
PR\1215483LT.docx PE658.808v00-01

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2019/2204(INI)

7.10.2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir 
Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo 
įgyvendinimo
(2019/2204(INI))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Kris Peeters



PE658.808v00-01 2/12 PR\1215483LT.docx

LT

PR_INI_ImplReport

TURINYS

Psl.

AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA................................................3

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS......................................8



PR\1215483LT.docx 3/12 PE658.808v00-01

LT

AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Procedūra ir šaltiniai

2019 m. lapkričio 6 d. pranešėjui buvo pavesta parengti pranešimą dėl 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo 
srityse, sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva)1 ir 
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba 
susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (toliau – Siuntimo direktyva)2 
įgyvendinimo.

Šio pranešimo dėl įgyvendinimo tikslas – informuoti Parlamentą apie šių dviejų direktyvų 
įgyvendinimo pažangą, kad plenariniame posėdyje būtų galima padaryti išvadas ir pateikti 
rekomendacijas dėl konkrečių veiksmų, kurių reikia imtis siekiant pagerinti įgyvendinimą 
arba galbūt pasiūlyti peržiūrėti teisės aktus. Pranešime bus apžvelgtas šių dviejų direktyvų 
įgyvendinimas ir taikymas valstybėse narėse, jų poveikis vidaus rinkos atvėrimui gynybos 
produktams ir Europos gynybos įrangos rinkos (EDEM) sukūrimui bei jų indėlis 
konsoliduojant Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazę (EGPTB), sutelkiant 
dėmesį į MVĮ dalyvavimą.

Po paskyrimo pranešėjas surinko informaciją iš kelių šaltinių ir atliko pranešimo parengiamąjį 
darbą, įskaitant:

− 2020 m. birželio 23 d. internetu vykusį pasikeitimą nuomonėmis su dviem ekspertais 
ir šešėliniais pranešėjais;

− įgyvendinimo tyrimą „ES gynybos teisės aktų rinkinys. Viešųjų pirkimų gynybos 
srityje ir Siuntimo Bendrijos viduje direktyvos“, kurį parengė Europos Parlamento 
Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas (EPRS GD) ir kuris buvo 
užbaigtas 2020 m. rugsėjo mėn.;

− 2020 m. liepos 15 d. vykusį techninio lygmens posėdį dalyvaujant DEFIS GD.

Surinkęs faktus iš visų šių šaltinių pranešėjas nustatė tris pagrindines sritis, į kurias reikia 
sutelkti dėmesį šiame pranešime: poreikis geriau įgyvendinti Gynybos teisės aktų rinkinį ir 
geriau užtikrinti jo vykdymą, Europos gynybos įrangos rinkos (EDEM) sukūrimo 
perspektyvos ir dabartinio MVĮ dalyvavimo gynybos srities viešųjų pirkimų rinkose lygio 
užtikrinimas.

Gynybos teisės aktų rinkinys. Įžanga

Abiejų direktyvų, sudarančių vadinamąjį Gynybos teisės aktų rinkinį, tikslai – atverti vidaus 
rinką gynybos produktams, sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniams viešiesiems 
pirkimams ir sukurti ES masto pramoninę bazę Europos gynybos ir saugumo sektoriuose. 
Daugelyje valstybių narių buvo vėluojama perkelti direktyvas į nacionalinę teisę ir jas 

1 OL L 216, 2009 8 20, p. 76–136.
2 OL L 146, 2009 6 10, p. 1–36.
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įgyvendinti. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija užbaigė 2016 m., atsižvelgdama į 2009–
2016 m. įgyvendinimo metodus. Nors Komisijai buvo sunku surinkti pakankamai duomenų iš 
valstybių narių, ji vis dėlto padarė išvadą, kad direktyvų peržiūrėti nereikia. Tuo metu Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) nusprendė nesiimti jokių veiksmų atsakant į 
vertinimą. 

