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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om det europeiska försvarets industriella och tekniska bas
(2013/2125(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 13–14 december 2012 och 
av processen inför Europeiska rådets möte om försvarsfrågor som planeras den 
19-20 december 2013,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 juli 2013 Mot en mer 
konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor (COM(2013)0542),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 december 2007 En strategi för en 
starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU (COM(2007)0764),

– med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin, som antogs av Europeiska rådet 
den 12 december 2003, och av rapporten om dess genomförande, som godkändes vid 
Europeiska rådets möte den 11–12 december 2008,

– med beaktande av strategin för det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, 
som antogs av Europeiska försvarsbyråns styrelse den 14 maj 2007,

– med beaktande av rådets beslut 2011/411/Gusp av den 12 juli 2011 om Europeiska 
försvarsbyråns stadga, säte och verksamhetsregler och om upphävande av gemensam 
åtgärd 2004/551/Gusp1,

– med beaktande av resolutionerna av den 22 november 2012 om genomförandet av den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken2 och av den 14 december 2011 om 
finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2013).

En operativ gemensam säkerhets- och försvarspolitik förutsätter att det europeiska 
försvaret har en stark industriell och teknisk bas

1. Europaparlamentet påminner om att en operativ gemensam säkerhets- och försvarspolitik 
förutsätter att det europeiska försvaret har en stark industriell och teknisk bas, vilket är 
mycket viktigt för unionens kapacitet att garantera sina medborgares säkerhet, skydda sina
värden och främja sina intressen.

2. Europaparlamentet påminner om nivån på de operativa ambitioner som skissas i rådets 

                                               
1 EUT L 183, 13.7.2011, s. 16.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0455.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0574.
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uttalande om kapacitetsuppbyggnad av den 11 december 2008 och om de civila och 
militära uppdrag som avses i artikel 43.1 i EU-fördraget. Parlamentet påminner om 
medlemsstaternas åtagande att förbättra sin militära kapacitet, och uppmanar Europeiska 
rådet att inleda utformningen av en europeisk politik för kapacitet och försvarsmateriel i 
detta syfte, i enlighet med artikel 42.3 i EU-fördraget.

3. Europaparlamentet påpekar att det globala strategiska landskapet förändras, att 
försvarsbudgetarna minskar och att de europeiska försvarsindustriföretagen anpassar sig 
till denna situation genom att lägga tonvikten vid export till tredjeländer. Nackdelen med 
detta består i att känslig teknik och immateriella rättigheter överförs samt tillverkningen 
utlokaliseras utanför EU. Parlamentet är bekymrat över de minskade 
försvarsinvesteringarna, som alltmer kommer att utsätta det europeiska försvarets 
industriella och tekniska bas för risken att dess verksamhet övertas och begränsas av 
tredjeländer med andra strategiska intressen.

4. Europaparlamentet understryker att EU:s industripolitik, rymdpolitik och 
forskningspolitik utsträcker sig till försvarssektorn i och med Lissabonfördragets 
ikraftträdande. Parlamentet påpekar att unionens program på andra områden, t.ex. intern 
säkerhet och gränssäkerhet, katastrofhantering och utveckling, erbjuder avsevärda 
möjligheter till gemensam utveckling av kapacitet som är relevant för dessa 
politikområden och för genomförandet av GSFP-uppdrag.

5. Europaparlamentet påminner om behovet av framsteg vid konsolideringen av det 
europeiska försvarets industriella och tekniska bas, eftersom försvarsindustrin inte längre 
kan vara hållbar på strikt nationella grunder i någon av medlemsstaterna i och med att 
tekniken blir alltmer sofistikerad och kostsam, den internationella konkurrensen ökar och 
försvarsbudgetar och tillverkningsvolymer minskar. Parlamentet beklagar att sektorerna
för utrustning till lands och sjöss fortfarande till övervägande del är fragmenterade efter 
nationella skiljelinjer, även om en viss koncentration har uppnåtts inom den europeiska 
rymdfartsindustrin.

6. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande av den 24 juli 2013 och 
utrikestjänstens förslag till rapport. Parlamentet beklagar att kommissionen och 
utrikestjänsten inte har utfärdat någon gemensam förklaring på europeisk nivå inför 
Europeiska rådets försvarstoppmöte i december 2013.

