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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten voor de 
veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa
(2015/2037(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 19-20 december 2013 over het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB),

– gezien de conclusies van de Raad van 18 november 2014 over het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 juli 2013 getiteld "Naar een meer 
competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector" (COM(2013)0542) en de 
desbetreffende routekaart voor de uitvoering van 24 juni 2014 (COM(2014)0387),

– gezien Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap1,

– gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende 
diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en 
veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG2,

– gezien het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 
2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de 
uitvoer van militaire goederen en technologie,

– gezien het beleidskader voor systematische en langetermijnsamenwerking op het vlak 
van defensie, dat de Raad op 18 november 2014 heeft aangenomen,

– gezien de bijgewerkte kaderregeling inzake bevoorradingszekerheid tussen de 
deelnemende lidstaten, die het bestuur van het Europees Defensieagentschap (EDA) in 
november 2013 heeft aangenomen, en de bijbehorende gedragscode voor 
prioriteitstelling, die het bestuur van het EDA in mei 2014 heeft aangenomen,

– gezien zijn resolutie van 21 november 2013 over de Europese technologische en 
industriële defensiebasis3 en die van 14 december 2011 over de gevolgen van de 

                                               
1
  PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.

2  PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.
3  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0514.
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financiële crisis voor de defensiesector in de EU-lidstaten1,

– gezien de artikelen 52 en 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0000/2015),

A. overwegende dat er in het kader van het defensiepakket uit 2009 nieuwe wetgeving 
inzake de Europese defensiemarkt is ingevoerd en dat alle 28 lidstaten de nieuwe regels 
in hun nationale wetgeving hebben omgezet; overwegende dat deze nieuwe wetgeving 
in wezen neerkomt op de invoering van een regelgevingskader dat op transparantie, 
non-discriminatie en mededinging berust en is toegesneden op de specifieke kenmerken 
van de defensiesector;

B. overwegende dat de lidstaten het erover eens zijn dat er een Europese markt voor 
defensiemateriaal en -diensten moet worden ontwikkeld; overwegende dat de Europese 
Raad zelfs heeft opgeroepen tot de totstandbrenging van een regeling om overal in de 
EU voorzieningszekerheid te garanderen; overwegende dat voldoende capaciteit en 
levering van uitrusting alsmede de strategische autonomie van de EU van cruciaal 
belang zijn voor de veiligheid van de Unie en die van haar nabuurschap;

C. overwegende dat de Europese defensiesector door het gebrek aan consolidering op de 
Europese defensiemarkten steeds meer en in gevaarlijke mate afhankelijk wordt van het 
buitenland, terwijl de Europese veiligheid meer dan ooit sinds het einde van de Koude 
Oorlog op velerlei vlakken rechtstreeks wordt bedreigd;

De ontwikkelingen op de defensiemarkten brengen de Europese autonomie in gevaar

1. maakt zich nog steeds grote zorgen over de veel voorkomende en grotendeels 
ongecoördineerde bezuinigingen op de defensiebegroting in de meeste lidstaten; is van 
mening dat dit gebrek aan coördinatie de Unie in gevaar brengt doordat strategische 
middelen en capaciteiten worden opgegeven en de kansen worden verspeeld die de 
coördinatie van het defensiebeleid en het bundelen en delen van defensiemiddelen 
zouden kunnen opleveren voor de verwezenlijking van de strategische autonomie van 
de EU, haar voorzieningszekerheid en de verdediging van haar burgers en belangen;

2. maakt zich ernstig zorgen over de toename van gewapende conflicten, hybride 
oorlogen, instabiliteit en wijdverbreide mensenrechtenschendingen in de onmiddellijke 
nabijheid van de EU en over de terreurdreiging in de EU; meent dat de huidige 
bedreigingen met betrekking tot de veiligheid voor de EU als geheel gelden en vereend 
en gecoördineerd moeten worden aangepakt, door civiele en militaire middelen te 
bundelen en te delen; acht het in dit verband absoluut noodzakelijk geen middelen te 
verspillen en van essentieel belang het belastinggeld beter te gebruiken, verder werk te 
maken van de totstandbrenging van een Europese markt voor defensiemateriaal en een 
Europese industriële en technologische defensiebasis (EDTIB) te ontwikkelen;

3. vindt het dan ook zorgwekkend dat de lidstaten de richtlijnen van het defensiepakket uit 

                                               
1  PB C 168 E van 14.6.2013, blz. 9.
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2009 zo traag en inconsistent ten uitvoer leggen en wijst op het belang van de 
toezichthoudende rol die de Commissie zou moeten vervullen; erkent dat de invoering 
van nieuwe wetgeving een werk van lange adem is, maar waarschuwt dat een onjuiste 
en versnipperde toepassing tot slechte praktijknormen dreigt te leiden, dat daarmee de 
verwezenlijking van de in de richtlijnen vastgestelde doelstellingen in gevaar komt en 
dat zo de totstandbrenging van de Europese markt voor defensiemateriaal in het gedrang 
wordt gebracht en de ontwikkeling van een EDTIB wordt verzwakt;

