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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Procedure og kilder

Den 6. november 2019 fik ordføreren til opgave at udarbejde en betænkning om 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres 
indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- 
og sikkerhedsområdet (i det følgende benævnt "direktivet om forsvars- og 
sikkerhedsindkøb")1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 
om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for 
Fællesskabet (i det følgende benævnt "direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede 
produkter")2.

Formålet med denne gennemførelsesbetænkning er at informere Parlamentet om 
gennemførelsen af de to direktiver for at gøre det muligt for plenarforsamlingen at drage 
konklusioner og fremsætte henstillinger om konkrete foranstaltninger, hvad enten det drejer 
sig om at forbedre gennemførelsen eller eventuelt foreslå revisioner af lovgivningen. 
Betænkningen skal gøre status over gennemførelsen og anvendelsen af de to direktiver i 
medlemsstaterne, deres indvirkning på åbningen af det indre marked for forsvarsprodukter og 
oprettelsen af et europæisk marked for forsvarsmateriel og deres bidrag til konsolideringen af 
det europæiske forsvarsmæssige og teknologiske industrielle grundlag (EDTIB) med fokus på 
inddragelsen af SMV'er.

Ordføreren har siden sin udpegelse indsamlet oplysninger og støttet sig til en række kilder i 
det forberedende arbejde med denne betænkning, herunder følgende:

− en onlinedrøftelse med to eksperter og skyggeordførerne, der foregik virtuelt den 23. 
juni 2020

− undersøgelse af gennemførelsen af "EU's forsvarspakke: direktivet om indkøb på 
forsvars- og sikkerhedsområdet og direktivet om overførsel inden for Fællesskabet" af 
Europa-Parlamentets forskningstjeneste (GD EPRS), der blev afsluttet i september 
2020

− et møde på teknisk plan med GD DEFIS den 15. juli 2020.

Som følge af de resultater, der er opnået via disse kilder, har ordføreren udpeget følgende tre 
hovedområder, der skal fokuseres på i denne betænkning: Behovet for en bedre 
gennemførelse og håndhævelse af forsvarspakken, udsigterne for oprettelsen af et europæisk 
marked for forsvarsmateriel og for at sikre, at de små og mellemstore virksomheder deltager 
på markederne for forsvarsmateriel på samme niveau som i dag.

Forsvarspakken - indledning

Formålet med de to direktiver, der omfatter den såkaldte "forsvarspakke", var at åbne det 

1 EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76-136.
2 EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1-36.
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indre marked for forsvarsprodukter, lette grænseoverskridende indkøb og opbygge et 
industrigrundlag i hele EU inden for den europæiske forsvars- og sikkerhedssektorer. Der var 
forsinkelser i mange medlemsstaters gennemførelse af den. Kommissionen afsluttede sin 
første evalueringsrapport i 2016 og gjorde status over gennemførelsespraksis fra 2009 til 
2016. Selv om Kommissionen havde vanskeligt ved at indsamle tilstrækkelige oplysninger fra 
medlemsstaterne, konkluderede den dog, at det ikke var nødvendigt at revidere direktiverne. 
På det tidspunkt besluttede IMCO at undlade at træffe foranstaltninger med hensyn til 
besvarelse af evalueringen. 

Behov for bedre gennemførelse og håndhævelse 

Ordføreren mener, at en bedre gennemførelse af begge direktiver fortsat er afgørende for fuldt 
ud at nå målene i forsvarspakken. Det er slående, at medlemsstaterne fortsat har problemer 
med uensartet anvendelse og begrænset anvendelse af begge direktiver, og det forstærkes 
yderligere af virkningerne af covid-19, brexit og de fremtidige nedskæringer i 
forsvarsudgifterne samt af budgetmæssige begrænsninger for forskning og udvikling og 
forskning og teknologi. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at Kommissionen har 
indledt en række traktatbrudsprocedurer. Senest blev der iværksat fem traktatbrudssager i 
2018, hvoraf to sager stadig er under behandling.

