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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. is verheugd over het besluit van de Europese Raad om de Europese defensiemarkten op de 
agenda van zijn top in juni 2015 te zetten; roept de Europese Raad ertoe op om 
richtsnoeren voor defensiebeleid te verstrekken, met bijzondere nadruk op de interne 
markt; 

2. brengt in herinnering dat beleid op het gebied van de interne markt en defensiebeleid niet 
lijnrecht tegenover elkaar staan; benadrukt dat de correcte uitvoering van het wettelijk 
kader voor openbare aanbestedingen in de EU zou kunnen  bijdragen aan doeltreffender 
defensie-uitgaven  en de Europese technologische en industriële defensiebasis zou kunnen 
versterken;

Het potentieel van de regels inzake de interne markt volledig benutten

3. wijst erop dat de regels inzake de interne markt volledig zouden moeten worden benut ter 
bestrijding van de voortdurende fragmentering van de Europese defensie- en 
veiligheidssector; spoort de lidstaten aan om Richtlijn 2009/81/EG over aanbestedingen 
op defensie- en veiligheidsgebied en Richtlijn 2009/43/EG over de overdracht van 
defensiegerelateerde producten, correct om te zetten en toe te zien op de naleving ervan; 
verzoekt de Commissie de nodige steun daartoe te bieden; 

4. spoort de Commissie aan om haar inspanningen op te voeren om een gelijk speelveld te 
creëren op de Europese defensiemarkten, waarbij het gebruik van gerechtvaardigde 
uitzonderingen tot een strikt minimum wordt beperkt;

5. benadrukt dat de volledige afschaffing van vergoedingen  essentieel om de soepele 
werking van de interne markt in de Europese defensiesector te waarborgen;

6. brengt in herinnering dat door middel van kaderovereenkomsten en onderaanneming, 
gevestigde toeleveringsketens kunnen worden opengebroken ten gunste van kmo's; 
verzoekt de lidstaten, het Europees Defensieagentschap en de Commissie om in 
samenwerking kmo's erbij te helpen om hun toegang tot overheidsopdrachten op 
defensiegebied te consolideren en te vergemakkelijken;

7. merkt op dat de industrie nog maar weinig gebruik maakt van de belangrijkste 
instrumenten van de richtlijn betreffende de overdracht van defensiegoederen, met name 
algemene vergunningen en certificering van defensiebedrijven; spoort de Commissie en 
de lidstaten aan om ervoor te zorgen dat deze instrumenten in de praktijk daadwerkelijk 
worden gebruikt;

8. is verheugd over het stappenplan van de Commissie uit 2014 met de titel "Naar een meer 
competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector"; benadrukt dat dit plan tijdig 
moet worden uitgevoerd en dat indien noodzakelijk aanvullende maatregelen moeten 
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worden genomen;

9. brengt in herinnering dat de lidstaten onverwijld de transparantie van hun aanbestedingen 
in de defensiesector moeten verbeteren ten aanzien van de Commissie en de EU-
agentschappen; spoort de Commissie aan ervoor te zorgen dat het toezicht toereikend is 
voor de voor 2016 geplande uitgebreide rapportage, met betrekking tot beide richtlijnen, 
aan het Parlement en de Raad;  

10. merkt op dat de Commissie haar groenboek over de controle van faciliteiten nog altijd 
moet publiceren, hoewel de publicatie ervan aanvankelijk gepland stond voor eind 2014, 
overeenkomstig haar stappenplan van 2014; 

Herziening van het pakket inzake overheidsopdrachten op defensiegebied

11. verzoekt de Commissie om aan haar verslagen aan het Parlement en de Raad over de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/81/EG en Richtlijn 2009/43/EG in 2016  
wetgevingsvoorstellen toe te voegen; 

12. benadrukt dat nadere speciale rapportageverplichtingen voor lidstaten moeten worden 
ingevoerd, terwijl tegelijkertijd moet worden voorzien in passende waarborgen voor de 
vertrouwelijkheid;

13. brengt in herinnering dat de modernisering van de EU-regels voor openbare 
aanbestedingen zoals beschreven in Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU, beide 
aangenomen in 2014, mogelijkheden biedt voor beter gestroomlijnde procedures, zoals 
elektronische aanbestedingen en vraagbundeling, die kunnen worden aangepast aan de 
specifieke kenmerken van de defensie- en veiligheidssector;

14. vestigt de aandacht op de nieuwe "innovatiepartnerschap"-procedure en roept op tot de 
invoering ervan voor overheidsopdrachten op defensiegebied.


