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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. wijst erop dat de recente economische recessie ertoe heeft geleid dat de meeste lidstaten 
een aantal bezuinigingen op hun defensiebegroting hebben doorgevoerd;

2. herinnert eraan dat de lidstaten de transparantie en toegankelijkheid van hun 
defensiemarkt dringend moeten vergroten, teneinde het concurrentievermogen van de 
Europese defensie-industrie te versterken; is van mening dat Richtlijn 2009/81/EG inzake 
het plaatsen van defensie- en gevoelige veiligheidsopdrachten de interne markt versterkt, 
doordat de aanbestedingsregels in de defensiesector minder complex zijn geworden;

3. onderstreept dat een sterker gebruik van innovatieve aanbestedingstechnieken – met name 
bij het bundelen van eisen, het gebruik van ict en het bieden van stimulansen voor O&O –
aangemoedigd dient te worden bij defensieaankopen, omdat zij wellicht bijzonder 
geschikt zijn op dit gebied en een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van 
het administratieve werk en de kosten in verband met aanbestedingsprocedures;

4. dringt er bij de lidstaten op aan ook maatregelen te nemen om een einde te maken aan 
dubbel werk en overtollige capaciteit in de sector door de samenwerking op de interne 
markt op te voeren; wijst op de potentiële baten van gezamenlijke aankopen in de vorm 
van schaalvoordelen en interoperabiliteit;

5. herinnert eraan dat de opdrachten die op het gebied van defensie en beveiliging worden 
gegund, vaak technisch complex zijn; onderstreept dat ter vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende aanbestedingen incompatibele of onevenredige technische eisen 
tegen het licht moeten worden gehouden om de hindernissen op de interne markt tot een 
minimum te beperken en, waar mogelijk, uit de weg te ruimen;

6. verzoekt het Europees Defensieagentschap en de Commissie samen te werken om de 
integratie van de industrieën van kleinere lidstaten in het industriële en technologische 
fundament van de Europese defensie met andere middelen te bevorderen dan via 
compensaties;

7. merkt op dat de versnippering van de Europese defensiemarkt kleine en middelgrote 
ondernemingen belemmert bij het uitbreiden van hun aandeel op deze markt; onderstreept 
dat het van belang is dat kleine en middelgrote ondernemingen mogelijkheden krijgen om 
deel te nemen aan de ontwikkeling van producten voor de sector defensieapparatuur; 
dringt er daarom op aan dat de Commissie nadere voorstellen goedkeurt om deze 
ondernemingen gemakkelijker toegang te geven tot de Europese defensie-industrie;

8. roept de Commissie en de lidstaten op tot onderlinge samenwerking met als doel de 
cyberveiligheid, als integrerend onderdeel van de defensiesector, te garanderen.


