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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis
(2013/2125(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 13.-14. december 2012 og til 
processen op til Det Europæiske Råds møde om forsvar, der er fastsat til den 19.-20. 
december 2013,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 "Hen imod en mere 
konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2007 "En strategi for en 
styrket og mere konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri" (COM(2007)0764),

– der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske 
Råd den 12. december 2003, og rapporten om dens gennemførelse, der blev godkendt af 
Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

– der henviser til strategien for det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis, 
som vedtoges den 14. maj 2007 af Det Europæiske Forsvarsagenturs (EDA) 
Styringskomité,

– der henviser til Rådets afgørelse 2011/411/FUSP af 12. juli 2011 om fastlæggelse af 
statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagenturs 
drift og om ophævelse af fælles aktion 2004/551/FUSP1,

– der henviser til sine beslutninger af 22. november 2012 om gennemførelse af den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapport fra Rådet til Europa-Parlamentet 
om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)2, og af 14. december 2011 om finanskrisens 
følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2013),

En operationel fælles sikkerheds- og forsvarspolitik nødvendiggør en stærk teknologisk og 
industriel basis for det europæiske forsvar

1. minder om, at en operationel fælles sikkerheds- og forsvarspolitik kræver, at det 
europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (EDTIB) er stærk, og at den udgør 
et vigtigt element for Europas muligheder for at garantere sikkerheden for dets borgere, 

                                               
1 EUT L 183 af 13.7.2011, s. 16.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0455.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0574.
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beskytte dets værdier og interesser;

2. minder om niveauet for operationelle ambitioner, der fremgår af Rådets erklæring om 
kapacitetsopbygning af 11. december 2008 og de civile og militære opgaver, der er 
beskrevet i artikel 43, stk. 1, i TEU; minder om medlemsstaternes forpligtelse til 
forbedring af deres militære kapaciteter; opfordrer Det Europæiske Råd til at iværksætte 
udviklingen af en europæisk kapacitets-og forsvarsmaterielpolitik (ECAP) med henblik på 
dette som foreskrevet i artikel 42, stk. 3, i TEU;

3. henleder opmærksomheden på de skiftende strategiske globale strukturer, reducerede 
forsvarsbudgetter og det faktum, at de europæiske forsvarsvirksomheder er ved at tilpasse 
sig denne situation ved at lægge vægt på eksport til tredjelande på bekostning af at 
overføre følsomme teknologier og intellektuelle ejendomsrettigheder og flytte 
produktionen uden for EU; er bekymret over nedskæringer i forsvarsinvesteringer, som i 
stigende grad eksponerer EDTIB for risikoen for at blive kontrolleret og begrænset i sine 
aktiviteter af tredjelande med andre strategiske interesser;

4. understreger, at EU's industri-, rum- og forskningspolitikker med ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten omfatter forsvarsområdet; påpeger, at EU-programmer på andre 
områder såsom intern og grænsesikkerhed, katastrofehåndtering og udvikling giver en 
betydelig mulighed for fælles kapacitetsudvikling, der er relevante for disse politikker og 
gennemførelse af FSFP-missioner;

5. minder om behovet for at gøre fremskridt i konsolideringen af EDTIB, idet det – i lyset af 
den stigende videreudvikling og omkostninger til teknologi, voksende international 
konkurrence og faldende forsvarsbudgetter og produktionsmængder – ikke længere er 
muligt for forsvarsindustrien i nogen af medlemsstaterne at være rentable på rent national 
basis; beklager, at sektorerne for landbaseret materiel og materiel til skibe stadig i 
altovervejende grad er opdelt efter nationale forhold, mens der er opnået en vis grad af 
samling i de europæiske luftfartsindustrier;

6. noterer sig Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 og EU-Udenrigstjenestens udkast 
til rapport; mener, at det er beklageligt, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten ikke 
udstedte en fælles erklæring op til Det Europæiske Råds forsvarstopmøde i december i år;