7. Europaparlamentet påminner om att kommissionen och EU:s försvarsministrar redan 2007 
betonade behovet av skyndsamma åtgärder inom detta område, genom ett relaterat 
kommissionsmeddelande och Europeiska försvarsbyråns strategi för det europeiska 
försvarets industriella och tekniska bas. Parlamentet beklagar att man efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande regelbundet ignorerat möjligheterna att lägga fram 
genomföranderapporter och uppdateringsstrategier. Parlamentet anser det beklagligt att 
det inte görs någon sammanfattning av tidigare strategier i det nya meddelandet och
uppmanar kommissionen och Europeiska försvarsbyrån att i framtiden utveckla en 
gemensam strategi för det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, utgående 
från tidigare erfarenheter.

8. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut att ta med stärkandet av Europas 
försvar på föredragningslistan för sitt toppmöte i december. Parlamentet uppmanar 
Europeiska rådet att ge de nya impulser som behövs för att stödja en genuint europeisk 
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industriell och teknisk bas för försvaret som kommer att vara kapacitetsstyrd och främja 
samverkanseffekter, göra det möjligt att använda resurserna effektivt, förhindra 
dubbelarbete och vara integrerad och konkurrenskraftig på världsmarknaden.

Harmonisering av krav och konsolidering av efterfrågan

9. Europaparlamentet anser det beklagligt att de senaste insatserna för att konsolidera 
efterfrågan inte har åtgärdat den splittring som råder med avseende på efterfrågan i EU, 
där det finns 28 nationella kunder inom försvarssektorn och ett ännu större antal kunder på 
området produkter för civila och militära ändamål. Parlamentet beklagar att resultaten av 
Europeiska försvarsbyråns kapacitetsutvecklingsplan varit begränsade och uppmanar 
därför Europeiska rådet att inleda en process för översyn av Europas försvar och göra 
verklighet av samordningen av nationella försvarsplaneringsprocesser på unionsnivå.
Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik att med utgångspunkt i denna utvärdering ta initiativ till 
en vittomfattande process för att utarbeta en vitbok om säkerhet och försvar som gör det 
möjligt att rationalisera EU:s strategiska ambitioner och kapacitetsutvecklingsprocesser.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att synkronisera och gemensamt planera 
livscykelhanteringen av sin försvarskapacitet. Parlamentet anser att en gemensam EU-
politik för kapacitet och försvarsmateriel vore en förutsättning för att harmoniseringen av 
militära krav ska kunna utvecklas till samordning av inköpen av utrustning mellan 
medlemsstaterna och därmed skapa förutsättningar för en framgångsrik, efterfrågestyrd 
gränsöverskridande omstrukturering av EU:s försvarsindustri.

Behovet av en gemensam standardiserings- och certifieringsmetod

11. Europaparlamentet upprepar att standardisering av försvarsutrustning är avgörande för en 
konkurrenskraftig gemensam europeisk försvarsmarknad, uppnående av 
driftskompatibilitet och underlättande av samarbetet kring program på
försvarsmaterielområdet, liksom för sammanslagning och gemensamt utnyttjande av 
projekt samt för en hållbar driftskompatibilitet mellan medlemsstaternas styrkor.

12. Europaparlamentet påminner om att det finns allt fler konkurrerande industristandarder för 
produkter för civila och militära ändamål, och uppmanar kommissionen att utveckla fler 
industristandarder och i ett tidigt skede integrera de militära aspekter som framförs av 
Europeiska försvarsbyrån. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras 
framtida åtgärder för fastställande av försvarsstandarder utgår från de förslag om det civila 
området som framförts av kommissionen och europeiska standardiseringsorganisationer.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att rationalisera de europeiska 
certifieringsförfarandena genom att i införa ömsesidigt erkännande av certifikat och 
framtida utveckling av gemensamma europeiska civila och militära 
certifieringsförfaranden.

Att garantera en tryggad försörjning

14. I samband med omstruktureringen av industrin framhåller Europaparlamentet vikten av att 
man inte äventyrar en tryggad försörjning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att snarast utveckla ett vidsträckt, ambitiöst och unionsomfattande system 
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för försörjningstrygghet utgående från ett system med ömsesidiga garantier som eventuellt 
har det permanenta strukturerade samarbetet som rättslig grund.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att som ett första steg mot detta mål till 
fullo utnyttja möjligheterna med generella och globala tillstånd enligt direktiv 2009/43/EG 
om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom 
gemenskapen, och att påskynda arbetet med att göra 2006 års ramavtal om tryggad 
försörjning i trängda operativa situationer tillämpbart.

