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 TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Procedure en bronnen

Op 6 november 2019 kreeg de rapporteur de taak een verslag op te stellen over de uitvoering 
van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten 
van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en 
veiligheidsgebied (hierna de “richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied”)1 en 
Richtlijn 2009/43/EU van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de 
vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten 
binnen de Gemeenschap (hierna de “richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde 
producten”)2.

Het doel van dit uitvoeringsverslag is het Parlement te informeren over de stand van zaken bij 
de uitvoering van deze twee richtlijnen. Op basis daarvan kan de plenaire vergadering 
conclusies trekken en aanbevelingen voor concrete maatregelen doen, of dat nu het verbeteren 
van de uitvoering of eventueel het voorstellen van een herziening inhoudt. In dit rapport 
wordt de balans opgemaakt van de uitvoering en toepassing van de twee richtlijnen in de 
lidstaten, het effect daarvan op de openstelling van de interne markt voor defensieproducten 
en de verwezenlijking van een Europese markt voor defensie-uitrusting (EDEM), alsook hun 
bijdrage tot de consolidatie van de Europese technologische en industriële defensiebasis, met 
extra aandacht voor de rol van kmo’s.

De rapporteur heeft sinds zijn benoeming informatie verzameld en een aantal bronnen 
geraadpleegd bij de voorbereidingen voor dit verslag, te weten:

− een virtuele online-uitwisseling van standpunten met twee deskundigen en de 
schaduwrapporteurs op 23 juni 2020;

− een studie naar de uitvoering van “EU Defence Package: Defence Procurement and 
Intra Community Transfers Directives” door de Parlementaire Onderzoeksdiensten 
(DG EPRS) uit september 2020;

− een technische bijeenkomst met DG DEFIS op 15 juli 2020.

Uit de bevindingen die uit deze bronnen voortkwamen, heeft de rapporteur de volgende drie 
aandachtsgebieden voor het onderhavige verslag afgeleid: de behoefte aan een betere 
uitvoering en handhaving van het defensiepakket, de vooruitzichten voor de verwezenlijking 
van een Europese markt voor defensie-uitrusting (EDEM) en het huidige participatieniveau 
van kmo’s op de markten voor aanbestedingen op defensiegebied.

Defensiepakket - inleiding

De doelstelling van beide richtlijnen (samen het “defensiepakket” genoemd) was om de 
interne markt voor defensieproducten open te stellen, grensoverschrijdende aanbestedingen te 

1 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.
2 PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.
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faciliteren en een EU-brede industriële basis in de Europese defensie- en beveiligingssectoren 
op te bouwen. In veel lidstaten was sprake van vertragingen bij de omzetting en uitvoering. 
Het eerste toetsingsverslag van de Commissie dateert uit 2016; daarin werd de balans 
opgemaakt van de uitvoering in de periode 2009-2016. Hoewel de Commissie problemen 
ondervond bij het verzamelen van voldoende input uit de lidstaten, luidde de conclusie 
desalniettemin dat de richtlijnen geen herziening behoefden. IMCO besloot indertijd geen 
actie te ondernemen en niet op de toetsing te reageren. 

De behoefte aan een betere uitvoering en handhaving 

De rapporteur is van mening dat een betere uitvoering van beide richtlijnen nog steeds van 
cruciaal belang is om de doelstellingen van het defensiepakket ten volle te behalen. Een 
hardnekkig probleem is dat de lidstaten beide richtlijnen onevenredig en met mondjesmaat 
toepassen. Dat wordt nog eens verergerd door de gevolgen van COVID-19, de brexit, 
toekomstige bezuinigingen op defensie en de begrotingsrestricties voor O&O en O&T. In 
deze context is het belangrijk te onderstrepen dat de Commissie een aantal inbreukprocedures 
heeft ingeleid. Meest recentelijk zijn in 2018 vijf inbreukprocedures gestart, waarvan er nog 
twee in behandeling zijn.

Richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied

Om de doeltreffendheid en daarmee ook de efficiëntie van de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied te verbeteren teneinde de concurrentie, transparantie en 
non-discriminatie in alle lidstaten te vergroten, moet deze richtlijn doeltreffend worden 
uitgevoerd. De rapporteur ziet echter dat de essentiële struikelblokken voor een volledige en 
juiste uitvoering van deze richtlijn nog steeds bestaan uit:

− het systematische gebruik van de uitsluitingsbepaling door de lidstaten 
overeenkomstig de richtlijn en artikel 346 VWEU, die uitsluitend als ex-
postvoorziening was bedoeld in geval van potentiële rechtsvervolging, ondanks de 
interpretatierichtsnoeren3 van de Commissie. Er moet worden opgemerkt dat diverse 
lidstaten in hun wetgeving een specifieke procedure hebben ingevoerd voor contracten 
die onder artikel 346, lid 1, letter b, VWEU vallen. Daardoor is het lastig te 
beoordelen of terecht een beroep is gedaan op de uitzondering van artikel 346 
(namelijk ter bescherming van wezenlijke belangen van de nationale veiligheid) of dat 
deze alleen is aangegrepen om de toepassing van Richtlijn 2009/81/EU te omzeilen. 
Dat werpt de vraag op of de uitsluitingskwestie nog moet worden aangepakt, zowel in 
wetgevende zin (om het gebruik te beperken) als in de zin van controle- en 
handhavingsmaatregelen door de Commissie;

− onvoldoende grensoverschrijdende marktpenetratie en participatie van kmo’s in 
defensieopdrachten;

− beperkte samenwerking, gemeenschappelijke planning, gemeenschappelijk begrip van 

3 Mededeling van de Commissie inzake richtsnoeren voor coöperatieve aanbestedingen op defensie- en 
veiligheidsgebied (Richtlijn 2009/81/EG betreffende overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied) 
(2019/C 157/01) en Richtsnoeren inzake de gunning door regeringen aan regeringen van opdrachten op defensie- 
en veiligheidsgebied (artikel 13, onder f), van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad) 
(2016/C 450/01).
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de benodigde defensiecapaciteiten en afstemming van technologische en strategische 
soevereiniteit binnen de Unie. 

Daarentegen wil de rapporteur ook enkele positieve trends bij de progressieve uitvoering van 
deze richtlijn onderstrepen:

− het groeiende aantal aankondigingen van een opdracht en aankondigingen van een 
gegunde opdracht door lidstaten (gegevens in Tenders Electronic Daily (TED)), dat 
van vrij recente datum is in vergelijking met richtlijnen betreffende aanbestedingen op 
niet-defensiegebieden. Deze trend laat zich echter niet zien bij de aankondigingen in 
geval van vrijwillige transparantie vooraf;

− de stijging van het aantal publicaties (d.w.z. het aantal aanbestedingen dat via TED is 
uitgeschreven) van 8,5 % in de periode 2011-2015 naar 21,14 % in de periode 
2016-2018, simpelweg ter vergelijking met het aantal aanbestedingen dat onder de 
algemene richtlijn is uitgeschreven en dat gemiddeld 24 % bedroeg.

Richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten

In haar toetsing in 2016 signaleerde de Commissie enkele struikelblokken voor een 
doeltreffende toepassing van de richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde 
producten, hetzij door de omzetting, hetzij door de bepalingen. Een van de voornaamste 
problemen die werden gesignaleerd, was de noodzaak om de uitvoering van het bestaande 
wetgevingskader inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten uit te breiden, de 
beschikbaarheid van algemene overdrachtsvergunningen in de hele Unie te verbeteren en de 
beperkte toepassing van de certificeringsregeling te onderzoeken. 

