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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. hilser Kommissionens meddelelse velkommen, og støtter dens indsats for "under 
hensyntagen til sektorens specifikke forhold at etablere et mere gennemskueligt og 
åbent fælleseuropæisk marked for forsvarsudstyr ("European Defence Equipment 
Market", EDEM) mellem medlemsstaterne, således at der kan opnås en bedre 
økonomisk effektivitet";

2. er enig med Kommissionen i, at de nuværende politikker med "rimelig modydelse" og 
"modregning" for indkøb af militært udstyr medfører omfattende 
konkurrenceforvridning og kunstig arbejdsdeling imellem industrielle partnere og er en 
betydelig hindring for effektivitet i indkøbene;

3. er enig med Kommissionen i, at der skal etableres et europæisk marked for 
forsvarsmateriel, for at militærudgifterne kan minimeres (markedsstørrelse, niveau af 
højteknologi, store investeringskrav);

4. påpeger, at der på EU-niveau skal gøres en stor indsats for at øge harmonisering og 
standardisering af forsvarsindkøb i overensstemmelse med de godkendte NATO-
standarder for interoperabilitet i overensstemmelse med sepcifikke ESDP-behov, og at 
afhjælpning af mangel på kapacitet i ECAP bør ses som en prioritet af alle 
medlemsstater;

5. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod at begrænse vigtigheden af artikel 296 i 
EF-traktaten;

6. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod at fjerne artikel 296 fra EF-traktaten som 
det endelige mål for dens forsøg på at etablere en sammenhængende lovgivningsmæssig 
ramme for forsvarsindkøb i Europa; støtter i mellemtiden alle initiativer med henblik på 
at mindske denne artikels betydning og anmoder Kommissionen om at foretage en 
omfattende og grundig drøftelse om indholdet af denne artikel og om praksis for generel 
undtagelse, inden den ophæves;

7. er enig med Kommissionen i, at der i mellemtiden skal gøres en stor indsats for at overtale 
nationale indkøbscentraler for forsvarsmateriel til at indstille anvendelsen af den 
generelle undtagelse fra artikel 296 og træffe foranstaltninger for at sikre, at 
forsvarsindkøb i højere grad er omfattet af fællesskabslovgivning end kun af national 
lovgivning;

8. bemærker, at i henhold til de gældende nationale og europæiske bestemmelser er nogle 
nationale markeder for forsvarsmateriel i høj grad åbne for konkurrence, mens andre er 
næsten fuldstændig lukkede; opfordrer derfor regeringerne til på nationalt plan at træffe 
afgørelse om at åbne deres markeder for forsvarsmateriel for støre konkurrence;

9. støtter fuldt ud Kommissionens forslag som fremsat i dens grønbog fra september 2004 og 
mener, at Kommissionen både burde udsende en fortolkningsmeddelelse, hvor den 
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udtrykker sin vilje til at sætte en stopper for misbrugen af artikel 296, og parallelt 
hermed udarbejde et direktiv for indkøb af våben, ammunition og krigsmateriel, jf. dog 
artikel 296, som er tilpasset til de helt specifikke forhold på forsvarsområdet;

10. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at samarbejde med Kommissionen om dette direktiv 
og til, som supplement til fællesskabstiltagene, at henvise udarbejdelsen af et 
adfærdskodeks for forsvarsindkøb omfattet af artikel 296 til Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

11. understreger, at disse tiltag er supplerende, idet der er en tilbøjelighed til, at de vedrører 
forskellige segmenter af markederne for forsvarsmateriel, og især fordi det forberedende 
arbejde, som udføres af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) i forbindelse med 
adfærdskodeksen for våbeneksport kan føre til resultater, som er yderst relevante for det 
fremtidige arbejde med det foreslåede direktiv; er dog foruroliget over 
medlemsstaternes manglende politiske vilje til at anerkende behovet for et særligt 
direktiv og opfordrer dem til ikke at lade fremskridt vedrørende adfærdskodeksen 
udelukke arbejdet med direktivet;

12. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Det Europæiske Forsvarsagentur 
om parallelt hermed at udarbejde en overordnet handlingsplan med 
ledsageforanstaltninger på relaterede områder som forsyningssikkerhed, overførsel og 
eksport, statsstøtte og modregning som kræves, for at der kan fastsættes lige vilkår for 
fair konkurrence i Europa;

13. opfordrer Kommissionen til at anerkende den rolle, som de små og mellemstore 
virksomheder og deres bidrag til fremstilling af militærmateriel med dobbelt 
anvendelsesområde har for brugen af forsvars- og sikkerhedsmateriel;

14. erkender, at problemerne med forsvarsindkøb i EU hænger delvist sammen med, at der 
reelt ikke er nogen gensidighed mellem EU og USA, og rejser derfor spørgsmålet om, 
hvorvidt europæiske indkøbscentraler for forsvarsmateriel skal opfordres til at købe 
mere europæisk; er overbevist om, at den nye EU-lovgivning om forsvarsindkøb ikke 
skal anvendes som et redskab for den amerikanske erhvervssektor til ensidigt at 
infiltrere de europæiske markeder for forsvarsindkøb;

15. anmoder Kommissionen om i samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur at 
forelægge langfristede forslag til, hvordan der ved etablering af bedre forbindelser 
mellem markederne for forsvarsmateriel i henholdsvis EU og USA samt i lande som 
Ukraine og inden for særlige sektorer i Rusland, kunne tilvejebringes både et større 
udvalg og en mere effektiv specialisering;

16. er enig med Kommissionen i, at der i EU's forsvarsmaterielpolitik skal tages hensyn til og 
være respekt for principperne om etik og rimelighed i våbenhandelen, og med dette for 
øje opfordres Kommissionen til at fremsætte forslag, der skal bringe forsvarsindkøb på 
niveau med behovet for at respektere EU's adfærdskodeks for våbeneksport; gentager, at 
så længe denne våbenkodeks ikke er juridisk bindende, er det ikke muligt at opfylde 
dens sigte, som er at skabe større åbenhed og at bidrage til en etisk fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik;
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17. anmoder Kommissionen om at udbygge samarbejdet med Europa-Parlamentet om dette og 
opretholde det højest mulige niveau af forudgående høring og gennemsigtighed;

18. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorvidt medlemsstaterne i nogle tilfælde 
klassificerer udstyr og teknologi med dobbelt anvendelsesområde som militært og 
således undgår at anvende fællesskabsbestemmelserne vedrørende offentlige indkøb;
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