
 

Defensie: de EU ter ondersteuning van de
ontwikkeling van militaire uitrusting en
technologieën
 
De EU zal voor het eerst geld kunnen uitgeven aan defensie. De EP-leden hebben
plannen goedgekeurd om de gezamenlijke ontwikkeling van militaire uitrusting en
technologieën te ondersteunen.
 
Het integreren van defensiebeleid is geen nieuw idee. De Europese Defensiegemeenschap was
één van de eerste en meest ambitieuze pogingen in de vroege jaren vijftig om een gezamenlijk
Europees leger te vormen. Het mislukken van de ambities voor een gemeenschappelijke
verdediging van Europa duurde bijna een halve eeuw.
 
 
 De afgelopen twee decennia is de overgang naar samenwerking geïntensiveerd en is Pesco,
het  nieuwste  initiatief  voor  samenwerking  op  defensiegebied.  Voor  het  eerst  kunnen
samenwerkingsprojecten op het gebied van defensietechnologie, zoals de ontwikkeling van
mariene toezichtsdrones, rechtstreeks door de EU-begroting kan worden gefinancierd.
 
 
Op 3 juli keurde het Parlement een voorstel goed over de oprichting van het industrieel
ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, waarbij 500 miljoen euro uit de EU-
begroting voor 2019-2020 wordt toegewezen om de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe
defensietechnologieën- en uitrusting mede te financieren. Voor de volgende EU-
langetermijnbegroting van 2021-2027 is een Europees Defensiefonds voorgesteld van € 13
miljard om militaire ontwikkeling en onderzoeksactiviteiten mee te financieren, terwijl een
onderzoeksprogramma van 90 miljoen euro voor 2017-2019 al gestart is.
 
De ontwikkeling van defensieproducten moet worden uitgevoerd door een consortium van ten
minste drie bedrijven die in ten minste drie EU-landen zijn gevestigd om in aanmerking te
komen voor financiering door het programma, terwijl producten die verboden zijn door het
internationale recht zijn uitgesloten van financiering.
 
 
 In een resolutie in december 2017 over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
verwelkomde het Parlement deze inspanningen om de defensie-uitgaven beter te coördineren
en dubbel werk en verspilling tegen te gaan. De resolutie stelt dat “de EU-28 in vergelijking met

Nieuwsitem
03-07-2018 - 14:00
Referentienummer: 20180122STO92206

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171208STO89939/pesco-eu-countries-sign-off-on-plan-for-closer-defence-cooperation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_en.htm
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//NL


de VS 40 % uitgeeft aan defensie, maar er slechts in slaagt om 15 % van de capaciteit  te
genereren die de VS uit dit proces haalt, wat op een zeer groot efficiëntieprobleem duidt."
 
"Dit eerste Europese programma specifiek gewijd aan industriële defensieprojecten zal de
samenwerking vergroten en het concurrentievermogen van de EU-defensie-industrie
versterken," zei het Franse EVP-lid  Françoise Grossetête , die de leiding had over de
voorstellen via het Parlement, na een deal met de Raad op 22 mei.
 
Meer informatie
EP wil Europese defensie impuls geven door bundelen van militaire capaciteit (16-03-2017)
Achtergrondinformatie over defensie (EN)
Het Parlement keurt het allereerste EU-programma voor de defensie-industrie goed  (3-07-
2018, EN)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/2025/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180523IPR04155/first-ever-eu-defence-industry-fund-meps-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20170310STO66196
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=defence
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/


Defensie: integratie op EU-niveau
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