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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för 
säkerhets- och försvarsförmågan i Europa
(2015/2037(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 december 2013 om den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 november 2014 om den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 juli 2013 Mot en mer 
konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor (COM(2013)0542) och den 
därtill hörande färdplanen för genomförandet av den 24 juni 2014 (COM(2014)0387),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 
6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter 
inom gemenskapen1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av 
den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för 
byggentreprenader och anläggningsarbeten, varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG2,

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av 
den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export 
av militär teknik och krigsmateriel,

– med beaktande av policyramen för systematiskt och långsiktigt försvarssamarbete, som 
antogs av rådet den 18 november 2014,

– med beaktande av det uppdaterade ramarrangemanget för försörjningstrygghet mellan 
medverkande medlemsstater, som antogs av Europeiska försvarsbyråns styrelse i 
november 2013, och den därtill hörande uppförandekoden om prioritering, som antogs 
av Europeiska försvarsbyråns styrelse i maj 2014,

– med beaktande av sina resolutioner av den 21 november 2013 om det europeiska 
försvarets industriella och tekniska bas3 och av den 14 december 2011 om finanskrisens 

                                               
1
  EUT L 146, 10.6.2009, s. 1.

2  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.
3  Antagna texter, P7_TA(2013)0514.
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följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater1,

– med beaktande av artiklarna 52 och 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0000/2015), och av följande 
skäl:

A. Ny lagstiftning avseende den europeiska försvarsmarknaden infördes inom ramen för 
försvarspaketet 2009, och samtliga 28 medlemsstater har införlivat de nya 
bestämmelserna i sina nationella rättsordningar. Kärnan i denna nya lagstiftning är 
inrättandet av ett regelverk som grundar sig på öppenhet, icke-diskriminering och 
konkurrens och som beaktar försvarssektorns särdrag.

B. Medlemsstaterna är överens om att en europeisk marknad för försvarsmateriel och 
försvarstjänster måste utvecklas. Europeiska rådet har till och med efterlyst inrättandet 
av ett EU-omfattande system för försörjningstrygghet. Lämpliga resurser, 
tillhandahållande av utrustning och EU:s strategiska autonomi är av avgörande 
betydelse för unionens säkerhet och säkerheten i grannområdet.

C. Bristande konsolidering på de europeiska försvarsmarknaderna leder till att den 
europeiska försvarssektorns externa beroende ökar med farlig hastighet, och detta sker 
vid en tidpunkt då flera och direkta hot, utan motstycke sedan det kalla krigets slut, 
riktas mot den europeiska säkerheten. 

Utvecklingen på försvarsmarknaderna hotar den europeiska autonomin 

1. Europaparlamentet är fortsatt oroat över de utbredda och till stor del icke samordnade 
nedskärningarna i de flesta medlemsstaternas försvarsbudgetar. Parlamentet anser att 
denna brist på samordning utsätter EU för en risk genom att unionen lämnar ifrån sig
strategiska tillgångar och kapaciteter och går miste om de möjligheter som en 
samordning av försvarspolitiken och en sammanslagning och ett gemensamt utnyttjande 
av försvarsresurserna skulle kunna erbjuda när det gäller att upprätthålla EU:s 
strategiska autonomi, dess försörjningstrygghet och försvaret av dess medborgare och 
intressen.

2. Europaparlamentet är djupt oroat över den plötsliga ökningen av väpnade konflikter, 
hybridkrig och instabilitet, de utbredda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i 
EU:s omedelbara grannskap samt terroristhotet inom EU. Parlamentet anser att de 
nuvarande säkerhetshoten riktar sig mot hela EU och bör angripas på ett enat och 
samordnat sätt genom att civila och militära resurser sammanslås och utnyttjas 
gemensamt. Parlamentet anser i detta avseende att det är absolut nödvändigt att inte 
slösa resurser och att det är synnerligen viktigt att bättre utnyttja skattemedel och uppnå 
framsteg när det gäller inrättandet av en europeisk marknad för försvarsmateriel samt 
utveckla en industriell och teknisk bas för det europeiska försvaret (EDTIB).

3. Europaparlamentet uttrycker därför sin oro över medlemsstaternas långsamma och 

                                               
1  EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 9.
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inkonsekventa genomförande av de direktiv som ingår i försvarspaketet 2009, och 
framhåller vikten av den övervakande roll som kommissionen bör utöva. Parlamentet 
erkänner att införandet av ny lagstiftning är en lång process, men varnar för att en 
inkorrekt och urvattnad tillämpning riskerar att generera dåliga rutiner och därmed 
äventyra uppnåendet av de mål som fastställts i direktiven, något som i sin tur kan 
undergräva inrättandet av en europeisk marknad för försvarsmateriel och försvåra 
utvecklandet av en industriell och teknisk bas för det europeiska försvaret.

