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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og 
forsvarsevnen i Europa
(2015/2037(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til Rådets konklusioner af 19.-20. december 2013 om den fælles sikkerheds-
og forsvarspolitik,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. november 2014 om den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 "Hen imod en mere 
konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542) og den 
tilknyttede køreplan for gennemførelse af 24. juni 2014 (COM(2014)0387),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om 
forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for 
Fællesskabet1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres 
indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på 
forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF2,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles 
regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr,

– der henviser til politikrammen for systematisk og langsigtet forsvarssamarbejde, vedtaget 
af Rådet den 18. november 2014,

– der henviser til den ajourførte rammeordning for forsyningssikkerhed mellem deltagende 
medlemsstater, vedtaget af Det Europæiske Forsvarsagenturs Styringskomité i november 
2013 og den tilknyttede adfærdskodeks om prioritering, vedtaget af Det Europæiske 
Forsvarsagenturs Styringskomité i maj 2014,

– der henviser til sine beslutninger af 21. november 2013 om det europæiske forsvars 
industrielle og teknologiske basis3 og af 14. december 2011 om finanskrisens følger for 
forsvarssektoren i EU's medlemsstater4,

                                               
1  EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
2
  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

3  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0514.
4  EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 9.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og 54,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at der blev indført ny lovgivning om det europæiske forsvarsmarked 
under forsvarspakken fra 2009, og at alle 28 medlemsstater har omsat de nye 
bestemmelser i deres nationale retsordener; der henviser til, at det centrale i denne nye 
lovgivning er indførelsen af en reguleringsramme, som bygger på gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og konkurrence, og som tager højde for de særlige forhold i 
forsvarssektoren;

B. der henviser til, at medlemsstaterne er enige om behovet for at udvikle et europæisk 
marked for forsvarsmateriel og -tjenester; der henviser til, at Det Europæiske Råd endda 
har opfordret til, at der oprettes en ordning for forsyningssikkerhed for hele EU; der 
henviser til, at tilstrækkelig kapacitet og materielforsyning samt strategisk autonomi for 
EU har central betydning for Unionens og dens naboers sikkerhed;

C. der henviser til, at den manglende konsolidering på de europæiske forsvarsmarkeder er 
skyld i, at den eksterne afhængighed i den europæiske forsvarssektor stiger med 
foruroligende hast på et tidspunkt med mangeartede og direkte trusler mod europæiske 
sikkerhed af en størrelsesorden, som ikke er set siden den kolde krigs ophør;

Udviklingen på forsvarsmarkederne udgør en risiko for europæisk autonomi

1. er fortsat bekymret over de udbredte og stort set ukoordinerede nedskæringer af 
forsvarsbudgetterne i de fleste medlemsstater; mener, at denne mangel på koordinering 
udsætter Unionen for risiko, når strategiske aktiver og muligheder opgives, og de 
muligheder forspildes, der kunne opnås ved koordinering af forsvarspolitikken og 
sammenlægning og deling af forsvarsaktiver, hvilket kunne bidrage til virkeliggørelse af 
EU's strategiske autonomi, forsyningssikkerhed og forsvaret af dens borgere og 
interesser;

2. er dybt bekymret over bølgen af væbnede konflikter, hybrid krig, ustabilitet og udbredte 
menneskeretskrænkelser i EU's umiddelbare naboskabsområde og over terrortruslen i 
selve EU; mener, at de nuværende sikkerhedstrusler er fælles for EU som helhed og bør 
behandles på en samlet og koordineret måde med sammenlægning og deling af civile og 
militære ressourcer; mener i denne forbindelse, at det er af største vigtighed, at der ikke 
spildes ressourcer, og at det afgørende, at skatteydernes penge udnyttes bedre, at der 
gøres fremskridt med oprettelsen af et europæisk marked for forsvarsmateriel, samt at der
udvikles en teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar (EDTIB);

