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KORT BEGRUNDELSE 

Forsvar er vigtigt. Med dette udsagn bragte Det Europæiske Råd i december 2013 

eftertrykkeligt forsvar tilbage på den europæiske dagsorden. Siden da er sikkerheds- og 

forsvarstiltag på europæisk plan kontinuertligt tiltaget i omfang og intensitet.  

I juni 2016 fremlagde HR/NF Federica Mogherini den globale strategi, som markerede et nyt 

ambitionsniveau og dannede grundlag for en sammenhængende række af 

gennemførelsesdokumenter og forslag, hvori visionen om en stærk Union blev udbygget, og 

hvori det blev fastlagt, hvilke konkrete skridt der skal tages for at opnå den strategiske 

autonomi, som Europa har behov for. 

Europa-Parlamentet indledte i 2015 og 2016 et pilotprojekt om forskning i den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik, i 2017 suppleret af en forberedende foranstaltning vedrørende 

forsvarsforskning. Denne forberedende foranstaltning fortsætter til 2019. 

I sommeren 2017 oprettede Europa-Kommissionen en europæisk forsvarsfond for at styrke 

Europas forsvarsevne. Som en første foranstaltning fremsatte Kommissionen et forslag til 

forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med 

det formål at støtte konkurrenceevnen og innovationsevnen i EU i perioden fra den 1. januar 

2019 til den 31. december 2020.  

For så vidt angår europæisk forsvar er det kun regeringerne, der foretager anskaffelser, og 

dette sker ud fra strategiske og politiske overvejelser samt overvejelser med hensyn til 

forsvarskapacitet. Et forsvarsmæssigt engagement fra EU's side vil øge medlemsstaternes 

incitament til at udvikle og erhverve europæiske forsvarsprodukter. Et forsvarsmæssigt 

engagement fra EU's side vil desuden betyde støtte til de bestræbelser, der er nødvendige for 

at strukturere transeuropæiske værdikæder, som aktuelt ligger hos forsvarsindustrien. Den 

mangelfulde situation, som hersker på markedet for forsvarsprodukter, hindrer, at der naturligt 

opstår transeuropæiske værdikæder. Imidlertid arbejder aktørerne i værdikæden sammen om 

udviklingen af forsvarsprodukter, såfremt regeringerne arbejder sammen om at udvikle 

forsvarskapacitet. 

Programmet er især rettet mod udviklingsfasen af forsvarsprodukter, som er et afgørende 

tidspunkt i en forsvarskapacitets livscyklus. Frem til denne fase fastlægges de fleste af de 

fremtidige kapaciteters egenskaber og størstedelen af ejerskabsomkostningerne i forbindelse 

med deres videre livscyklus. Udvikles kapacitetsprogrammer som multinationale 

programmer, er dette fasen, hvori størstedelen af aftalerne for så vidt angår udgifts- og 

arbejdsdeling bliver indgået. Det er derfor effektivt at målrette tilstrækkeligt mange 

incitamenter mod denne fase med henblik på at fremme samarbejde på EU-plan. Det er også 

effektivt af den grund, at EU's engagement fremmer en større gruppe af brugere af europæiske 

forsvarsprodukter, hvilket medfører stordriftsfordele gennem hele forsvarsproduktets 

livscyklus. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Ordføreren understreger, at forslaget bør 

have en betydelig strukturerende effekt for så vidt angår opbygningen af et transeuropæisk 

forsvarssamarbejde. Udviklingen af en stærkere, mere effektiv og mere konkurrencedygtig 

forsvarsindustri – sigtet med EDIDP – vil styrke EU's teknologiske uafhængighed og 
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strategiske autonomi og vil, overordnet set, føre til konsolidering af FSFP, et mål, som 

Europa-Parlamentet hele tiden har støttet.  

Ordføreren fremhæver følgende: 

 Handlefrihed for og samarbejde mellem medlemsstaterne og med Unionen samt 

arbejde i retning af krav for så vidt angår forsvarskapacitet bør indgå i alle 

programmål. 