4. Europaparlamentet varnar för den oroande utvecklingen på den europeiska 
försvarsmarknaden där den europeiska försvarssektorns externa beroende ökar vid en 
tidpunkt då säkerhetsmiljön blir allt svårare. Parlamentet varnar särskilt för 
kombinationen av medlemsstaternas minskade försvarsbudgetar, den bestående 
marknadsfragmenteringen trots nya regler för den inre marknaden, försvarsindustrins 
ökade beroende av export till länder utanför EU och ökade utländska investeringar i 
EU:s försvarssektor, vilket tvingar EU att avstå från kontrollen över strategiska 
nationella och europeiska försvarsindustrier, försvarstillgångar och försvarsteknik. 

5. Europarlamentet konstaterar att även om Europeiska rådet vid sitt decembermöte 2013 
inte förmådde ge ett adekvat svar på dessa utmaningar lyckades det ändå skissera upp 
ett antal handlingslinjer och åtog sig att se över framstegen i juni 2015. Parlamentet 
understryker att det trots vissa ambitioner och den fortsatt försämrade säkerhetsmiljön, 
både internt och öster och söder om EU, inte har gjorts några verkliga framsteg när det 
gäller att tackla de nuvarande säkerhetsmässiga utmaningarna och hoten.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att dra nytta av lärdomarna och vidta 
konkreta åtgärder för att uppnå minskad fragmentering av den europeiska 
försvarsmarknaden i syfte att dels försäkra sig om att de försvarsresurser som behövs 
för att garantera säkerheten i Europa finns tillgängliga, dels uppnå målen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. 

Minskad europeisk efterfrågan på grund av budgetnedskärningar: behovet av utvidgat 
samarbete

7. Europaparlamentet anser att åren av underfinansierade försvarsbudgetar i Europa måste 
kompenseras genom ökat samarbete mellan medlemsstaterna, vilket bl.a. omfattar 
utformningen av en försvarsbudgetpolitik och samordningen av strategiska val när det
gäller införskaffandet av militär utrustning och utrustning med dubbla 
användningsområden. Parlamentet upprepar sitt krav på en konsolidering av efterfrågan 
i hela EU, eftersom detta är det enda sättet att uppnå kritisk massa och upprätthålla en 
konkurrenskraftig och oberoende industriell och teknisk bas för det europeiska 
försvaret. Parlamentet betonar att upprätthållandet av en stark och självständig 
industriell och teknisk bas för det europeiska försvaret är avgörande för EU:s 
möjligheter att skydda sina medborgare, intressen och värderingar i enlighet med målen 
i fördraget och fullgöra sina skyldigheter som en global säkerhetsskapande aktör, något 
som framhållits av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik. 

8. Europaparlamentet påminner om behovet av ökad samstämmighet mellan nationella 
försvarsplaneringsprocesser, och välkomnar i detta sammanhang antagandet av 
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policyramen för systematiskt och långsiktigt försvarssamarbete. Parlamentet beklagar
emellertid dess icke-bindande karaktär och det faktum att det i policyramen inte 
fastställts någon klar och strukturerad process.

9. Europaparlamentet begär att samarbete och gemensamma initiativ prioriteras och att 
incitament, i synnerhet skatteincitament, introduceras i detta syfte. Parlamentet 
välkomnar Europeiska försvarsbyråns arbete för en mekanism för gemensam 
upphandling och förväntar sig att denna ska innefatta åtgärder för att uppmuntra 
samarbetsinriktat förvärv av och stöd för försvarsmateriel.

10. Europaparlamentet påminner om att försvarsindustrierna och särskilt små och 
medelstora företag, inom ramen för Horisont 2020, Cosme samt de europeiska struktur-
och investeringsfonderna, kan ansöka om EU-medel för dubbla användningsområden 
och andra projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bistå 
företag, i synnerhet små och medelstora företag, att på lämpligt sätt utnyttja europeiska 
finansieringsmöjligheter för försvarsrelaterade projekt.

Ökat externt beroende: behovet av en gemensam strategi

11. Europaparlamentet varnar för att europeiska försvarsföretag i allt större utsträckning 
kompenserar sin minskade omsättning i Europa med export till länder utanför EU, och 
de tvingas då inleda en förödande konkurrensstrid, överföra känslig teknik och 
immateriella rättigheter till framtida konkurrenter samt flytta produktionen utanför EU, 
varvid den europiska försörjningstryggheten äventyras, risken för att den gemensamma 
ståndpunkten om vapenexport inte respekteras ökar samt väpnat våld och konflikter i 
andra regioner främjas. Parlamentet anser att det är ett allvarligt strategiskt misstag att 
utsätta EU för den risk som uppstår då den industriella och tekniska basen för det 
europeiska försvaret blir beroende av kunder i tredjeländer som har andra strategiska 
intressen.

