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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påpekar att den budgetkonsolidering som nu genomförs runtom i EU 
kan leda till att program i avsevärd grad dras in, reduceras eller försenas i nästan samtliga 
medlemsstater, vilket i sin tur skulle kunna skada den europeiska försvarsindustrin.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas av olika politiska strategier i de olika länderna, 
vilket kan förvärra de negativa effekterna på industrin. Europaparlamentet betonar därför 
att försvarsindustrins konkurrenskraft och återhämtningsförmåga måste förbättras för att 
minimera de negativa effekterna.

3. Avsaknaden av en gemensam försvarsindustripolitik har lett till en allt mer fragmenterad 
försvarsmarknad vad gäller efterfråga, bestämmelser, standarder och utbud. Samtidigt 
konstaterar Europaparlamentet att en gemensam försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s försvarsindustripolitik bör främja ett flerdimensionellt samarbete 
som gagnar EU. I detta syfte bör denna politik ange de huvudsakliga målsättningarna för 
industrin, kartlägga de relativa fördelarna och de strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven om upphandling och överföringar, som syftar 
till att öka konkurrensen och underlätta handeln med försvarsmateriel. Parlamentet 
uppmuntrar till en ytterligare konsolidering av utbudet genom projekt för forskning och 
teknisk utveckling eller genom samordning av efterfrågan på delad kapacitet, vilket bör 
ske med hjälp av initiativ för resurssammanslagning och resursdelning och med hänsyn 
tagen till försvarsindustrins intressen. På utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss grad av utbudskonsolidering är oundviklig.


