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FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påpekar att den budgetkonsolidering som nu genomförs runtom i EU – 

där nedskärningar görs i de flesta medlemsstaters försvarsbudgetar – till följd av den 

ekonomiska och finansiella krisen kan leda till att program i avsevärd grad dras in, 

reduceras eller försenas i nästan samtliga medlemsstater. Detta kommer sannolikt att få 

ytterligare konsekvenser för den europeiska försvarsindustrin och EU:s vetenskapliga 

framsteg på detta område och kan även resultera i förlorade arbetstillfällen på medellång 

och lång sikt. 

2. Europaparlamentet understryker att den europeiska försvarsindustrin präglas av olika 

nationella politiska strategier och program, vilket i kombination med den ekonomiska och 

finansiella krisen skulle kunna förvärra de negativa konsekvenserna för industrin. I syfte 

att stärka försvarsindustrins konkurrenskraft och återhämtningsförmåga efterlyser 

parlamentet en vidareutveckling av EU:s försvarspolitik som leder till solid forskning 

samt tekniskt och industriellt samarbete mellan medlemsstaterna. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 

uppnå cybersäkerhet som en integrerad del av försvarssektorn. 

4. Europaparlamentet framhåller vikten av forskning och innovation inom säkerhets- och 

försvarssektorn, och betonar särskilt att det är viktigt att forskningsprogrammet på 

säkerhetsområdet inom sjunde ramprogrammet fortsätter att vara en oberoende del av det 

kommande ramprogrammet. Parlamentet framhåller att det krävs innovations- och 

tekniköverföring mellan den civila industrin och försvarsindustrin, i likhet med den som 

sker inom kommunikations- och rymdsektorn med goda resultat, på grund av att man 

under senare år övergått från traditionella militära operationer till fredsoperationer, 

terrorismbekämpning, humanitärt bistånd och stöd till civila myndigheter. Det finns 

också ett ökat behov av räddningstjänstinsatser i samband med naturkatastrofer eller 

katastrofer som orsakats av människor. Mot denna bakgrund efterlyser parlamentet 

en anpassning och diversifiering av EU:s försvarssektor. 

5. Europaparlamentet konstaterar att EU:s försvarsministrar i november 2007 enades om 

gemensamma måttstockar för att öka satsningarna på forskning och teknisk utveckling på 

försvarsområdet till 2 procent av de sammanlagda försvarsutgifterna, och att utgifterna 

för europeiska samarbeten kring forskning och teknisk utveckling på försvarsområdet ska 

ökas till 20 procent. 

6. Europaparlamentet konstaterar emellertid att endast drygt 1 procent av 

EU:s sammanlagda försvarsutgifter satsas på forskning och teknisk utveckling och att 

bara omkring 10 procent av dessa utgifter används för europeiska samarbeten, vilket gör 

det särskilt viktigt att effektivisera EU:s insatser på detta område. 

7. Europaparlamentet konstaterar att avsaknaden av en gemensam försvarsindustripolitik 

har lett till en avsevärd fragmentering av försvarsmarknaden vad gäller utbud och 
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efterfrågan, bestämmelser och standarder. Parlamentet inser att en gemensam 

försvarsindustripolitik är ekonomiskt fördelaktig när det gäller att stärka EU:s globala roll 

och upprätthålla unionens tekniska kapacitet, samtidigt som man ändå tar hänsyn till de 

olika medlemsstaternas särdrag. Parlamentet anser därför att EU:s försvarsindustripolitik 

bör främja ett flerdimensionellt samarbete som gagnar EU. I detta syfte bör denna politik 

ange de huvudsakliga målsättningarna för industrin, kartlägga de komparativa fördelarna 

och de strategiska industrisektorerna samt framhäva Europeiska försvarsbyråns – en av 

huvudaktörerna i arbetet med att fastställa EU:s industripolitik – och Nato-organens roll 

när det gäller att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar 

vidare att det försvarsindustriella kapacitetsmålet för 2030 måste bidra till att samordna 

medlemsstaternas försvarspolitik. Gränsöverskridande och transatlantiskt 

industrisamarbete kan underlätta tillgången till ny teknik, uppmuntra avancerad 

produktutveckling och skapa incitament för effektiviseringar som gör det möjligt att 

sänka kostnaderna och förkorta produktionscyklerna. Parlamentet konstaterar att 

finanskrisen innebär att ingen försvarsindustri i EU kan vara livskraftig på nationell basis 

och att en konsolidering av EU:s försvarsindustri skulle minska försvarsutgifterna. 

8. Europaparlamentet framhåller vikten av att förbättra den europeiska försvarsindustrins 

långsiktiga konkurrenskraft för att ge bättre tillträde till tredjeländers marknader, 

i synnerhet tillväxtmarknader. 

9. Europaparlamentet föreslår vidare att det inrättas en enhet på EU-nivå för ekonomisk 

övervakning och underrättelse. Enheten bör ansvara för att tillhandahålla nödvändiga 

verktyg för att stå emot den internationella konkurrensen och upprätthålla EU:s position 

i den globala konkurrensen. 

10. Europaparlamentet välkomnar direktiven om upphandling och överföringar, som syftar 

till att öka konkurrensen och öppenheten samt underlätta tekniköverföring. På grundval 

av gemensamma initiativ uppmuntrar parlamentet till en ytterligare konsolidering av 

utbudet genom gemensamma projekt för forskning och teknisk utveckling eller genom 

samordning av efterfrågan på delad kapacitet. Hänsyn bör då tas till försvarsindustrins, 

inklusive de små och medelstora företagens, intressen och till att det inte alltid är 

ekonomiskt effektivt eller möjligt för försvarsindustrierna i varje medlemsstat att agera 

helt på egen hand. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja försvarssektorns 

industriella och tekniska bas genom att inrätta ett gemensamt preferenssystem med tanke 

på de särskilda egenskaperna hos en del av försvarsutrustningen, som kräver att man 

upprätthåller den strategiska autonomin och den operativa självständigheten. På 

utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga företag, som inte kan genomföra 

en exportorienterad tillväxtstrategi, diversifiera sina portföljer – från försvarsutrustning 

till utrustning med koppling till den civila säkerheten eller utrustning med flera 

användningsområden – även om en viss grad av utbudskonsolidering är oundviklig. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att undersöka möjligheterna att 

ingå försvarsavtal med andra externa partner. 

12. Europaparlamentet påminner om att forskning som får stöd från sjunde ramprogrammet 

enligt den rättsliga grunden för sjunde ramprogrammet bör respektera grundläggande 

etiska principer, bland annat principerna i Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra 

tillämpningen av etiska principer i utvärderingen av kriterier för deltagande i 

sjunde ramprogrammets forskningsprogram på området ”säkerhet” och uppmanar även 

kommissionen att göra en etisk och social konsekvensbedömning till ett fast inslag i alla 

projekt som får stöd från sjunde ramprogrammet och kommande forskningsprogram. 
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