
PA\1000544NL.doc PE516.798v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2013/2125(INI)

12.8.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie buitenlandse zaken

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

Rapporteur voor advies: Jean-Pierre Audy



PE516.798v01-00 2/5 PA\1000544NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\1000544NL.doc 3/5 PE516.798v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en met name de 
artikelen 21, 42, 45 en 46, alsook de artikelen 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190 en 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) en protocol nr. 10 daarbij,

– gezien Richtlijn 2009/81/EG over overheidsopdrachten van gevoelige aard op het gebied 
van defensie en veiligheid,

– gezien de resoluties van het Europees Parlement van 10 april 2002 over de Europese 
defensie-industrie en van 14 december 2011 inzake de invloed van de financiële crisis op 
de defensiesector,

– gezien de mededeling van de Europese Commissie van 24 juli 2013, getiteld "Naar een 
meer competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector" (COM(2013)0542), de 
verschillende standpunten van de Raad, met name zijn verklaring over de versterking van 
de beveiligings- en defensievermogens en de verschillende conclusies van de Europese 
Raad, met name van 13 en 14 december 2012 met betrekking tot het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid,

– gezien het voorstel van voorzitter Herman Van Rompuy om op 19 en 20 december 
aanstaande een specifieke vergadering van de Europese Raad aan veiligheid en defensie te 
wijden,

– gezien de artikelen 48 en 50 van zijn Reglement,

Inleiding

1. meent dat in een veranderende wereld – die wordt geconfronteerd met een crisis zonder 
voorgaande – de Europeanen, die zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om op te treden op het internationale toneel, door 
de Europese samenwerking te versterken met het oog op het ontwikkelen van de beste 
militaire en veiligheidsvermogens ter wereld, gebaseerd op de meest geavanceerde en ook 
grensverleggende technologieën;

2. is ingenomen met het initiatief van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van 
Rompuy, om de staats- en regeringsleiders te verzoeken de algemene politieke 
beleidslijnen en prioriteiten voor de EU op het gebied van veiligheid en defensie te 
bepalen;

Industrieel beleid

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is om een einde te maken aan de versnippering van de 
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defensiemarkt zowel op het gebied van vraag, aanbod en reglementering als inzake 
geldende normen;

4. meent dat de defensiemarkten erkend moeten worden als specifieke markten omdat de 
vraag bijna uitsluitend van overheden komt, het aanbod beperkt is en zij onderworpen zijn 
aan een strenge geheimhouding;

5. meent dat de defensie-industrie ook specifiek is omdat zij rekening moet houden met 
lange periodes van ontwikkeling, waarbij zij de systemen gedurende vele tientallen jaren 
bedrijfsklaar moet houden, alsook met de hoge en toenemende kosten van programma's 
waarbij de afzet van producten sterk gecontroleerd wordt door de regeringen van de 
lidstaten;

6. steunt de dualiteit van de industriële beveiligings- en defensievermogens, met name op het 
gebied van de ruimtevaart, de scheepvaart en de burgerluchtvaart;

7. verzoekt de Raad steun te verlenen aan de industriële en technologische defensiebasissen 
die gekenmerkt zijn door de bijzonderheden van bepaalde materialen waarvoor het 
belangrijk is een strategische autonomie en een operationele onafhankelijkheid te 
behouden, en ook de industrieën te erkennen die actief zijn in de defensiesector door hun 
een bijzonder statuut te verlenen, bijvoorbeeld het statuut van Europese 
defensiemarktoperator;

8. meent dat de Europese defensiemarktoperatoren die steun ontvangen van Europese 
programma's, normen moeten respecteren op het gebied van werkgelegenheid, 
besluitvormingsorganen en productie op het Europees grondgebied, met het oog op hun 
bescherming, alsook op het gebied van wetenschappelijke en technologische kennis;

Onderzoek en innovatie

9. herinnert aan het belang van onderzoek en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept het belang van het onderzoeksprogramma Horizon 2020;

10. steunt de Commissie en het Europees Defensieagentschap (EDA) in hun inspanningen om 
er in het raam van de samenwerking voor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek in 
het kader van het programma Horizon 2020 ook kunnen profiteren van het onderzoek 
inzake innovatie op het gebied van defensie, en om de synergieën tussen de civiele en de 
militaire sector te optimaliseren; vraagt dat wordt gezocht naar manieren om gebruik te 
maken van publiek-private financiering door middel van de oprichting van 
gemeenschappelijke ondernemingen overeenkomstig artikel 187 VWEU;

11. onderstreept dat moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn van samenwerking 
en bundeling op het gebied van onderzoek en innovatie op het hoogste technische niveau, 
wijst erop dat de resultaten van het onderzoek op het gebied van defensie degelijk moeten 
worden beschermd, en vindt dat moet worden nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen.
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Ruimtevaart

12. is ervan overtuigd dat het gebied van de ruimtevaart een sleutelrol vervult in de defensie-
en veiligheidssector; wijst erop dat een industrie moet worden gehandhaafd die 
innoverend en technologisch geavanceerd is;

13. is opgetogen over de instelling van een Europees satellietsysteem zoals Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de ontwikkeling van een dergelijk systeem een sterke impuls 
zal geven aan de ruimtevaartindustrie en een gelegenheid biedt om een stevige industriële 
basis te ontwikkelen alsook een Europese defensietechnologie;

ICT en computerbeveiliging

14. vraagt de lidstaten, de industrieën en de Commissie ervoor te zorgen dat, op het gebied 
van informatica, de gebruikte onderdelen en informaticaprogramma's in de EU worden 
geproduceerd, om minder kwetsbaar te zijn voor cyberaanvallen;

15. roept de Commissie en de lidstaten op tot onderlinge samenwerking om te garanderen dat 
de cyberveiligheid een integrerend onderdeel van de defensiesector vormt;

Samenwerking op gebied van interoperabiliteit

16. meent dat het Europees defensiemateriaal optimaal moet kunnen worden gebruikt in 
gemeenschappelijke acties;

17. wijst op het belang van interoperabiliteit; onderstreept dat standaardisering positieve 
gevolgen zal hebben voor het concurrentievermogen van de defensie-industrie en voor de 
doeltreffendheid van het materiaal;

Technologie

18. meent dat de defensie-industrie in de EU de meest innoverende ter wereld moet zijn zowel 
in militair als in civiel opzicht;

Conclusie

19. stelt voor aan de Raad, zonder zich in het wetgevend werk te mengen, om de nodige 
impulsen aan de Europese Unie te geven en de algemene politieke beleidslijnen en 
prioriteiten te bepalen ter versterking van de Europese industriële en technologische 
defensiebasis, die een noodzakelijke factor is om de volkeren en burgers van Europa, 
verenigd in een gemeenschappelijke lotsbestemming, de garantie te geven dat zij in vrede 
kunnen leven en zich er gezamenlijk kunnen voor inzetten dat Europa een van de beste 
plekken in de wereld is om te leven en hun waarden te verdedigen.