3. er derfor bekymret over medlemsstaternes langsommelige og inkonsekvente 
gennemførelse af direktiverne under forsvarspakken fra 2009 og fremhæver betydningen 
af den overvågningsrolle, som Kommissionen bør udøve; anerkender, at indførelsen af ny 
lovgivning er en langstrakt proces, men advarer om, at en ukorrekt og diffus anvendelse 
risikerer at skabe dårlige praksisstandarder og dermed kan bringe opnåelsen af 
målsætningerne for direktiverne og oprettelsen af det europæiske marked for 
forsvarsmateriel i fare og svække udviklingen af EDTIB;
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4. advarer mod foruroligende udviklingstendenser på det europæiske forsvarsmarked, som 
øger den eksterne afhængighed i den europæiske forsvarssektor i en tid med et stadig 
mere udfordrende sikkerhedsmiljø; advarer især om kombinationen af medlemsstaternes 
faldende forsvarsbudgetter, vedvarende markedsfragmentering til trods for nye regler for 
det indre marked, forsvarsindustriens større afhængighed af eksport ud af EU og stigende 
udenlandske investeringer i Europas forsvarssektor, hvorved der afgives kontrol med 
strategiske nationale og europæiske forsvarsindustrier, -aktiver og -teknologier;

5. bemærker, at mens Det Europæiske Råd ikke formåede at give et passende svar på denne 
situation i december 2013, pegede det ikke desto mindre på en række indsatsområder og 
forpligtede sig til at revidere fremskridtene i juni 2015; understreger, at der til trods for de 
begrænsede ambitioner og den yderligere forværring af sikkerhedssituationen både internt 
og øst og syd for EU ikke er gjort nogen virkelige fremskridt med håndteringen af de 
nuværende sikkerhedsudfordringer og - trusler;

6. opfordrer Det Europæiske Råd til at drage den fornødne lære og træffe konkrete 
foranstaltninger til at løse problemerne med fragmentering af det europæiske 
forsvarsmarked for at sikre adgang til de forsvarsmuligheder, der er nødvendige for at 
kunne sikre Europas sikkerhed og opfylde målsætningerne for den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik;

Nedgang i europæisk efterspørgsel som følge af budgetnedskæringer: behov for mere 
samarbejde

7. mener, at årerne med underfinansierede forsvarsbudgetter i Europa må udlignes gennem 
et øget samarbejde mellem medlemsstaterne, bl.a. gennem opstilling af 
forsvarsbudgetpolitikker og koordinering af strategiske valg vedrørende erhvervelse af 
militært og dobbeltanvendeligt udstyr; gentager sin opfordring til konsolidering af 
efterspørgslen i EU, da dette er den eneste måde, hvorpå der kan opnås en kritisk masse, 
der kan understøtte en konkurrencedygtig og uafhængig EDTIB; understreger, at 
opretholdelsen af en stærk og selvstændig EDTIB er et centralt element i Europas evne til 
at beskytte sine borgere, interesser og værdier i overensstemmelse med traktatens 
målsætninger og til at opfylde sit ansvar som global sikkerhedsleverandør som fremhævet 
af næstformanden for Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR);

8. minder om behovet for større konvergens mellem de nationale 
forsvarsplanlægningsprocesser og påskønner i denne forbindelse vedtagelsen af 
politikrammen for systematisk og langsigtet forsvarssamarbejde; beklager imidlertid, at 
den ikke er bindende, og at den ikke har introduceret en klar og struktureret proces; 

9. anmoder om, at der gives prioritet til samarbejde og til sammenlægning og deling af 
initiativer, og at der skabes tilskyndelsesforanstaltninger - især skattemæssige - med sigte 
herpå; påskønner, at Det Europæiske Forsvarsagentur arbejder på en sammenlagt 
udbudsmekanisme, og forventer, at den kommer til at indeholde foranstaltninger, der kan 
tilskynde til samarbejde om erhvervelse af og støtte til forsvarsmateriel; 

10. minder om, at forsvarsvirksomheder, især SMV'er, under Horisont 2020, COSME og de 
europæiske struktur- og investeringsfonde kan søge om EU-finansiering til projekter med 
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dobbelt anvendelse og andre projekter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at bistå virksomheder, især SMV'er; med at udnytte de europæiske
finansieringsmuligheder for forsvarsrelaterede projekter;

Stigende ekstern afhængighed: behov for en fælles strategi

11. advarer om, de europæiske forsvarsvirksomheder i stigende grad finder kompensation for 
deres faldende omsætning i Europa i eksport ud af EU, selv om det indebærer deltagelse i 
en ødelæggende konkurrence, overførsel af følsomme teknologier og intellektuelle 
ejendomsrettigheder til deres fremtidige konkurrenter samt flytning af produktion ud af 
EU, hvilket skader Europas forsyningssikkerhed, øger risikoen for overtrædelse af den 
fælles holdning om våbeneksport og medvirker til væbnede voldshandlinger og konflikter 
i andre regioner; mener, at det er en alvorlig strategisk fejltagelse at udsætte EU for 
risikoen for, at EDTIB bliver afhængig af kunder i tredjelande med andre strategiske 
interesser;

