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Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 over het voorstel voor 
een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 
industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van 
het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de 
EU (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2017)0294),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C8-0180/2017),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 
20171,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 
van de Raad bij brief van 7 juni 2018 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 
van de Commissie buitenlandse zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie 
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interne markt en consumentenbescherming (A8-0037/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de hierbij gehechte gemeenschappelijke verklaring van het 
Europees Parlement en de Raad, die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-
reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

3. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd;

4. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



P8_TC1-COD(2017)0125

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 juli 2018 met het 
oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de 
Raad tot instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 
defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit 
van de defensie-industrie van de Unie

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/1092.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER DE FINANCIERING VAN HET 

INDUSTRIEEL ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR DE EUROPESE 

DEFENSIE

Het Europees Parlement en de Raad komen overeen, onverminderd de prerogatieven van 

de begrotingsautoriteit in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure, dat de financiering 

van de Industriële ontwikkelingsprogramma's voor de Europese defensie in de periode 2019-

2020 als volgt zal worden gedekt:

- 200 miljoen EUR uit de niet-toegewezen marge;

- 116,1 miljoen EUR uit CEF;

- 3,9 miljoen EUR uit Egnos;

- 104,1 miljoen EUR uit Galileo;

- 12 miljoen EUR uit Copernicus;

- 63,9 miljoen EUR uit ITER.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE MET STEUN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN HET 

INDUSTRIEEL ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR DE EUROPESE 

DEFENSIE

Om het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie op efficiënte wijze ten 

uitvoer te leggen en om volledige consistentie met andere initiatieven van de Unie te 

waarborgen, is de Commissie voornemens om het programma uit te voeren onder direct beheer 

overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder a), van het Financieel Reglement.