Direktivet om forsvars- og sikkerhedsindkøb

For at forbedre virkningen af direktivet om forsvars- og sikkerhedsindkøb og ligeledes dets 
effektivitet med henblik på at øge konkurrencen, gennemsigtigheden og 
ikkeforskelsbehandlingen i medlemsstaterne skal direktivet gennemføres effektivt. Ordføreren 
mener dog, at den grundlæggende hindring for en fuldstændig og korrekt gennemførelse af 
dette direktiv fortsat er:

− medlemsstaternes systematiske anvendelse af udelukkelsesbestemmelsen i direktivet 
samt artikel 346 i TEUF, hvori der udelukkende er tale om en efterfølgende 
påberåbelse i tilfælde af potentielle tvister, på trods af Kommissionens 
fortolkningsvejledning3. Det skal understreges, at flere medlemsstater i deres 
lovgivning har indført en særlig procedure for kontrakter, der er omfattet af artikel 
346, stk. 1, litra b), i TEUF, hvilket stadig gør det vanskeligt at vurdere, om 
undtagelsen i artikel 346 er blevet anvendt af berettigede grunde til beskyttelse af 
nationale væsentlige sikkerhedsinteresser eller på samme måde som en begrænsning af 
anvendelsen af direktiv 2009/81/EF. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt problemet med 
udelukkelser stadig skal behandles både på lovgivningsområdet (for at begrænse 
anvendelsen) og i forbindelse med Kommissionens kontrol- og 
håndhævelsesforanstaltninger

− den utilstrækkelige grænseoverskridende markedsindtrængning og deltagelse af 
SMV'er i forsvarskontrakter

− den lave grad af samarbejde, fælles planlægning, fælles forståelse af nødvendige 

3 Kommissionens meddelelse om retningslinjer for samarbejdsbaserede indkøb på forsvars- og 
sikkerhedsområdet (direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhedsindkøb) (2019/C 157/01) og Kommissionens 
meddelelse om retningslinjer for tildeling af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (artikel 13, 
litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF) (2016/C 450/01).
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forsvarskapaciteter og tilpasning til den teknologiske og strategiske suverænitet inden 
for Unionen. 

Samtidig vil ordføreren gerne understrege nogle positive tendenser med hensyn til den 
gradvise gennemførelse af direktivet:

− det stigende antal udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om kontrakttildeling fra 
medlemsstaterne (TED-data), som stadig er ret nye i forhold til direktiverne om 
ikkeforsvarsrelaterede indkøb. Denne stigende tendens synes imidlertid ikke at være 
tydelig, når det gælder de frivillige bekendtgørelser om forudgående gennemsigtighed

− stigende publiceringsprocent (dvs. andelen af indkøb, der er udbudt via TED) fra 
8,5 % i perioden 2011-2015 til 21,14 % i perioden 2016-2018, blot for at sammenligne 
med den udbudsprocent, der blev afgivet i henhold til det generelle direktiv, som i 
gennemsnit lå på 24 %.

Direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter

Kommissionens evaluering fra 2016 udpegede en række hindringer for en effektiv anvendelse 
af direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter, enten som følge af dets 
gennemførelse eller af dets bestemmelser. Blandt de vigtigste spørgsmål, der blev udpeget, 
var behovet for at øge anvendelsen af den eksisterende lovgivning om overførsel af 
forsvarsrelaterede produkter, at forbedre tilgængeligheden af generelle overførselslicenser i 
hele Unionen og at undersøge den begrænsede anvendelse af certificeringsordningen. 

Der opstår tilsyneladende store problemer på grund af den manglende harmonisering i 
gennemførelsen af generelle overførselslicenser i medlemsstaterne, den langsomme udnyttelse 
af nye licenseringsmuligheder og certificering og forskelle med hensyn til, i hvilket omfang 
mulige undtagelser fra forudgående tilladelse mellem medlemsstaterne var udbredt. Nogle 
medlemsstater udnytter alle direktivets muligheder for undtagelser, nogle udnytter kun få 
muligheder, og nogle slet ingen. Desuden er overførsler mellem medlemsstaterne stadig et 
kompliceret spørgsmål, der fortsat er forbundet med en stor administrativ byrde. Den 
overvejelse vedrører især anvendelsen af generelle overførselslicenser, hvor bureaukrati og 
vedvarende forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til eksport til tredjelande udgør 
store hindringer. Ordføreren mener, at dette kræver forbedringer med hensyn til en fælles 
forståelse af, hvilket materiel der er følsomt og skal kontrolleres, og hvilket der ikke er.

