tagállamok általi 
következetes alkalmazása terén;

E. mivel az EPRS tanulmánya rámutatott, hogy a védelmi beszerzésekről szóló irányelv 
korlátozott hatást gyakorol a védelmi értékláncok európaizálódására;

F. mivel a Bizottság 2016. évi értékelése azt mutatta, hogy a transzferekről szóló irányelv 
átültetésének módja közötti különbségek komoly akadályokat gördítettek az irányelv 
hatékony alkalmazása elé, ami egyes tagállamokban lassú vagy hiányos alkalmazást, a 
követelmények és eljárások tagállamok közötti harmonizációjának általános hiányát, 
valamint a tagállamok által közzétett általános transzferengedélyek (GTL-ek) 
tekintetében rendkívül eltérő feltételeket és korlátozásokat eredményezett;

G. mivel a földrajzi távolságból, a nyelvi akadályokból és a határokon átnyúló piaci 
ismeretek hiányából adódó általános piacralépési korlátok mellett a védelmi ágazatban 
működő kis- és középvállalkozások (kkv-k) további adminisztratív akadályokkal is 
szembesülnek, mint például az ellátás biztonságával kapcsolatos aggályok, az 
alvállalkozásra vonatkozó rendelkezések összetettsége és a tanúsítás magas költségei;

A védelmi termékek belső piaca működésének javítása a védelmi csomag jobb végrehajtása 
és érvényesítése révén

1. üdvözli a védelmi beszerzésekről szóló irányelv fokozatos végrehajtása során tapasztalt 
pozitív tendenciák némelyikét, nevezetesen a tagállamok által közzétett eljárást 
megindító hirdetmények és a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatók növekvő 
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számát, valamint a közbeszerzési felhívások elektronikus adatbázisában (Tenders 
Electronic Daily (TED)) megpályáztatott közbeszerzések növekvő arányát; 
hangsúlyozza azonban, hogy még mindig igen jelentős volumenű közbeszerzési kiadás 
történik az irányelv hatályán kívül;

2. hangsúlyozza, hogy az irányelv teljes körű és megfelelő végrehajtásának egyik legfőbb 
akadálya továbbra is az, hogy a tagállamok rendszeresen alkalmazzák a kizárásra 
vonatkozó rendelkezéseket, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
346. cikkében foglaltakat;

3. e tekintetben úgy véli, hogy a Bizottságnak proaktívabb szerepet kell vállalnia a 
tagállamok által a szerződéseknek a védelmi beszerzésekről szóló irányelv hatályán 
kívül történő odaítélése érdekében alkalmazott kizárások nyomon követésében, és nem 
támaszkodhat elsősorban az ágazat által benyújtott panaszokra;

4. úgy véli, hogy továbbra is nagy szükség van a védelmi beszerzésekről szóló irányelv 
hatékony végrehajtására, amihez a tagállamoknak az egyenlő bánásmód, az átláthatóság 
és a verseny biztosítására kell összpontosítaniuk, és hogy a Bizottságnak arra kell 
helyeznie a hangsúlyt, hogy további iránymutatásokat nyújtson a tagállamoknak az 
irányelvben szereplő rendelkezések alkalmazásával kapcsolatban;

5. úgy véli, hogy javítani lehetne a védelmi beszerzésekről szóló irányelv végrehajtásának 
egyes vonatkozásait, például a 2014/24/EK irányelvben5 előírt nyílt eljárás tagállamok 
általi alkalmazását, valamint az irányelv következetes alkalmazását, amikor csak 
lehetséges; úgy véli azonban, hogy jelenleg nincs szükség a védelmi beszerzésekről 
szóló irányelv felülvizsgálatára, mivel a meglévő szabályozási keret megfelelő 
végrehajtás és alkalmazás esetén elégséges;

6. felhívja ezért a Bizottságot, hogy folytassa a nyomon követést, és nyújtson 
iránymutatást a tagállamok számára az irányelv következetes alkalmazásának 
biztosítása és ezáltal célkitűzéseinek teljes körű megvalósítása érdekében;

7. a transzferekről szóló irányelv tekintetében megjegyzi, hogy az új eszközök, köztük az 
általános transzferengedélyek alkalmazása meglehetősen elmarad az egyéni 
transzferengedélyekétől, amelyeket az új eszközökkel kívántak felváltani;

8. megállapítja továbbá, hogy a tanúsítás a vártnál lassabban és alacsonyabb mértékben 
terjedt el, és hogy az irányelv hatékony alkalmazása még mindig akadályokba ütközik, 
mivel – különösen a kkv-k körében – kevéssé ismerik az irányelv keretében 
rendelkezésre álló eszközöket és a tagállamok által az exportellenőrzés során 
alkalmazott rendszert, valamint hogy az általános transzferengedélyek végrehajtása 
terén nem történt harmonizáció, ami az irányelv hatékony alkalmazásának fő akadályát 
képezi;

9. ezért úgy véli, hogy a transzferekről szóló irányelv csak részben érte el fő célkitűzéseit, 
különösen a védelmi vonatkozású termékek belső piacon belüli forgalmának 
megkönnyítését, valamint a hatékony belső piacot, a ellátásbiztonság javítását és a 
verseny erősítését;

5 HL L 094., 2014.3.28., 65. o.
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10. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a védelmi vonatkozású termékek EU-n belüli 
transzferének valódi belső piaca legyen, ahol a nemzeti hatóságok tisztában vannak 
azzal, hogy mely termékeket kinek adnak át, és ahol a kiviteli engedélyek 
megkövetelését és az egyéb exportkorlátozásokat az előírt minimumra csökkentik;

11. megjegyzi ezzel összefüggésben az általános transzferengedélyek alkalmazási körére és 
feltételeire vonatkozó bizottsági ajánlások révén elért eredményeket;

12. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa tovább az irányelv végrehajtását az egyes 
tagállamokban azáltal, hogy folytatja a nemzeti hatóságokkal a lezáratlan kérdések 
megoldása érdekében folytatott párbeszédet;

13. felhívja a tagállamokat, hogy megfelelően vegyék figyelembe az általános 
transzferengedélyek alkalmazási körére és feltételeire vonatkozó bizottsági ajánlásokat, 
és kerüljék az általános transzferengedélyek alapján történő átruházások olyan újabb 
feltételekhez kötését, amelyek ellentmondanának az ajánlásokban felsorolt feltételeknek 
vagy aláásnák azokat;

14. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként az általános transzferengedélyek 
alkalmazási körére és feltételeire vonatkozó ajánlások nyomon követését, többek között 
mérlegelve annak lehetőségét, hogy az ajánlásokat kötelező erejű rendelkezésekké 
alakítsák át, hogy a fokozatos harmonizáció az elkövetkező évek átfogó célkitűzése 
lehessen;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák az irányelv eszközeinek és 
előnyeinek jobb megismertetésére irányuló erőfeszítéseiket, különösen a kkv-k körében;

16. tudomásul veszi, hogy a „stratégiai iránytű” célja a fenyegetések közös elemzése; úgy 
véli, hogy a védelmi csomagnak az iránytű egyik olyan elemévé kell válnia, amely 
hozzájárul az exportellenőrzési politikákhoz;

17. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák az adatok, például a TED-adatok 
minőségét és elérhetőségét annak érdekében, hogy megkönnyítsék e két irányelv 
végrehajtásának nyomon követését;

18. felhívja a Bizottságot, hogy bátran hajtsa végre az irányelveket, szükség esetén 
kötelezettségszegési eljárások alkalmazása révén is;

A piac széttöredezettsége elleni küzdelem és a kkv-k részvételének növelése

19. megjegyzi, hogy a kkv-k a jelek szerint kevésbé sikeresek a védelmi beszerzésekről 
szóló irányelv szerinti szerződések elnyerésében, mint általában az uniós 
közbeszerzések esetében; megjegyzi továbbá, hogy az irányelv alvállalkozókra 
vonatkozó rendelkezéseit a tagállami hatóságok nyilvánvalóan nem alkalmazták 
rendszeresen és strukturáltan; úgy véli, hogy egyes tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
bonyolultnak és nehezen alkalmazhatónak tartják, ami részben megmagyarázza az 
irányelv korlátozott hatását;

20. ezért úgy véli, hogy a kkv-k részvételének növelésére irányuló cél csak részben valósult 
meg;
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21. úgy véli, hogy az irányelv alvállalkozókra vonatkozó rendelkezései nem voltak hatással, 
vagy csak nagyon korlátozottan a beszállítók és a védelmi kkv-k határokon átnyúló 
hozzáférésére; felhívja a tagállamokat, hogy győződjenek meg arról, hogy belső 
eljárásaik nem akadályozzák a kkv-k részvételét a védelem és biztonság területén zajló 
közbeszerzési eljárásokban;

22. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa munkáját, és alaposan vizsgálja meg annak okait, 
hogy a kkv-k miért nem tudnak részt venni azokban;

23. úgy véli, hogy a tagállamok fellépése jelentősen javíthatná a védelmi ágazatban működő 
kkv-k és beszállítók határokon átnyúló piacra jutását, és ezért felszólítja a tagállamokat, 
hogy komolyan vegyék figyelembe és lehetőség szerint kövessék a Bizottság ajánlásait;

24. felhívja a tagállamokat, hogy a kkv-k határokon átnyúló tevékenységeinek támogatása 
érdekében módszeresebben használják fel a meglévő uniós szintű eszközöket, például 
az Enterprise Europe Networköt;

A védelmi felszerelések nyitott európai piacának létrehozása

25. úgy véli, hogy az irányelvek jobb végrehajtása döntő fontosságú a védelmi termékek 
belső piaca működésének javítására és a nyitott európai védelmieszköz-piac 
létrehozásának elősegítésére irányuló átfogó célkitűzés eléréséhez;

26. felhívja a Bizottságot, hogy törekedjen a védelmi vonatkozású termékek transzferére 
vonatkozó jogi keret szélesebb körű alkalmazására, javítsa az általános 
transzferengedélyek elérhetőségét az egész EU-ban, és foglalkozzon a tanúsítási 
rendszer korlátozott alkalmazásával, ami várhatóan fellendíti az európai védelmieszköz-
piac fejlődését, és ezáltal javítja a védelmi vonatkozású termékek belső piacának 
működését;

27. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon olyan konkrét intézkedéseket, amelyek célja a 
tagállamok közötti bizalom növelése a védelem és a biztonság területén, 
együttműködésük fokozása és a védelmi termékek valódi egységes piacának 
megteremtése érdekében;

28. felhívja a tagállamokat, hogy állandó strukturált együttműködés és az Európai Védelmi 
Alap keretében megvalósuló projektekkel kapcsolatos együttműködés révén erősítsék 
meg az európai védelmieszköz-piacot; e tekintetben megjegyzi, hogy a védelmi csomag 
végrehajtása során eddig levont tanulságokat és bevált gyakorlatokat meg kell osztani a 
tagállamokkal annak érdekében, hogy orvosolják a végrehajtás egyenlőtlen szintjét;

29. úgy véli, hogy a két irányelv elfogadása óta az európai védelmieszköz-piac számos 
változáson ment keresztül; felhívja a Bizottságot, hogy e változások fényében elemezze 
a rendelkezésre álló eszközök hatékonyságát;

°

° °

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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