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Amendement 38
Urmas Paet
namens de Renew-Fractie

Verslag A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
(2019/2135(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. verzoekt de Raad het standpunt van 
het Parlement ten aanzien van artikel 5 van 
de toekomstige EDF-verordening goed te 
keuren; benadrukt dat het de hoogste tijd is 
om de laatste hand te leggen aan het EDF; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd en dat er in april 
2019 slechts een gedeeltelijk en politiek 
akkoord is bereikt; benadrukt dat er moet 
worden vastgehouden aan het standpunt 
van het Parlement over de omvang van het 
fonds, de openstelling voor derde landen en 
de vaststelling van een passend 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; vraagt de Commissie de 
wederzijdse openstelling van de 
wapenmarkten als voorwaarde te stellen 
voor de deelname van derde landen; 
herinnert in dit verband aan de uiterst 
gevoelige en strategische aard, zowel voor 
het industriële concurrentievermogen als 
voor de strategische autonomie van de 
Unie, van onderzoek op defensiegebied; 
verzoekt rekening te houden met de eerste 
lessen die zijn getrokken uit de uitvoering 
van het EDIDP (met name wat de 
toepassing van vrijstellingen voor in 
aanmerking komende entiteiten betreft), 
het proefproject en de voorbereidende actie 
inzake defensieonderzoek; wenst dat de 
lidstaten, aangezien zij de eindafnemers 
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keuren; benadrukt dat het de hoogste tijd is 
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intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
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van de defensie-industrie zijn, altijd 
volledig bij het besluitvormingsproces 
betrokken worden om ervoor te zorgen dat 
de programma’s in de strategische 
behoeften van het GVDB en de lidstaten 
voorzien; is van mening dat het welslagen 
van het EDF zal afhangen van het 
vermogen om in de specifieke 
defensiebehoeften van de deelnemende 
landen te voorzien, inzetbaar militair 
materieel te bevorderen en de 
beschikbaarheid van voldoende 
begrotingsmiddelen te garanderen, en er 
daarbij voor te zorgen dat overlapping van 
industriële knowhow wordt vermeden, dat 
nationale investeringen in defensie worden 
aangevuld en dat de samenwerking niet al 
te ingewikkeld wordt en berust op 
gemeenschappelijke standaardisering en 
interoperabiliteit van wapens en militair 
materiaal in de EU; is van mening dat het 
ontwikkelen van de Europese defensie-
industrie door het reglementeren van de 
toegang van derde partijen buiten de EU tot 
projecten die door het fonds worden 
gefinancierd, volledig strookt met de 
Europese ambitie van strategische 
autonomie en niet in strijd is met de 
veiligheids- en defensiebelangen van de 
EU en haar lidstaten;

vrijstellingen voor in aanmerking komende 
entiteiten betreft), het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten, 
aangezien zij de eindafnemers van de 
defensie-industrie zijn, altijd volledig bij 
het besluitvormingsproces betrokken 
worden om ervoor te zorgen dat de 
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zal afhangen van het vermogen om in de 
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deelnemende landen te voorzien, inzetbaar 
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beschikbaarheid van voldoende 
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daarbij voor te zorgen dat overlapping van 
industriële knowhow wordt vermeden, dat 
nationale investeringen in defensie worden 
aangevuld en dat de samenwerking niet al 
te ingewikkeld wordt en berust op 
gemeenschappelijke standaardisering en 
interoperabiliteit van wapens en militair 
materiaal in de EU; is van mening dat het 
ontwikkelen van de Europese defensie-
industrie door het reglementeren van de 
toegang van derde partijen buiten de EU tot 
projecten die door het fonds worden 
gefinancierd, volledig strookt met de 
Europese ambitie van strategische 
autonomie en niet in strijd is met de 
veiligheids- en defensiebelangen van de 
EU en haar lidstaten;

Or. en


