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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. onderstreept dat een goedwerkende interne markt op positieve wijze kan bijdragen aan de 

doelstellingen van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en 

betreurt dat er weinig vorderingen zijn gemaakt in die richting, ondanks de aanname van 

de richtlijnen van het defensiepakket in 2009; 

2. erkent dat het huidige geopolitieke klimaat en de situatie in Europa vereisen dat de Unie 

grotere verantwoordelijkheden op zich neemt op het gebied van zowel externe als interne 

veiligheid, in het bijzonder om de veiligheid van burgers in Europa in het kader van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te waarborgen en om de 

buitengrenzen te beschermen, en om de gemeenschappelijke dimensie van defensie en 

veiligheid een nieuwe impuls te geven, met de ambitieuze doelstelling om stappen te 

zetten in de richting van een Europese defensie-unie en veel sterker geïntegreerde 

defensie-initiatieven; is ingenomen met de conclusies van de Europese Raad van juni 

2015, waarin wordt gepleit voor verdere ontwikkeling van zowel civiele als militaire 

capaciteiten en de versterking van de Europese defensie-industrie; 

3. erkent dat de bestaande internemarktinstrumenten oplossingen bieden voor doeltreffende 

samenwerking tussen de lidstaten en voor de benutting van schaalvoordelen, door werk te 

maken van meer strategische coherentie en de Europese industriële en technologische 

defensiebasis (EDTIB) te versterken, om overlapping te voorkomen en de uitgaven 

efficiënter te maken in tijden van budgettaire beperkingen en met het oog op het dreigende 

risico dat de EU-defensiesector aan kritieke deskundigheid en innovatie, technologische 

soevereiniteit, autonomie en concurrentiekracht verliest; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van geavanceerde planning en samenwerking bij de aanbesteding en 

modernisering van defensiemateriaal door de lidstaten en wijst ook op het potentieel van 

technologieën voor tweeërlei gebruik om dat doel te ondersteunen; 

4. stelt vast dat er in de toekomst een tekort aan vaardigheden zal ontstaan vanwege de 

vergrijzende beroepsbevolking in de defensiesector; is daarom ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om steun te verlenen aan industriële en commerciële 

initiatieven om jonge beroepsbeoefenaars en leerlingen aan te moedigen om voor deze 

sector te kiezen, alsook met de maatregelen om bredere EU-projecten – zoals de agenda 

voor nieuwe vaardigheden, COSME en de blauwdruk voor sectorale samenwerking op het 

gebied van vaardigheden – te benutten om dit tekort aan te pakken; 

5. uit zijn bezorgdheid over de aanhoudende daling van kredieten voor defensiegerelateerd 

onderzoek in de lidstaten; wijst op de cruciale noodzaak van een levensvatbare Europese 

technologische en industriële defensiebasis en een goedwerkende interne markt; benadrukt 

dat een daadwerkelijke interne markt voor defensie defensiebedrijven in staat moet stellen 

om vrijelijk te opereren en gelijke mededingingsvoorwaarden te genieten in de gehele EU, 

en dat dit tot een sterke, innovatieve en wereldwijd concurrerende EDTIB zal leiden, die 

van essentieel belang is voor de strategische autonomie van Europa en voor een 

geloofwaardig GVDB; merkt voorts op dat een toekomstig EU-onderzoeksfonds voor 

defensie binnen het volgende meerjarig financieel kader een gelegenheid zal bieden om de 
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Europese militaire en industriële samenwerking te stimuleren dankzij de toegevoegde 

waarde die door de ondersteuning van innovatief onderzoek en technologie wordt 

gecreëerd; waarschuwt echter voor een overlapping van de inspanningen van lidstaten of 

internationale organen; 

6. vestigt de aandacht op de aanhoudende versnippering van de defensiemarkt en op het feit 

dat de meeste opdrachten nog steeds op nationaal niveau worden gegund; verzoekt het 

Europees Defensieagentschap en de Raad op zoek te gaan naar oplossingen die de 

verschillen tussen de nationale defensiesectoren kunnen helpen verkleinen, en spoort de 

Commissie aan om haar inspanningen op te voeren om een gelijk speelveld te creëren op 

de Europese defensiemarkten en om protectionistische praktijken van de lidstaten bij 

defensieaanbestedingen tegen te gaan; is in dit verband van mening dat het gebruik van 

uitzonderingen in de zin van Richtlijn 2009/81/EG terdege moet worden gemotiveerd; 

7. pleit voor meer transparantie en herhaalt met name dat de toegang van kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) tot de toeleveringsketens in de defensiesector moet 

worden verbeterd, waarbij moet worden erkend dat kmo's een cruciale rol spelen bij de 

verwezenlijking van een welvarende Europese industriële defensiebasis; is daarom van 

mening dat, naast de universele en alomvattende tenuitvoerlegging van Richtlijn 

2009/81/EG, werk moet worden gemaakt van meer transparantie in de toeleveringsketens, 

de opdrachten en de aankondiging van aanbestedingsmogelijkheden; onderstreept dat het 

van groot belang is dat de lidstaten zorgen voor de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle, 

duidelijke informatie, die bedrijven in staat zou stellen om de kansen in de defensiesector 

te identificeren en weloverwogen besluiten te nemen; 