Etablering af et europæisk marked for forsvarsmateriel

Indkøbspolitikken er kun en af flere faktorer, der bidrager til en mangeårig EU-ambition om 
at udvikle et europæisk marked for forsvarsmateriel og sikre EDTIB's effektivitet og 
konkurrenceevne. I de senere år er der blevet flere andre indbyrdes forbundne spørgsmål, som 
har fået stadig større betydning, herunder den nye medlemsstatskonsensus om behovet for 
teknologisk og strategisk suverænitet, behovet for større forsvarsudgifter generelt og større 
investeringer i nøgleteknologi og -kapacitet samt et sikkerhedslandskab under udvikling. En 
dybtgående analyse af samspillet mellem forsvarspakken og andre af EU's forsvarspolitiske 
initiativer (PESCO, EDF, CARD, EDAP) er en yderligere dimension af overvejelser, der 
rækker ud over denne betænknings anvendelsesområde. Under hensyntagen til 
forsvarsmarkedets kompleksitet i EU er etableringen af et fuldt udviklet europæisk marked for 
forsvarsmateriel dog stadig en reel udfordring, der kræver en mere sammenhængende 
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indkøbs- og industripolitik. Som det er blevet understreget i mange undersøgelser, er det 
næsten totale fravær af særlige NACE- eller NC-koder en hindring for alle forsøg på at måle 
udviklingen i den europæiske forsvarsindustris struktur. I mangel af sådanne data er det slet 
og ret umuligt at vurdere den reelle europæisering af forsvarsværdikæder (især fordi de har 
oplevet en relativ hybridisering med ikkeforsvarsrelaterede, f.eks. elektronik) eller den 
grænseoverskridende markedsadgang for forsvarsvirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder og midcapselskaber.

Ordføreren mener imidlertid, at målsætningerne i forsvarspakkedirektiverne, nemlig fremme 
af konkurrence, gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling i alle medlemsstaterne, i høj grad 
kan bidrage til etableringen af det europæiske marked for forsvarsmateriel, og at dets 
potentiale fortsat skal udvikles fuldt ud. 

Inddragelse af SMV'er

De vigtigste spørgsmål, som SMV'erne står over for på det europæiske marked for indkøb på 
forsvarsområdet, blev opsummeret i Kommissionens henstilling (EU) 2018/624 om 
grænseoverskridende markedsadgang for underleverandører og SMV'er i forsvarssektoren4 
samt under drøftelsen med eksperter den 23. juni 2020 og via EPRS-undersøgelsen. Ud over 
de generelle hindringer, som geografisk afstand udgør for adgang til markedet, sproglige 
barrierer og mangel på viden om grænseoverskridende markeder, står SMV'erne i 
forsvarssektoren også over for yderligere administrative hindringer, når det gælder den særligt 
komplekse dokumentation for indkøb af forsvarsmateriel og størrelsen af udbud på 
forsvarsmateriel, bekymringer om forsyningssikkerhed, de komplekse bestemmelser om 
underleverancer og de høje omkostninger ved certificering.

På denne komplekse baggrund bliver den forskelligartede og ujævne gennemførelse af 
forsvarspakkedirektiverne i hele EU som beskrevet ovenfor ved med at være der. Derfor er 
målet om at øge SMV'ernes inddragelse – ud over de bredere mål om at åbne det indre 
marked, opnå større forsyningssikkerhed og forbedre konkurrenceevnen – kun delvist nået. 
Desuden er det et problem, at der mangler statistikker og data til måling af SMV'ernes 
grænseoverskridende adgang til forsvarsmarkedet.

Det skal også bemærkes, at bestemmelserne om underleverance i direktivet om forsvars- og 
sikkerhedsindkøb heller ikke har haft nogen særlig indvirkning, hvad angår øget inddragelse 
af SMV'er på markedet for forsvarskontrakter og med hensyn til indirekte lettelse af 
markedsadgang og åbning af forsyningskæder for større grænseoverskridende konkurrence. 
Direktivets bestemmelser gør det muligt for medlemsstaterne at pålægge succesrige 
tilbudsgivere (normalt hovedkontrahenter) pligt til offentligt at udbyde dele af kontrakten til 
små og mellemstore virksomheder og underleverandører. Anvendelsen af bestemmelserne om 
underleverancer synes imidlertid at være meget lav (der er siden 2011 kun offentliggjort 26 
bekendtgørelser om underentreprise), hvilket viser, at disse bestemmelser er 
uhensigtsmæssige i forhold til både medlemsstaternes behov og virkeligheden i branchen. 
Desuden indeholder direktivet ikke noget incitament til at åbne værdikæderne. Tværtimod 
synes den kommende Europæiske Forsvarsfond at være et bedre redskab til at strukturere 
disse værdikæder på europæisk plan.

