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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för utrikesfrågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att den senaste tidens ekonomiska nedgång har lett till en rad 
nedskärningar i de flesta medlemsstaternas försvarsbudgetar.

2. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna snarast måste göra sina 
försvarsmarknader mer transparenta och öppna, för att göra den europeiska 
försvarsindustrin mer konkurrenskraftig. Parlamentet anser att direktiv 2009/81/EG om 
upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet stärker den inre marknaden genom att 
förenkla upphandlingsreglerna inom försvarssektorn. 

3. Europaparlamentet betonar att utnyttjandet av innovativa upphandlingsmetoder (framför 
allt sammanläggning av behov, användning av IKT och incitament till forskning och 
utveckling) bör främjas vid upphandling av försvarsutrustning, eftersom dessa metoder är 
särskilt lämpliga på detta område och kan spela en viktig roll för att minska 
administrationen och kostnaderna i förbindelse med upphandlingsförfarandena.

4. Europaparlamentet uppmanar bestämt medlemsstaterna att även vidta åtgärder för att 
undanröja dubbelarbete och överskottskapacitet inom sektorn genom ökat samarbete på 
den inre marknaden. Parlamentet framhäver de potentiella fördelarna med gemensamma 
upphandlingar i form av stordriftsfördelar och driftskompatibilitet.

5. Europaparlamentet påminner om att de kontrakt som tilldelas på försvars- och 
säkerhetsområdet ofta är tekniskt komplicerade. Parlamentet betonar att man för att 
underlätta gränsöverskridande anbud måste se över inkompatibla eller disproportionerliga 
tekniska krav för att minimera och när detta är möjligt undanröja hindren på den inre 
marknaden.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska försvarsbyrån och kommissionen att samarbeta 
för att främja integrationen av mindre medlemsstaters industrier med den europeiska 
tekniska och industriella basen på försvarsområdet med hjälp av andra metoder än 
offsetaffärer.

7. Europaparlamentet noterar att fragmenteringen av den europeiska försvarsmarknaden 
hindrar små och medelstora företag att öka sin andel på denna marknad.  Parlamentet 
betonar vikten av att små och medelstora företag kan delta i processen med att skapa 
produkter till försvarsutrustningssektorn.  Parlamentet uppmanar därför bestämt 
kommissionen att anta nya förslag för att underlätta deras tillträde till den europeiska 
försvarsindustrin.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 
uppnå cybersäkerhet som en integrerad del av försvarssektorn.