Grote problemen leken voort te vloeien uit een gebrekkige harmonisatie bij de uitvoering van 
algemene overdrachtsvergunningen in de lidstaten, een langzame ingebruikname van de 
nieuwe vergunningsopties en certificering en de uiteenlopende manieren waarop lidstaten 
omgingen met de mogelijke vrijstelling van voorafgaande toestemming. Sommige lidstaten 
gebruiken alle vrijstellingsopties van de richtlijn, terwijl andere er slechts een paar of 
helemaal geen gebruiken. Bovendien blijft de overdracht tussen lidstaten een ingewikkeld 
gebeuren dat veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Dat geldt vooral voor het 
gebruik van de algemene overdrachtsvergunningen, waarbij bureaucratie en aanhoudende 
verschillen tussen lidstaten bij de uitvoer naar derde landen de belangrijkste obstakels 
vormen. De rapporteur is van mening dat dit een aantal verbeteringen vergt waar het gaat om 
een gemeenschappelijk begrip van welke artikelen precies gevoelig zijn en moeten worden 
gecontroleerd, en welke dat niet zijn.

Verwezenlijking van een Europese markt voor defensie-uitrusting (EDEM)

Het aanbestedingsbeleid is slechts een van de factoren van een aloude ambitie van de Unie om 
een Europese markt voor defensie-uitrusting (EDEM) te verwezenlijken en de efficiëntie en 
het concurrentievermogen van de Europese technologische en industriële defensiebasis te 
verzekeren. De afgelopen jaren zijn talloze andere gerelateerde problemen steeds relevanter 
geworden. Denk aan de groeiende consensus van de lidstaten over de noodzaak van 
technologische en strategische soevereiniteit, de algehele behoefte aan een grotere 
defensiebegroting en grotere investeringen in sleuteltechnologieën en -capaciteiten en de 
ontwikkelingen in het beveiligingslandschap. Een uitvoerige analyse van het samenspel 
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tussen het defensiepakket en andere EU-defensiebeleidsinitiatieven (PESCO, EDF, CARD, 
EDAP) is een extra onderzoeksdimensie die echter buiten het kader van dit verslag valt. 
Gezien de complexiteit van de defensiemarkt in de EU is de verwezenlijking van een 
volwaardige EDEM nog steeds een flinke uitdaging, die een coherenter aanbestedings- en 
industrieel beleid vergt. In dit verband is het vrijwel totaal ontbreken van een speciale 
NACE-classificatie of van NC-codes een groot struikelblok bij het meten van de ontwikkeling 
van de structuur van de Europese defensie-industrie, zoals al in vele studies is aangestipt. 
Doordat dergelijke gegevens ontbreken, is het nagenoeg onmogelijk om de daadwerkelijke 
Europeanisering van defensiewaardeketens vast te stellen (zeker aangezien deze een relatieve 
hybridisering met niet-defensiegegevens hebben ondergaan, zoals voor elektronica) of te 
inventariseren hoe het met de grensoverschrijdende markttoegang van kmo’s en midcaps in de 
defensiesector staat.

De rapporteur is echter van mening dat de doelstellingen van de richtlijnen in het 
defensiepakket (concurrentie, transparantie en non-discriminatie in alle lidstaten bevorderen) 
in sterke mate kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de EDEM. Dat potentieel moet 
nog ten volle worden aangeboord. 

Participatie van kmo’s

De voornaamste problemen waarvoor kmo’s zich op de Europese markt voor 
overheidsopdrachten op defensiegebied gesteld zien, zijn samengevat in Aanbeveling (EU) 
2018/624 van de Commissie over grensoverschrijdende markttoegang voor onderaannemers 
en kleine en middelgrote ondernemingen in de defensiesector.4 Ze zijn ook aan bod gekomen 
tijdens de gedachtewisseling met de deskundigen op 23 juni 2020 en in de studie van het 
DG EPRS. Naast de algemene markttoegangsbelemmeringen (geografische afstanden, 
taalbarrières en te weinig kennis van de grensoverschrijdende markten) worden kmo’s in de 
defensiesector ook nog eens geconfronteerd met extra administratieve hindernissen. Denk aan 
de bijzonder complexe aanbestedingsstukken voor defensieopdrachten, de schaal van deze 
aanbestedingen, de beveiliging van de aanvoer, de ingewikkelde onderaannemingsbepalingen 
en de hoge certificeringskosten.

