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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Europese technologische en industriële defensiebasis
(2013/2125(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 13-14 december 2012 en het proces dat 
leidt tot de vergadering van de Europese Raad die gepland staat voor 19 en 20 december 
2013 over defensieaangelegenheden,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 juli 2013 "Naar een meer competitieve en 
efficiënte defensie- en veiligheidssector" (COM(2013)0542),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 december 2007, getiteld "Een strategie 
voor een sterkere en meer concurrerende Europese defensie-industrie" (COM(2007)0764),

– gezien de door de Europese Raad op 12 december 2003 vastgestelde Europese 
Veiligheidsstrategie en het door de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 
goedgekeurde verslag over de uitvoering ervan,

– gezien de strategie voor de Europese technologische en industriële basis voor defensie, die 
op 14 mei 2007 is aangenomen door het bestuur van het Europees Defensieagentschap 
(EDA),

– gezien Besluit 2011/411/GBVB van de Raad van 12 juli 2011 tot vaststelling van het 
statuut, de zetel en de voorschriften voor de werking van het Europees 
Defensieagentschap en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 
2004/551/GBVB1,

– gezien zijn resoluties van 22 november 2012 over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid2 en van 14 december 2011 over de 
gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector in de EU-lidstaten3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2013),

Een krachtige Europese technologische en industriële defensiebasis: randvoorwaarde voor 
een succesvol gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

1. herinnert eraan dat voor een succesvol gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 
een krachtige Europese technologische en industriële defensiebasis (ETID) nodig is, 
aangezien dit een randvoorwaarde is voor Europa om de veiligheid van haar burgers te 

                                               
1 PB L 183 van 13.7.2011, blz. 16.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0455.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0574.
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kunnen waarborgen, haar waarden te beschermen en haar belangen te bevorderen;

2. herinnert aan het niveau van de operationele ambities dat in de verklaring van 
11 december 2008 van de Europese Raad over vermogensversterking aan de dag is gelegd 
en aan de civiele en militaire taken zoals omschreven in artikel 43, lid 1, VEU; wijst erop 
dat de lidstaten hebben toegezegd hun militaire vermogens te verbeteren; verzoekt de 
Europese Raad daartoe een Europees beleid inzake vermogens en bewapening te 
ontwikkelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42, lid 3, VEU;

3. vestigt de aandacht op het veranderende strategische mondiale landschap, de gekrompen 
begrotingen voor defensie en het feit dat de Europese defensie-industrie zich aan deze 
situatie aanpast door zich te richten op de export naar derde landen – ondanks de 
overdracht van gevoelige technologieën en intellectuele-eigendomsrechten – en door de 
productie naar buiten de EU te verplaatsen; maakt zich zorgen over de afname van de 
investeringen in defensie, die ertoe zou kunnen leiden dat de activiteiten in het kader van 
de ETID door derde machten met andere strategische belangen worden beheerst of 
beperkt;

4. onderstreept dat het industrie-, ruimte- en onderzoeksbeleid van de EU met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is uitgebreid naar het domein van 
defensie; wijst erop dat de programma's van de Unie op andere gebieden zoals interne 
beveiliging en grensbewaking, rampenbeheer en ontwikkeling veelbelovende 
vooruitzichten bieden voor de gezamenlijke ontwikkeling van vermogens die relevant zijn 
voor deze beleidsterreinen en voor de uitvoering van GVDB-missies;

5. brengt in herinnering dat er vorderingen moeten worden gemaakt met de ETID, omdat de 
defensiesectoren van de lidstaten – gezien de steeds verfijndere en duurdere 
technologieën, groeiende internationale concurrentie, slinkende defensiebegrotingen en 
productievolumes – niet langer duurzaam kunnen zijn op strikt nationale basis; betreurt 
dat ondanks een zekere bundeling van de middelen in de Europese ruimtevaartindustrie, 
de sectoren voor de uitrusting van landstrijdkrachten en marine nog steeds grotendeels 
langs de nationale grenzen zijn gefragmenteerd;

6. neemt kennis van de mededeling van de Commissie van 24 juli 2013 en van het 
ontwerpverslag van de EDEO; vindt het betreurenswaardig dat de Commissie en de 
EDEO geen gezamenlijke Europese verklaring hebben afgegeven ter voorbereiding op de 
defensietop van de Europese Raad die dit jaar in december zal plaatsvinden;