Reikia geriau įgyvendinti direktyvas ir užtikrinti jų vykdymą 

Pranešėjo nuomone, siekiant visapusiškai įgyvendinti Gynybos teisės aktų rinkinio tikslus, ir 
toliau itin svarbu geriau įgyvendinti abi direktyvas. Vis dar neišspręsta nevienodo abiejų 
direktyvų taikymo valstybėse narėse problema ir prastas taikymo lygis stebina; be to, padėtį 
pablogina COVID-19, „Brexit’as“ ir numatomas gynybos išlaidų mažinimas bei MTTP ir 
MTT biudžeto apribojimai. Tokiomis aplinkybėmis svarbu pabrėžti, kad Komisija yra 
inicijavusi kelias pažeidimų tyrimo procedūras. Pastaruoju metu, 2018 m., buvo pradėtos 
penkios pažeidimų tyrimo bylos; dvi iš jų dar nagrinėjamos.

Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva

Siekiant padidinti Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvos efektyvumą ir atitinkamai jos 
veiksmingumą, padidinti valstybėse narėse konkurenciją, skaidrumą ir nediskriminavimą, 
direktyvą reikia įgyvendinti efektyviai. Tačiau, pranešėjo nuomone, išlieka labai svarbi kliūtis 
visapusiškam ir tinkamam šios direktyvos įgyvendinimui:

− tai, kad valstybės narės sistemingai naudoja išimtį pagal direktyvą ir SESV 346 
straipsnį, pagal kurią bylinėjimosi atveju numatomas tik taikymas ex post, nepaisant 
Komisijos parengtų aiškinimo gairių3. Reikia pabrėžti, kad kelios valstybės narės savo 
teisės aktuose yra nustačiusios konkrečią procedūrą, taikoma sutartims, kurioms 
taikomas SESV 346 straipsnio 1 dalies b punktas; todėl vis dar sunku įvertinti, ar 346 
straipsnio išimtis naudojama dėl pagrįstų nacionalinių gynybinių saugumo interesų 
priežasčių arba tai tik būdas apriboti Direktyvos 2009/81/EB taikymą. Dėl to kyla 
klausimų, ar išimčių problemą vis dar reikia spręsti ir teisėkūros priemonėmis 
(siekiant apriboti naudojimą), ir Komisijai imantis kontrolės ir vykdymo užtikrinimo 
veiksmų;

− nepakankamas tarpvalstybinės skvarbos ir MVĮ dalyvavimo tokiose sutartyse lygis;

− prastas bendradarbiavimo, bendro planavimo, bendro gynybos pajėgumų poreikio 
suvokimo lygis ir sutarimas dėl technologinio ir strateginio suvereniteto Sąjungos 
viduje. 

Pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti kai kurias teigiamas laipsniško direktyvos įgyvendinimo 
tendencijas:

− didėja valstybių narių skelbimų apie pirkimą ir skelbimų apie sutarties skyrimą 
skaičius („Tenders Electronic Daily“ (TED) duomenimis) ir tai dar gana nauja 
tendencija, palyginti su viešųjų pirkimų direktyvomis ne gynybos srityje. Tačiau tokia 

3 Komisijos pranešimas dėl bendradarbiavimu grindžiamo pirkimo gynybos ir saugumo srityse rekomendacijų 
(Gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų direktyva 2009/81/EB) (2019/C 157/01) ir Dviejų Vyriausybių 
organizuojamų gynybos ir saugumo srityje sutarčių sudarymo gairės (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/81/EB 13 straipsnio f punktas).
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didėjimo tendencija nėra akivaizdi, kalbant apie pranešimus dėl savanoriško ex ante 
skaidrumo;

− paskelbimo lygis (t. y. viešųjų pirkimų, surengtų konkurso tvarka TED, dalis) padidėjo 
nuo 8,5 proc. 2011–2015 m. iki 21,14 proc. 2016–2018 m. (galima palyginti su 
viešųjų pirkimų dalimi, paskelbta pagal Bendrąją direktyvą: vidutiniškai 24 proc.).