 EU-foranstaltninger under dette program bør have som formål at bringe enheder fra 

alle medlemsstater, og navnlig EU13, ind i forsvarsværdikæderne. Desuden kan små 

og mellemstore virksomheder samt intermediære fremstillingsvirksomheder spille en 

betydelig rolle i mange medlemsstater. De sidstnævnte bør behandles på samme måde 

som SMV'er, når dette er i overensstemmelse med programmets mål. 

 For så vidt angår foranstaltningerne i programmet bør der, hvor det er relevant, tages 

hensyn til den fælles EU-NATO-erklæring og de fælles EU-NATO-

gennemførelsesforanstaltninger samt behovet for samarbejde med andre regionale og 

internationale samarbejdsinitiativer, samtidig med at medlemsstaternes og Unionens 

sikkerheds- og forsvarsmæssige interesser respekteres. 

 En passende rolle for Det Europæiske Forsvarsagentur skal sikres i hele programmet, 

under behørig hensyntagen til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

 EU-finansiering bør være udelukket for foranstaltninger vedrørende visse 

forsvarsprodukter, der er opført i bilag A (masseødelæggelsesvåben, forbudte 

konventionelle våben, fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb 

uden menneskelig indgriben). 

 EU-finansiering bør være udelukket for foranstaltninger vedrørende forsvarsprodukter, 

der er opført i bilag B (håndvåben og lette våben), såfremt foranstaltningen 

hovedsageligt udvikles med henblik på eksport, dvs. når ingen medlemsstat har 

fremsat ønske om gennemførelse af den pågældende foranstaltning. 

 Virkeligheden viser, at ethvert kriterium for støtteberettigelse knyttet til ejerandele vil 

være svært at håndhæve i lyset af de komplekse ordninger, der eksisterer i sektoren. 

 Tildelingskriterierne bør ajourføres med henblik på de forbedrede mål og kriterier for 

støtteberettigelse. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

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

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 
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Henvisning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til det permanente 

strukturerede samarbejde inden for 

sikkerhed og forsvar, der blev vedtaget af 

23 medlemsstater den 13. november 2017, 

som anført i artikel 42, stk. 6, og 

artikel 46 samt protokol nr. 10 til 

traktaten om Den Europæiske Union, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I den europæiske 

forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget 

den 30. november 2016, forpligtede 

Kommissionen sig til at supplere, udnytte 

og konsolidere medlemsstaternes fælles 

bestræbelser på at udvikle 

forsvarskapaciteter, der kan imødekomme 

de sikkerhedsmæssige udfordringer samt 

støtte den europæiske forsvarsindustri. Det 

blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk 

forsvarsfond for at støtte investeringer i 

fælles forskning og fælles udvikling af 

forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden vil 

støtte samarbejdet gennem hele 

udviklingscyklussen for forsvarsprodukter 

-teknologi. 

(1) I den europæiske 

forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget 

den 30. november 2016, beskrev 

Kommissionen en række strukturelle 

problemer i den europæiske 

forsvarssektor, der hæmmer den effektive 

anvendelse af nationale ressourcer til at 

tilvejebringe de forsvarskapaciteter, der 

behøves til en effektiv fælles sikkerheds- 

og forsvarspolitik (FSFP). Kommissionen 

forpligtede sig således til at supplere, 

udnytte og konsolidere medlemsstaternes 

fælles bestræbelser på at udvikle og 

erhverve forsvarskapaciteter, der kan 

imødekomme de sikkerhedsmæssige 

udfordringer, støtte den europæiske 

forsvarsindustri samt bidrage til Unionens 

teknologiske og industrielle autonomi. Det 

blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk 

forsvarsfond for at støtte investeringer i 

fælles forskning og fælles udvikling af 

forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden bør 

supplere de nationale forsvarsbudgetter 

og tilskynde medlemsstaterne til øgede 

investeringer i forsvar. Fonden vil støtte 

samarbejdet gennem hele 

udviklingscyklussen for forsvarsprodukter 

-teknologi. Som et supplement til de 

nationale programmer skal den give 
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Unionen en betydelig løftestangseffekt på 