16. Europaparlamentet uppmanar Europeiska försvarsbyrån och kommissionen att lägga fram 
en gemensam strategi om oberoende av kritisk teknik, särskilt när det gäller att få 
obegränsad tillgång till och kunna utnyttja ny och central möjliggörande teknik för civila 
och militära ändamål (med dubbla användningsområden), t.ex. banbrytande 
mikro-/nanoelektronik och fotonik, som måste betraktas som kritisk för GSFP-uppdrag.

Att ge det europeiska försvarsmaterielsamarbetet nya impulser

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med den industriella 
överkapacitet som beror på att efterfrågan avtagit genom att inleda nya gemensamma 
projekt och framför allt att ta fram möjliggörande funktioner med civila och militära 
tillämpningsområden, t.ex. fjärrstyrda flygsystem, som främjar utvecklingen av 
spjutspetsteknik och bidrar till att nyckelkompetenser bevaras i Europa. Parlamentet 
uppmanar EU att delta i gemensamma projekt genom att anskaffa kapacitet med dubbla 
användningsområden och eventuellt upphandla prototyper.

18. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att mot bakgrund av den befintliga 
administrativa överenskommelsen mellan Europeiska försvarsbyrån och Gemensamma 
organisationen för samarbete om försvarsmateriel (Occar) se till att de gemensamma 
projekten avslutas med framgång och att planera en starkare koppling mellan dessa 
två organisationer.

19. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att göra det möjligt för Europeiska 
försvarsbyrån att helt och fullt ta på sig sin institutionella roll. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utan dröjsmål ge Europeiska försvarsbyrån tillräcklig finansiering för 
att den ska kunna utföra alla sina uppdrag och uppgifter. Parlamentet anser att detta bäst 
skulle åstadkommas genom att byråns personalkostnader och löpande utgifter finansieras 
ur EU:s budget, från och med nästa fleråriga budgetram.

Att stödja GSFP-uppdrag genom europeisk forskning och utveckling 

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att inleda en förberedande åtgärd för 
EU-finansierad forskning som stöder GSFP-uppdrag, och uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett särskilt förslag som grundval för sådana program i ett tidigt skede inom den 
kommande fleråriga budgetramen.

21. Europaparlamentet anser att försvarsrelaterad forskning och innovation som hänför sig till 
det europeiska försvarets industriella och tekniska bas har en giltig etisk grund, och
konstaterar att ett helt kapitel i Lissabonfördraget ägnas åt GSFP, som omfattar forskning 
kring försvarsteknik och utformningen av ett gemensamt försvar för unionen.
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22. Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska försvarsbyrån att fortsätta sina framgångsrika 
gemensamma investeringsprogram och samarbeta med kommissionen för att inleda 
forsknings- och utvecklingsprogram enligt artikel 185 i EUF-fördraget.

Att stärka den inre marknaden för försvarsmateriel

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att 2009 års 
direktiv om upphandling och överföringar av försvarsrelaterade produkter tillämpas 
korrekt och konsekvent, särskilt när det gäller eventuella undantag från EU:s 
bestämmelser enligt artikel 346 i EUF-fördraget. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att utöka insatserna för att skapa jämlika villkor på marknaden för 
försvarsmateriel och begränsa marknadssnedvridande praxis till ett absolut minimum av 
vederbörligen motiverade undantag. Parlamentet påpekar särskilt att kontrollen av statliga 
stöd bör stärkas.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, Europeiska försvarsbyrån och 
kommissionen att tillsammans verka för en successiv utfasning av offsetaffärer samtidigt 
som man främjar integrationen av mindre medlemsstaters industrier i den tekniska och 
industriella basen för det europeiska försvaret med hjälp av andra verktyg än offsetaffärer.

Det europeiska försvarets industriella och tekniska bas i ett globalt sammanhang

25. Europaparlamentet konstaterar att det europeiska försvarets industriella och tekniska bas 
enbart kan utformas som en del av den globala marknaden och uppmuntrar kommissionen 
och Europeiska rådet att behandla dessa frågor ur ett globalt perspektiv. Parlamentet anser 
att protektionistiska åtgärder skulle gå stick i stäv mot målet att stärka den europeiska 
försvarsindustrins konkurrenskraft.

26. Europaparlamentet beklagar djupt de ojämlikheter i fråga om ömsesidigt marknadstillträde 
som förekommer mellan Förenta staterna och EU och den obalans som de medför för 
handeln med försvarsmateriel. Parlamentet efterlyser insatser för att skapa verklig 
ömsesidighet när det gäller att få tillgång till upphandling av försvarsmateriel på bägge 
sidor om Atlanten.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådets ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, 
Natos parlamentariska församling samt Natos generalsekreterare.