Siuntimo direktyva

2016 m. Komisijai atlikus vertinimą nustatytos kelios kliūtys efektyviam Siuntimo direktyvos 
taikymui, susijusios su jos perkėlimu į nacionalinę teisę arba su jos nuostatomis. Tarp 
pagrindinių nustatytų klausimų buvo poreikis didinti esamos teisės aktų sistemos dėl su 
gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimą, gerinti bendrųjų siuntimo licencijų 
(toliau – BSL) prieinamumą visoje Sąjungoje ir tirti ribotą sertifikavimo sistemos taikymą. 

Pagrindinių problemų, atrodo, kyla dėl nepakankamo BSL įgyvendinimo suderinimo tarp 
valstybių narių, lėto naujų licencijų išdavimo ir sertifikavimo galimybių įgyvendinimo ir 
skirtumų, kokiu mastu valstybėse narėse naudojamos galimos išimtys, susijusios su 
išankstiniu leidimu. Kai kuriose valstybėse narėse išnaudojamos visos galimybės naudotis 
direktyvoje numatytomis išimtimis, kai kurios kitos naudoja tik kelias galimybes, o dar kitos 
nesinaudoja jokiomis. Be to, siuntimas tarp valstybių narių tebėra sudėtingas klausimas, dėl 
kurio ir toliau susidaro didelė administracinė našta. Tai ypač pasakytina apie bendrųjų 
siuntimo licencijų naudojimą, kuriam didelių kliūčių vis dar kelia biurokratija ir 
neišnykstantys skirtumai tarp valstybių narių joms vykdant eksportą į trečiąsias šalis. 
Pranešėjas mano, kad dėl to būtina siekti geresnio bendro supratimo, kokie gaminiai yra 
jautrūs, o kokie – ne.

Europos gynybos įrangos rinkos (EDEM) sukūrimas

Viešųjų pirkimų politika yra tik vienas iš kelių veiksnių, kuriais grindžiamas senas Sąjungos 
užmojis sukurti EDEM ir užtikrinti EDTIB veiksmingumą ir konkurencingumą. Pastaraisiais 
metais vis didesnę reikšmę įgyja daugelis kitų susijusių klausimų, įskaitant atsirandantį 
valstybių narių konsensusą dėl poreikio užtikrinti technologinį ir strateginį suverenitetą ir dėl 
poreikio apskritai numatyti didesnes išlaidas gynybos srityje ir didesnes investicijas į 
pagrindines technologijas ir pajėgumus bei gerinti padėtį saugumo srityje. Nuodugni Gynybos 
teisės aktų rinkinio sąveikos su kitomis ES gynybos politikos iniciatyvomis (PESCO, EDF, 
CARD, EDAP) analizė yra dar vienas svarstytinas aspektas, kuris nėra įtrauktas į šio 
pranešimo aprėptį. Tačiau, atsižvelgiant į ES gynybos rinkos sudėtingumą, visapusiškos 
EDEM sukūrimas vis dar yra didelis sunkumas, kuriam įveikti reikalinga nuoseklesnė viešųjų 
pirkimų ir pramonės politika. Todėl, kaip pabrėžiama daugelyje tyrimų, beveik nesant 
specialių NACE ir KN kodų, užkertamas kelias bet kokioms pastangoms įvertinti Europos 
gynybos pramonės struktūros raidą. Nesant tokių duomenų tiesiog neįmanoma įvertinti tikrojo 
gynybos vertės grandinių europinimo lygio (ypač todėl, kad jos suformuoja tam tikrą hibridą 
su ne gynybos srities, pavyzdžiui, elektronikos vertės grandinėmis) arba gynybos MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonių patekimo į rinką tarpvalstybiniu lygmeniu.

