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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at sætte emnet "europæiske 
forsvarsmarkeder" på dagsordenen for sit topmøde i juni 2015; opfordrer Det Europæiske 
Råd til at udstikke retningslinjer for forsvarspolitikker med særlig vægt på det indre 
marked;

2. minder om, at det indre marked og forsvarspolitikker ikke bør ses som værende i modstrid 
med hinanden; understreger, at korrekt gennemførelse af den retlige ramme for EU's 
offentlige udbud vil kunne bidrage til mere effektive forsvarsudgifter og styrke det 
europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis;

Udnyttelse af det fulde potentiale i reglerne om det indre marked

3. påpeger, at reglerne om det indre marked bør udnyttes fuldt ud for at modvirke den 
igangværende opsplitning af den europæiske forsvars- og sikkerhedssektor; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til på korrekt vis at gennemføre og håndhæve direktiv 
2009/81/EF om indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og direktiv 2009/43/EF om 
overførsel af forsvarsrelaterede produkter; opfordrer Kommissionen til at yde den 
nødvendige bistand i dette øjemed; 

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at optrappe sin indsats for at opnå lige 
konkurrencevilkår på de europæiske forsvarsmarkeder og begrænse anvendelsen af 
berettigede undtagelser til et absolut minimum;

5. understreger, at fuldstændig udfasning af modkøb er helt afgørende for at sikre, at det 
indre marked kan fungere gnidningsfrit i den europæiske forsvarssektor;

6. minder om, at rammeaftaler og underentrepriser er et middel til at åbne de etablerede 
forsyningskæder til gavn for SMV'er; opfordrer medlemsstaterne, Det Europæiske 
Forsvarsagentur og Kommissionen til at samarbejde om at hjælpe SMV'erne med at 
konsolidere og lette deres adgang til udbud i forsvarssektoren;

7. bemærker, at udbredelsen inden for forsvarsindustrien af de vigtigste instrumenter i 
direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter, mere specifikt generelle licenser 
og certificering af forsvarsvirksomheder, fortsat er meget begrænset; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at disse instrumenter rent 
faktisk bruges i praksis;

8. glæder sig over Kommissionens køreplan fra 2014 "Hen imod en mere konkurrencedygtig 
og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor"; understreger vigtigheden af, at den 
gennemføres rettidigt, og af, at der træffes yderligere foranstaltninger efter behov;

9. minder om, at medlemsstaterne er nødt til hurtigt at forbedre gennemsigtigheden i 
indkøbspraksisser i forsvarssektoren over for Kommissionen og EU's agenturer; opfordrer 
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indtrængende Kommissionen til at sikre passende overvågning med henblik på at 
muliggøre omfattende rapportering om begge direktiver til Parlamentet og Rådet i 2016 
som planlagt; 

10. bemærker, at Kommissionen endnu ikke har offentliggjort sin grønbog om kontrol med 
aktiver, som ifølge dens køreplan fra 2014 oprindeligt var planlagt til at komme i 
slutningen af 2014;

Revision af pakken om indkøb af forsvarsmateriel

11. opfordrer Kommissionen til at lade sine gennemførelsesrapporter til Parlamentet og Rådet 
om direktiv 2009/81/EF og 2009/43/EF i 2016 ledsage af lovgivningsmæssige forslag;

12. understreger, at der bør indføres flere særlige rapporteringskrav til medlemsstaterne 
sammen med en bestemmelse om passende foranstaltninger til sikring af fortrolighed;

13. minder om, at moderniseringen af EU's regler for offentlige indkøb som fastsat i direktiv 
2014/24/EU og 2014/25/EU, der blev vedtaget i 2014, giver mulighed for mere 
strømlinede procedurer, såsom brugen af elektroniske indkøb og koncentration af 
efterspørgsel, der kan skræddersys til de særlige forhold i forsvars- og sikkerhedssektoren;

14. henleder opmærksomheden på den nye procedure for innovationspartnerskaber og 
opfordrer til, at den indføres i forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel.