nationale investeringer og dermed styrke 

samarbejdet mellem medlemsstaterne og 

mellem deres industrier. For at nå disse 

mål er det derfor nødvendigt på EU-plan 

at styrke den institutionelle ramme for 

medlemsstaternes samarbejde inden for 

industriel udvikling i forsvarssektoren. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) For at etablere et effektivt 

europæisk forsvarsmarked samt sikre, at 

dette program har en reel indvirkning, er 

det af afgørende betydning, at de vigtigste 

lovgivningsmæssige forudsætninger er 

opfyldt, herunder især at direktiv 

2009/81/EF om indkøb af 

forsvarsmateriel er gennemført fuldt ud. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) For at bidrage til en forbedring af 

konkurrenceevnen og 

innovationskapaciteten i EU's 

forsvarsindustri bør der oprettes et program 

for udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri ("programmet"). 

Programmet bør tage sigte på at fremme 

konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, 

herunder cyberforsvar, ved at støtte 

samarbejdet mellem virksomheder i 

udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -

teknologi. Udviklingsfasen, som følger 

efter forsknings- og teknologifasen, er 

forbundet med betydelige risici og 

omkostninger, som hindrer den videre 

(2) For at bidrage til en forbedring af 

konkurrenceevnen og 

innovationskapaciteten i EU's 

forsvarsindustri med henblik på at gøre 

Den Europæiske Union strategisk og 

teknologisk uafhængig bør der oprettes et 

program for udvikling af den europæiske 

forsvarsindustri ("programmet"). 

Programmet bør sigte mod definering og 

gennemførelse af den gradvise 

udformning af en fælles forsvarspolitik i 

overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i 

TEUF og har til formål at udvikle de 

moderne kapaciteter, som 

medlemsstaternes væbnede styrker har 
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udnyttelse af forskningsresultaterne og har 

negativ indvirkning på konkurrenceevnen i 

EU's forsvarsindustri. Ved at støtte 

udviklingsfasen vil programmet bidrage til 

en bedre udnyttelse af resultaterne af 

forsvarsforskning, og det vil bidrage til at 

lukke hullet mellem forskning og 

produktion samt fremme alle former for 

innovation. Programmet bør supplere de 

aktiviteter, der udføres i overensstemmelse 

med artikel 182 i TEUF, og det dækker 

ikke produktionen af forsvarsrelaterede 

produkter og teknologi. 

brug for, samt forøge medlemsstaternes 

sikkerhed. Programmet bør tage sigte på 

at fremme konkurrenceevnen i EU's 

forsvarsindustri, herunder cyberforsvar, 

ved at støtte samarbejdet mellem 

virksomheder, herunder forskningscentre, 

i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -

teknologi, hvilket fører til større 

effektivitet, mindre ressourcespild og 

færre overlapninger på forsvarsmarkedet. 

Udviklingsfasen, som følger efter 

forsknings- og teknologifasen, er forbundet 

med betydelige risici og omkostninger, 

som hindrer den videre udnyttelse af 

forskningsresultaterne og har negativ 

indvirkning på konkurrenceevnen i EU's 

forsvarsindustri. Ved at støtte 

udviklingsfasen vil programmet bidrage til 

en bedre udnyttelse af resultaterne af 

forsvarsforskning, og det vil bidrage til at 

lukke hullet mellem forskning og 

produktion samt fremme alle former for 

innovation. Programmet samt en eventuel 

videreførelse af det efter 2020, uanset 

under hvilken form, bør supplere de 

aktiviteter, der udføres i overensstemmelse 

med artikel 182 i TEUF, og dækker ikke 

produktionen af forsvarsrelaterede 

produkter og teknologi. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at sikre bedre udnyttelse af 

stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør 

programmet støtte samarbejdet mellem 

virksomheder i udviklingen 

forsvarsrelaterede produkter og teknologi. 