Tačiau pranešėjas mano, jog Gynybos teisės aktų rinkinio direktyvų tikslais, kaip antai tikslu 
skatinti konkurenciją, skaidrumą ir nediskriminavimą valstybėse narėse, gali būti iš esmės 
prisidedama prie EDEM sukūrimo ir jos potencialą dar reikia visapusiškai atskleisti. 
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MVĮ dalyvavimas

Pagrindinės problemos, su kuriomis MVĮ susiduria Europos gynybos srities viešųjų pirkimų 
rinkoje, buvo apibendrintos Komisijos rekomendacijoje (ES) 2018/624 dėl gynybos 
sektoriaus subtiekėjų ir MVĮ patekimo į tarpvalstybinę rinką4, taip pat 2020 m. birželio 23 d. 
keičiantis nuomonėmis su ekspertais ir EPRS tyrime. Be bendrųjų patekimo į rinką kliūčių, 
susijusių su geografiniu atstumu, kalbinėmis kliūtimis ir nepakankamomis žiniomis apie 
tarpvalstybinę rinką, gynybos sektoriaus MVĮ taip pat susiduria su papildomomis 
administracinėmis kliūtimis dėl ypatingo viešųjų pirkimų gynybos srityje dokumentų 
sudėtingumo ir viešųjų pirkimų gynybos srityje konkursų masto, susirūpinimo dėl tiekimo 
patikimumo, subrangos nuostatų sudėtingumo ir didelių sertifikavimo išlaidų.

Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis Gynybos teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas 
Sąjungoje, kaip pažymėta pirmiau, yra įvairus ir netolygus. Taigi, be bendresnių vidaus rinkos 
atvėrimo ir tiekimo patikimumo bei konkurencijos didinimo tikslų, MVĮ dalyvavimo 
didinimo tikslas yra pasiektas tik iš dalies. Be to, problemų kelia ir nepakankama statistika ir 
duomenys, kuriuos naudojant būtų galima įvertinti MVĮ patekimą į gynybos rinką 
tarpvalstybiniu lygmeniu.

Taip pat pažymima, kad Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvos subrangos nuostatos, 
kuriomis turėtų būti netiesiogiai skatinamas patekimas į rinką ir tiekimo grandinės atveriamos 
didesnei tarpvalstybinei konkurencijai, nebuvo labai veiksmingos siekiant didinti MVĮ 
dalyvavimą gynybos srities viešųjų pirkimų rinkoje. Pagal direktyvos nuostatas valstybės 
narės gali įpareigoti konkurso laimėtojus (paprastai pagrindinius rangovus) skelbti MVĮ ir 
subtiekėjams viešus konkursus dėl sutarties dalių. Tačiau, atrodo, subrangos nuostatomis 
naudojamasi labai retai (nuo 2011 m. buvo paskelbti tik 26 skelbimai dėl subrangos); tai rodo, 
kad šios nuostatos neatitinka nei valstybių narių poreikių, nei sektoriaus realijų. Be to, 
direktyva niekaip neskatinamas vertės grandinių atvėrimas. Atvirkščiai – būsimasis Europos 
gynybos fondas, atrodo, yra geresnė priemonė kurti Europos lygmens vertės grandinių 
struktūrą.

Be to, lūkesčių nepateisina ir Siuntimo direktyvos 9 straipsnyje numatytų sertifikavimo 
mechanizmų pridėtinės vertės vertinimas. Sertifikuotų su gynyba susijusių įmonių registro 
(CERTIDER) duomenimis, sertifikuotų įmonių skaičius vis dar yra gana mažas: visoje ES 
sertifikuotos 66 įmonės; tai daugiau nei vos 27 įmonės, kurios buvo sertifikuotos prieš 
penkerius metus. Taip gali būti dėl to, kad MVĮ paprastai nėra rinkos dalyvės, kurioms gali 
būti naudingas sertifikavimas, nes šis procesas pirmiausia skirtas su gynyba susijusių 
produktų gavėjams, kaip antai sistemų integravimo įmonėms ar pirminės įrangos gamintojams 
(PĮG). MVĮ taip pat atgraso sertifikavimo proceso sudėtingumas ir sąnaudos. 

Pranešėjo pozicija

Atsižvelgdamas į visus su Gynybos teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimu susijusius 
sunkumus pranešėjas mano, jog tam tikrus Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvos ir 
Siuntimo direktyvos elementus dar galima patobulinti, pavyzdžiui, juos labiau suderinant su 
Bendrąja viešųjų pirkimų direktyva. Tačiau, pranešėjo nuomone, šių direktyvų peržiūrėti 
nereikia, nes teisingai įgyvendinus ir tinkamai naudojant esamą reglamentavimo sistemą jos 

4 2018 m. balandžio 20 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/624 dėl gynybos sektoriaus subtiekėjų ir 
MVĮ patekimo į tarpvalstybinę rinką.
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turėtų pakakti. 

Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad reikia griežtos vykdymo užtikrinimo politikos, pagal kurią 
Komisija imtųsi iniciatyvos ir nebijotų prireikus pradėti pažeidimų tyrimo procedūrų, 
pavyzdžiui, tais atvejais, kai sistemingai naudojamos išimtys. Pranešėjas mano, kad siekiant 
parengti griežtą vykdymo užtikrinimo politiką Komisijai būtina turėti galimybę susipažinti su 
kokybiniais duomenimis. 

Kalbant apie tolesnį Gynybos teisės aktų rinkinio įgyvendinimą, pranešėjas palankiai vertina 
Komisijos darbą ir mano, jog ateityje siekiant Gynybos teisės aktų rinkinio tikslų reikalingas 
Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas įgyvendinant direktyvas. 

Pranešėjas taip pat pažymi, kad MVĮ vis dar mažai dalyvauja gynybos rinkoje. Todėl, jo 
nuomone, reikėtų išsamiai išnagrinėti priežastis, kodėl MVĮ nepavyksta visapusiškai patekti į 
gynybos produktų bendrąją rinką. Jis palankiai vertina jau atliktą Komisijos darbą ir pabrėžia, 
kad ji turėtų ir toliau imtis tinkamų priemonių, kad paremtų MVĮ. 

Pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad siekdamos sukurti atvirą EDEM valstybės narės 
turės gerinti tarpusavio bendradarbiavimą, pasitikėjimą, bendrą planavimą...

Galiausiai pranešėjas mano, jog įsigaliojus Gynybos teisės aktų rinkiniui, pavyzdžiui, įsteigus 
PESCO, įvyko daug pokyčių, darančių poveikį Europos gynybos įrangos rinkai. Todėl, jo 
nuomone, atsižvelgiant į šiuos pokyčius ir siekiant sukurti atvirą EDEM reikėtų atlikti tolesnę 
Gynybos teisės aktų rinkinio veiksmingumo analizę.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvos 
2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimo
(2019/2204(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias 
sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo 
tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB1 (toliau – 
Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų 
supaprastinimo2 (toliau – Siuntimo direktyva),

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse direktyvos 2009/81/EB 
įgyvendinimo, teikiamą pagal šios direktyvos 73 straipsnio 2 dalį (COM(2016)0762), 

– atsižvelgdamas į lapkričio 30 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
„2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB dėl su 
gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo įvertinimas“ 
(COM(2016)0760),

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos pranešimą „Dviejų Vyriausybių 
organizuojamų gynybos ir saugumo srityje sutarčių sudarymo gairės (Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnio f punktas)“ (C(2016)7727),

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2018/624 dėl 
gynybos sektoriaus subtiekėjų ir MVĮ patekimo į tarpvalstybinę rinką3,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl bendradarbiavimu grindžiamo pirkimo 
gynybos ir saugumo srityse rekomendacijų (Gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų 
direktyva 2009/81/EB) (2019/C 157/01)4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamento Parlamentinių tyrimų 
paslaugų tarnybos (EPRS) tyrimą „ES gynybos teisės aktų rinkinys. Viešųjų pirkimų 
gynybos srityje ir Siuntimo Bendrijos viduje direktyvos“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 

1 OL L 216, 2009 8 20, p. 76.
2 OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
3 OL L 102, 2018 4 23, p. 87.
4 OL C 157, 2019 5 8, p. 1.
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tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą 
(A9 0000/2020),

A. kadangi Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva siekiama sukurti sąžiningas ir 
skaidrias viešųjų pirkimų gynybos srityje taisykles, kad gynybos įmonėms valstybėse 
narėse būtų lengviau patekti į kitų valstybių narių gynybos rinkas;

