
 

Statewatch & Transnational Institute  

Persbericht 

Onder embargo tot 23:59, Dinsdag 11 Februari 2014 

Nieuw Rapport: Europese belastingbetalers betalen miljoenen aan drones industrie 

Zonder dat de Europese burger zich er bewust van is, betaalt hij mee aan de groeiende drone-
industrie, die nauwelijks publieke verantwoording aflegt of inspraak biedt over waar en hoe drones 
worden ingezet. Het rapport Eurodrones, Inc. onthult de enorme politieke en economische kosten van 
de drone-industrie voor de burger. 

Honderden millioenen euros aan belastinggeld gaat naar onderzoeks-subsidies terwijl het Europese 
dronebeleid vrijwel alleen bepaald wordt door de defensie- en de veiligheidsindustrie met 
voornamelijk winstoogmerk. Het rapport vertelt bovendien over de prijzen die lobbyisten hebben 
uitgereikt aan talloze EU ambtenaren voor hun inzet om onbemande vliegtuigen in het civiele 
luchtruim te krijgen. 

Het is de EU verboden om geld direct te gebruiken voor militaire onderzoeksdoeleinden, met 
uitzondering van het nog jonge European Defence Agency. Toch subsidieert de Europese Commissie 
op deze wijze effectief de defensie sector om drones te ontwikkelen voor 'binnenlandse veiligheid'. Het 
rapport waarschuwt dat dit een stilzwijgende aanmoediging is voor de verdere militarisering van de 
EU en aanstuurt op verdure automatisering van oorlogsvoering. 

Het 40,000 woorden tellende, Engelstalige rapport vermeld onder meer: 

 Meer dan 315 million euro is naar drone-projecten gesluisd, ten bate van Europa's toch al 
rijkelijk bedeelde defensie- en beveiligingsbedrijven. 

 Het European Defence Agency subsidieert en stimuleert de ontwikkeling van militaire drones, 
met name in het nieuwe drone project European Medium Altitude Long Endurance (MALE) 
van 7 Europese landen dat geleid wordt door Nederland. 

 Europees parlementslid Vittorio Prodi sprak al van “the support of the European Parliament to 
the development of UAS for civil use” tijdens vergarderingen georganiseerd door de Europese 
commissie, terwijl hier nog geen enkel democratisch debat over heeft plaatsegvonden in het 
Europees Parlement. 

 Drones en andere lucht surveillance technologie zijn inmiddels een wezenlijk onderdeel van 
Europese grenscontroles en instituten zoals Frontex (Europa's grensbewakings agentschap). 

 Het EU drone-beleid is in een stevig actieplan verworden met als doel alle obstakels in 
wetgeving en techniek te verwijderen die op dit moment drone vluchten in het civiele 
luchtruim voorkomen. 

 De EU en de VS hebben een formele afspraak ondertekent die commiteert tot samenwerking 
voor de integratie van drones in het publieke luchtruim en de harmonisatie van luchtverkeers 
management systemen. 

Het rapport roept op tot meer democratische controle en meer publiek debat over de plannen rondom 
het drone-beleid. De Europese commissie stelde in September 2012 in een working paper: 

“..(the..) process supporting the development of civil Remotely Piloted Aerial Systems applications needs 
to be transparent and involve the consultation of stakeholders, for example bodies like the European 
Group on Ethics, the LIBE Committee of the European Parliament or the European Agency for 
Fundamental Rights and Data Protection Supervisor.” 



In de praktijk is geen enkel van deze instituten betrokken geweest bij het lange proces dat heeft geleid 
tot de huidige 'road map'; noch zijn zij nadien formeel geconsulteerd. Hun afwezigheid in 
beleidsdebatten betekentin feite dat de EU belangrijke vraagstukken heeft genegeerd. Dit zijn 
vraagstukken over wanneer en waarvoor drones wel of niet gebruikt mogen worden of hoe verdere 
bewapening en ontwikkeling van onbemande bewapende drones kan worden voorkomen. 

Co-author Ben Hayes comments: 

It’s easy to see why people are so excited about drones: there are many positive things they could be used 
for. But there’s also a clear direction of travel in terms of developing drones for high-tech warfare and 
mass population surveillance. The EU has a moral and legal obligation to support responsible innovation 
and ensure that fundamental rights and the rule of law guide all of its policies.   

Co-author Chris Jones comments: 

The EU’s emerging drone policy has come about following years of successful lobbying by defence and 
security companies and their associates. When EU policy is driven by those  defence and security 
contractors that have the most to gain from poorly regulated drone use, public concerns are invariably 
ignored or sidelined . Despite the clear implications for civil liberties there has so far been no meaningful 
consultation with the public, civil society, or democratic institutions. A proper debate and discussion and 
an immediate shift towards transparent, open and accountable decision-making is vital. 

 

Ben Hayes is op woensdag 12-02-2014 in Amsterdam bij de Tegenlicht Meet Up #11: Het 
Veiligheidscomplex 
http://www.dezwijger.nl/92362/nl/tegenlicht-meet-up-11-het-veiligheidscomplex 
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