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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. påpeger, at den seneste økonomiske afmatning har ført til en række nedskæringer i de 
fleste medlemsstaters forsvarsbudgetter;

2. minder om, at medlemsstaterne har et presserende behov for øget gennemsigtighed og 
åbenhed på deres markeder for forsvarsmateriel med henblik på at øge den europæiske 
forsvarsindustris konkurrencedygtighed;  finder, at direktiv 2009/81/EF om forsvar og 
indkøb af følsomt sikkerhedsmateriel styrker det indre marked ved at forenkle 
indkøbsreglerne i forsvarssektoren;

3. understreger, at man bør tilskynde til, at der i højere grad benyttes innovative 
indkøbsteknikker - herunder navnlig i relation til sammenlægning af behov, brug af ikt og 
indførelse af incitamenter til FoU - ved indkøb af forsvarsmateriel, da de kan være særligt 
velegnede på dette område og kan spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at reducere 
administration og omkostninger i forbindelse med indkøbsprocedurer;

4. opfordrer medlemsstaterne til også at tage skridt til at afskaffe dobbeltarbejde og 
overkapacitet i sektoren gennem øget samarbejde i det indre marked; fremhæver de 
potentielle fordele ved fælles indkøb i form af stordriftsfordele og interoperabilitet;

5. minder om, at de kontrakter, der indgås på forsvars- og sikkerhedsområdet, er ofte teknisk 
komplicerede; understreger, at man for at lette grænseoverskridende udbud må revidere 
inkompatible eller uforholdsmæssige tekniske krav for at minimere og om muligt fjerne 
hindringerne for det indre marked;

6. opfordrer Det Europæiske Forsvarsagentur og Kommissionen til at arbejde sammen for at 
fremme integrationen af mindre medlemsstaters industrier i det europæiske forsvars 
industrielle og teknologiske basis ved hjælp af andre midler end modydelser;

7. bemærker, at fragmenteringen af det europæiske marked for forsvarsmateriel er en 
hindring for, at små og mellemstore virksomheder kan øge deres andel i dette marked; 
understreger vigtigheden af, at små og mellemstore virksomheder har muligheder for at 
deltage i processen med at skabe produkter til forsvarsmaterielsektoren;  opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at vedtage yderligere forslag for at lette deres adgang til 
den europæiske forsvarsindustri;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med hinanden for at sikre 
cybersikkerheden og betragte dette som en integreret del af forsvarssektoren.