B. kadangi Siuntimo direktyva siekiama gerinti Europos gynybos įrangos rinkos (EDEM) 
veikimą, skatinti ES gynybos tiekimo grandinės integraciją ir didinti tiekimo 
patikimumą supaprastinant su gynyba susijusių produktų siuntimo ES viduje taisykles ir 
procedūras;

C. kadangi abiem direktyvomis siekiama remti su gynyba susijusių produktų vidaus rinką 
ir didinti EDEM konkurencingumą;

D. kadangi 2016 m. Komisijai atlikus vertinimą buvo padaryta išvada, kad Viešųjų pirkimų 
gynybos srityje direktyvos tikslai pasiekti tik iš dalies, kadangi pradėjus ją įgyvendinti 
ES gynybos srities viešųjų pirkimų rinkoje iš pradžių padidėjo konkurencija, 
skaidrumas ir nediskriminavimas, bet tam, kad tie tikslai būtų visiškai pasiekti, 
valstybėse narėse reikia daryti daug didesnę pažangą nuosekliai taikant šią direktyvą;

E. kadangi EPRS tyrime atkreipiamas dėmesys į ribotą Viešųjų pirkimų gynybos srityje 
direktyvos poveikį gynybos vertės grandinių europinimui;

F. kadangi iš 2016 m. Komisijos vertinimo matyti, kad dėl skirtingo Siuntimo direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę kilo didelių sunkumų efektyviai ją taikant, dėl to jos 
taikymas pavienėse valstybėse narėse yra lėtas ar neišsamus, reikalavimai ir procedūros 
valstybėse narėse apskritai nėra suderinti ir labai skiriasi valstybių narių skelbiamos 
bendrųjų siuntimo licencijų (BSL) sąlygos ir apribojimai;

G. kadangi, be bendrųjų patekimo į rinką kliūčių, susijusių su geografiniu atstumu, 
kalbinėmis kliūtimis ir nepakankamomis žiniomis apie tarpvalstybinę rinką, gynybos 
sektoriaus mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) taip pat susiduria su papildomomis 
administracinėmis kliūtimis, pavyzdžiui, tiekimo patikimumo, subrangos nuostatų 
sudėtingumo ir didelių sertifikavimo išlaidų;

Gynybos produktų vidaus rinkos veikimo gerinimas geriau įgyvendinant Gynybos teisės 
aktų rinkinį ir geriau užtikrinant jo vykdymą

1. palankiai vertina kai kurias teigiamas tendencijas, stebimas laipsniškai įgyvendinant 
Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvą, visų pirma didėjantį valstybių narių 
skelbiamų skelbimų apie pirkimą ir skelbimų apie sutarties skyrimą skaičių ir didėjančią 
viešųjų pirkimų, dėl kurių konkursai skelbiami „Tenders Electronic Daily“ (TED), dalį; 
tačiau pabrėžia, kad labai daug viešųjų pirkimų išlaidų vis dar patiriama netaikant 
direktyvos;
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2. akcentuoja, kad viena iš pagrindinių kliūčių visapusiškam ir tinkamam direktyvos 
įgyvendinimui tebėra tai, kad valstybės narės sistemingai naudoja netaikymo nuostatas, 
visų pirma įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnyje;

3. šiuo klausimu mano, kad Komisija turėtų imtis aktyvesnio vaidmens stebint netaikymo 
nuostatų naudojimą valstybėms narėms skiriant sutartis, kurios nepatenka į Viešųjų 
pirkimų gynybos srityje direktyvos taikymo sritį, ir neturėtų daugiausia vadovautis 
pramonės atstovų pateikiamais skundais;

4. mano, kad vis dar labai reikia sutelkti dėmesį į efektyvų Viešųjų pirkimų gynybos 
srityje direktyvos įgyvendinimą, mano, kad tam valstybės narės turėtų pirmiausia 
užtikrinti vienodą požiūrį, skaidrumą ir konkurenciją ir kad Komisija turėtų pirmiausia 
pateikti valstybėms narėms papildomas gaires dėl direktyvoje įtvirtintų nuostatų 
taikymo;