4. waarschuwt voor zorgwekkende ontwikkelingen op de Europese defensiemarkt 
waardoor de Europese defensiesector steeds meer van het buitenland afhankelijk raakt, 
net nu de veiligheidssituatie steeds uitdagender wordt; waarschuwt met name voor de 
combinatie van slinkende defensiebegrotingen van de lidstaten, de aanhoudende 
marktversnippering ondanks nieuwe regelgeving inzake de interne markt, de groeiende 
afhankelijkheid van de defensie-industrie van export buiten de EU en de toegenomen 
buitenlandse investeringen in de Europese defensiesector, waardoor de controle over 
strategische nationale en Europese defensiebedrijven, -middelen en -technologie uit
handen wordt gegeven;

5. merkt op dat de Europese Raad van december 2013 weliswaar geen afdoend antwoord 
op deze situatie heeft gegeven, maar wel een aantal actielijnen uitstippelde en zich ertoe 
verbond in juni 2015 de vorderingen te evalueren; benadrukt dat ondanks de beperkte 
ambitie en de verdere verslechtering van de veiligheidssituatie, zowel intern als ten 
oosten en ten zuiden van de EU, geen werkelijke vooruitgang is geboekt bij het 
aanpakken van de huidige uitdagingen en bedreigingen voor de veiligheid;

6. verzoekt de Europese Raad met klem de nodige lering te trekken en concrete 
maatregelen te treffen om de versnippering van de Europese defensiemarkt ongedaan te 
maken teneinde te garanderen dat de nodige defensiecapaciteiten beschikbaar zijn om 
de Europese veiligheid te waarborgen en de doelstellingen van het GVDB te kunnen 
verwezenlijken;

Afnemende Europese vraag als gevolg van bezuinigingen: behoefte aan verdere 
samenwerking

7. is van mening dat de jaren van ondergefinancierde defensiebegrotingen in Europa 
moeten worden gecompenseerd door een intensievere samenwerking tussen de lidstaten, 
mede via de afstemming van het defensiebegrotingsbeleid en de coördinatie van 
strategische keuzes in verband met de aanschaf van militair materiaal en uitrusting voor 
tweeërlei gebruik; roept andermaal op om de vraag in de hele EU te consolideren, 
omdat dit de enige manier is om een kritische massa te bereiken en een concurrerende 
en onafhankelijke EDTIB te behouden; beklemtoont dat de handhaving van een sterke 
en autonome EDTIB van essentieel belang is voor het vermogen van Europa om zijn 
burgers, belangen en waarden te beschermen, overeenkomstig de doelstellingen van het 
Verdrag, en zijn verantwoordelijkheden op te nemen om wereldwijd de veiligheid te 
bevorderen, zoals aangestipt door de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV);

8. pleit nogmaals voor meer convergentie tussen de nationale defensieplanningsprocessen 
en is in dit verband ingenomen met de goedkeuring van het beleidskader voor 
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systematische en langetermijnsamenwerking op het vlak van defensie; betreurt echter 
dat dit niet bindend is en dat er geen duidelijk en gestructureerd proces mee is 
ingevoerd; 

9. verlangt dat samenwerking en het bundelen en delen van initiatieven prioriteit krijgen 
en dat daartoe prikkels – met name fiscale stimulansen – worden gecreëerd; is 
ingenomen met het werk van het EDA in verband met een gedeeld aankoopmechanisme 
en verwacht dat dit maatregelen bevat om de op samenwerking gebaseerde aanschaf van 
en steun voor defensiemateriaal te stimuleren; 

10. wijst erop dat defensiebedrijven, en met name kmo's, in het kader van Horizon 2020, 
COSME en de Europese structuur- en investeringsfondsen EU-financiering kunnen 
aanvragen voor projecten voor tweeërlei gebruik en andere projecten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om bedrijven, en met name kmo's, te helpen op passende 
wijze gebruik te maken van Europese financieringsmogelijkheden voor 
defensiegerelateerde projecten;

Toenemende externe afhankelijkheid: behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak

11. waarschuwt dat Europese defensiebedrijven hun dalende omzet in Europa steeds meer 
compenseren met export buiten de EU, al moeten ze daarvoor een ruïneuze concurrentie 
aangaan, gevoelige technologieën en intellectuele-eigendomsrechten aan hun 
toekomstige concurrenten overdragen en de productie naar buiten de EU verplaatsen, 
waarmee ze de Europese voorzieningszekerheid in gevaar brengen en waardoor het 
risico toeneemt dat ze het gemeenschappelijk standpunt inzake wapenuitvoer schenden 
en wapengeweld en conflicten in andere regio's in de hand werken; meent dat het een 
ernstige strategische vergissing is de EU het risico te laten lopen dat de EDTIB 
afhankelijk wordt van afnemers in vreemde mogendheden met andere strategische 
belangen;