Tegen deze complexe achtergrond speelt nog steeds de gevarieerde en onevenredige 
uitvoering van de richtlijnen in het defensiepakket binnen de Unie, zoals hiervoor al 
geschetst. Het doel om de participatie door kmo’s te verhogen (naast de algemenere doelen 
om de interne markt open te stellen, de aanvoer veiliger te stellen en de concurrentie te 
verbeteren) is dan ook slechts deels behaald. Bovendien is het gebrek aan statistieken en 
gegevens voor het meten van de grensoverschrijdende toegang tot de defensiemarkt door 
kmo’s ook problematisch.

Verder moet worden opgemerkt dat de onderaannemingsbepalingen in de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied evenmin veel effect hebben gehad op het vergroten van de 
participatie door kmo’s aan de markt voor aanbestedingen op defensiegebied als het gaat om 
het indirect faciliteren van de markttoegang en het openstellen van toeleveringsketens voor 
meer grensoverschrijdende concurrentie. De bepalingen in de richtlijn bieden de lidstaten de 
mogelijkheid om succesvolle bieders (meestal hoofdcontractanten) te verplichten delen van de 
opdracht via concurrerende procedures openbaar aan te besteden bij kmo’s en 

4 Aanbeveling (EU) 2018/624 van de Commissie van 20 april 2018 over grensoverschrijdende markttoegang 
voor onderaannemers en kleine en middelgrote ondernemingen in de defensiesector.
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onderaannemers. Er wordt echter weinig gebruikgemaakt van de onderaannemingsbepalingen: 
sinds 2011 zijn slechts 26 aankondigingen voor de uitvoering van onderaanbestede werken 
gepubliceerd. Hieruit blijkt dat deze bepalingen niet aansluiten op de behoeften van de 
lidstaten en de industriële realiteit. Bovendien biedt de richtlijn geen enkele stimulans voor 
het openstellen van waardeketens. Het toekomstige Europese Defensiefonds lijkt daarentegen 
een beter instrument te zijn voor het structureren van deze waardeketens op Europees niveau.

Bovendien blijft de beoordeling van de meerwaarde van de certificeringsmechanismen waarin 
artikel 9 van de richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten voorziet, 
achter bij de verwachtingen. Uit het Register van gecertificeerde defensiegerelateerde 
ondernemingen (Certider) blijkt dat het aantal gecertificeerde ondernemingen vrij laag blijft. 
In de hele EU zijn 66 bedrijven gecertificeerd, wat slechts 27 meer is dan vijf jaar geleden. 
Dit kan ermee te maken hebben dat kmo’s meestal niet het type marktdeelnemers zijn dat 
voordeel heeft bij certificering. Het proces is immers primair gericht op ontvangers van 
defensiegerelateerde producten, zoals systeemintegratiebedrijven of OEM’s (Original 
Equipment Manufacturers). Daarnaast worden kmo’s ook afgeschrikt door de complexiteit en 
de kosten van het certificeringsproces. 

Standpunt van de rapporteur

Gelet op alle uitdagingen die met de uitvoering van de richtlijnen in het defensiepakket 
gemoeid zijn, is de rapporteur van oordeel dat bepaalde elementen van de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied en van de richtlijn inzake de overdracht van 
defensiegerelateerde producten vatbaar zijn voor verbetering. Denk aan een grotere 
samenhang met de algemene richtlijn betreffende openbare aanbestedingen. De rapporteur 
acht een herziening van deze richtlijnen daarentegen niet nodig, aangezien het bestaande 
regelgevingskader moet volstaan, mits op de juiste manier uitgevoerd en gebruikt. 

