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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at et velfungerende indre marked kan bidrage positivt til den fælles sikkerheds- 

og forsvarspolitiks (FSFP's) målsætninger, og beklager, at der indtil videre kun er sket 

små fremskridt i denne retning på trods af vedtagelsen af forsvarspakkedirektiverne i 

2009; 

2. anerkender, at det aktuelle geopolitiske miljø og situationen i Europa kræver, at Unionen 

påtager sig øgede ansvarsområder inden for både ekstern og intern sikkerhed, navnlig for 

at sikre borgernes sikkerhed i Europa under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og 

beskytte de ydre grænser og for at genoplive den fælles forsvars- og sikkerhedspolitiske 

dimension, med det ambitiøse mål om en gradvis indførelse af en europæisk forsvarsunion 

og langt stærkere integrerede forsvarsinitiativer; glæder sig over Det Europæiske Råds 

konklusioner fra juni 2015, der opfordrer til videreudvikling af både civile og militære 

kapaciteter og styrkelse af den europæiske forsvarsindustri; 

3. minder om, at det indre markeds eksisterende mekanismer tilbyder løsninger for effektivt 

samarbejde mellem medlemsstaterne og udnyttelse af stordriftsfordele med henblik på at 

arbejde hen imod øget strategisk konvergens og styrke det europæiske forsvars industrielle 

og teknologiske basis (EDTIB) for at undgå overlapning og gøre udgifter mere effektive i 

tider med budgetbegrænsninger og i lyset af den overhængende risiko for, at EU's 

forsvarssektor mister afgørende ekspertise og fordele inden for innovation, teknologisk 

suverænitet, autonomi og konkurrence; understreger i den forbindelse behovet for 

avanceret planlægning og samarbejde omkring indkøb og modernisering af 

forsvarsmateriel i medlemsstaterne og potentialet for teknologier med dobbelt anvendelse 

til dette formål; 

4. henleder opmærksomheden på den fremtidige kvalifikationskløft, der er begyndt at danne 

sig som følge af den aldrende arbejdsstyrke i forsvarssektoren; påskønner derfor 

Kommissionens planer om at støtte industriens og erhvervslivets bestræbelser på at 

motivere unge erhvervsudøvere og lærlinge til at gå ind i denne sektor og tiltag til at bruge 

bredere EU-projekter såsom dagsordenen for nye kvalifikationer, Cosme og "planen for 

sektorsamarbejde om færdigheder" specifikt på denne kløft; 

5. er bekymret over de støt faldende bevillinger til forsvarsforskning i medlemsstaterne; 

minder om det påtrængende behov for at bevare en levedygtig teknologisk og industriel 

basis for det europæiske forsvar og et velfungerende indre marked; understreger, at et 

ægte indre marked på forsvarsområdet bør gøre det muligt for virksomheder at operere frit 

samt sikre lige konkurrencevilkår i hele EU, og at dette vil gøre EDTIB stærk og 

innovativ og konkurrencedygtig på verdensplan, hvilket er afgørende for Europas 

strategiske uafhængighed og for en troværdig FSFP; påpeger endvidere, at en fremtidig 

EU-fond for forsvarsforskning i den næste flerårige finansielle ramme vil udgøre en 

chance for at fremme det europæiske militære og industrielle samarbejde gennem den 

merværdi, der skabes via støtten til innovativ forskning og teknologi; advarer dog mod at 

duplikere den indsats, der gøres af medlemsstaterne eller internationale organer; 
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6. henleder opmærksomheden på den vedvarende opsplitning af forsvarsmarkedet og på den 

omstændighed, at størstedelen af kontrakterne stadig tildeles på nationalt plan; opfordrer 

Det Europæiske Forsvarsagentur og Rådet til at finde løsninger, der kan bidrage til at 

reducere forskellene mellem de nationale forsvarsindustrier, og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at optrappe sin indsats for at opnå lige konkurrencevilkår på de 

europæiske forsvarsmarkeder og bekæmpe medlemsstaternes protektionistiske praksis 

inden for indkøb af forsvarsmateriel; mener i denne henseende, at anvendelsen af 

undtagelser, jf. direktiv 2009/81/EF, skal være behørigt begrundet; 

7. opfordrer til mere gennemsigtighed og minder navnlig om behovet for at forbedre 

SMV'ernes adgang til forsyningskæder i forsvarssektoren ud fra en erkendelse af, at 