8. wijst erop dat er schaalvoordelen moeten worden gecreëerd en er een Europese interne 

markt voor overheidsopdrachten op defensiegebied tot stand moet worden gebracht; 

spoort de lidstaten ertoe aan hun inspanningen te verhogen om alle mogelijkheden die 

worden geboden door Richtlijn 2009/81/EG over aanbestedingen op defensie- en 

veiligheidsgebied en Richtlijn 2009/43/EG over de overdracht van defensiegerelateerde 

producten volledig te benutten, en om deze richtlijnen te handhaven; onderstreept het 

belang van grensoverschrijdende markttoegang voor kmo's, en merkt op dat de lidstaten 

weinig gebruik hebben gemaakt van de beschikbare instrumenten, zoals de centrale 

inkoop van goederen via het Europees Defensieagentschap, waardoor EU-instrumenten 

en -middelen zouden moeten worden opengesteld voor kmo's, teneinde hun toegang tot de 

toeleverings- en aanbestedingsketens en hun betrokkenheid bij het onderzoek te 

bevorderen; erkent in het bijzonder dat de Commissie momenteel de laatste hand legt aan 

de evaluatie van Richtlijn 2009/81/EG en Richtlijn 2009/43/EG en wacht op 

aanbevelingen om de tenuitvoerlegging van de richtlijnen op nationaal niveau te 

verbeteren, ook met het oog op een betere benutting ervan door de industrie en kmo's en 

een optimalisering van de maatregelen om aan de werkelijke behoeften van de 

defensiemarkt te voldoen; spoort de Commissie eveneens aan om op verzoek van de 

lidstaten meer richtsnoeren uit te werken en bijstand te verlenen voor de tenuitvoerlegging 

en interpretatie van deze richtlijnen; 

9. herinnert eraan dat het voor een doeltreffende Europese markt voor defensiemateriaal van 

essentieel belang is om grensoverschrijdende markttoegang te stimuleren en 

toeleveringsketens open te stellen; benadrukt dat de mededinging niet mag worden 

beperkt tot het niveau van hoofdaannemers, en dat onderaannemers, in het bijzonder 
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kmo's, van de openstelling van nationale defensiemarkten zouden moeten profiteren; 

10. merkt op dat nieuwe bedrijven, ook kmo's, vaak moeilijkheden ondervinden bij het 

betreden van de markt, in het bijzonder vanwege de hoge investeringskosten voor 

onderzoek en innovatie, die moeilijk te dragen zijn; onderstreept de noodzaak van 

financiering voor onderzoek en innovatie in de defensiesector om de goede werking van 

de markt te waarborgen voor alle marktdeelnemers; spoort de Commissie ertoe aan het 

onderzoek in de defensiesector te consolideren door financiering te verstrekken om de 

defensie-industrie en -technologie te verbeteren; 

11. erkent het succes van de bij de intentieverklaring ingestelde kaderovereenkomst, als 

optimale werkwijze om de doelstellingen voor de defensie-industrie te ondersteunen, en 

spoort de Commissie aan om nota te nemen van deze beginselen en doelstellingen, in het 

bijzonder op het gebied van voorzieningszekerheid en behandeling van technische 

informatie; 

12. brengt in herinnering dat het nieuwe GVDB de mogelijkheid biedt voor flexibiliteit en 

nauwere samenwerking tussen de lidstaten binnen een kader voor 'permanente 

gestructureerde samenwerking' die openstaat voor alle lidstaten en verschillende vormen 

zou kunnen aannemen, zoals gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling en 

aanbesteding, waardoor de gezamenlijke aankoop van defensiemateriaal zou worden 

gestimuleerd; pleit voor de opzet van een structuur voor de uitwisseling van informatie 

over terrorisme en cyberveiligheid, waarbij overlapping moet worden voorkomen; 

13. benadrukt dat het stimuleren van technologische ontwikkeling in Europa van essentieel 

belang is voor de defensiesector en om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren, 

en bijdraagt aan een meer geïntegreerde interne markt via de ontwikkeling van 

gezamenlijke samenwerkingsprogramma's, in het kader waarvan het Gemeenschappelijk 

Centrum voor onderzoek inspanningen op het vlak van technologie voor tweeërlei gebruik 

uit de hele EU zou kunnen bundelen, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en in het 

bijzonder gezien de aanzienlijke capaciteitstekorten op het gebied van drones en 

satellietobservatie; dringt er bij de Commissie in het bijzonder op aan om meer 

duidelijkheid en richting te geven zodat kmo's een eenvoudigere en betere toegang 

verkrijgen tot de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) op het terrein van 

technologieën voor tweeërlei gebruik; 

