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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. is verheugd over het besluit van de Europese Raad om de Europese defensiemarkten op de 

agenda van zijn top in juni 2015 te zetten; wijst er niettemin op dat de strategische acties 

die in de Europese Raad van december 2013 zijn vastgesteld zich nog niet hebben vertaald 

naar specifieke maatregelen en nauwere samenwerking tussen de verschillende spelers 

van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); roept de Europese 

Raad ertoe op specifieke richtsnoeren voor defensiebeleid en de Europese defensiemarkt 

te verstrekken, daarbij rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

defensiesector, om met name de interne veiligheids- en defensiemarkt te versterken; 

2. brengt in herinnering dat beleid op het gebied van de interne markt en defensiebeleid niet 

lijnrecht tegenover elkaar staan; onderstreept dat een goed werkende interne markt voor 

defensie-gerelateerde producten sterk zou bijdragen tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het GVDB, en betreurt dat er weinig vorderingen zijn gemaakt in die 

richting, ondanks de aanname van de richtlijnen van het defensiepakket in 2009; 

benadrukt dat de correcte uitvoering van het wettelijk kader voor openbare aanbestedingen 

in de EU door de lidstaten zou kunnen bijdragen aan doeltreffender nationale defensie-

uitgaven en de Europese technologische en industriële defensiebasis (EDTIB) zou kunnen 

versterken; is daarom van mening dat nauwere samenwerking tussen de lidstaten zal 

helpen om dubbel werk te voorkomen en een groter indirect effect zal hebben op de 

verschillende met elkaar verbonden sectoren; 

3. merkt op dat het, gezien het effect van de economische crisis en de bezuinigingen op 

defensie in de lidstaten in een tijd van grote mondiale uitdagingen en dreiging, nu meer 

dan ooit noodzakelijk is om de middelen op de best mogelijke manier te benutten door de 

coördinatie te verbeteren, met name op het gebied van defensiecapaciteit; benadrukt dat 

het noodzakelijk is dat de lidstaten van tevoren plannen maken voor strategische 

investeringen voor de aankoop en modernisering van materieel; 

4. benadrukt dat het defensiepakket dat door de Europese Commissie werd gelanceerd het 

concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie moet ondersteunen en onder 

meer ten doel heeft om de problemen die worden veroorzaakt door de versnippering van 

de Europese defensiemarkt, de soms protectionistische houding bij de gunning van 

defensieopdrachten en het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende lidstaten wat 

betreft de regelingen voor controle op de overdracht van defensie-gerelateerde producten, 

te beperken; 

5. onderstreept dat een interne markt op defensiegebied garant zou staan voor volledige 

transparantie en dubbel werk, dat tot verstoringen van de markt leidt, zou voorkomen; 

benadrukt dat het succes van de vredes- en veiligheidsmissies van het GVDB grotendeels 

afhankelijk is van het vermogen snel te kunnen reageren en dat meer integratie van 

cruciaal belang is bij de stroomlijning van processen en het terugdringen van de kosten; 
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6. merkt op dat de voltooiing van een Europese markt op defensiegebied een zeer 

concurrerende, op innovatie en technologie gebaseerde industrie vereist, die middels meer 

grensoverschrijdende samenwerking synergieën tot stand kan brengen en die voortgang 

boekt met het onderzoek naar technologieën voor tweeërlei gebruik, hetgeen van cruciaal 

belang is om onze onafhankelijkheid te waarborgen en de voorzieningszekerheid te 

garanderen, in het bijzonder in geval van leveranties van kritieke aard; 

Het potentieel van de regels inzake de interne markt volledig benutten 

7. verzoekt de Commissie om, met het oog op de vergroting van de doeltreffendheid van 

GVDB-missies, de financiële normen die op de algemene begroting van de EU van 

toepassing zijn aan te passen aan de bepalingen van de nieuwe richtlijnen met betrekking 

tot openbare aanbestedingen en de gunning van contracten, met name met betrekking tot 