SMV'er er et vigtigt led i målsætningen om at skabe en solid industriel basis for europæisk 

forsvar; foreslår derfor, at man i kombination med den universelle og fuldstændige 

gennemførelse af direktiv 2009/81/EF tilskynder til større gennemsigtighed i 

forsyningskæder, kontrakter og udbudsbekendtgørelser; understreger, at det er vigtigt, at 

medlemsstaterne sikrer tilstedeværelsen af kvalitativ og klar information, der kan sætte 

virksomhederne i stand til at identificere mulighederne i forsvarssektoren og træffe 

informerede valg; 

8. påpeger, at vi er nødt til at stræbe efter stordriftsfordele og opbygge et fælles europæisk 

marked for indkøb af forsvarsmateriel; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge 

indsatsen for at håndhæve og gøre brug af alle muligheder i direktiv 2009/81/EF om 

indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og direktiv 2009/43/EF om overførsel af 

forsvarsrelaterede produkter; understreger vigtigheden af grænseoverskridende 

markedsadgang for SMV'er, men bemærker samtidig, at medlemsstaterne kun i ringe 

omfang har anvendt de disponible instrumenter såsom fælles indkøb gennem 

indkøbscentraler som f.eks. Det Europæiske Forsvarsagentur, der skulle stille nye EU-

instrumenter og midler til rådighed for SMV'er til støtte for deres adgang til forsynings- 

og underleverandørkæder og deres deltagelse i forskning; påpeger især, at Kommissionen 

er ved at afslutte evalueringen af direktiv 2009/81/EF og direktiv 2009/43/EF, og afventer 

henstillinger med henblik på at forbedre gennemførelsen af direktiverne på nationalt plan, 

og også med henblik på at forbedre anvendelsen af bestemmelserne fra industriens og 

SMV'ernes side og at opgradere foranstaltninger, så den passer til forsvarsmarkedets reelle 

behov; opfordrer samtidig Kommissionen til at yde mere vejledning og bistand omkring 

gennemførelsen og fortolkningen af disse direktiver til de medlemsstater, der anmoder 

herom; 

9. minder om, at fremme af grænseoverskridende markedsadgang og åbning af 

forsyningskæderne er af afgørende betydning for et effektivt europæisk marked for 

forsvarsmateriel; understreger, at konkurrencen ikke bør begrænses til 

hovedentreprenører, og at også underleverandører, navnlig SMV'er, bør have gavn af 

åbningen af de nationale markeder for forsvarsmateriel; 

10. bemærker, at nye virksomheder, herunder SMV'er, ofte møder vanskeligheder, når de går 

ind på markedet, navnlig som følge af de høje udgifter til investering i forskning og 

innovation, som de har svært ved at klare; understreger behovet for støtte til forskning og 

innovation i forsvarssektoren for at sikre, at markedet fungerer korrekt for alle 

markedsaktører; opfordrer Kommissionen til at konsolidere forskningen i forsvarssektoren 

gennem finansiering for at forbedre forsvarsindustrien og -teknologien; 
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11. anerkender Letter of Intent-rammeaftalen som et vellykket praktisk eksempel på, hvordan 

forsvarsindustriens mål kan støttes, og opfordrer Kommissionen til at tage sig disse 

principper og mål ad notam, navnlig på områderne forsyningssikkerhed og behandling af 

tekniske oplysninger; 

12. minder om, at den nye FSFP giver mulighed for fleksibilitet og stærkere samarbejde 

mellem medlemsstaterne inden for rammerne af et "permanent struktureret samarbejde", 

som er åbent for alle medlemsstater og kan antage forskellige former, herunder udvikling 

af fælles forskning og indkøb, der kan tilskynde til samarbejde om erhvervelse af 

forsvarsmateriel; opfordrer til, at der oprettes en struktur til udvekslingen af oplysninger 

om terrorisme og cybersikkerhed, samtidig med at man undgår overlapning; 

13. understreger, at det er afgørende at tilskynde til teknologisk udvikling i Europa for 

forsvarssektoren og fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne, samtidig med at der 

fremmes et mere integreret indre marked gennem udviklingen af fælles 

samarbejdsprogrammer, som Det Fælles Forskningscenter kan bruge til at samle 

bestræbelserne inden for teknologi med dobbelt anvendelse i hele EU, f.eks. inden for 

robotteknologi og i lyset af de væsentlige kapacitetsmæssige mangler inden for droner og 

satellitobservation; opfordrer navnlig Kommissionen til at udarbejde klare og specifikke 

retningslinjer for at lette og forbedre SMV'ers adgang til de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESIF) inden for teknologier med dobbelt anvendelse; 