Daarnaast benadrukt de rapporteur de behoefte aan een streng handhavingsbeleid. Dit zou 
inhouden dat de Commissie proactief optreedt en er niet voor terugdeinst desnoods een 
inbreukprocedure in te leiden, bijvoorbeeld wanneer systematisch gebruik wordt gemaakt van 
de uitsluitingen. De rapporteur is van mening dat het voor een streng handhavingsbeleid 
onontbeerlijk is dat de Commissie toegang heeft tot kwalitatieve gegevens. 

Wat de verdere uitvoering van het defensiepakket betreft is de rapporteur ingenomen met het 
werk van de Commissie. De Commissie en de lidstaten moeten in de toekomst samen aan de 
uitvoering van de richtlijnen werken teneinde de doelstellingen van het defensiepakket te 
behalen. 

De rapporteur merkt op dat de participatie van kmo’s aan de defensiemarkt achterblijft. Hij 
meent daarom dat een grondige analyse moet worden uitgevoerd naar de redenen waarom 
kmo’s er niet in slagen de interne markt voor defensieproducten volop te betreden. Hij is 
ingenomen met het werk dat de Commissie al heeft verricht en benadrukt dat het zaak is de 
nodige maatregelen ter ondersteuning van kmo’s te nemen. 

De rapporteur wijst erop dat een open EDEM alleen mogelijk is als de lidstaten aan hun 
samenwerking, wederzijds vertrouwen en gemeenschappelijke planning werken.

Tot slot merkt de rapporteur op dat er zich sinds de inwerkingtreding van het defensiepakket 
meerdere veranderingen hebben voorgedaan die de Europese markt voor defensie-uitrusting 
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raken. Denk aan de instelling van PESCO. In het licht van deze veranderingen en met een 
open EDEM voor ogen is hij dan ook van mening dat er een follow-upanalyse van de 
efficiëntie van het defensiepakket moet worden uitgevoerd.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en 
veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van 
defensiegerelateerde producten
(2019/2204(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende 
diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en 
veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG1 
(“richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied”),

– gezien Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap2 (“richtlijn inzake de 
overdracht van defensiegerelateerde producten”),

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2016 betreffende de uitvoering van Richtlijn 2009/81/EG inzake 
aanbestedingen op het gebied van defensie en veiligheid, om te voldoen aan artikel 73, 
lid 2, van die richtlijn (COM(2016)0762), 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2016, getiteld “Toetsing van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap” (COM(2016)0760),

– gezien het bericht van de Commissie van 30 november 2016, getiteld “Richtsnoeren 
inzake de gunning door regeringen aan regeringen van opdrachten op defensie- en 
veiligheidsgebied (artikel 13, onder f), van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees 
Parlement en de Raad)” (C(2016)7727),

– gezien Aanbeveling (EU) 2018/624 van de Commissie van 20 april 2018 over 
grensoverschrijdende markttoegang voor onderaannemers en kleine en middelgrote 
ondernemingen in de defensiesector3,

– gezien de mededeling van de Commissie inzake richtsnoeren voor coöperatieve 
aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied (Richtlijn 2009/81/EG betreffende 
overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied) (2019/C 157/01)4,

– gezien de studie van de Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS) uit september 

1 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.
2 PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.
3 PB L 102 van 23.4.2018, blz. 87.
4 PB C 157 van 8.5.2019, blz. 1.
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2020, getiteld “EU Defence Package: Defence Procurement and Intra Community 
Transfers Directives”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A9 0000/2020),

A. overwegende dat de richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied tot doel 
heeft te voorzien in eerlijke en transparante regels voor aanbestedingen op 
defensiegebied om het bedrijven in de defensiesector in de lidstaten makkelijker te 
maken toegang te krijgen tot de defensiemarkt in andere lidstaten;