7. brengt in herinnering dat de Commissie en de EU-ministers van Defensie er al in 2007 in 
een toegewijde Commissiemededeling en via de ETID-strategie van het EDA op wezen 
dat er dringend actie moet worden ondernomen op dit gebied; betreurt de gemiste kansen 
om na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon regelmatig uitvoeringsverslagen 
in te dienen en strategieën te herzien; vindt het spijtig dat in de nieuwe mededeling geen 
balans wordt opgemaakt van vorige strategieën; verzoekt de Commissie en het EDA in de 
toekomst een gezamenlijke ETID-strategie te ontwikkelen, aan de hand van eerdere 
ervaringen;

8. is ingenomen met het besluit van de Europese Raad om het versterken van de defensie van 
Europa op de agenda van zijn decembertop te plaatsen; verzoekt de Europese Raad de 
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nodige nieuwe impulsen te bieden voor de ondersteuning van een daadwerkelijk Europese 
technologische en industriële defensiebasis die capaciteitsgericht is en synergieën 
bevordert, een doeltreffend gebruik van middelen waarborgt, duplicatie voorkomt en een 
geïntegreerde en concurrentiekrachtige positie bekleedt op de wereldmarkt;

Harmonisering van vereisten en bundeling van de vraag

9. betreurt dat eerdere inspanningen om de vraag te bundelen niet hebben geleid tot een 
verbetering in de gefragmenteerde vraag van de EU, met 28 nationale defensieklanten en 
een nog hoger aantal klanten voor producten voor civiel en militair gebruik; is niet 
ingenomen met de beperkte resultaten van het vermogensontwikkelingsplan van het EDA; 
verzoekt daarom de Europese Raad een herzieningsprocedure op te starten voor de 
Europese defensie en ervoor te zorgen dat de coördinatie op EU-niveau van nationale 
procedures voor de ontwikkeling van het defensiebeleid realiteit wordt; verzoekt de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het 
buitenlands en veiligheidsbeleid een alomvattend proces op te starten met het oog op de 
stroomlijning van de strategische ambities en de processen voor vermogensontwikkeling 
van de EU;

10. verzoekt de lidstaten het levenscyclusbeheer van hun defensievermogens op elkaar af te 
stemmen en gezamenlijk te programmeren; is van oordeel dat een gemeenschappelijk 
Europees beleid inzake vermogens en bewapening een randvoorwaarde is voor de 
omzetting van geharmoniseerde militaire vereisten in een geharmoniseerde aanwerving 
van materiaal tussen de lidstaten, wat de basis vormt voor een succesvolle vraaggerichte 
transnationale herstructurering van de defensie-industrie in de EU;

Een gemeenschappelijke aanpak voor standaardisering en certificatie

11. wijst er opnieuw op hoe belangrijk het is defensiemateriaal te standaardiseren, zodat een 
concurrerende interne Europese markt voor defensie kan worden verwezenlijkt, 
interoperabiliteit kan worden gewaarborgd en de samenwerking op het gebied van 
bewapeningsprogramma's kan worden vergemakkelijkt, voor de bundeling en deling van 
projecten en voor een duurzame interoperabiliteit tussen de strijdmachten van de lidstaten;

12. herinnert eraan dat er talloze tegenstrijdige industriële normen voor civiele en militaire 
producten bestaan; verzoekt de Commissie meer industriële normen te ontwikkelen 
waarin de door het EDA geboden militaire aspecten vroegtijdig zijn verwerkt; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat eventuele maatregelen die zij in de toekomst nemen voor de 
vaststelling van defensienormen gebaseerd zijn op de civiele aanbevelingen van de 
Commissie en Europese normalisatieorganisaties;

13. verzoekt de lidstaten de Europese certificatieprocedures te stroomlijnen, onder meer via 
de wederzijdse erkenning van certificaten en de toekomstige ontwikkeling van 
gemeenschappelijke civiele en militaire Europese certificatieprocedures;

Continuïteit van de bevoorrading

14. onderstreept dat het in de context van de herstructurering van de industrie ook van belang 
is dat de continuïteit van de bevoorrading niet in het gedrang komt; verzoekt de lidstaten 



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

NL

en de Commissie spoedig een alomvattende en ambitieuze EU-regeling voor 
gegarandeerde aanvoer te ontwikkelen, gebaseerd op een stelsel van wederzijdse 
garanties, eventueel met gebruik van de rechtsgrond voor permanente gestructureerde 
samenwerking;

15. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij, als eerste stappen in de richting van deze 
doelstelling, volledig gebruikmaken van het potentieel van de algemene en globale 
vergunningen in het kader van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap, en verzoekt ze vaart te maken 
met de inwerkingtreding van de kaderregeling van 2006 inzake de voorzieningszekerheid 
in geval van operationele urgentie;