(3) For at sikre bedre udnyttelse af 

stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør 

programmet støtte samarbejdet mellem 

virksomheder i udviklingen af 

forsvarsrelaterede produkter og teknologi, 

fremme et bedre integreret marked, gøre 

det fordelagtigt at investere og undgå 

overlapning af kapaciteter og udgifter. 

Ifølge nogle undersøgelser vil EU gennem 

et forstærket samarbejde på 

forsvarsområdet kunne spare mellem 25 
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og 100 mia. EUR om året. 

Begrundelse 

Et af hovedformålene med denne lovgivning er at mindske spild i medlemsstaterne 

forsvarsudgifter. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Programmet bør gennemføres i fuld 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. Finansieringen vil 

hovedsageligt ske i form af tilskud. Der 

kan anvendes finansielle instrumenter eller 

offentlige indkøb, hvis det er relevant. 

(5) Programmet bør gennemføres i fuld 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. Finansieringen vil 

hovedsageligt ske i form af tilskud og 

offentlige indkøb om levering af 

undersøgelser. Der kan også anvendes 

finansielle instrumenter i fremtiden på 

grundlag af erfaringerne fra dette 

program, navnlig til Den Europæiske 

Forsvarsfonds kapacitetsvindue efter 

2020. Kommissionen bør i den næste 

flerårige finansielle ramme afsætte 

finansielle ressourcer til det påfølgende 

program. Kommissionen bør snarest 

muligt påbegynde det forberedende 

arbejde, vurdering og relevante forslag.  

_________________ _________________ 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1). 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1). 

Begrundelse 

Offentlige udbud bør kun benyttes til tilvejebringelse af undersøgelser. 

 

Ændringsforslag  7 
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Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af de særlige 

forhold, der kendetegner sektoren, vil der 

i praksis ikke blive iværksat 

samarbejdsprojekter mellem 

virksomheder, uden at medlemsstaterne 

først har aftalt at støtte sådanne projekter. 
Efter på EU-plan at have defineret fælles 

forsvarskapacitetsprioriteter og under 

hensyntagen til samarbejdsinitiativer på 

regionalt plan skal medlemsstaterne 

kortlægge og konsolidere de militære krav 

og de tekniske specifikationer for projektet. 

De kan også udpege en projektleder, som 

skal lede arbejdet med udviklingen af et 

samarbejdsprojekt. 

(7) Efter på EU-plan at have defineret 

fælles forsvarskapacitetsprioriteter gennem 

kapacitetsudviklingsplanen, bl.a. under 

hensyntagen til den samordnede årlige 

gennemgang vedrørende forsvar og med 

henblik på at opfylde EU's 

ambitionsniveau, som vedtaget af Rådet i 

sine konklusioner af 14. november 2016, 
og som godkendt af Det Europæiske Råd 

den 15. december 2016, skal 

medlemsstaterne kortlægge og konsolidere 

de militære krav og de tekniske 

specifikationer for projektet. De kan også 

udpege en projektleder, som skal lede 

arbejdet med udviklingen af et 

samarbejdsprojekt. 

Begrundelse 

Programmet skal være baseret på de eksisterende procedurer til identifikation af fælles 

forsvarskapacitetsprioriteter. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Såfremt en foranstaltning, som 

støttes under programmet, forvaltes af en 

projektleder, der udnævnes af 

medlemsstaterne, bør Kommissionen 

underrette projektlederen, før der foretages 

udbetaling til støttemodtageren af de 

støtteberettigede foranstaltninger, så de kan 

sikre, at tidsfristerne overholdes af 

modtagerne. 

(8) Såfremt en foranstaltning, som 

støttes under programmet, forvaltes af en 

projektleder, der udnævnes af 

medlemsstaterne, bør Kommissionen 

rådføre sig med projektlederen om de 

fremskridt, der er gjort med 

foranstaltningen, før der foretages 

udbetaling til støttemodtageren af de 

støtteberettigede foranstaltninger, så de kan 

sikre, at tidsfristerne overholdes af 

modtagerne. 

