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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt 
artiklarna 21, 42, 45 och 46, samt artiklarna 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190 och 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) och dess protokoll nr 10,

– med beaktande av direktiv 2009/81/EG om offentlig upphandling av känslig karaktär på 
försvars- och säkerhetsområdena,

– med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av den 10 april 2002 om den 
europeiska försvarsindustrin och den 14 december 2011 om finanskrisens följder för 
försvarssektorn i EU:s medlemsstater,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 24 juli 2013 Mot en mer 
konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor (COM(2013)0542), rådets 
olika ståndpunkter, bland annat dess förklaring om att stärka säkerhets- och 
försvarskapaciteten, samt slutsatserna från Europeiska rådets möten, särskilt av den 13 och 
14 december 2012, angående den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

– med beaktande av förslaget från ordförande Herman Van Rompuy att ägna ett helt möte 
med Europeiska rådet åt frågor om säkerhet och försvar den 19 och 20 december 2013,

– med beaktande av artiklarna 48 och 50 i arbetsordningen.

Inledning

1. I en föränderlig värld och inför en kris utan tidigare motstycke, anser Europaparlamentet 
att Europas medborgare, förenade i sin strävan efter gemensamma mål, måste skydda sig 
och tillsammans ta sitt strategiska ansvar att ingripa på den internationella scenen genom 
att stärka det europeiska samarbetet för att utveckla världens bästa försvars- och 
säkerhetskapacitet på grundval av den mest avancerade tekniken, inklusive 
spjutspetsteknik.

2. Europaparlamentet lyckönskar Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy till 
initiativet att uppmana stats- och regeringscheferna att fastställa EU:s allmänna politiska 
riktlinjer och prioriteringar på säkerhets- och försvarsområdet.

Industripolitik

3. Europaparlamentet anser att tiden är mogen att få ett slut på marknadsfragmenteringen på
försvarsområdet vad gäller såväl efterfrågan, utbud och reglering som standarder. 

4. Europaparlamentet anser att marknaderna på försvarsområdet har en unik karaktär som 
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måste erkännas, med tanke på att efterfrågan nästan undantagslöst kommer från stater,
utbudet är begränsat och förfarandena präglas av mycket stor sekretess.

5. Europaparlamentet anser att försvarsindustrin också har en unik situation eftersom den 
måste ägna mycket lång tid åt utveckling, med skyldighet att underhålla system i flera 
årtionden, och har stora och växande programkostnader, med avsättningsmöjligheter för 
sina produkter som är mycket hårt kontrollerade av medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet ger sitt stöd till säkerhets- och försvarsindustrins kapacitet med dubbla 
användningsområden, t.ex. på rymdområdet och inom sjöfarten och den civila luftfarten.

7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att ge sitt stöd till försvarets industriella 
och tekniska bas, som utgörs av viss utrustning för vilken det är viktigt att bibehålla 
strategiskt oberoende och operativ självständighet, och att ge särskild status åt företag 
inom försvarsindustrin, t.ex. europeisk ekonomisk försvarsoperatör.

8. Europaparlamentet anser att europeiska ekonomiska försvarsoperatörer för att få ta del av 
europeiska program bör uppfylla krav beträffande sysselsättning, beslutfattande och 
tillverkning på europeiskt territorium, för att möjliggöra skydd av detta territorium, samt 
krav på vetenskaplig och teknisk kompetens. 

Forskning och innovation

9. Europaparlamentet påminner om vikten av forskning och innovation på försvars- och 
säkerhetsområdet och understryker vikten av forskningsprogrammet Horisont 2020.  

10. Europaparlamentet ger sitt stöd till kommissionen och Europeiska försvarsbyrån i deras 
insatser för att genom samarbete se till att forskningsresultaten från Horisont 2020 även 
kan gagna den forskning som är kopplad till innovation på försvarsområdet och att 
optimera synergieffekterna mellan det civila och det militära. Parlamentet uppmanar också 
till undersökande av hur man kan använda offentlig-privat finansiering genom att bilda 
gemensamma företag i enlighet med artikel 187 i EUF-fördraget.

11. Europaparlamentet understryker att man måste undersöka möjligheterna till samarbete och 
sammanslagning på området för forskning och innovation på högsta tekniska nivå, 
noggrant skydda resultaten från forskning på försvarsområdet och utreda Europeiska 
försvarsbyråns eventuella roll på området. 

Rymdfrågor

12. Europaparlamentet anser bestämt att rymden spelar en viktig roll inom försvars- och 
säkerhetssektorn. Parlamentet understryker vikten av att behålla en innovativ industri på 
teknisk toppnivå. 

13. Europaparlamentet gläder sig över utvecklingen av det europeiska satellitsystemet Galileo 
och Copernicusprogrammet. Parlamentet understryker att utvecklingen av ett sådant 
system ger stor stimulans till rymdindustrin och utgör en möjlighet att utveckla en stark 
industribas och en europeisk försvarsteknologi.
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Informations- och kommunikationsteknik och it-säkerhet

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, branschen och kommissionen att se till att 
komponenter och dataprogram tillverkas i EU för att minska sårbarheten för it-angrepp.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 
göra it-säkerhet till en integrerad del av säkerhets- och försvarssektorn.

Samarbete för kompatibilitet

16. Europaparlamentet anser att europeisk försvarsutrustning måste kunna användas på bästa 
möjliga sätt vid gemensamma insatser.

17. Europaparlamentet noterar vikten av kompatibilitet och understryker att standardisering 
kommer att medföra positiva resultat för försvarsindustrins konkurrenskraft och för 
utrustningens effektivitet.

Teknik

18. Europaparlamentet anser att EU:s försvarsindustri måste bli världens mest innovativa, i 
både militärt och civilt hänseende. 

Slutsats

19. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att, utan att blanda sig i 
lagstiftningsarbetet, ge unionen de impulser som behövs och bestämma dess allmänna 
politiska riktlinjer och prioriteringar för att stärka det europeiska försvarets industriella 
och tekniska bas, som är en nödvändig beståndsdel i ansträngningarna för att Europas 
medborgare, förenade i sin strävan efter gemensamma mål, tryggt ska kunna leva i fred 
och tillsammans befästa Europas ställning som den plats i världen där det är bäst att leva 
och försvara de europeiska värderingarna.