14. herinnert eraan dat er ook initiatieven met het oog op een betere samenwerking op het 

gebied van standaardisering en certificering nodig zijn om de samenwerking tussen de 

lidstaten verder te ontwikkelen en de Europese markt voor defensiemateriaal te 

verbeteren; is van oordeel dat er waar mogelijk werk moet worden gemaakt van 

certificering en gemeenschappelijke Europese normen in de defensiesector, teneinde het 

concurrentievermogen te vergroten, de toegang tot defensieaanbestedingen te 

vergemakkelijken voor alle marktdeelnemers en vergelijkbare hoge normen te verzekeren, 

en neemt in dit verband nota van de stappen die het EDA en de Commissie hebben 

ondernomen om de wederzijdse erkenning van defensienormen en -voorschriften in de 

sector te verbeteren; benadrukt eveneens hoe belangrijk het is dit te doen in samenwerking 

met internationale bondgenoten en partners, zoals de NAVO; 

15. dringt er bij de Commissie op aan om de nodige ambitie aan de dag te leggen in haar 

toekomstige Europese Actieplan voor defensie (EDAP), waarin de unieke toegevoegde 
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waarde van de EU in de defensiesector als strategisch hulpmiddel moet worden 

onderstreept; beklemtoont met dat doel voor ogen dat het van fundamenteel belang is dat 

het EDAP elementen bevat die kunnen helpen om de industriële samenwerking te 

stimuleren teneinde programma's inzake defensiecapaciteiten op te zetten; wijst er in het 

bijzonder op dat de financiering van kritieke defensietechnologie door een toekomstig, 

door de EU gefinancierd onderzoeksprogramma voor defensie binnen het volgende 

meerjarig financieel kader, dat een sterke Europese industriële basis moet ondersteunen, 

het mogelijk zal maken om kritieke technologie die van essentieel belang is voor de 

beslissings- en handelingsautonomie van Europa in de EU te houden, 

grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus van de toeleveringsketen – van 

hoofdaannemers tot kmo's – te waarborgen en verschillende lidstaten, het bedrijfsleven en 

de academische wereld te verenigen; 

16. benadrukt hoe belangrijk het is de synergieën tussen veiligheid en defensie te intensiveren, 

evenals de synergieën met ander EU-beleid, en voort te bouwen op geïntegreerde 

capaciteiten om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen op het gebied van 

bijvoorbeeld hybride dreigingen, terrorisme, beveiliging van de buitengrenzen, 

mensenhandel uit derde landen, gezamenlijke inlichtingen, cyberveiligheid en 

douanecontrole; roept de lidstaten en de EU-instellingen ertoe op om de tekortkomingen 

van de bestaande instrumenten op het gebied van terrorismebestrijding te bestuderen en te 

verhelpen; merkt op dat het uitwisselen van ideeën over deze thema's met de NAVO 

zowel de Europese als de trans-Atlantische veiligheid ten goede komt; 

17. merkt ten aanzien van de cyberveiligheid op dat beveiliging tegen cyberaanvallen van 

essentieel belang is, maar een open, vrije en beveiligde cyberspace niet in de weg mag 

staan; onderstreept dat de technologische capaciteiten moeten worden uitgebreid om de 

Europese cyberspace weerbaarder te maken, in het bijzonder wat kritieke infrastructuur 

betreft; beschouwt Richtlijn (EU) 2016/1148 inzake de beveiliging van netwerk- en 

informatiesystemen als een belangrijke stap om die doelstelling te verwezenlijken; 

18. merkt op dat verschillen tussen nationale bedrijfstakken en uiteenlopende operationele 

capaciteiten een belemmering vormen voor de integratie van de defensiesector en 

bijdragen tot marktversnippering, en is van oordeel dat een Europese defensie-unie, met 

inbegrip van bijvoorbeeld gemeenschappelijke strategieën op het gebied van 

terrorismebestrijding en de uitwisseling van informatie die met het oog op de veiligheid 

van belang is, uiteindelijk kan leiden tot meer gemeenschappelijke projecten voor zowel 

de civiele als de militaire capaciteit voor het beheer van crises, nauwere Europese 

samenwerking en de openstelling van markten; 

19. moedigt de Commissie, en in het bijzonder de hoge vertegenwoordiger en de commissaris 

voor de interne markt, aan om een samenhangende en gecoördineerde aanpak op het 

gebied van defensie voor te stellen waarin onder meer beleidsdoelstellingen zijn 

opgenomen om deze strategie te bevorderen; 

20. wijst op de recente publicatie door de hoge vertegenwoordiger van de Global Strategy, 

waarin een samenhangend beeld van de prioritaire acties op het gebied van buitenlands 

beleid wordt geschetst en de aankomende ontwikkelingen met het oog op het Europese 

defensiebeleid uiteengezet zijn. 
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