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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at den igangværende finanspolitiske konsolidering i hele EU i næsten alle 
medlemsstater kan føre til omfattende nedskæringer, indskrænkninger og forsinkelser i 
programmer, hvilket kan påvirke den europæiske forsvarsindustri negativt;

2. understreger, at den europæiske forsvarsindustri er præget af forskellige nationale 
politikker, hvilket kan forværre de negative konsekvenser for sektoren yderligere; 
understreger derfor, at forsvarsindustriens konkurrenceevne og modstandskraft skal øges 
for at minimere de negative følger;

3. bemærker, at fraværet af en fælles forsvarsindustripolitik har ført til en dybere opsplitning 
af forsvarsmarkedet med hensyn til efterspørgsel, forskrifter, standarder og udbud; 
erkender, at en fælles forsvarsindustripolitik giver mening økonomisk, men også truer 
med at underminere den enkelte stats suverænitet; mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme flerdimensionalt samarbejde til gavn for EU og 
skitsere de vigtigste industrielle mål, kortlægge komparative fordele og strategiske 
industrisektorer samt understrege den rolle, EDA og NATO spiller i forbindelse med 
fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne;

4. glæder sig over direktiverne om offentlige indkøb og overførsler, som har til formål at 
øge konkurrencen og fremme omsætningen af forsvarsrelaterede produkter; tilskynder til 
større konsolidering af efterspørgslen gennem fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt kapacitet på grundlag af sammenlægning og 
deling af initiativer og under hensyntagen til forsvarsindustriens bekymringer; bemærker 
på udbudssiden, at mindre konkurrencedygtige virksomheder, der ikke kan gennemføre 
en eksportorienteret vækststrategi, bør koncentrere sig om porteføljespredning, selv om 
en vis konsolidering af udbuddet er uundgåelig.


