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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att direktiven i försvarspaketet syftar till att främja en 
ytterligare integrering av EU:s försvarslogistikkedja och öka det ömsesidiga förtroendet 
mellan medlemsstaterna, insynen och likabehandlingen i den europeiska 
försvarsindustrin och denna industris övergripande konkurrenskraft.

2. Europaparlamentet framhåller att kommissionen i sina utvärderingsrapporter från 2016 
drog slutsatsen att båda direktiven har bidragit till att öppna upp den inre marknaden för 
försvar, men att många fler framsteg måste göras. Parlamentet vill se att mer aktuella 
utvärderingar görs. Parlamentet uppmanar dels medlemsstaterna att genomföra båda 
direktiven fullt ut, dels kommissionen att säkerställa en fullständig och enhetlig 
efterlevnad.

Direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

3. Europaparlamentet betonar att den klart största andelen av kontrakten fortfarande 
tilldelas nationellt. Parlamentet beklagar den ihållande och avsevärt höga bristen på 
insyn i praxisen för förvärv. Parlamentet beklagar djupt den utbredda användningen av 
undantag och offsetaffärer. Parlamentet efterlyser en systematisk och omfattande 
rapportering av uppgifter från medlemsstaterna om hur de använder undantag i syfte att 
förbättra granskningen. Parlamentet efterlyser insatser som ser till att 
överträdelseförfarandena blir effektiva.

4. Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att strikt begränsa medlemsstaternas 
användning av undantag, och då särskilt ett eventuellt missbruk av artikel 346 i 
EUF-fördraget, i syfte att öka insynen och likställdheten. Medlemsstaterna uppmanas att 
strikt följa kommissionens tolkningsriktlinjer för vilka villkor som ska vara uppfyllda 
för att artikel 346 ska kunna åberopas.

5. Europaparlamentet välkomnar de bestämmelser i direktivet som syftar till att främja 
gemensam upphandling på försvarsområdet, och uppmanar medlemsstaterna att utnyttja 
alla samarbetsmöjligheter som direktivet erbjuder, särskilt sådana inom ramen för det 
europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och den framtida Europeiska 
försvarsfonden. 

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att systematiskt följa kommissionens 
rekommendation från 2018 om gränsöverskridande marknadstillträde för 
underleverantörer och små och medelstora företag, särskilt om översättning av anbud, 
tillkännagivande i förväg av stora upphandlingsprogram eller uppdelning av dem 
i mindre delar. 

Direktiv 2009/43/EG om överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo visa politisk vilja när det 
gäller att säkerställa ett effektivt genomförande av direktivets bestämmelser. 
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8. Europaparlamentet understryker att en mer konsekvent tolkning och ett mer konsekvent 
genomförande av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport behövs för att 
begränsa fragmenteringen av EU:s inre försvarsmarknad och säkerställa 
EU:s trovärdighet som global aktör. Parlamentet efterlyser åtgärder för att ta itu med 
eventuella kryphål i direktivet om överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU, 
den gemensamma ståndpunkten och förordningen om produkter med dubbla 
användningsområden. Parlamentet understryker att förhandstillstånd före återexport av 
produkter och komponenter är nödvändigt med tanke på att den gemensamma 
ståndpunkten genomförs på olika sätt.

9. Europaparlamentet beklagar djupt den begränsade användningen av generella 
överföringstillstånd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka insynen genom att 
mer grundligt följa de riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av kommissionen 
om vilka produkter som bör omfattas av användningen av generella överföringstillstånd. 

10. Europaparlamentet betonar vikten av att dels säkerställa åtkomsten till onlinedatabasen 
Certider, dels systematiskt tillgängliggöra uppgifter om vapenöverföringar inom EU, 
i syfte att tillhandahålla en meningsfull granskning och en korrekt bedömning av 
direktivets genomförande.


