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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för utrikesfrågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut att ta upp frågan om de europeiska 
försvarsmarknaderna under sitt toppmöte i juni 2015. Europeiska rådet uppmanas att lägga 
fram försvarspolitiska riktlinjer med särskild inriktning på den inre marknaden.

2. Europaparlamentet påminner om att den inre marknaden och försvarspolitiken inte bör ses 
som varandras motpoler, och betonar att ett korrekt genomförande av den rättsliga ramen 
för EU:s offentliga upphandling skulle kunna bidra till att effektivisera utnyttjandet av 
försvarsutgifterna och stärka det europeiska försvarets industriella och tekniska bas.

Utnyttjande av inremarknadsreglernas fulla potential

3. Europaparlamentet påpekar att inremarknadsreglernas fulla potential bör utnyttjas för att 
motverka den pågående fragmenteringen av den europeiska försvars- och 
säkerhetssektorn. Medlemsstaterna uppmanas att på ett korrekt sätt genomföra och 
verkställa direktiv 2009/81/EG när det gäller upphandling på områdena försvar och 
säkerhet, och direktiv 2009/43/EG när det gäller överföring av försvarsrelaterade 
produkter. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla det stöd som krävs i 
detta avseende.

4. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att intensifiera sina 
ansträngningar för att åstadkomma lika villkor inom de europeiska försvarsmarknaderna 
genom att se till att motiverade uteslutningar inte används mer än vad som är absolut 
nödvändigt.

5. Europaparlamentet framhåller att en fullständig utfasning av kompensation är absolut 
nödvändigt för att säkra en välfungerande inre marknad inom den europeiska 
försvarssektorn.

6. Europaparlamentet påminner om att ramavtal och underleverantörer är ett sätt att öppna 
upp etablerade leverantörskedjor för små och medelstora företag. Medlemsstaterna, 
Europeiska försvarsbyrån och kommissionen uppmanas att arbeta gemensamt för att 
hjälpa de små och medelstora företagen att förbättra och underlätta deras tillträde till 
försvarsupphandlingar.

7. Europaparlamentet konstaterar att industrin endast i mycket begränsad omfattning har 
tagit till sig de huvudsakliga instrumenten i direktivet om överföring av 
försvarsutrustning, i synnerhet allmänna tillstånd och certifiering av företag på 
försvarsområdet. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas med eftertryck att se till 
att dessa instrument verkligen används i praktiken.

8. Parlamentet välkomnar kommissionens färdplan från 2014 Mot en mer konkurrenskraftig 
och effektiv försvars- och säkerhetssektor, och framhåller vikten av att färdplanen 
genomförs i god tid och att ytterligare nödvändiga åtgärder vidtas.



PE549.296v02-00 4/4 PA\1051700SV.doc

SV

9. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna omgående måste se till att 
kommissionen och EU-organen får bättre insyn i upphandlingsförfarandena inom 
försvarssektorn. Kommissionen uppmanas att säkra en tillbörlig övervakning som 
möjliggör en fullständig rapportering i fråga om de båda direktiven, till parlamentet och 
till rådet, 2016 enligt planerna. 

10. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen ännu inte har offentliggjort sin grönbok 
om kontroll av tillgångar, som enligt färdplanen för 2014 skulle ha offentliggjorts i slutet 
av 2014.

Översyn av försvarsupphandlingspaketet

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med sina 
genomföranderapporter till parlamentet och rådet 2016 rörande direktiven 2009/81/EG 
och 2009/43/EG också lägga fram lagstiftningsförslag.

12. Europaparlamentet betonar att särskilda rapporteringskrav bör ställas på medlemstaterna, 
tillsammans med krav på lämpliga sekretessmekanismer.

13. Europaparlamentet påminner om att uppdateringen av EU:s upphandlingsbestämmelser 
genom direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU, som antogs 2014, erbjuder möjligheter 
till enhetligare förfaranden, bland annat genom elektronisk upphandling och samlade 
inköp, vilka kan anpassas efter försvars- och säkerhetssektorns särskilda karaktär.

14. Europaparlamentet uppmärksammar det nya innovationspartnerskapsförfarandet och 
begär att det ska börja tillämpas vid försvarsupphandlingar.