GVDB-missies, teneinde een snelle en flexibele tenuitvoerlegging van civiele operaties te 

waarborgen; 

8. wijst erop dat teneinde de Europese defensie en technologische innovatie te versterken en 

aanzienlijke bezuinigingen te realiseren, Europa schaalvoordelen moet creëren en een 

gemeenschappelijke EU-markt voor overheidsopdrachten op defensiegebied tot stand 

moet brengen, mede om een moderne, geïntegreerde en concurrerende Europese defensie-

industrie te bevorderen; wijst erop dat de regels inzake de interne markt volledig zouden 

moeten worden benut door middel van meer grensoverschrijdende samenwerking, 

teneinde de voortschrijdende versnippering van de Europese defensie- en veiligheidssector 

tegen te gaan, die leidt tot overlapping van programma's inzake defensiemateriaal en een 

gebrek aan transparantie over de betrekkingen tussen nationale defensie-overheden en de 

defensie-industrie; spoort de lidstaten aan om nationale voorschriften die niet voldoen aan 

de Richtlijnen 2009/43/EG en 2009/81/EG en die een belemmering vormen voor de 

interne markt voor overheidsopdrachten op defensiegebied, te schrappen en 

Richtlijn 2009/81/EG over aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en 

Richtlijn 2009/43/EG over de overdracht van defensie-gerelateerde producten, correct om 

te zetten en toe te zien op de naleving ervan; verzoekt de Commissie specifieke 

maatregelen te nemen om te waarborgen dat de richtlijnen correct worden toegepast en om 

de nationale omzettingsprocedures te controleren en te monitoren, teneinde verstoringen 

van de markt te voorkomen; 

9. verzoekt de Commissie om, met het oog op de best mogelijke benutting van middelen, 

lidstaten aan te moedigen gezamenlijke aankopen te doen door middel van 

aankoopcentrales, zoals het Europees Defensieagentschap, als voorzien in 

Richtlijn 2009/81/EG; 

10. spoort de Commissie aan haar inspanningen te intensiveren om een gelijk speelveld op de 

Europese defensiemarkten te creëren, teneinde protectionistische praktijken van de 

lidstaten te bestrijden door grensoverschrijdende samenwerking en betere toegang tot 

toeleveringsketens van de defensie-industrie te bevorderen, en door maatregelen te nemen 

om een einde te maken aan de situatie waarin enkele lidstaten uitsluitend optreden als 

leveranciers van defensietechnologieën en andere slechts als afnemers; is in dit verband 

van mening dat het gebruik van uitzonderingen in de zin van Richtlijn 2009/81/EG 

terdege moet worden gemotiveerd; verzoekt de Commissie om het Parlement op de 

hoogte te brengen van de effecten van de zeven reeds gepubliceerde richtsnoeren 
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(toepassingsgebied, uitsluitingen, O&O, voorzieningszekerheid, informatieveiligheid, 

onderaanneming, vergoedingen) en merkt op dat de Commissie voornemens is in 2015 

nog eens twee richtsnoeren te publiceren; is van mening dat deze richtsnoeren de 

Commissie de perfecte gelegenheid bieden om in dialoog te treden met de lidstaten over 

onderwerpen die nooit op een gestructureerde, open manier zijn besproken en vraagt 

informatie over de uitkomsten van een dergelijke dialoog met de lidstaten; 