12. Europaparlamentet anser att EU:s exportkontrollpolitik bör moderniseras avsevärt i 
syfte att utveckla ett mer integrerat system inom EU, skapa likvärdiga förutsättningar 
och samtidigt se till att övergripande mål för utrikes- och säkerhetspolitiken har 
företräde framför kortsiktiga finansiella, ekonomiska och kommersiella intressen. 
Parlamentet konstaterar att rådet misslyckats med att garantera en enhetlig tillämpning 
av den gemensamma ståndpunkten om kontroll av export av militär utrustning. Till och 
med i sådana fall där det är uppenbart att ett köparland inte respekterar flera av de åtta 
kriterierna, däribland kriterierna om bevarandet av regional fred, säkerhet och stabilitet, 
köparlandets agerande gentemot det internationella samfundet samt köparlandets 
respekt för folkrätten, beaktas den gemensamma ståndpunkten nästan inte alls i det 
politiska beslutsfattandet och i den offentliga debatten, något som förbryllar 
parlamentet.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera principerna i den 
gemensamma ståndpunkten och till fullo och regelbundet rapportera om läget för sin 
export av försvarsmateriel till tredjeländer. Parlamentet uppmanar rådet och vice 
ordföranden/den höga representanten att fastställa orsakerna till medlemsstaternas 
ofullständiga uppfyllande av sin rapporteringsskyldighet och genomföra en ny 
mekanism som kan avhjälpa denna brist. Parlamentet påminner om att iakttagande av 
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den gemensamma ståndpunkten är av grundläggande betydelse för att medlemsstaterna 
ska kunna uppfylla EU:s principer och värderingar, särskilt inom området för 
internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, och EU:s 
åtaganden avseende global säkerhet.

14. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande om översynen av systemet för 
exportkontroll avseende produkter med dubbla användningsområden, och framhåller i 
detta sammanhang nödvändigheten att garantera kontrollmetoder som inte utgör ett 
hinder för den fria rörligheten för varor och teknik på den inre marknaden och som 
förhindrar olika tolkningar av EU:s bestämmelser.

15. Europaparlamentet konstaterar att även om den växande betydelsen för teknik med 
dubbla användningsområden medför fördelar när det gäller synergier mellan 
försvarssektorn och kommersiell produktion leder denna situation samtidigt till ökat 
beroende av civila distributionskedjor, vars produktion ofta finns utanför Europa.
Parlamentet varnar också för ökad internationalisering av industriella 
distributionskedjor och de följder ägarförändringar inom försvarssektorn kan få för 
försörjningstryggheten i EU. Vidare varnar parlamentet för de ökade riskerna för 
europeisk och nationell säkerhet. 

16. Europaparlamentet välkomnar Europeiska försvarsbyråns och kommissionens arbete när 
det gäller ett EU-omfattande system för försörjningstrygghet, enligt mandatet från 
Europeiska rådet, och ser fram emot en färdplan med specifika steg, vilken ska läggas 
fram för godkännande i juni 2015. 

17. Europaparlamentet anser att systemet för försörjningstrygghet bör inbegripa ett effektivt 
EU-omfattande övervakningssystem som gör det möjligt att upptäcka existerande och 
potentiell sårbarhet när det gäller utländsk kontroll av strategiska tillgångar och 
leveranser från tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga 
medlemsstaternas befintliga strukturer och strategiska kapacitet i syfte att utvärdera 
deras roll när det gäller att, inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, garantera 
EU:s säkerhet och säkerheten i och utanför närområdet, även i fråga om hav, rymd och 
it.

18. Europaparlamentet anser att ömsesidiga garantier för försörjningstrygghet mellan 
medlemsstaterna är en av hörnstenarna för en integrerad europeisk försvarsmarknad. 
Parlamentet välkomnar Europeiska försvarsbyråns uppdaterade ram för 
försörjningstrygghet som ett instrument som förstärker det ömsesidiga förtroendet, men 
konstaterar att denna ram inte medför några rättsliga förpliktelser. Parlamentet anser att 
det EU-omfattande systemet för försörjningstrygghet måste grunda sig på lagar, och i 
synnerhet på ett fullständigt genomförande av direktivet om överföringar inom EU, för 
att man ska kunna undanröja hindren för fri rörlighet för försvarsmateriel inom EU.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådets ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, 
Natos parlamentariska församling samt Natos generalsekreterare.
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