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75. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att anta Europaparlamentets ståndpunkt om 
artikel 5 i den framtida förordningen om 
Europeiska försvarsfonden. Parlamentet 
understryker att Europeiska försvarsfonden 
utan dröjsmål måste slutföras. Parlamentet 
påpekar att detta instrument ännu inte har 
godkänts slutgiltigt, eftersom endast en 
partiell och politisk överenskommelse 
gjordes i april 2019. Det är viktigt att 
parlamentet står fast vid sin ståndpunkt i 
fråga om hur stor fonden ska vara, att den 
ska vara öppen för tredjeländer och att det 
ska införas en lämplig politik för 
immateriella rättigheter i samband med 
säkerhet och försvar för att skydda 
forskningsresultaten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att villkora 
tredjeländers deltagande med ett 
ömsesidigt öppnande av 
försvarsmarknaden. Parlamentet påminner 
i detta sammanhang om att 
försvarsforskningen är mycket känslig och 
strategisk, både för industrins 
konkurrenskraft och för EU:s strategiska 
oberoende. Parlamentet efterlyser 
vederbörlig hänsyn till de första 
lärdomarna från genomförandet av det 
europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, särskilt när det 
gäller genomförandet av undantagen för 
stödberättigade enheter, pilotprojektet och 
EU:s förberedande åtgärd avseende 

75. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att anta Europaparlamentets ståndpunkt om 
artikel 5 i den framtida förordningen om 
Europeiska försvarsfonden. Parlamentet 
understryker att Europeiska försvarsfonden 
utan dröjsmål måste slutföras. Parlamentet 
påpekar att detta instrument ännu inte har 
godkänts slutgiltigt, eftersom endast en 
partiell och politisk överenskommelse 
gjordes i april 2019. Det är viktigt att 
parlamentet står fast vid sin ståndpunkt i 
fråga om hur stor fonden ska vara, att den 
ska vara öppen för tredjeländer och att det 
ska införas en lämplig politik för 
immateriella rättigheter i samband med 
säkerhet och försvar för att skydda 
forskningsresultaten. Parlamentet 
påminner om att den europeiska 
försvarsmarknaden är anmärkningsvärt 
öppen för leverantörer från tredjeländer. 
Parlamentet bekräftar att Europeiska 
försvarsfonden inte på något sätt får ses 
som en form av protektionistiskt 
instrument. Parlamentet uppmanar de med 
Europeiska unionen allierade länderna 
att överväga ett ömsesidigt öppnande av 
sina försvarsmarknader. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om att 
försvarsforskningen är mycket känslig och 
strategisk, både för industrins 
konkurrenskraft och för EU:s strategiska 
oberoende. Parlamentet efterlyser 
vederbörlig hänsyn till de första 
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försvarsforskning. Parlamentet begär att 
medlemsstaterna alltid ska göras fullt 
delaktiga i beslutsfattandet eftersom de är 
försvarsindustrins slutkunder, så att man 
ser till att programmen motsvarar de 
strategiska behoven för GSFP och 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att 
Europeiska försvarsfondens framgång 
kommer att vara beroende av dess förmåga 
att tillgodose de deltagande staternas 
specifika försvarsbehov, att främja 
försvarsmateriel som kan sättas in och att 
garantera att tillräckliga budgetresurser 
finns tillgängliga, samtidigt som 
överlappning av industriell kompetens 
undviks, nationella försvarsinvesteringar 
kompletteras och samarbetet inte blir 
alltför komplicerat och bygger på 
standardisering av och driftskompatibilitet 
för gemensamt EU-försvarsmateriel. 
Parlamentet anser att det är fullt förenligt 
med den europeiska ambitionen om 
strategiskt oberoende att utveckla den 
europeiska försvarsindustrin genom att 
reglera tillträdet för enheter som 
kontrolleras av tredje parter utanför EU till 
projekt som finansieras av fonden, och att 
det inte heller går emot EU:s och dess 
medlemsstaters säkerhets- och 
försvarsintressen.

lärdomarna från genomförandet av det 
europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet, särskilt när det 
gäller genomförandet av undantagen för 
stödberättigade enheter, pilotprojektet och 
EU:s förberedande åtgärd avseende 
försvarsforskning. Parlamentet begär att 
medlemsstaterna alltid ska göras fullt 
delaktiga i beslutsfattandet eftersom de är 
försvarsindustrins slutkunder, så att man 
ser till att programmen motsvarar de 
strategiska behoven för GSFP och 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att 
Europeiska försvarsfondens framgång 
kommer att vara beroende av dess förmåga 
att tillgodose de deltagande staternas 
specifika försvarsbehov, att främja 
försvarsmateriel som kan sättas in och att 
garantera att tillräckliga budgetresurser 
finns tillgängliga, samtidigt som 
överlappning av industriell kompetens 
undviks, nationella försvarsinvesteringar 
kompletteras och samarbetet inte blir 
alltför komplicerat och bygger på 
standardisering av och driftskompatibilitet 
för gemensamt EU-försvarsmateriel. 
Parlamentet anser att det är fullt förenligt 
med den europeiska ambitionen om 
strategiskt oberoende att utveckla den 
europeiska försvarsindustrin genom att 
reglera tillträdet för enheter som 
kontrolleras av tredje parter utanför EU till 
projekt som finansieras av fonden, och att 
det inte heller går emot EU:s och dess 
medlemsstaters säkerhets- och 
försvarsintressen.
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