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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. wijst erop dat de recente economische recessie ertoe heeft geleid dat veel lidstaten een 

aantal bezuinigingen op hun defensiebegroting hebben doorgevoerd; is van mening dat de 

huidige crisis kan worden aangegrepen als kans met het oog op de ontwikkeling van een 

geïntegreerd defensiebeleid van de Unie, aangezien de crisis de aanzet kan geven tot de 

uitvoering van ambitieuze en belangrijke hervormingen en tot een betere benutting van 

synergieën; dringt er daarom bij de lidstaten op aan om zowel tegenover de Europese 

autoriteiten en agentschappen als tegenover het brede publiek meer openheid aan de dag te 

leggen over de staatssteun- en aanbestedingspraktijken in de defensiesector; 

2. herinnert aan de traditie van de Unie als civiele mogendheid in mondiale 

aangelegenheden; herhaalt daarom dat de Europese defensiesector zich op de allereerste 

plaats dient te richten op de vraag vanuit de interne markt; betreurt in dit verband de 

toename van de handel in wapens en defensieapparatuur afkomstig uit de Unie met 

autocratische regimes in onstabiele regio's; is van mening dat deze handelspraktijken 

wellicht niet bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de burgers in regio's die wapens en 

defensieapparatuur uit de Unie ontvangen, noch voor de Europese en mondiale 

veiligheidsbelangen; dringt er bij de lidstaten op aan om zich in internationale fora in te 

zetten voor meer transparantie op de internationale markten voor defensieopdrachten, 

teneinde de controleerbaarheid van de mondiale wapenhandelsstromen te vergroten; 

3. herinnert eraan dat de lidstaten de transparantie en toegankelijkheid van hun 

defensiemarkt dringend moeten verbeteren; benadrukt dat het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid verder moet worden versterkt; dringt er daarom bij de 

lidstaten op aan dat zij Richtlijn 2009/81/EG inzake het plaatsen van defensie- en 

gevoelige veiligheidsopdrachten naar behoren uitvoeren, teneinde de interne markt te 

versterken door de aanbestedingsregels in de defensiesector, waar dit passend is, te 

vereenvoudigen, rekening houdend met de toenemende complexiteit van 

defensieopdrachten met betrekking tot internationale missies, hetgeen leidt tot 

geoptimaliseerde specificaties; 

4. onderstreept dat een sterker gebruik van innovatieve aanbestedingstechnieken – met name 

e-aanbestedingen en precommerciële aanbestedingen alsmede het bieden van stimulansen 

voor O&O – aangemoedigd dient te worden bij defensieaankopen, omdat zij wellicht 

bijzonder geschikt zijn op dit gebied en een belangrijke rol kunnen spelen bij het 

terugdringen van de administratieve last en de kosten in verband met 

aanbestedingsprocedures; is van mening dat tegelijkertijd de bescherming van 

intellectuele-eigendomsrechten en technische kennis gewaarborgd moet worden; dringt er 

bij de lidstaten op aan strategisch gebruik te maken van aanbestedingen op defensiegebied 

en innovatieve gunningsbeginselen te hanteren op basis van het begrip "economisch 

voordeligste inschrijving"; 

5. is van mening dat aanbestedende instanties en entiteiten op defensie- en veiligheidsgebied 
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gebruik moeten kunnen maken van een specifieke aanbestedingsprocedure met betrekking 

tot opdrachten waarbij er behoefte is aan de ontwikkeling van een innovatief product, een 

innovatieve dienst of innovatieve werken en vervolgens de aankoop van de daarbij tot 

stand gekomen goederen, diensten of werken, als de reeds op de markt beschikbare 

oplossingen niet voldoen; is voorts van mening dat een dergelijke procedure ten goede zou 

komen aan de werking van de interne markt en de ontwikkeling van een Europese markt 

voor defensiematerieel en een technologisch en industrieel fundament voor het Europese 

defensiebeleid, en de groei van innovatieve kmo's zou stimuleren; onderstreept dat een 

dergelijke procedure al is overeengekomen in de herziene richtlijnen klassieke 

aanbestedingen en aanbestedingen nutssector, waardoor aanbestedende instanties een 

langdurig innovatiepartnerschap kunnen opzetten met het oog op de ontwikkeling en 

vervolgens de aankoop van nieuwe, innovatieve producten, diensten of werken, de nodige 