 

Ændringsforslag  9 
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Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Unionens finansielle støtte bør ikke 

berøre eksporten af produkter, udstyr eller 

teknologi, og det bør ikke gribe ind i 

medlemsstaternes beføjelser vedrørende 

politik for eksport af forsvarsrelaterede 

produkter. Unionens finansielle støtte bør 

ikke berøre medlemsstaternes 

eksportpolitik for forsvarsrelaterede 

produkter. 

(9) Unionens finansielle støtte bør ikke 

berøre eksporten af produkter, udstyr eller 

teknologi, og det bør ikke gribe ind i 

medlemsstaternes beføjelser vedrørende 

politik for eksport af forsvarsrelaterede 

produkter. Unionens finansielle støtte bør 

ikke berøre medlemsstaternes 

eksportpolitik for forsvarsrelaterede 

produkter, som reguleres af beslutning 

2008/944/FUSP. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Eftersom formålet med programmet 

er at støtte konkurrenceevnen for EU's 

forsvarsindustri gennem nedbringelse af 

risikoen i udviklingsfasen for 

samarbejdsprojekter bør foranstaltninger 

vedrørende udviklingen af et 

forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, 

nemlig fastlæggelse af fælles tekniske 

specifikationer, udformning, 

prototypefremstilling, afprøvning, 

kvalificering og certificering samt 

forundersøgelser og andre 

støtteforanstaltninger være berettiget til at 

drage fordel heraf. Dette vil også gælde for 

opgradering af eksisterende 

forsvarsrelaterede produkter og teknologi. 

(10) Eftersom formålet med programmet 

er at støtte den gradvise udformning af en 

fælles forsvarspolitik og 

konkurrenceevnen for EU's forsvarsindustri 

gennem nedbringelse af risikoen i 

udviklingsfasen for samarbejdsprojekter 

bør foranstaltninger vedrørende 

udviklingen af et forsvarsprodukt eller en 

forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af 

fælles tekniske specifikationer, 

udformning, prototypefremstilling, 

afprøvning, kvalificering og certificering 

samt forundersøgelser og andre 

støtteforanstaltninger være berettiget til at 

drage fordel heraf. Dette vil også gælde for 

opgradering af eksisterende 

forsvarsrelaterede produkter og europæisk 

forsvarsteknologi. 

Begrundelse 

Det drejer sig om den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik, og en styrkelse af det 

europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis (EDTIB) ved hjælp af programmet for 

udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP) er et middel til at nå dette overordnede 

mål. 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Da programmet navnlig har til 

formål at styrke samarbejdet mellem 

virksomheder på tværs af medlemsstaterne, 

bør en foranstaltning kun være berettiget til 

støtte fra programmet, hvis den udføres 

gennem et samarbejde mellem mindst to 

virksomheder, der er hjemmehørende i 

mindst to forskellige medlemsstater. 

(11) Da programmet navnlig har til 

formål at styrke samarbejdet mellem 

virksomheder på tværs af medlemsstaterne, 

bør en foranstaltning kun være berettiget til 

støtte fra programmet, hvis den udføres 

gennem et samarbejde mellem mindst tre 

virksomheder, der er hjemmehørende i 

mindst to forskellige medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Grænseoverskridende samarbejde 

om udvikling af forsvarsrelaterede 

produkter og teknologi har ofte været 

hæmmet af vanskeligheder med at nå til 

enighed om fælles tekniske specifikationer. 

Manglende eller sparsomme fælles 

tekniske specifikationer har medført øget 

kompleksitet, forsinkelser og høje 

omkostninger i udviklingsfasen. Enighed 

om fælles tekniske specifikationer bør være 

en forudsætning for at kunne modtage EU-

støtte fra dette program. Foranstaltninger, 

der sigter mod at støtte fastsættelsen af en 

fælles definition af de tekniske 

specifikationer, bør også være berettigede 

til støtte fra programmet. 