B. overwegende dat de richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten 
tot doel heeft de werking van de Europese markt voor defensie-uitrusting (EDEM) te 
verbeteren, de integratie van de EU-defensietoeleveringsketen te bevorderen en de 
veiligheid van de aanvoer te verzekeren door de regels en procedures voor de 
overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU te vereenvoudigen;

C. overwegende dat beide richtlijnen tot doel hebben de interne markt voor 
defensiegerelateerde producten te stimuleren en het concurrentievermogen van de 
EDEM te versterken;

D. overwegende dat de Commissie in haar toetsing van 2016 concludeerde dat de 
doelstellingen van de richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied slechts 
deels waren behaald, aangezien hierdoor in eerste instantie wel de concurrentie, 
transparantie en non-discriminatie op de EU-markt voor aanbestedingen op 
defensiegebied groter werden, maar dat een veel consistenter gebruik van de richtlijn 
door de lidstaten nodig was om deze doelstellingen volledig te behalen;

E. overwegende dat de studie van het DG EPRS uitwees dat de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied slechts een beperkt effect heeft gehad op de 
Europeanisering van defensiewaardeketens;

F. overwegende dat de toetsing van de Commissie uit 2016 aantoonde dat verschillen in de 
omzetting van de richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten 
grote barrières voor een doeltreffende toepassing opwierpen, wat resulteerde in een 
langzame of onvolledige toepassing in de lidstaten, een algemeen gebrek aan 
harmonisatie bij de eisen en procedures van de lidstaten en sterk uiteenlopende 
voorwaarden en beperkingen in de algemene overdrachtsvergunningen die de lidstaten 
publiceren;

G. overwegende dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) naast de algemene 
markttoegangsbelemmeringen (geografische afstanden, taalbarrières en te weinig kennis 
van de grensoverschrijdende markten) in de defensiesector ook nog eens worden 
geconfronteerd met extra administratieve hindernissen, zoals de veiligheid van de 
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aanvoer, de ingewikkelde onderaannemingsbepalingen en de hoge certificeringskosten;

De werking van de interne markt voor defensieproducten verbeteren door een betere 
uitvoering en handhaving van het defensiepakket

1. is ingenomen met de positieve trends die de progressieve uitvoering van de richtlijn 
betreffende aanbestedingen op defensiegebied laat zien, te weten het groeiende aantal 
aankondigingen van een opdracht en aankondigingen van een gegunde opdracht door 
lidstaten en het stijgende aandeel aanbestedingen die via Tenders Electronic Daily 
(TED) worden uitgezet; benadrukt echter dat zeer veel uitgaven voor 
overheidsopdrachten nog buiten de richtlijn om worden gedaan;

2. onderstreept dat een van de grootste belemmeringen die de volledige en juiste 
uitvoering van de richtlijn in de weg staan, nog steeds het systematische gebruik van de 
uitsluitingsbepalingen door de lidstaten is, vooral van de uitsluitingsbepalingen in 
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

3. is in dit verband van mening dat de Commissie een proactievere rol moet spelen bij het 
monitoren van de uitsluitingen waarvan de lidstaten gebruikmaken bij het gunnen van 
hun overheidsopdrachten buiten het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied en niet meer hoofdzakelijk moet afgaan op klachten 
die vanuit de sector worden ingediend;

4. is van mening dat het nog steeds nodig is veel aandacht te besteden aan de doeltreffende 
uitvoering van de richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied; is van mening 
dat de lidstaten zich hiertoe moeten concentreren op het verzekeren van gelijke 
behandeling, transparantie en concurrentie, en dat de Commissie zich erop moet richten 
de lidstaten van aanvullende richtsnoeren voor de toepassing van de bepalingen in de 
richtlijn te voorzien;