4 Kommissionens henstilling (EU) 2018/624 om grænseoverskridende markedsadgang for underleverandører og 
SMV'er i forsvarssektoren.
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Desuden ligger vurderingen af merværdien af de certificeringsmekanismer, der er til rådighed 
i henhold til artikel 9 i direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter, fortsat under 
forventningerne. Ifølge registret over certificerede forsvarsrelaterede virksomheder 
(CERTIDER) er antallet af certificerede virksomheder stadig ret lavt, idet 66 virksomheder er 
blevet certificeret i hele EU, hvilket er en stigning på kun 27 sammenlignet med for fem år 
siden. Dette kan skyldes, at SMV'erne normalt ikke er de markedsdeltagere, der forventes at 
drage fordel af certificering, da processen primært henvender sig til modtagere af 
forsvarsrelaterede produkter såsom systemintegratorer eller OEM'er (Original Equipment 
Manufacturers (fabrikanter af originaludstyr)). Hertil kommer, at SMV'er også afskrækkes af 
kompleksiteten af og udgiften til certificeringsprocessen. 

Ordførerens holdning

I betragtning af alle de udfordringer, der er forbundet med gennemførelsen af direktiverne om 
forsvarspakken, mener ordføreren, at visse elementer i direktivet om forsvars- og 
sikkerhedsindkøb og direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter kan forbedres 
yderligere, f.eks. større overensstemmelse med det generelle direktiv om offentlige indkøb. 
Ordføreren mener imidlertid ikke, at det er nødvendigt at revidere disse direktiver, da de 
eksisterende rammebestemmelser bør være tilstrækkelige, hvis de gennemføres korrekt og 
anvendes rigtigt. 

Ordføreren understreger desuden nødvendigheden af en stærk håndhævelsespolitik, hvor 
Kommissionen handler proaktivt og ikke viger tilbage for at indlede traktatbrudsprocedurer, 
når det er nødvendigt, f.eks. i tilfælde af systematisk brug af udelukkelserne. Ordføreren 
mener, at det for at opnå en stærk håndhævelsespolitik er vigtigt, at Kommissionen har 
adgang til kvalitative data. 

Med hensyn til den videre gennemførelse af forsvarspakken glæder ordføreren sig over 
Kommissionens arbejde og mener, at et fremtidigt samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne om gennemførelsen af direktiverne er nødvendigt for at nå målene i 
forsvarspakken. 

Ordføreren bemærker endvidere, at SMV'ernes inddragelse i forsvarsmarkedet fortsat er lav. 
Han mener derfor, at der bør foretages en grundig analyse af årsagerne til, at det ikke lykkes 
SMV'erne fuldt ud at komme ind på det indre marked for forsvarsprodukter. Han glæder sig 
over det arbejde, som Kommissionen allerede har udført, og understreger, at de fortsat bør 
træffe passende foranstaltninger til støtte for SMV'erne. 

Ordføreren understreger derefter, at medlemsstaterne for at nå frem til et åbent europæisk 
marked for forsvarsmateriel skal arbejde på deres samarbejde, gensidige tillid, fælles 
planlægning mv.

Endelig mener ordføreren, at der er sket flere ændringer, der har påvirket det europæiske 
marked for forsvarsmateriel, siden forsvarspakken trådte i kraft, f.eks. oprettelsen af PESCO. 
Han mener således, at der bør foretages en opfølgende analyse af forsvarspakkens effektivitet 
i lyset af disse ændringer for at opnå et åbent europæisk marked for forsvarsmateriel.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb på forsvars- og 
sikkerhedsområdet og af direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede 
produkter
(2019/2204(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres 
indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på 
forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF1 
("direktivet om forsvars- og sikkerhedsindkøb"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om 
forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden 
for Fællesskabet2 ("direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter"),