11. wijst erop dat artikel 346 VWEU in zijn huidige formulering en in de huidige praktijk de 

lidstaten nog steeds veel ruimte biedt om een beroep te doen op de toepassing ervan en zo 

af te wijken van de toepassing van het Europese recht inzake overheidsopdrachten op 

defensiegebied bij het gunnen van defensieopdrachten; verzoekt de lidstaten daarom om 

artikel 346 VWEU effectief en correct toe te passen, in overeenstemming met de vereisten 

die zijn vastgelegd in de EU-voorschriften, de richtlijnen betreffende de interne markt en 

de voorschriften inzake overheidsopdrachten op defensiegebied; herinnert eraan dat de 

maatregelen uit hoofde van artikel 346 volgens de vaste jurisprudentie van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie beperkt dienen te worden tot uitzonderlijke, duidelijk 

afgebakende gevallen, en niet verder mogen reiken dan de grenzen van zulke gevallen; 

waarschuwt dat de onjuiste toepassing van de afwijking van de internemarktvoorschriften 

de mededinging in de EU actief belemmert, transparantie in de weg staat, corruptie in de 

hand werkt en zo de totstandbrenging van een EU-defensiemarkt schaadt, en nadelig is 

voor een goed werkende EDTIB en de ontwikkeling van geloofwaardige militaire 

vermogens; 

12. constateert dat op de lange termijn de volledige afschaffing van vergoedingen zal 

bijdragen tot een beter functionerende interne markt in de Europese defensiesector ; dringt 

er derhalve bij de Commissie op aan te blijven controleren of de lidstaten niet naar 

behoren gerechtvaardigde vergoedingen verder afbouwen op grond van artikel 346 van het 

Verdrag; acht dit noodzakelijk om de soepele werking en de transparantie van de interne 

markt in de Europese defensiesector te waarborgen en om alle leveranciers, met name 

kmo's, gelijke voorwaarden te bieden; 

13. brengt in herinnering dat kaderovereenkomsten, onderaanneming en verdeling in percelen 

middelen moeten zijn om gevestigde toeleveringsketens open te breken ten gunste van 

kmo's; wijst er niettemin op dat de beginselen van transparantie ten aanzien van de keten 

van onderaanneming en gedeelde verantwoordelijkheid moeten worden verzekerd; 

verzoekt de lidstaten, het Europees Defensieagentschap en de Commissie om er, in 

onderlinge samenwerking en in samenwerking met hoofdaannemers, voor te zorgen dat 

kmo's volledig bekend zijn met de verschillende fases van de waardeketen, hetgeen hen 

zal helpen hun toegang tot overheidsopdrachten op defensiegebied te consolideren en 

tevens de geografisch onevenwichtige ontwikkeling van de Europese industriële en 

technologische defensiebasis te keren; 

14. merkt op dat de industrie nog weinig gebruik maakt van de belangrijkste instrumenten van 

de richtlijn betreffende de overdracht van defensiegoederen, met name algemene 

vergunningen en certificering van defensiebedrijven, en dat er mazen zitten in de 

administratieve samenwerking tussen de lidstaten om passende controlemaatregelen te 

verzekeren teneinde inbreuken op de voorwaarden van overdrachtvergunningen te 

voorkomen; spoort de Commissie en de lidstaten aan om ervoor te zorgen dat deze 
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instrumenten in de praktijk daadwerkelijk worden gebruikt en is dan ook ingenomen met 

het initiatief van de Commissie om een werkgroep met de lidstaten op te richten over de 

harmonisering van de Richtlijn betreffende de overdracht van defensie-gerelateerde 

producten binnen de EU; 

15. erkent het stappenplan van de Commissie uit 2014 met de titel "Naar een meer 

competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector" en de poging van de Commissie 

in dit plan om te onderzoeken hoe de negatieve effecten van door derde landen geëiste 

vergoedingen kunnen worden verminderd en hoe deze vergoedingen de interne markt en 

de Europese industrie beïnvloeden, waarbij wordt benadrukt dat het van belang is om het 

plan tijdig ten uitvoer te leggen en, indien nodig, aanvullende maatregelen te nemen; 

schaart zich volledig achter de inspanningen van de Commissie om praktische 

richtsnoeren te bieden aan kmo´s die Europese middelen aanwenden in projecten voor 

tweeërlei gebruik; 

