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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 

21, 42, 45 og 46 og artikel 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

190 og 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og 

protokol nr. 10 (ny), 

– der henviser til direktiv 2009/81/EF om samordning af fremgangsmåderne ved 

ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, 

vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, 

– der henviser til sin beslutning af 10. april 2020 om den europæiske forsvarsindustri og 

af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren,  

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 "Hen imod en mere 

konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542), Rådets 

holdninger om dette emne, navnlig erklæringen om kapacitetsopbygning på sikkerheds- 

og forsvarsområdet, Det Europæiske Råds forskellige konklusioner, navnlig af 13. og 14. 

december 2012 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, 

– der henviser til Lancaster House-traktaterne, navnlig den om forsvars- og 

sikkerhedssamarbejde mellem Den Franske Republik og Det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Nordirland, som blev undertegnet den 2. november 2010, 

– der henviser til forslaget fra formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van 

Rompuy, om at afholde et særligt møde i Det Europæiske Råd om sikkerheds- og 

forsvarsspørgsmål den 19.-20. december 2013, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 50, 

Indledning 

1. mener, at europæerne inden for rammerne af en verden i forandring og en hidtil uset 

økonomisk og finansiel krise og forenet af fælles værdier og en fælles skæbne er nødt til 

at kunne forsvare EU's område og bør erkende deres strategiske ansvar; mener, at 

medlemsstaterne derfor især bør forstærke europæisk industrisamarbejde med henblik på 

så vidt muligt at sikre strategisk selvstændighed ved at udvikle og producere effektive 

militære og sikkerhedsmæssige kapaciteter gennem anvendelse af de mest avancerede 

teknologier; 

2. bemærker, at den økonomiske og finansielle krise og nedskæringerne på 

forsvarsbudgetterne i de fleste medlemsstater risikerer at medføre betydelige reduktioner, 



 

PE516.798v02-00 4/10 AD\1005590DA.doc 

DA 

tilbageslag eller forsinkelser i næsten alle medlemsstaternes programmer for forskning og 

teknologisk innovation, hvilket sandsynligvis vil fortsætte med at påvirke den europæiske 

forsvarsindustri og Unionens videnskabelige fremskridt på dette område; understreger, at 

denne situation risikerer at medføre tab af arbejdspladser på mellemlang og lang sigt og 

tab af industriel kapacitet og know-how; 

3. opfordrer til øget samarbejde og indkredsning af de forsvarsteknologiske behov, således at 

det bliver muligt at imødegå nye og skiftende trusler mod EU's sikkerhed; finder det 

vigtigt, at medlemsstaterne optrapper samarbejdet for at tackle de industrielle 

udfordringer, og bemærker, at budgetstramninger og stigende global konkurrence betyder, 

at EU har brug for interne partnerskaber og andre gruppedannelser såvel som for 

opgavedeling; 

4. mener, at det for at få en permanent, konkurrencedygtig industriel og teknologisk basis for 

det europæiske forsvar er nødvendigt at sikre: selvstændighed med hensyn til vurderinger 

og beslutninger, handlefrihed, forsyningssikkerhed samt adgang til teknologi og ekspertise 

i anvendelsen heraf; 

5. bemærker, at EU's borgere til trods for krisen og budgetnedskæringerne stadig kræver 

europæisk forsvars- og industrikoordination og -samarbejde, hvilket de betragter som en 

faktor, der fremmer sikkerhed, effektivitet og besparelser; 

6. glæder sig over forslaget fra Det Europæiske Råds formand, Herman Van Rompuy, om at 

anmode stats- og regeringscheferne om at fastlægge retningslinjer, overordnede politiske 

prioriteringer og tidsplaner for EU på forsvars- og sikkerhedsområdet, og navnlig hvad 

angår den teknologiske og industrielle basis; 

7. anerkender den europæiske forsvarsindustris betydning for innovation og vækst, idet den 

direkte og indirekte afføder omkring 400 000 job i Unionen; fremhæver, at der, selv om 

den europæiske forsvarsøkonomi er alvorligt udfordret, er behov for en ny tilgang, der 

forhindrer dobbeltarbejde og medfører større stordriftsfordele og øget industriel 

konkurrence; 

Industripolitik 

8. mener, at det er på tide at fremme en frivillig tilgang med hensyn til at reagere på 

opsplitningen af det europæiske forsvarsindustrielle marked, fremme dets konsolidering 