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 30. 
november 2016 med titlen "om gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige 
indkøb på forsvars- og sikkerheds-området i overensstemmelse med direktivets artikel 
73, stk. 2, i nævnte direktiv" (COM(2016)0762), 

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 30. 
november med titlen "Evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af 
forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet" (COM(2016)0760),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 med titlen 
"Vejledning om tildeling af regering-kontrakter inden for forsvar og sikkerhed (artikel 
13, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF)" (C(2016) 7727),

– der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2018/624 af 20. april 2018 om 
grænseoverskridende markedsadgang for underleverandører og SMV'er i 
forsvarssektoren3,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om vejledning om udbudssamarbejde på 
forsvars- og sikkerhedsområdet (direktiv 2009/81/EF om udbud på forsvars- og 
sikkerhedsområdet) (2019/C 157/01)4,

– der henviser til undersøgelsen fra EPRS (Generaldirektoratet for Parlamentarisk 
Forskning) fra september 2020 med titlen "EU's forsvarspakke: direktivet om indkøb på 
forsvars- og sikkerhedsområdet og direktivet om overførsel inden for Fællesskabet",

1 EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.
2 EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
3 EUT L 102 af 23.4.2018, s. 87.
4 EUT C 157 af 8.5.2019, s. 1.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 
til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til udtalelse fra Udenrigsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9 0000/2020),

A. der henviser til, at direktivet om indkøb af forsvarsmateriel har til formål at indføre 
retfærdige og gennemsigtige regler for indkøb af forsvarsmateriel for at gøre det lettere 
for medlemsstaternes forsvarsvirksomheder at få adgang til andre medlemsstaters 
forsvarsmarkeder;

B. der henviser til, at formålet med direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter 
er at forbedre det europæiske marked for forsvarsmateriel, fremme integrationen af EU's 
forsyningskæde på forsvarsområdet og øge forsyningssikkerheden ved at forenkle 
reglerne og procedurerne for overførsel inden for EU af forsvarsmateriel;

C. der henviser til, at begge direktiver har til formål at fremme det indre marked for 
forsvarsprodukter og gøre det europæiske marked for forsvarsmateriel mere 
konkurrencedygtigt;

D. der henviser til, at Kommissionens evaluering fra 2016 konkluderede, at målene i 
direktivet om indkøb af forsvarsmateriel kun var nået delvist, eftersom det 
indledningsvis gav mulighed for øget konkurrence, gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling på EU's marked for indkøb af forsvarsmateriel, men at der var brug 
for langt større fremskridt i medlemsstaternes konsekvente anvendelse af direktivet for 
fuldt ud at nå disse mål;

E. der henviser til, at EPRS-undersøgelsen pegede på, at direktivet om indkøb af 
forsvarsmateriel i begrænset omfang var i stand til at europæisere 
forsvarsværdikæderne;

F. der henviser til, at Kommissionens evaluering fra 2016 viste, at forskelle i 
gennemførelsen af direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter udgjorde 
store hindringer for en effektiv gennemførelse heraf, hvilket resulterede i langsom eller 
ufuldstændig anvendelse i de enkelte medlemsstater, en generel mangel på 
harmonisering af krav og procedurer mellem medlemsstaterne og stærkt divergerende 
betingelser og begrænsninger i de generelle overførselslicenser, der offentliggøres af 
medlemsstaterne;

G. der henviser til, at ud over de generelle hindringer for indtræden på markedet som 
geografisk afstand, sproglige barrierer og manglende viden om grænseoverskridende 
markeder står de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i forsvarssektoren også 
over for yderligere administrative hindringer såsom bekymring for 
forsyningssikkerheden, underleverandørbestemmelsernes kompleksitet og de høje 
omkostninger ved certificering;
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Forbedring af det indre markeds funktion for forsvarsprodukter gennem bedre 
gennemførelse og håndhævelse af forsvarspakken

1. glæder sig over nogle af de positive tendenser i den gradvise gennemførelse af 
direktivet om indkøb af forsvarsmateriel, nemlig det stigende antal bekendtgørelser om 
udbud og bekendtgørelser om tildeling af kontrakter, som medlemsstaterne har udsendt, 
og den stigende andel af indkøb, der er blevet sat i udbud via Tenders Electronic Daily 
(TED); understreger imidlertid, at der stadig foretages meget store indkøb uden for 
direktivet;