5. mano, kad kai kuriuos Viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvos įgyvendinimo 
aspektus, kaip antai atviros procedūros naudojimą, kaip numatyta Direktyvoje 
2014/24/EB5, valstybėse narėse ir, kai įmanoma, tos direktyvos taikymo nuoseklumą, 
galima patobulinti; tačiau yra įsitikinęs, kad šiame etape Viešųjų pirkimų gynybos 
srityje direktyvos peržiūrėti nereikia, nes teisingai įgyvendinus ir tinkamai naudojant 
esamą reglamentavimo sistemą jos pakanka;

6. todėl ragina Komisiją toliau vykdyti stebėseną ir teikti valstybėms narėms gaires 
siekiant užtikrinti, kad direktyva būtų taikoma nuosekliai ir kad atitinkamai būtų 
visapusiškai įgyvendinami jos tikslai;

7. pažymi, kad, kalbant apie Siuntimo direktyvą, naujų priemonių, įskaitant BSL, 
įgyvendinimo lygis yra gana menkas, palyginti su individualiosiomis siuntimo 
licencijomis (ISL), kurias buvo numatyta pakeisti naujomis priemonėmis;

8. taip pat pažymi, kad sertifikavimas įgyvendinamas lėčiau ir prasčiau, nei tikėtasi, ir kad 
vis dar yra kliūčių efektyviai taikyti direktyvą, nes mažai žinoma, ypač tarp MVĮ, apie 
direktyvoje numatytas priemones, taip pat dėl valstybėse narėse naudojamos sistemos 
joms vykdant eksporto kontrolę ir dėl nepakankamai darnaus BSL įgyvendinimo, kurie 
yra didelės kliūtys efektyviai taikyti direktyvą;

9. todėl mano, kad pagrindiniai Siuntimo direktyvos tikslai, visų pirma tikslas užtikrinti 
sklandesnę su gynyba susijusių produktų apyvartą vidaus rinkoje ir sukurti veiksmingą 
vidaus rinką, užtikrinti didesnį tiekimo patikimumą ir pagerinti konkurenciją, yra 
įgyvendinti tik iš dalies;

10. pabrėžia, kad su gynyba susijusių produktų siuntimui ES viduje svarbu sukurti tikrąją 
vidaus rinką, kurioje valdžios institucijos žinotų, kokie produktai ir kam siunčiami, ir 
kurioje eksporto leidimai ir kiti eksporto apribojimai būtų taikomi tik tiek, kiek būtina;

11. atsižvelgdamas į tai, pažymi Komisijos padarytą pažangą jai teikiant rekomendacijas dėl 
BSL taikymo srities ir sąlygų;

12. ragina Komisiją toliau tobulinti direktyvos įgyvendinimą pavienėse valstybėse narėse, 

5 OL L 094, 2014 3 28, p. 65.
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tęsiant dialogą su nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad būtų išspręsti dar 
neišspręsti klausimai;

13. ragina valstybes nares tinkamai atsižvelgti į Komisijos rekomendacijas dėl BSL 
taikymo srities bei sąlygų ir vengti kurti naujas siuntimo pagal BSL taisykles, kurios 
būtų nesuderinamos su rekomendacijose išvardytomis sąlygomis arba joms pakenktų;

14. ragina Komisiją prioriteto tvarka imtis tolesnių veiksmų dėl rekomendacijų dėl BSL 
taikymo srities ir sąlygų, be kita ko, apsvarstant galimybę rekomendacijas paversti 
privalomomis nuostatomis siekiant ateinančiais metais įgyvendinti bendrą tikslą 
užtikrinti laipsnišką suderinimą;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų didinant informuotumą apie 
direktyvos priemones ir naudą, visų pirma tarp MVĮ;

16. atkreipia dėmesį į Strateginį kompasą, kurio paskirtis – atlikti bendrą grėsmių analizę; 
mano, kad Gynybos teisės aktų rinkinys turėtų būti viena iš jo sudedamųjų dalių, 
įtraukiamų į eksporto kontrolės politiką;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti duomenų, kaip antai TED duomenų, kokybę ir 
didinti jų prieinamumą, kad būtų lengviau stebėti šių dviejų direktyvų įgyvendinimą;