(12) Grænseoverskridende samarbejde 

om udvikling af forsvarsrelaterede 

produkter og teknologi har ofte været 

hæmmet af vanskeligheder med at nå til 

enighed om fælles tekniske specifikationer, 

der fremmer interoperabilitet. Manglende 

eller sparsomme fælles tekniske 

specifikationer har medført øget 

kompleksitet, forsinkelser og høje 

omkostninger i udviklingsfasen. Enighed 

om fælles tekniske specifikationer bør være 

en forudsætning for at kunne modtage EU-

støtte fra dette program. Foranstaltninger, 

der sigter mod at støtte fastsættelsen af en 

fælles definition af de tekniske 

specifikationer, bør også være berettigede 

til støtte fra programmet. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Eftersom programmet sigter mod at 

styrke konkurrenceevnen i EU's 

forsvarsindustri, bør kun enheder, der er 

etableret i Unionen og kontrolleres 

effektivt af medlemsstaterne eller 

statsborgere fra disse, være 

støtteberettigede. For at sikre beskyttelsen 

af Unionens og medlemsstaternes 

væsentlige sikkerhedsinteresser, må den 

infrastruktur, de faciliteter, aktiver og 

ressourcer, der anvendes af 

støttemodtagere og underleverandører i 

foranstaltninger, der finansieres under 

programmet, ikke være placeret på et 

tredjelands territorium. 

(13) Eftersom programmet sigter mod at 

styrke konkurrenceevnen, effektiviteten af 

samarbejdet og integrationen i EU's 

forsvarsindustri samt støtte Unionens 

strategiske og teknologiske 

forsvarsmæssige autonomi, bør kun 

enheder, der er etableret i Unionen og 

kontrolleres effektivt af medlemsstaterne 

eller statsborgere fra disse, være 

støtteberettigede som direkte 

støttemodtagere eller underkontrahenter. 

For at sikre beskyttelsen af Unionens og 

medlemsstaternes væsentlige 

sikkerhedsinteresser, må den infrastruktur, 

de faciliteter, aktiver og ressourcer, der 

anvendes af støttemodtagere og 

underleverandører i foranstaltninger, der 

finansieres under programmet, ikke være 

placeret på et tredjelands territorium og må 

ikke være genstand for kontrol eller 

indskrænkninger fra tredjelande eller fra 

virksomheder eller offentlige enheder i 

tredjelande. De materielle, immaterielle 

og menneskelige ressourcer bør være til 

fri afbenyttelse og fri for restriktioner 

over for tredjelande. En virksomhed, der 

kontrolleres af tredjelande, enheder i 

tredjelande eller filialer af tredjelandes 

virksomheder i Unionen bør være 

støtteberettiget, hvis EU's støtte fuldt ud 

tager hensyn til Unionens og 

medlemsstaternes sikkerheds- og 

forsvarsmæssige interesser, og såfremt de 

medlemsstater, der deltager i programmet, 

forsyner denne virksomhed med en 

sikkerhedsgodkendelse. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Støtteberettigede foranstaltninger, (14) Støtteberettigede foranstaltninger, 
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der er udviklet i forbindelse med det 

permanente strukturerede samarbejde inden 

for EU's institutionelle rammer, vil sikre et 

forbedret løbende samarbejde mellem 

virksomheder i de forskellige 

medlemsstater og dermed bidrage direkte 

til at opfylde målene i programmet. 

Sådanne projekter bør derfor være 

berettigede til en forhøjet finansieringssats. 