2. understreger, at en af de vigtigste hindringer for en fuldstændig og korrekt 
gennemførelse af direktivet fortsat er medlemsstaternes systematiske anvendelse af 
bestemmelserne om udelukkelse, navnlig bestemmelserne i artikel 346 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. mener i den forbindelse, at Kommissionen bør spille en mere proaktiv rolle ved 
kontrollen med de udelukkelser, som medlemsstaterne anvender ved tildelingen af 
kontrakter, der ikke falder ind under bestemmelserne i direktivet om indkøb af 
forsvarsmateriel, og at den ikke hovedsageligt bør være henvist til de klager, som 
industrien har indgivet;

4. mener, at der stadig er et stort behov for at fokusere på en effektiv gennemførelse af 
direktivet om indkøb af forsvarsmateriel; mener, at medlemsstaterne for at opnå dette 
bør fokusere på at sikre ligebehandling, gennemsigtighed og konkurrence, og at 
Kommissionen bør fokusere på at give medlemsstaterne yderligere retningslinjer for 
anvendelsen af direktivets bestemmelser;

5. mener, at visse aspekter af gennemførelsen af direktivet om indkøb af forsvarsmateriel 
kan forbedres, f.eks. medlemsstaternes anvendelse af offentlige udbud som fastsat i 
direktiv 2014/24/EF5, og hvor konsekvent de anvender direktivet, når det er muligt; 
mener imidlertid, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en revision af 
direktivet om indkøb af forsvarsmateriel, da de eksisterende rammebestemmelser er 
tilstrækkelige, hvis de gennemføres korrekt og anvendes rigtigt;

6. opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at overvåge og vejlede medlemsstaterne med 
henblik på at sikre en konsekvent anvendelse af direktivet og dermed fuldt ud opfylde 
dets mål;

7. bemærker, at hvad angår direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter er 
udbredelsen af nye redskaber, herunder generelle overførselslicenser, ret lav i forhold til 
individuelle overførselslicenser, som skulle erstattes af de nye redskaber;

8. bemærker endvidere, at udbredelsen af certificeringen er sket langsommere og i mindre 
grad end forventet, og at der stadig er hindringer for en effektiv gennemførelse af 
direktivet, idet der er ringe bevidsthed om de redskaber, der er til rådighed i henhold til 
direktivet, navnlig blandt SMV'er, og det system, som medlemsstaterne anvender ved 
eksportkontrol, ud over den manglende harmonisering i forbindelse med 
gennemførelsen af de generelle overførselslicenser, som udgør væsentlige hindringer 

5 EUT L 094 af 28.3.2014, s. 65.
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for en effektiv gennemførelse af direktivet;

9. mener derfor, at direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter kun delvist har 
opfyldt sine hovedmål, navnlig at lette cirkulationen af forsvarsrelaterede produkter 
inden for det indre marked og at have et effektivt indre marked, større 
forsyningssikkerhed og forbedret konkurrenceevne;

10. understreger betydningen af at have et ægte indre marked for overførsel inden for EU af 
forsvarsrelaterede produkter, hvor de nationale myndigheder er bevidste om, hvad der 
overføres og til hvem produkterne overføres, og hvor der stilles minimumskrav til 
eksporttilladelser og andre eksportrestriktioner;

11. bemærker i den forbindelse de fremskridt, Kommissionen har gjort med sine 
henstillinger om anvendelsesområdet og vilkårene for de generelle overførselslicenser;

12. opfordrer Kommissionen til yderligere at forbedre direktivets gennemførelse i de 
enkelte medlemsstater ved at fortsætte dialogen med de nationale myndigheder for at 
løse udestående spørgsmål;

13. opfordrer medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til Kommissionens henstillinger 
om anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overførselslicenser og til at undgå at 
tilføje betingelser for overførsler i henhold til generelle overførselslicenser, hvilket ville 
være i modstrid med eller underminere de betingelser, der er anført i henstillingerne;

14. opfordrer Kommissionen til som prioritet at følge op på henstillingerne om 
anvendelsesområdet og vilkårene for de generelle overførselslicenser, herunder 
muligheden for at omsætte henstillingerne til bindende bestemmelser med henblik på en 
gradvis harmonisering som et overordnet mål for de kommende år;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge indsatsen for at øge kendskabet 
til direktivets redskaber og fordele, navnlig blandt SMV'er;