"market-pull" wordt gecreëerd en prikkels worden gegeven voor de ontwikkeling van een 

innovatieve oplossing zonder de markt af te schermen; verzoekt daarom de Commissie 

deze ontwikkelingen in aanmerking te nemen in het uitvoeringsverslag dat zij uit hoofde 

van Richtlijn 2009/81/EG (defensieopdrachten) uiterlijk op 21 augustus 2016 aan het 

Europees Parlement en de Raad moet voorleggen, en dit verslag vergezeld te doen gaan 

van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG, waarin voor bedoelde 

contracten wordt voorzien in de procedure van het innovatiepartnerschap; 

6. dringt er bij de lidstaten op aan ook maatregelen te nemen om een einde te maken aan 

dubbel werk en overtollige capaciteit in de sector door de samenwerking op de interne 

markt op te voeren; wijst op de potentiële baten van gezamenlijke aankopen in de vorm 

van schaalvoordelen en interoperabiliteit; wijst erop dat gezamenlijke projecten tot lagere 

kosten zullen leiden en langetermijninvesteringen mogelijk maken; 

7. herinnert eraan dat de opdrachten die op het gebied van defensie en beveiliging worden 

gegund, vaak technisch complex zijn; onderstreept dat ter vergemakkelijking van 

grensoverschrijdende aanbestedingen – in voorkomend geval – onnodige, incompatibele 

of onevenredige technische eisen tegen het licht moeten worden gehouden om de 

hindernissen op de interne markt tot een minimum te beperken en, waar mogelijk, uit de 

weg te ruimen; 

8. onderstreept dat de bevordering van het technologische en industriële fundament van het 

Europese defensiebeleid opnieuw een stap is in de richting van voltooiing van de interne 

markt en duurzame banen kan opleveren in de defensie-industrie; 

9. verzoekt het Europees Defensieagentschap en de Commissie samen te werken om de 

integratie van de industrieën van kleinere lidstaten in het industriële en technologische 

fundament van de Europese defensie met andere middelen te bevorderen dan via 

compensaties; 

10. merkt op dat de versnippering van de Europese defensiemarkt kmo's belemmert bij het op 

de markt brengen van hun producten; onderstreept dat het van belang is dat kmo's 

mogelijkheden krijgen om bij te dragen aan de ontwikkeling van producten voor de sector 

defensieapparatuur, zowel militaire apparatuur als immateriële producten, zoals software 

en technologie; merkt op dat het gebruik van gemeenschappelijk defensienormen, met 

name in domeinen waar er nog geen nationale normen bestaan, de samenwerking en de 
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interoperabiliteit zou versterken; 

11. dringt er bij de lidstaten op aan om de samenwerking tussen grote defensiebedrijven en 

universiteiten aan te moedigen; onderstreept dat de universiteiten dankzij dergelijke 

samenwerking hun kennisbasis kunnen verbreden; 

12. verzoekt de lidstaten en de Commissie faciliterend op te treden bij pogingen om uit de 

defensie-industrie afkomstige technologieën en innovaties te benutten voor niet-militaire 

doeleinden en de vervaardiging van civiele producten en toepassingen, teneinde 

technologisch geavanceerde branches op de interne markt te versterken; 

13. wijst op de noodzaak van meer financiering van O&O in de lidstaten, om met succes te 

kunnen concurreren met fabrikanten in de defensiesector van derde landen; merkt op dat 

innovatie en technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot verbeteringen op andere 

gebieden des levens; 

14. roept de Commissie en de lidstaten op tot samenwerking met als doel de cyberveiligheid, 

als een van de hoofdpijlers van de defensie- en veiligheidsstrategie, te garanderen; 

herinnert er tegelijkertijd aan dat de digitale interne markt, gezien het mondiale karakter 

van het internet, met steeds grotere veiligheidsrisico's te maken heeft en dat een sterke, 

gecoördineerde aanpak een bijdrage zou kunnen leveren aan de bestrijding van 

bedreigingen, bijvoorbeeld voor de veiligheid van transacties, die het vertrouwen van de 

consument in de digitale markt ernstig kunnen aantasten. 
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