16. herhaalt dat de lidstaten de transparantie van hun aanbestedingspraktijken in de 

defensiesector ten aanzien van de Commissie en de EU-agentschappen onverwijld moeten 

verbeteren; onderstreept dat specifieke aanbestedingsprocedures, zoals de procedure van 

gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een 

aankondiging van een opdracht, moeten worden beperkt tot uitzonderlijke gevallen en 

enkel kunnen worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang op 

het gebied van defensie en veiligheid, in overeenstemming met Richtlijn 2009/81/EG; 

spoort de Commissie aan te zorgen voor toereikend toezicht zodat in 2016 de geplande 

uitgebreide rapportage met betrekking tot beide richtlijnen aan het Parlement en de Raad 

kan plaatsvinden; 

17. verzoekt de Commissie om haar groenboek over de controle van middelen, waarvan de 

publicatie aanvankelijk gepland stond voor eind 2014, overeenkomstig haar stappenplan 

van 2014, zo spoedig mogelijk te publiceren en een degelijke, uitgebreide analyse te 

verrichten van de effecten van de tenuitvoerlegging van het defensiepakket, met inbegrip 

van een raadpleging van organisaties uit de defensie-industrie, de lidstaten, het EDA en 

andere relevante belanghebbenden, inclusief de organisaties die zich actief bezighouden 

met preventie, vrede en veiligheid; 

18. wijst op het belang van regelmatige controles van defensie- en veiligheidsuitrusting door 

de bevoegde toezichthoudende autoriteiten, met inbegrip van boekhoudkundige controles; 

19. onderstreept dat samenwerking tussen strategische partners van essentieel belang is voor 

de Europese voorzieningszekerheid en spoort de Commissie en de lidstaten er daarom toe 

aan om rekening te houden met overheidsopdrachten op het gebied van defensie wanneer 

zij over internationale handelsovereenkomsten onderhandelen; 

Herziening van het pakket inzake overheidsopdrachten op defensiegebied 

20. verzoekt de Commissie om in haar verslagen aan het Parlement en de Raad over de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/81/EG en Richtlijn 2009/43/EG in 2016 grondig te 

beoordelen of en in welke mate de bepalingen van die richtlijnen correct zijn toegepast en 

of de doelstellingen ervan verwezenlijkt zijn, en om dienovereenkomstig 

wetgevingsvoorstellen te doen, indien de bevindingen van deze verslagen daar aanleiding 
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toe geven; 

21. benadrukt dat nadere speciale rapportageverplichtingen voor lidstaten moeten worden 

ingevoerd, terwijl tegelijkertijd moet worden voorzien in passende waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid; 

22. brengt in herinnering dat de modernisering van de EU-regels voor openbare 

aanbestedingen zoals beschreven in Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU, beide 

aangenomen in 2014, ten doel had de transparantie in de keten van onderaanneming en de 

naleving van de milieu- sociale en arbeidswetgeving te waarborgen; benadrukt dat de 

nieuwe richtlijnen mogelijkheden bieden voor beter gestroomlijnde procedures, zoals het 

gebruik van elektronische aanbestedingen, vraagbundeling, en het gebruik van de 

economisch voordeligste inschrijving, die kunnen worden aangepast aan de specifieke 

kenmerken van de defensie- en veiligheidssector; 

23. dringt, met het oog op de totstandbrenging van een innovatieve en competitieve Europese 

industrie en de optimale benutting van veiligheids- en defensiemiddelen, aan op de 

introductie van de nieuwe "innovatiepartnerschap"-procedure bij overheidsopdrachten op 

defensiegebied, zodat aanbestedende diensten deze procedure kunnen instellen voor de 

ontwikkeling en daaropvolgende aankoop van nieuwe, innovatieve producten, diensten of 

werken, de nodige marktstimulansen worden geboden en de ontwikkeling van innovatieve 

oplossingen wordt ondersteund zonder de markt af te schermen; 

24. benadrukt dat bij aanbestedingsprocedures voor veiligheids- en defensiemateriaal de 

optimale bescherming en de veiligheid van de burgerbevolking centraal moeten staan. 
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