7. minder om, at Kommissionen og EU's forsvarsministre allerede understregede behovet for 
en hurtig indsats på dette område i 2007 med en særlig meddelelse fra Kommissionen og 
EDA's EDTIB-strategi; beklager de spildte muligheder med regelmæssigt at indsende 
gennemførelsesrapporter og ajourførte strategier efter ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten; mener, at det er beklageligt, at den nye meddelelse ikke gør status over 
tidligere strategier; opfordrer Kommissionen og EDA til at udarbejde en fælles EDTIB-
strategi i fremtiden baseret på tidligere erfaringer;

8. glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at sætte styrken af Europas forsvar 
på dagsordenen for sit topmøde i december; opfordrer Det Europæiske Råd til at give det 
nødvendige nye skub til at støtte en ægte industriel og teknologisk basis for det 
europæiske forsvar, som vil være kapacitetsdrevet og fremme synergier, give mulighed for 
en effektiv udnyttelse af ressourcer, undgå dobbeltarbejde og være integreret og 
konkurrencedygtigt på det globale marked;
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Harmonisering af krav og konsolidering af efterspørgsel

9. finder det beklageligt, at tidligere forsøg på at konsolidere efterspørgslen ikke har rettet op 
på fragmenteringen af efterspørgslen i EU med 28 nationale forsvarskunder og et endnu 
højere antal kunder til produkter til civil og militær brug; beklager de begrænsede 
resultater af EDA's kapacitetsudviklingsplan; opfordrer derfor Det Europæiske Råd til at 
iværksætte en revision af det europæiske forsvar og gøre koordineringen af de nationale 
forsvars planlægningsprocesser på EU-plan til en realitet; opfordrer på baggrund af denne 
vurdering næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at iværksætte en omfattende proces til at 
udarbejde en hvidbog om sikkerhed og forsvar for at strømline EU's strategiske 
ambitioner og kapacitetsudviklingsprocesser;

10. opfordrer medlemsstaterne til at synkronisere og i fællesskab at planlægge forvaltningen 
af livscyklussen for deres forsvarskapaciteter; mener, at en fælles europæisk kapacitets-og 
forsvarsmaterielpolitik ville være en forudsætning for at ændre harmoniseringen af 
militære krav over i retning af harmoniseret anskaffelse af udstyr mellem 
medlemsstaterne, således at der skabes betingelser for en vellykket efterspørgselsdreven 
tværnational omstrukturering af forsvarsindustrien i EU;

Behov for en fælles tilgang til standardisering og certificering

11. gentager den fundamentale betydning af standardisering af forsvarsmateriel for 
etableringen af et konkurrencedygtigt indre EU-marked for forsvarsmateriel samt for at 
sikre interoperabilitet og fremme samarbejde om forsvarsmaterielprogrammer, 
sammenlægning og deling af projekter og om bæredygtig interoperabilitet mellem 
medlemsstaternes styrker;

12. minder om, at der er en spredning af konkurrerende industrielle standarder for civile og 
militære produkter; opfordrer Kommissionen til at udvikle flere industrielle standarder 
med tidlig integration af de militære aspekter, som tilvejebringes af EDA; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at deres fremtidige skridt til at fastsætte forsvarsstandarder er 
baseret på de civile forslag fra Kommissionen og de europæiske 
standardiseringsorganisationer;

13. opfordrer medlemsstaterne til at strømline europæiske godkendelsesprocedurer med den 
gensidige anerkendelse af certifikater og den fremtidige udvikling af fælles europæiske 
civile og militære certificeringsprocedurer;

Sikring af forsyningssikkerhed

14. fremhæver i forbindelse med omstrukturering af industrien betydningen af at sikre, at 
forsyningssikkerheden ikke bringes i fare; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen 
til hurtigt at udvikle en omfattende og ambitiøs ordning for forsyningssikkerhed for hele 
EU på grundlag af et system med gensidige garantier, eventuelt ved at gøre brug af 
retsgrundlaget for det permanente strukturerede samarbejde;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til som de første skridt hen imod dette mål til
fulde at udnytte potentialet af generelle og globale licenser i direktiv 2009/43/EF om 



PE516.829v01-00 6/7 PR\1001076DA.doc

DA

forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for 
EU samt at fremskynde arbejdet med at operationalisere rammeordningen om 
forsyningssikkerhed i operationelle hastetilfælde;