18. ragina Komisiją drąsiai užtikrinti direktyvų vykdymą, be kita ko, prireikus 
pasinaudojant pažeidimų tyrimo procedūromis;

Rinkos susiskaidymo mažinimas ir MVĮ dalyvavimo didinimas

19. pažymi, kad MVĮ, atrodo, prasčiau sekasi laimėti sutartis pagal Viešųjų pirkimų 
gynybos srityje direktyvą nei apskritai dalyvaujant ES viešuosiuose pirkimuose; taip pat 
konstatuoja, kad valstybių narių valdžios institucijos akivaizdžiai nenaudoja direktyvos 
subrangos nuostatų reguliariai ir struktūriškai; mano, kad kai kurios valstybės narės šias 
nuostatas laiko sudėtingomis ir sunkiai taikomomis; iš dalies tuo paaiškinamas ribotas 
direktyvos poveikis;

20. todėl mano, kad tikslas padidinti MVĮ dalyvavimą yra pasiektas tik iš dalies;

21. laikosi nuomonės, kad direktyvos subrangos nuostatos nepadarė jokio poveikio ar 
padarė labai ribotą poveikį subtiekėjų ir gynybos srities MVĮ patekimui į tarpvalstybinę 
rinką; ragina valstybes nares užtikrinti, kad dėl jų vidaus procedūrų MVĮ nebūtų 
trukdoma dalyvauti konkursuose gynybos ir saugumo srityse;

22. ragina Komisiją tęsti darbą ir nuodugniai išnagrinėti nepakankamo MVĮ dalyvavimo 
priežastis;

23. mano, kad valstybių narių veiksmais galima gerokai padidinti gynybos sektorių MVĮ ir 
subtiekėjų patekimą į tarpvalstybinę rinką; todėl ragina valstybes nares rimtai atsižvelgti 
į Komisijos rekomendacijas ir, kai įmanoma, jų laikytis;

24. ragina valstybes nares sistemingiau naudotis esamomis ES lygmens priemonėmis, kaip 
antai Europos įmonių tinklu, siekiant remti tarpvalstybinę MVĮ veiklą;
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Atviros Europos gynybos įrangos rinkos sukūrimas

25. mano, kad geresnis direktyvų įgyvendinimas yra būtinas norint pasiekti bendrą tikslą 
pagerinti gynybos produktų vidaus rinkos veikimą ir padėti kurti atvirą EDEM;

26. ragina Komisiją dirbti toliau siekiant užtikrinti aktyvesnį su gynyba susijusių produktų 
siuntimo teisės aktų sistemos įgyvendinimą, padidinti BSL prieinamumą visoje ES ir 
išspręsti riboto sertifikavimo sistemos taikymo klausimą; tai turėtų paskatinti EDEM 
plėtrą ir taip pagerinti gynybos produktų vidaus rinkos veikimą;

27. ragina Komisiją imtis konkrečių veiksmų, kurių tikslas – užtikrinti didesnį pasitikėjimą 
tarp valstybių narių gynybos ir saugumo srityje siekiant skatinti jų bendradarbiavimą ir 
sukurti tikrą gynybos produktų bendrąją rinką;

28. ragina valstybes nares skatinti EDEM bendradarbiaujant projektuose, kuriuos 
įgyvendinant naudojamos nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo priemonės ir 
Europos gynybos fondo lėšos; šiuo požiūriu konstatuoja, kad siekiant išspręsti 
nevienodo Gynybos teisės aktų rinkinio įgyvendinimo klausimą, valstybės narės turėtų 
dalytis sukaupta patirtimi ir geriausios patirties pavyzdžiais, susijusiais su iki šiol 
vykusiu šio rinkinio įgyvendinimu;

29. mano, kad priėmus šias dvi direktyvas EDEM įvyko daug pokyčių; ragina Komisiją 
atsižvelgiant į tuos pokyčius ištirti turimų priemonių veiksmingumą;

°

° °

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