12. mener, at EU's eksportkontrolpolitik trænger til en grundig omarbejdning, der kan føre til 
en mere integreret EU-ordning og ensartede betingelser, og som sikrer, at de overordnede 
udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige politiske målsætninger har højere prioritet end 
kortfristede finansielle, økonomiske og kommercielle interesser; bemærker, at Rådet ikke 
har formået at sikre en ensartet anvendelse af den fælles holdning om fælles regler for 
kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr; er foruroliget over, at selv i tilfælde, 
hvor et køberland åbenlyst overtræder flere af de otte kriterier, herunder dem vedrørende 
opretholdelse af regional fred, sikkerhed og stabilitet og om køberlandets optræden i 
forhold til det internationale samfund og dets respekt for folkeretten, er den fælles 
holdning næsten fuldstændig fraværende fra den politiske beslutningstagnings sfære og 
den offentlige debat;  

13. opfordrer medlemsstaterne til at efterleve principperne i den fælles holdning og 
rapportere fuldt ud og regelmæssigt om situationen i deres eksport af forsvarsmateriel til 
tredjestater opfordrer Rådet og NP/HR til at finde frem til årsagerne til medlemsstaternes 
ufuldstændige efterlevelse af rapporteringsforpligtelsen og til at gennemføre en ny 
mekanisme, der kan rette op på denne situation; minder om, at overholdelsen af den 
fælles holdning er afgørende for virkeliggørelsen af EU's principper og værdier, navnlig 
inden for den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret 
og dens ansvar med hensyn til globale sikkerhed; 

14. bemærker Kommissionens meddelelse om revision af eksportkontrolpolitikken for 
produkter med dobbelt anvendelse og understreger i denne sammenhæng 
nødvendigheden af at sikre kontrolformer, der ikke hindrer den frie strøm af varer og 
teknologi i det indre marked, og af at undgå divergerende fortolkninger af EU-regler; 

15. bemærker, at mens de dobbelt anvendelige teknologiers stigende betydning giver fordele 
i henseende til synenergier mellem forsvarssektoren og den kommercielle produktion, 
indebærer den også afhængighed af de civile forsyningskæder, som ofte baserer deres 
produktion uden for Europa; advarer også om den stigende internationalisering af 
industriforsyningskæderne og de virkninger, som ændringer i ejerforholdene i 
forsvarssektoren kan få for forsyningssikkerheden i EU, og også de øgede risici for den 
europæiske og nationale sikkerhed;
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16. påskønner EDA's og Kommissionens arbejde med en EU-omfattende 
forsyningssikkerhedsordning, som Det Europæiske Råd har givet dem i opdrag, og ser 
frem til, at en køreplan med specifikke skridt forelægges til godkendelse i juni 2015; 

17. mener, at sikkerhedsforsyningsordningen bør omfatte et effektivt overvågningssystem for 
hele EU, der kan gøre det muligt at identificere eksisterende og potentielle svagheder i 
form af udenlandsk kontrol med strategiske aktiver og forsyning fra tredjelande; 
opfordrer Kommissionen til at kortlægge eksisterende strukturer og strategiske 
muligheder, som medlemsstaterne råder over, med henblik på at vurdere dens rolle for 
sikkerheden i EU og i og uden for EU's naboskabsområde inden for rammerne af den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, 
herunder i forbindelse med deres maritime dimension, rumdimension og cyberdimension;

18. mener, at gensidige forsikringer angående forsyningssikkerhed mellem medlemsstaterne 
er et grundlæggende element i opbygningen af et integreret europæisk forsvarsmarked; 
påskønner EDA's ajourførte rammeaftale om forsyningssikkerhed, der er et instrument, 
der styrker den gensidige tillid, men bemærker, at den ikke skaber nogen retlige 
forpligtelser; mener, at forsyningssikkerhedsordningen for hele EU skal baseres på 
lovgivning og navnlig på fuldstændig gennemførelse af direktivet om overførsel inden for 
EU for at fjerne hindringer for forsvarsprodukters frie bevægelighed inden for EU; 

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes 
parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.