16. noterer sig det strategiske kompas, der har til formål at foretage en fælles 
trusselsanalyse; mener, at forsvarspakken bør være en af dets byggesten og bidrage til 
eksportkontrolpolitikkerne;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre kvaliteten og 
tilgængeligheden af data, f.eks. TED-data, for at lette kontrollen med gennemførelsen af 
disse to direktiver;

18. opfordrer Kommissionen til at være dristig med hensyn til håndhævelsen af 
direktiverne, herunder om nødvendigt ved at gøre brug af traktatbrudsprocedurer;

Bekæmpelse af markedsfragmentering og øget SMV-deltagelse

19. bemærker, at SMV'er synes at have mindre held med at vinde kontrakter i henhold til 
direktivet om indkøb af forsvarsmateriel end i EU's generelle offentlige indkøb; 
bemærker endvidere, at direktivets underleverandørbestemmelser tydeligvis ikke er 
blevet anvendt regelmæssigt og struktureret af medlemsstaternes myndigheder; mener, 
at nogle medlemsstater oplever disse bestemmelser som komplekse og vanskelige at 
anvende, hvilket delvis forklarer direktivets begrænsede virkning;
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20. mener derfor, at målet om at øge SMV'ernes deltagelse kun er nået delvist;

21. er af den opfattelse, at direktivets bestemmelser om underleverancer ikke eller kun i 
meget begrænset omfang har haft indvirkning på underleverandørers og 
forsvarsvirksomheders grænseoverskridende adgang; opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre sig, at deres interne procedurer ikke blokerer SMV'ers deltagelse i 
udbudsprocedurer inden for forsvar og sikkerhed;

22. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sit arbejde og grundigt undersøge årsagerne til 
den ringe SMV-deltagelse;

23. mener, at medlemsstaternes indsats i betydelig grad kan forbedre SMV'ernes og 
underleverandørers adgang til det grænseoverskridende marked i forsvarssektoren, og 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at tage Kommissionens henstillinger alvorligt i 
betragtning og så vidt muligt følge dem;

24. opfordrer medlemsstaterne til at gøre mere systematisk brug af de eksisterende 
værktøjer på EU-plan, f.eks. Enterprise Europe Network, for at støtte SMV'ernes 
grænseoverskridende aktiviteter;

Opnåelse af et åbent europæisk marked for forsvarsmateriel

25. mener, at en bedre gennemførelse af direktiverne er af afgørende betydning for at nå det 
overordnede mål, nemlig at forbedre funktionen af det indre marked for 
forsvarsprodukter og bidrage til oprettelsen af et åbent europæiske marked for 
forsvarsmateriel;

26. opfordrer Kommissionen til at arbejde på at øge anvendelsen af lovrammen om 
overførsel af forsvarsrelaterede produkter, forbedre adgangen til generelle 
overførselslicenser i hele EU og tage fat på den begrænsede anvendelse af 
certificeringsordningen, som bør fremme udviklingen af et europæisk marked for 
forsvarsmateriel og dermed forbedre funktionen af det indre marked for 
forsvarsprodukter;

27. opfordrer Kommissionen til at iværksætte specifikke foranstaltninger, der tager sigte på 
at skabe større tillid mellem medlemsstaterne på forsvars- og sikkerhedsområdet for at 
styrke deres samarbejde og skabe et ægte indre marked for forsvarsprodukter;

28. opfordrer medlemsstaterne til at styrke et europæisk marked for forsvarsmateriel ved 
samarbejde om projekter under det permanente strukturerede samarbejde og Den 
Europæiske Forsvarsfond; bemærker i den forbindelse, at medlemsstaterne bør dele de 
erfaringer og den bedste praksis, der hidtil er opnået i forbindelse med gennemførelsen 
af forsvarspakken, for at afhjælpe en ulige gennemførelsesgrad;

29. mener, at det europæiske marked for forsvarsmateriel siden vedtagelsen af de to 
direktiver har gennemgået mange ændringer; opfordrer Kommissionen til at analysere 
effektiviteten af de værktøjer, der er til rådighed i lyset af disse ændringer;

°

° °
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30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