5. is van mening dat bepaalde aspecten van de uitvoering van de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied kunnen worden verbeterd, zoals het gebruik door de 
lidstaten van de openbare procedure in Richtlijn 2014/24/EU5 en hoe ze die richtlijn zo 
consistent mogelijk toepassen; is echter van mening dat de richtlijn betreffende 
aanbestedingen op defensiegebied op dit moment geen herziening behoeft, aangezien 
het bestaande regelgevingskader volstaat, mits op de juiste manier uitgevoerd en 
gebruikt;

6. verzoekt de Commissie daarom om door te gaan met het monitoren van en verstrekken 
van richtsnoeren aan de lidstaten teneinde het consistente gebruik van de richtlijn te 
verzekeren en zo de doelstellingen volledig te behalen;

7. merkt met betrekking tot de richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde 
producten op dat het gebruik van nieuwe tools, waaronder de algemene 
overdrachtsvergunningen, vrij laag is in vergelijking met de individuele 
overdrachtsvergunningen, die eigenlijk door de nieuwe tools moesten worden 
vervangen;

8. merkt verder op dat certificeringen minder snel en in mindere mate dan verwacht 

5 PB L 094 van 28.3.2014, blz. 65.
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werden opgepikt en dat er nog steeds obstakels voor een doeltreffende toepassing van 
de richtlijn bestaan, te weten weinig kennis van de beschikbare tools in deze richtlijn 
(zeker bij kmo’s), gebrek aan kennis van het systeem dat lidstaten voor hun 
uitvoercontroles gebruiken en gebrekkige harmonisatie bij de uitvoering van algemene 
overdrachtsvergunningen, die een doeltreffende toepassing van de richtlijn danig in de 
weg staan;

9. is dan ook van mening dat hoofddoelstellingen van de richtlijn inzake de overdracht van 
defensiegerelateerde producten slechts deels bereikt zijn, met name de doelstelling om 
het verkeer van defensiegerelateerde producten binnen de interne markt te versoepelen 
en om een efficiënte interne markt, een grotere veiligheid van de aanvoer en een beter 
concurrentie te verwezenlijken;

10. onderstreept het belang van een echte interne markt voor de overdracht van 
defensiegerelateerde producten binnen de EU, waar nationale autoriteiten weten welke 
producten worden overgedragen en naar wie, en waar uitvoertoestemmingen en andere 
uitvoerbeperkingen tot een minimum zijn teruggebracht;

11. merkt in dit verband de vooruitgang op die de Commissie heeft geboekt met haar 
aanbevelingen over het toepassingsgebied en de voorwaarden van algemene 
overdrachtsvergunningen;

12. verzoekt de Commissie de uitvoering van de richtlijn in specifieke lidstaten te 
verbeteren door in gesprek te blijven met de nationale autoriteiten en problemen op te 
lossen;

13. verzoekt de lidstaten de aanbevelingen van de Commissie over het toepassingsgebied en 
de voorwaarden van algemene overdrachtsvergunningen ter harte te nemen en geen 
extra voorwaarden voor overdrachten met een algemene overdrachtsvergunning toe te 
voegen, wat in strijd zou zijn met de voorwaarden in de aanbevelingen of deze zou 
ondermijnen;

14. verzoekt de Commissie haar aanbevelingen over het toepassingsgebied en de 
voorwaarden van algemene overdrachtsvergunningen met prioriteit op te volgen, onder 
meer door de mogelijkheid te onderzoeken of deze aanbevelingen niet in bindende 
bepalingen kunnen worden omgezet, met een progressieve harmonisatie als 
overkoepelende doelstelling voor de komende jaren;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer te doen om de bekendheid van de tools en 
voordelen van de richtlijn te vergroten, vooral onder kmo’s;

16. wijst op het strategische kompas dat bedoeld is voor het uitvoeren van een 
dreigingsanalyse op EU-niveau; is van mening dat het defensiepakket een van de 
bouwstenen van dat kompas moet zijn en tot het uitvoercontrolebeleid moet bijdragen;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens te 
verbeteren (bijvoorbeeld van TED-gegevens) teneinde de monitoring en de uitvoering 
van deze twee richtlijnen te faciliteren;