16. verzoekt het EDA en de Commissie een gezamenlijke onafhankelijkheidsstrategie voor 
kritische technologieën te ontwikkelen, met name met betrekking tot onbeperkte toegang 
tot en beschikbaarheid van civiele en militaire (tweeledige) opkomende en 
sleuteltechnologieën, zoals de allernieuwste micro-/nano-elektronica en fototonica, die 
van essentieel belang zijn voor GVDB-missies;

Een nieuwe impuls voor samenwerking op het gebied van bewapening

17. spoort de lidstaten aan de uit de afnemende vraag voortvloeiende industriële 
overcapaciteit aan te pakken door nieuwe gemeenschappelijke projecten op te starten, en 
met name om factoren van doorslaggevend belang met civiel-militaire toepassingen te 
ontwikkelen, zoals op afstand bestuurde luchtvaartuigen; vraagt de lidstaten voorts 
geavanceerde technologieën te ontwikkelen en de kerncompetenties binnen Europa te 
ondersteunen; is voorstander van EU-deelname aan gemeenschappelijke projecten via de 
verwerving van vermogens voor tweeledig gebruik en mogelijk ook van prototypen;

18. verzoekt de Europese Raad, tegen de achtergrond van de bestaande administratieve 
regeling tussen het EDA en de Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op 
Defensiematerieelgebied (OCCAR), nadrukkelijk toe te zien op een geslaagde 
tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke projecten en te streven naar nauwere banden 
tussen de twee organisaties;

19. verzoekt de Europese Raad het EDA volledig in staat te stellen zijn institutionele rol uit te 
oefenen; wijst de lidstaten er nogmaals op dat zij het EDA van toereikende financiering 
moeten voorzien voor al zijn opdrachten en taken; is de mening toegedaan dat dit het beste 
kan gebeuren door de personeels- en exploitatiekosten van het agentschap uit hoofde van 
de EU-begroting te financieren, en wel vanaf het volgende meerjarig financieel kader;

De ondersteuning van GVDB-missies via Europees onderzoek en ontwikkeling

20. is ingenomen met het voornemen van de Commissie een voorbereidende actie op te 
starten voor door de EU gefinancierd onderzoek ter ondersteuning van GVDB-missies, en 
verzoekt de Commissie om een specifiek voorstel dat vroeg in het volgende meerjarig 
financieel kader kan dienen als voorloper van dergelijke programma's;

21. is van oordeel dat onderzoek en innovatie in het kader van een ETID een geldige ethische 
grondslag heeft; merkt op dat een volledig hoofdstuk van het Verdrag van Lissabon is 
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gewijd aan het GVDB, met inbegrip van onderzoek naar defensietechnologie en het 
scheppen van een kader voor een gemeenschappelijke EU-defensie;

22. spoort het EDA aan zijn goede resultaten op het gebied van geslaagde gezamenlijke 
investeringsprogramma's voort te zetten, en samen te werken met de Commissie aan de 
opzet van programma's voor onderzoek en ontwikkeling op grond van artikel 185 VWEU;

Versterking van de interne markt voor defensiemateriaal

23. verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat de richtlijnen van 2009 
betreffende overheidsopdrachten op defensiegebied correct en coherent worden toegepast, 
met name wat betreft uitzonderingen van de EU-regelgeving in het kader van artikel 346 
VWEU; spoort de Commissie aan haar inspanningen voor gelijke spelregels op de 
defensiemarkt te verhogen, door de toepassing van marktverstorende praktijken te 
beperken tot een strikt minimum van naar behoren gerechtvaardigde afwijkingen; wijst in 
het bijzonder op het feit dat het toezicht op staatssteun moet worden versterkt;

24. verzoekt de lidstaten, het EDA en de Commissie gezamenlijk te streven naar de 
geleidelijke afschaffing van verplichte compensaties en tegelijk de integratie van de 
industrieën van kleinere lidstaten in de ETID te bevorderen met andere middelen dan 
compensaties;

Het ETID in een mondiale context

25. merkt op dat de ontwikkeling van een uitvoerbare ETID alleen kan worden gezien als 
onderdeel van een mondiale markt, en spoort de Commissie en de Europese Raad aan de 
kwestie vanuit een mondiaal oogpunt te benaderen; is van oordeel dat protectionistische 
maatregelen niet zouden stroken met de doelstelling de concurrentiepositie van de 
Europese defensie-industrie te verbeteren;

26. betreurt de huidige ongelijke markttoegang tussen de VS en Europa en de daaruit 
voortvloeiende onevenwichtigheid in de defensiehandel; dringt aan op de verwezenlijking 
van daadwerkelijke wederkerigheid wat betreft de toegang tot overheidsopdrachten op het 
gebied van defensie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de
Europese Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de parlementen van de 
EU-lidstaten, de Parlementaire Vergadering van de NAVO en de secretaris-generaal van 
de NAVO.