(og påbegynde en harmonisering) hvad angår udbud og efterspørgsel, regler og standarder, 

og at det ligeledes er på tide at investere i en integreret industripolitik baseret på 

forskning, innovation, øget ressourceeffektivitet, en råvarestrategi, styrkelsen af SMV'er 

og udviklingen af regionale netværk; støtter fuldt ud Kommissionens indsats for at 

understøtte det interne forsvars- og sikkerhedsmarked gennem passende støtte til små og 

mellemstore virksomheder, der spiller en stor rolle for innovation, udvikling af 

specialiserede kapaciteter og med hensyn til den mest avancerede teknologi og 

jobskabelse under Europa 2020-strategien; 

9. er af den opfattelse, at anvendelsen af europæiske civil-militære standarder i 

forsvarssektoren vil kunne øge samarbejdet og interoperabiliteten mellem EU's væbnede 

styrker betydeligt og vil øge den europæiske industris konkurrenceevne inden for nye 
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teknologier; 

10. mener, at forsvarsmarkedernes helt specifikke karakter bør anerkendes i lyset af de 

eksportkontrol- og ikkespredningsforpligtelser samt de store krav om fortrolighed, der er 

gældende, og den omstændighed, at det er et begrænset antal virksomheder, der forsyner 

markedet, og at efterspørgslen næsten udelukkende kommer fra stater; 

11. mener, at etableringen og udviklingen af en konkurrencedygtig industriel basis for det 

europæiske forsvar bør være en af EU's strategiske prioriteringer, eftersom det ikke blot 

vil sætte skub i økonomisk vækst og skabe højt kvalificerede job, men også er et centralt 

element i Europas evne til at garantere sine borgeres sikkerhed og beskytte sine værdier 

og interesser; 

12. mener, at forsvarsindustrien har en ganske særlig karakter grundet de lange 

produktudviklingsperioder og behovet for at holde systemerne i drift hen over flere årtier, 

de betydelige og stigende omkostninger til programmerne og endelig den omstændighed, 

at markedsføringen af produkterne er stærkt afhængig af medlemsstaternes regeringer; 

13. støtter potentialet i og tilskynder til dobbelt anvendelse af sikkerheds- og 

forsvarsindustriens produkter, navnlig inden for rumfart, søfart, luftfart og 

telekommunikation; fremhæver, at forsvarsindustrien er en vigtig drivkraft for avancerede 

teknologier, som på et senere tidspunkt kan anvendes til kommercielle formål; 

14. opfordrer Det Europæiske Råd til at anerkende, at det europæiske forsvars industrielle og 

teknologiske basis er afgørende for at opretholde strategisk uafhængighed i Europa 

gennem produktion af pålideligt, effektivt materiel af høj kvalitet; 

15. opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at støtte det europæiske forsvars 

teknologiske og industrielle basis med alle midler og til i denne henseende først og 

fremmest at foretage en nærmere afgrænsning af anvendelsesområdet, navnlig hvad angår 

de involverede parter, ved at give dem en særlig status som europæiske økonomiske 

aktører på forsvarsområdet;  

16. opfordrer til, at disse europæiske økonomiske aktører på forsvarsområdet tildeles denne 

særlige status på grundlag af den reelle merværdi, de tilfører Europa i både teknologisk og 

samfundsøkonomisk henseende; mener således, at kun disse europæiske økonomiske 

aktører på forsvarsområdet bør kunne opnå støtte fra de europæiske programmer; 

17. mener, at begrebet "europæiske økonomiske aktører på forsvarsområdet" bør anerkendes, 

og at disse bør opfylde rimelige kriterier om, at deres arbejdspladser, videnskabelige og 

teknologiske ekspertise, beslutningstagning og produktion skal ligge i EU, så det er muligt 

at beskytte dem; 

18. mener, at EU bør genstarte de store centrale programmer og i højere grad gøre brug af Det 

Europæiske Forsvarsagentur, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad, og som er 

underfinansieret; mener, at det er afgørende at tage ved lære af de nylige fælles 

operationer, som har påvist styrker, men også mangler, f.eks. inden for strategisk og 

taktisk lufttransport samt observation fra luften (navnlig droner) og rummet; 
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19. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle deres forsvars industrielle og teknologiske basis 

og ekspertisecentre inden for nøgleteknologier og udstyre dem med effektive 

virksomhedsledelsesmekanismer i EU, således at den indbyrdes afhængighed mellem 

disse faciliteter forstærkes; 

20. mener på grundlag af tidligere erfaringer, at delingen af udviklings- og 

produktionsaktiviteter inden for de fælles våbenprogrammer skal ske i fuld 

overensstemmelse med princippet om industriel effektivitet og økonomisk ydeevne med 

henblik på at undgå dobbeltarbejde og forhindre, at udgifterne løber løbsk; 

21. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til så vidt muligt at undgå unødige 

lovgivningsmæssige hindringer, at forbedre dialogen mellem virksomheder på 

forsvarsområdet og fremme rationaliseringen af disse virksomheder, så de kan erhverve 

det materiel, som bedst opfylder deres krav til ydelse og omkostninger; 

22. mener ikke, at problemstillingerne omkring den europæiske forsvarsindustri kan 

begrænses til opbygningen af et europæisk marked for forsvarsmateriel, og at der derfor 

bør være mulighed for offentlige politikmekanismer, som skal sikre udviklingen af 

nøgleteknologier på forsvarsområdet;  

Forsyningssikkerhed for industrien 

23. understreger, at forsyningssikkerhed på dette område er helt afgørende i en krisesituation; 

understreger, at det er nødvendigt at øge konsultationerne mellem medlemsstaterne med 

henblik på at gennemføre en langsigtet EU-politik for forsyningssikkerhed, særlig af 

strategiske materialer, gennem en analyse af risici og behov og teknologisk og industriel 

kapacitet; 

Forskning og innovation 

24. fremhæver betydningen af forskning og innovation i forsvars- og sikkerhedssektoren og af 

forskningsprogrammet Horisont 2020, og især den syvende samfundsmæssige udfordring 

"Secure societies: protecting freedom and security of Europe and its citizens" (sikre 

samfund: beskyttelse af friheden og sikkerheden for Europa og EU-borgerne); fremhæver 

betydningen af at skabe multinationalt samarbejde mellem medlemsstaterne og deres 

respektive organer på dette område; mener – eftersom innovativ forskning inden for 

forsvarsindustrien i sagens natur er meget fortrolig – at det er afgørende, at denne type 

forskning finansieres på en behovsbaseret måde; mener i denne sammenhæng, at det bør 

overvejes at oprette et institut for europæisk forsvar og sikkerhed under Det Fælles 

Forskningscenter; 

25. minder om, at de europæiske forsvarsministre i november 2007 enedes om kollektive 

benchmarks med henblik på at øge udgifterne til forsvarsforskning og -teknologi til 2 % af 

de samlede forsvarsudgifter og øge udgifterne til europæisk samarbejde om 

forsvarsforskning og -teknologi til 20 %; 

26. støtter forsvarstaskforcen, som omfatter Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden 

Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), i dens 

bestræbelser på at sikre, at forskningsresultaterne under Horisont 2020 kan bidrage til 
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innovationsrelateret forskning på forsvarsområdet og til at optimere civil-militære 

anvendelser; opfordrer endvidere til, at man overvejer mulighederne for at anvende 

offentlig-privat finansiering gennem oprettelse af fællesforetagender i overensstemmelse 

med artikel 187 i TEUF; 

27. minder om, at artikel 179 i TEUF kræver, at Unionen fremmer alle de 

forskningsaktiviteter, der skønnes nødvendige i medfør af traktaterne; 

28. understreger, at det er nødvendigt at undersøge mulighederne for samarbejde og 

sammenlægning inden for forskning og innovation på det højeste tekniske niveau (særlig 

med henblik på at øge vækstøkonomiernes investeringer på området) og effektivt at 

beskytte forskningsresultaterne på forsvarsområdet, som skal beskyttes ordentligt, gennem 

en fælles politik for intellektuel ejendomsret; mener, at man bør overveje en positiv rolle 

for EDA på dette område; mener, at EDA på et tidligt stadie bør kunne fremme fremtidigt 

teknologisk og industrielt samarbejde mellem EU-partnere; 

29. fremhæver betydningen af synergier mellem den civile og den militære forskning inden 

for områder med høj merværdi; understreger, at man – idet det respekteres, at visse 

projekter er overvejende civile og andre handler om suverænitetsaspekter – eventuelt kan 

undersøge mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af dobbelt anvendelse med 

henblik på en sammenlægning af omkostningerne, eftersom disse sektorer skaber vækst 

og beskæftigelse; understreger endvidere, at sådanne synergier også kan have form af en 

konsolidering af udbuddet fra private europæiske kilder til afsætningsmarkederne; 

30. mener, at en europæisk industripolitik på forsvarsområdet bør have til formål at optimere 

medlemsstaternes kapaciteter ved at koordinere udviklingen, deployeringen og 

vedligeholdelsen af et udvalg af kapaciteter, anlæg, materiel og tjenester med henblik på 

at kunne udføre alle typer af opgaver, herunder de mest krævende missioner, styrke den 

europæiske forsvarsindustri, fremme samarbejdet om forskning og teknologi og udvikle 

samarbejdsprogrammer vedrørende materiel; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at skabe en hensigtsmæssig platform for at bringe 

forskningen på forsvarsområdet ind i den civile sfære, med fokus på avancerede 

teknologiske anvendelser; 