14. minder om, at der også er behov for initiativer til forbedring af samarbejdet inden for 

standardisering og certificering med henblik på at videreudvikle samarbejdet mellem 

medlemsstaterne og styrke det europæiske marked for forsvarsmateriel; mener, at der bør 

indføres certificering og fælles europæiske standarder i forsvarssektoren, hvor det er 

muligt, med henblik på at øge konkurrenceevnen, gøre det lettere for alle markedsaktører 

at få adgang til udbud i forsvarssektoren og sikre ensartede høje standarder, og bemærker 

de skridt, som Det Europæiske Forsvarsagentur og Kommissionen har taget for at forbedre 

den gensidige anerkendelse af standarder og krav i forsvarsindustrien; understreger også 

betydningen af at gøre dette i samarbejde med internationale allierede og partnere som 

f.eks. NATO; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at være ambitiøs i sin kommende europæiske 

forsvarshandlingsplan, idet denne som et strategisk redskab skal understrege den unikke 

merværdi, EU kan give i forsvarssektoren; understreger i forbindelse med denne 

målsætning, at det er afgørende, at den europæiske forsvarshandlingsplan indeholder 

elementer, der kan bidrage til at fremme det industrielle samarbejde omkring udvikling af 

programmer for forsvarskapacitet; påpeger navnlig, at man ved i den næste flerårige 

finansielle ramme at inkludere et EU-finansieret forsvarsforskningsprogram, der skal yde 

støtte til kritiske forsvarsteknologier for at sikre en stærk europæisk industriel basis, vil 

gøre det muligt at bevare kritiske teknologier inden for EU, hvilket er af afgørende 

betydning for Europas beslutningsautonomi og handlefrihed, sikre det 

grænseoverskridende samarbejde på alle niveauer af forsyningskæden, fra 

hovedkontrahenter til SMV'er, med deltagelse af flere medlemsstater, industrien og den 

akademiske verden; 

16. påpeger, betydningen af at intensivere synergierne mellem sikkerhed og forsvar samt 

synergierne med andre EU-politikker, og betydningen af at bygge på integrerede 
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kompetencer for at udvikle fælles tilgange indenfor områder såsom hybride trusler, 

terrorisme, sikkerhed ved de ydre grænser, menneskehandel fra tredjelande, fælles 

efterretningstjeneste, cybersikkerhed og toldkontrol; opfordrer medlemsstaterne og EU-

institutionerne til at undersøge og afhjælpe manglerne ved de eksisterende værktøjer til 

terrorbekæmpelse; bemærker, at værdien af udveksling af idéer med NATO på disse 

områder er til gensidig gavn for den europæiske og den transatlantiske sikkerhed; 

17. bemærker med hensyn til cybersikkerhed, at det er afgørende at beskytte mod 

cyberangreb, men at dette ikke bør hindre et åbent, frit og sikkert cyberspace; understreger 

vigtigheden af at udbygge den teknologiske kapacitet for at gøre det europæiske 

cyberspace mere modstandsdygtigt, især hvad angår kritiske infrastrukturer; anser direktiv 

(EU) 2016/1148 om sikkerhed for net- og informationssystemer for at være et vigtigt 

skridt hen imod dette mål; 

18. bemærker, at forskellige nationale industrier og operative kapaciteter hæmmer 

forsvarssektorens integration og bidrager til markedsfragmentering, og mener, at en 

europæisk forsvarsunion, herunder f.eks. fælles strategier i kampen mod terror og deling 

af oplysninger med relevans for sikkerhed, i sidste ende kan føre til flere fælles projekter 

for både civil og militær krisestyringskapacitet, forbedret europæisk samarbejde og 

åbningen af markederne; 

19. tilskynder Kommissionen, og særlig den højtstående repræsentant og kommissæren med 

ansvar for det indre marked til at forelægge en sammenhængende og koordineret strategi 

for forsvar, der indebærer politiske målsætninger, som fremmer denne strategi; 

20. erindrer om den højtstående repræsentants nylige offentliggørelse af den globale strategi, 

der udgør en sammenhængende ramme for prioriteringen af udenrigspolitiske aktioner og 

for fastlæggelse af fremtidige udviklinger i den europæiske forsvarspolitik. 
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