18. verzoekt de Commissie daadkrachtig op te treden bij de handhaving van de richtlijnen 
en desnoods een inbreukprocedure in te leiden;
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Marktversnippering tegengaan en de participatie van kmo’s vergroten

19. merkt op dat kmo’s bij de richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied 
minder vaak opdrachten winnen dan bij algemene EU-aanbestedingen; merkt verder op 
dat de onderaannemingsbepalingen in de richtlijn duidelijk niet regelmatig en 
structureel door de autoriteiten van de lidstaten zijn gebruikt; constateert dat sommige 
lidstaten deze bepalingen complex en niet gebruiksvriendelijk vinden, wat deels de 
beperkte impact van de richtlijn verklaart;

20. is daarom van mening dat het doel om de participatie van kmo’ te vergroten slechts 
deels is behaald;

21. is van mening dat de onderaannemingsbepalingen in de richtlijn weinig of geen impact 
hadden op de grensoverschrijdende toegang van onderaannemers en kmo’s in de 
defensiesector; verzoekt de lidstaten na te gaan of hun interne procedures geen 
belemmering vormen voor de deelname van kmo’s aan aanbestedingen op het gebied 
van defensie en beveiliging;

22. verzoekt de Commissie haar werk voort te zetten en de oorzaken van de lage participatie 
door kmo’s grondig te onderzoeken;

23. is van mening dat maatregelen door de lidstaten de grensoverschrijdende markttoegang 
voor kmo’s en onderaannemers in de defensiesector aanzienlijk zou verbeteren; 
verzoekt de lidstaten dan ook om dit serieus in overweging te nemen en de 
aanbevelingen van de Commissie zoveel mogelijk te volgen;

24. verzoekt de lidstaten systematischer gebruik te maken van bestaande EU-tools, zoals het 
Enterprise Europe Network, om de grensoverschrijdende activiteiten van kmo’s te 
steunen;

Verwezenlijking van een Europese markt voor defensie-uitrusting

25. is van mening dat een betere uitvoering van de richtlijn van cruciaal belang is om de 
overkoepelende doelstelling om de werking van de interne markt voor 
defensieproducten te verbeteren en om bij te dragen tot de verwezenlijking van een 
open EDEM;

26. verzoekt de Commissie te werken aan het doen toenemen van het gebruik van het 
wetgevingskader inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten, het 
verbeteren van de beschikbaarheid van algemene overdrachtsvergunningen in de hele 
EU en het aanpakken van de beperkte toepassing van de certificeringsregeling, wat de 
ontwikkeling van de EDEM moet versnellen en de werking van de interne markt voor 
defensieproducten moet verbeteren;

27. verzoekt de Commissie specifieke maatregelen te nemen om tussen de lidstaten meer 
vertrouwen te kweken ten aanzien van defensie en beveiliging, zodat ze meer met elkaar 
samenwerken en een echte interne markt voor defensieproducten ontstaat;

28. verzoekt de lidstaten de EDEM te stimuleren door samen aan projecten in het kader van 
PESCO (permanente gestructureerde samenwerking) en het Europees Defensiefonds te 
werken; merkt in dit verband op dat de lessen en goede praktijken die tot nu toe uit de 
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uitvoering van het defensiepakket naar voren zijn gekomen, tussen de lidstaten 
onderling gedeeld moeten worden zodat de onevenredige uitvoering meer genivelleerd 
kan worden;

29. is van mening dat de EDEM sinds de inwerkingtreding van de twee richtlijnen veel 
veranderingen heeft ondergaan; verzoekt de Commissie de efficiëntie van de 
beschikbare tools tegen het licht van die veranderingen te analyseren;

°

° °

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