32. opfordrer desuden medlemsstaterne til at koncentrere forskningen på forsvarsområdet om 

håndtering af naturkatastrofer (i de seneste 40 år er antallet af naturkatastrofer i Europa 

steget til det firedobbelte); 

Rummet 

33. er overbevist om, at rumsektoren bidrager til EU's strategiske selvstændighed, og at 

medlemsstaternes mulighed for uafhængig adgang hertil spiller en afgørende rolle på 

forsvars- og sikkerhedsområdet; understreger, at det er vigtigt at bibeholde topkvaliteten i 

denne teknologisk innovative og effektive industri med henblik på at sikre Den 

Europæiske Unions teknologiske uafhængighed; 

34. glæder sig over indførelsen og udviklingen af et europæisk satellitsystem (Galileo, 

Copernicus og Egnos); understreger, at udviklingen af et sådant system vil være et stort 
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skub fremad ikke blot for rumindustrien, men også for Europas selvstændighed, og udgør 

en mulighed for at udvikle en afgørende komponent af det europæiske forsvars 

industrielle og teknologiske basis; 

35. understreger, at det er nødvendigt at beskytte Europas ruminfrastruktur ved at udvikle 

dens kapacitet til overvågning og sporing i rummet (SST); 

Ikt og datasikkerhed 

36. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at de anvendte computerdele og 

-programmer er udviklet og produceret i EU ifølge specifikationer, der er i 

overensstemmelse med EU's krav til modstandsdygtighed over for cyberangreb; 

37. påpeger, at den digitale tidsalder i stigende grad medfører udfordringer for infrastrukturers 

og teknologiers sikkerhed, og fremhæver derfor behovet for øget samarbejde og 

videnudveksling dels mellem medlemsstaterne og dels mellem Den Europæiske Union og 

dens centrale partnere; 

38. understreger, at det er vigtigt at udarbejde europæiske standarder inden for ikt og 

cybersikkerhed og integrere dem i internationale standarder; 

39. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at sikre, at 

cybersikkerhed bliver et centralt element, som derfor i særlig grad bør fremmes gennem 

forskning og innovation i sikkerheds- og forsvarssektoren, og som bør udgøre en del af 

den kortfristede, mellemfristede og langfristede strategi; 

40. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til systematisk at tage højde for de 

udfordringer, der er forbundet med cybersikkerhed, i både nuværende og kommende 

europæiske civile og militære programmer (Galileo, Copernicus, det fælles europæiske 

luftrum/Sesar etc.); 

Samarbejde om fremme af interoperabilitet 

41. mener, at det er afgørende at sikre, at medlemsstaternes forsvarskapacitet kan anvendes 

optimalt i forbindelse med fælles aktioner; 

42. gør opmærksom på, at interoperabilitet er vigtig, og fremhæver, at standardisering vil have 

positiv indflydelse på den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, på materiellets 

effektivitet og på niveauerne af vedligeholdelses- og driftsomkostninger; 

43. glæder sig over Kommissionens forslag om standardisering og opfordrer Det Europæiske 

Råd til at tage dem til efterretning og fremlægge konkrete forslag på området; 

Teknologi 

44. mener, at EU's forsvarsindustri bør opretholde et højt innovationsniveau på både militært 

og civilt plan med henblik på at kunne tackle alle de trusler og udfordringer, 

medlemsstaterne og EU vil skulle håndtere i de kommende år, ved at gøre brug af de mest 

lovende teknologiske fremskridt, uanset om de udvikles specifikt til forsvaret eller til 

civile formål; 
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45. opfordrer medlemsstaterne til at anvende det europæiske forsvars industrielle og 

teknologiske basis til at øge EU's selvforsyning inden for disse centrale 

infrastrukturområder; 

Konklusion 

46. opfordrer Det Europæiske Råd til – uden at gribe ind i lovgivningen – at tilføre EU den 

nødvendige fremdrift og fastlægge retningslinjer og overordnede politiske prioriteringer 

med henblik på at styrke det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis, som 

er et afgørende redskab til at sikre, at EU's befolkninger og borgere, som deler en fælles 

skæbne, kan leve i fred og sikkerhed, så de kan forsvare Europas værdier og plads på den 

internationale scene. 
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