12. vindt dat het EU-beleid inzake exportcontrole grondig moet worden vernieuwd om een 
meer geïntegreerde EU-regeling en een gelijk speelveld tot stand te brengen en ervoor te 
zorgen dat overkoepelende doelstellingen op het gebied van buitenlands en 
veiligheidsbeleid voorrang hebben op financiële, economische en commerciële 
belangen op korte termijn; merkt op dat de Raad niet heeft gezorgd voor een uniforme 
toepassing van het gemeenschappelijk standpunt inzake controle op de uitvoer van 
militaire goederen; vindt het zorgwekkend dat zelfs wanneer een afnemend land 
duidelijk niet voldoet aan verschillende van de acht criteria – waaronder dat in verband 
met de handhaving van vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio, en dat met betrekking 
tot het gedrag van het afnemende land jegens de internationale gemeenschap en zijn 
eerbiediging van het internationale recht –, het gemeenschappelijk standpunt vrijwel 
geen rol speelt bij de politieke besluitvorming en in het openbare debat; 

13. dringt er bij de lidstaten met klem op aan zich te houden aan de beginselen van het 
gemeenschappelijk standpunt en volledig en regelmatig verslag uit te brengen over hoe 
het staat met hun uitvoer van defensiemateriaal naar derde landen; verzoekt de Raad en 
de VV/HV te achterhalen waarom de lidstaten de verslagleggingsverplichting niet 
volledig naleven, en een nieuw mechanisme te implementeren dat deze leemte kan 
opvullen; wijst erop dat de eerbiediging van het gemeenschappelijk standpunt van 
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fundamenteel belang is voor de verwezenlijking van de waarden en beginselen van de 
EU, met name op het gebied van de internationale mensenrechtenwetgeving en het 
internationaal humanitair recht en haar verantwoordelijkheden inzake mondiale 
veiligheid; 

14. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over de herziening van het 
uitvoercontrolebeleid met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik en benadrukt 
in dit verband dat moet worden gezorgd voor controlemodaliteiten die het vrije verkeer 
van goederen en technologie binnen de interne markt niet in de weg staan en 
uiteenlopende interpretaties van de EU-regels voorkomen; 

15. merkt op dat het toenemende belang van technologieën voor tweeërlei gebruik 
weliswaar voordelen biedt in de vorm van synergieën tussen de defensiesector en 
commerciële productie, maar de sector ook afhankelijk maakt van civiele 
toeleveringsketens, waarvan de productie vaak buiten Europa is ondergebracht; 
waarschuwt ook voor de toenemende internationalisering van industriële 
toeleveringsketens, de gevolgen die wijzigingen in de eigendomsstructuur in de 
defensiesector kunnen hebben voor de voorzieningszekerheid in de EU, en de grotere 
risico's voor de Europese en de nationale veiligheid;

16. is blij met de inspanningen van het EDA en de Commissie in verband met een regeling 
voor EU-brede voorzieningszekerheid, zoals hen was opgedragen door de Europese 
Raad, en ziet uit naar een routekaart met specifieke stappen die in juni 2015 ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd; 

17. is van mening dat de regeling voor voorzieningszekerheid een doeltreffend 
monitoringsysteem voor de hele EU moet omvatten om bestaande en potentiële zwakke 
plekken in verband met buitenlandse controle over strategische middelen en aanvoer uit 
derde landen te identificeren; roept de Commissie op de bestaande structuren en 
strategische capaciteiten waarover de lidstaten beschikken in kaart te brengen, teneinde 
te bekijken welke rol zij kan spelen om de veiligheid van de EU en die van haar directe 
omgeving en daarbuiten te garanderen, in het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het GVDB, met inbegrip van de implicaties 
daarvan voor de zee, de ruimte en de cybersfeer;

18. meent dat wederzijdse garanties tussen de lidstaten inzake voorzieningszekerheid een 
fundamenteel aspect zijn voor de totstandbrenging van een geïntegreerde Europese 
defensiemarkt; is ingenomen met de bijgewerkte kaderregeling inzake 
bevoorradingszekerheid van het EDA en denkt dat dit instrument het wederzijdse 
vertrouwen versterkt, maar merkt op dat hieraan geen wettelijke verplichtingen 
verbonden zijn; is van mening dat de regeling voor EU-brede voorzieningszekerheid op 
wetgeving moet berusten, en met name op de volledige tenuitvoerlegging van de 
richtlijn inzake de overdracht van defensiegoederen binnen de EU om belemmeringen 
voor het verkeer van defensieproducten binnen de EU weg te nemen;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de 
parlementen van de EU-lidstaten, de Parlementaire Vergadering van de NAVO en de 
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secretaris-generaal van de NAVO.


