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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat de huidige fiscale consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke bezuinigingen 
en vertragingen in de programma's van nagenoeg alle lidstaten kan leiden, hetgeen de 
Europese defensie-industrie negatief kan beïnvloeden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-industrie gekenmerkt wordt door uiteenlopende 
nationale beleidsprogramma's en dat dit gegeven de negatieve gevolgen voor de industrie 
nog zou kunnen versterken; benadrukt bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-industrie moet worden verhoogd om de negatieve 
impact zo klein mogelijk te houden;

3. merkt op dat het ontbreken van een communautair beleid inzake de defensie-industrie tot 
een grotere versplintering van de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, regelgeving, 
normen en bevoorrading heeft geleid; erkent dat een communautair beleid inzake de 
defensie-industrie economische voordelen zou opleveren maar wijst er op dat een 
dergelijk beleid tegelijk tot een aantasting van de soevereiniteit van elke afzonderlijke 
lidstaat zou kunnen leiden; meent daarom dat een Europees beleid inzake de defensie-
industrie meerdimensionale samenwerking zou moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren in kaart te brengen en de rol van het EDA en 
de NAVO voor de ondersteuning van samenwerking tussen de lidstaten te benadrukken;

4. is ingenomen met de richtlijnen over aanbestedingen en overdrachten, die tot doel 
hebben de mededinging te vergroten en de verspreiding van defensiegerelateerde 
producten te vereenvoudigen; moedigt een versterking van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van de vraag voor gedeelde capaciteiten, rekening 
houdend met de zorgen van de defensie-industrie; merkt op dat minder competitieve 
bedrijven die geen op export gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen leggen, een 
diversificatie van hun portefeuille zouden moeten nastreven, met dien verstande dat een 
zekere consolidatie van de bevoorrading onvermijdelijk is.