16. opfordrer EDA og Kommissionen til at forelægge en fælles ikke-afhængighedsstrategi for 
kritiske teknologier, navnlig hvad angår ubegrænset adgang til og tilgængeligheden af 
civile og militære (dual-use) nye og centrale støtteteknologier, som f.eks. banebrydende 
mikro-/nanoelektronik og fotonik, som må anses som afgørende for FSFP-missionerne;

Et nyt afsæt for samarbejde om forsvarsmateriel

17. opfordrer medlemsstaterne til at afhjælpe den industrielle overkapacitet, der er en følge af 
faldende efterspørgsel ved at lancere nye fælles projekter, og især at udvikle 
nøglekatalysatorer med både civil og militær anvendelse såsom fjernstyrede luftsystemer, 
fremme af udviklingen af højteknologi og bidrage til at opretholde nøglekompetencer i 
Europa; opfordrer EU til at deltage i fælles projekter gennem erhvervelsen af kapaciteter 
med dobbelt anvendelse og det mulige indkøb af prototyper;

18. opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd på grundlag af den eksisterende ordning 
mellem EDA og Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) til at 
sikre en vellykket gennemførelse af fælles projekter og opnå stærkere forbindelser mellem 
de to organisationer;

19. opfordrer Det Europæiske Råd til at gøre det muligt for EDA fuldt ud at påtage sig sin 
institutionelle rolle; opfordrer medlemsstaterne til at yde tilstrækkelig finansiering til EDA 
for det fulde spektrum af dets missioner og opgaver; er af den opfattelse, at dette bedst kan 
gøres ved at finansiere agenturets personaleudgifter og løbende udgifter over Unionens 
budget begyndende med den kommende flerårige finansielle ramme; 

Støtte ti FSFP-missioner via europæisk forskning og udvikling

20. glæder sig over Kommissionens planer om at iværksætte en forberedende foranstaltning 
for den EU-finansierede forskning til støtte for FSFP-missioner og opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde et konkret forslag som en forløber for sådanne programmer 
tidligt i den kommende flerårige finansielle ramme;

21. mener, at EDTIB-relateret forsvarsforskning og -innovation stadig er på et gyldigt etisk 
grundlag; konstaterer, at et helt kapitel af Lissabontraktaten er afsat til den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik, der omfatter forskning i forsvarsteknologi og udformning 
af et fælles EU-forsvar;

22. opfordrer EDA til at arbejde videre med sin resultatliste af vellykkede fælles 
investeringsprogrammer og arbejde sammen med Kommissionen med henblik på at 
iværksætte forsknings- og udviklingsprogrammer, der er baseret på artikel 185 i TEUF;

Styrkelse af det indre marked for forsvarsmateriel

23. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at direktiverne fra 2009 om 
indkøb og overførsel af forsvarsmateriel anvendes korrekt og konsekvent, navnlig med 
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hensyn til undtagelser for EU-reglerne i artikel 346 i TEUF; opfordrer Kommissionen til 
at øge bestræbelserne på at opnå lige konkurrencevilkår på markedet for forsvarsmateriel, 
at begrænse brugen af markedsforvridende praksis til det absolutte minimum af behørigt 
dokumenterede undtagelser;  påpeger især behovet for at styrke kontrollen med statsstøtte;

24. opfordrer medlemsstaterne, EDA og Kommissionen til at arbejde sammen hen imod en 
gradvis udfasning af krav om modydelser og samtidig fremme integrationen af mindre 
medlemsstaters industrier i det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis ved 
hjælp af andre midler end modydelser;

EDTIB i en global kontekst

25. bemærker, at udviklingen af en levedygtig EDTIB kun kan opfattes som en del af det 
globale marked, og opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Råd til at tilnærme sig 
spørgsmålet med et globalt perspektiv; mener, at det vil være i strid med målet om 
styrkelse af konkurrenceevnen af den europæiske forsvarsindustri, hvis der træffes 
protektionistiske foranstaltninger;

26. beklager den nuværende ulighed med hensyn til gensidig markedsadgang mellem USA og 
Europa, og den deraf følgende ubalance i handlen med forsvarsmateriel; kræver, at der 
gøres en indsats for at opnå reel gensidighed i adgangen til offentlige indkøb af 
forsvarsmateriel på begge sider af Atlanten;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes 
parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.