der er udviklet i forbindelse med det 

permanente strukturerede samarbejde inden 

for EU's institutionelle rammer, som blev 

aftalt og undertegnet af 23 medlemsstaters 

udenrigs- og forsvarsministre den 

13. november 2017, vil sikre et forbedret 

løbende samarbejde mellem virksomheder 

i de forskellige medlemsstater og dermed 

bidrage direkte til at opfylde målene i 

programmet. Sådanne projekter bør derfor 

være berettigede til en forhøjet 

finansieringssats. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Fremme af innovation og 

teknologisk udvikling i EU's 

forsvarsindustri bør foregå i 

overensstemmelse med EU's 

sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget 

til sådanne interesser og til 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som 

medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, 

tjene som tildelingskriterium. Inden for 

Unionen kortlægges fælles 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især 

gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre 

EU-processer som f.eks. den samordnede 

årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og 

det permanente strukturerede samarbejde 

vil støtte gennemførelsen af relevante 

prioriteter gennem et forstærket 

samarbejde. Hvis det er relevant, kan 

regionale eller internationale 

samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-

regi, som tjener Unionens sikkerheds- og 

forsvarsinteresser, også tages i betragtning. 

(16) Fremme af innovation og 

teknologisk udvikling i medlemsstaternes 

forsvarsindustri bør foregå i 

overensstemmelse med EU's 

sikkerhedsinteresser som defineret i den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(FUSP) og den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP). Den bør også gøre 

det muligt at opretholde og udvikle 

færdigheder og knowhow i 

forsvarsindustrien i medlemsstaterne og 

bidrage til at styrke EU's teknologiske og 

industrielle autonomi. Således bør 

bidraget til sådanne interesser og til 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som 

medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, 

tjene som tildelingskriterium. Inden for 

Unionen kortlægges fælles 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især 

gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre 

EU-processer som f.eks. den samordnede 

årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og 

det permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO) vil støtte gennemførelsen af 

relevante prioriteter gennem et forstærket 

samarbejde. Medlemsstaternes nationale 

PESCO-gennemførelsesplaner, der 

omfatter konkrete foranstaltninger, bør 
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samordnes med programmet. Hvis det er 

relevant, bør regionale eller internationale 

samarbejdsinitiativer med hensyn til 

kapacitet, herunder i NATO-regi, som 

tjener Unionens sikkerheds- og 

forsvarsinteresser, også tages i betragtning, 

og bør ikke føre til overlappende 

indsatser. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Medlemsstaterne arbejder 

individuelt og i fællesskab om udvikling, 

produktion og praktisk anvendelse af 

ubemandede luftfartøjer, køretøjer og 

fartøjer. Den praktiske anvendelse af 

disse systemer omfatter udførelse af 

angreb på militære mål. Den forskning og 

udvikling, der er forbundet med 

udviklingen af sådanne systemer, såvel 

militære som civile, har fået støtte fra 

EU's fonde, og efter planen vil dette 

fortsætte i fremtiden, eventuelt også under 

dette program. Intet i denne forordning 

bør stå i vejen for lovlig udnyttelse af de 

teknologier eller produkter, der udvikles 

inden for programmets rammer. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre, at de finansierede 

foranstaltninger vil bidrage til den 

europæiske forsvarsindustris 

konkurrenceevne, bør de være 

markedsorienteret og efterspørgselsstyret. 

Den omstændighed, at medlemsstaterne 

allerede har forpligtet sig til i fællesskab at 

(18) For at sikre, at de finansierede 

foranstaltninger vil bidrage til den 

europæiske forsvarsindustris 

konkurrenceevne, bør de være 

markedsorienterede og 

efterspørgselsstyrede med henblik på at 

konsolidere den europæiske efterspørgsel 
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producere og indkøbe det endelige produkt 

eller teknologi, eventuelt på en koordineret 

måde, bør tages i betragtning i forbindelse 

med tildelingskriterierne. 

på forsvarsområdet. Den omstændighed, at 

medlemsstaterne allerede har forpligtet sig 

til i fællesskab at producere og indkøbe det 

endelige produkt eller teknologi, eventuelt 

på en koordineret måde, bør tages i 

betragtning i forbindelse med 

tildelingskriterierne. 

Begrundelse 

Det skal undgås, at programmet betragtes som et middel til at fremme vores våbeneksport 

(gennem konkurrenceevne). 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Unionens finansielle bistand fra 

programmet må ikke overstige 20 % af de 

samlede støtteberettigede omkostninger til 

foranstaltningen, når det drejer sig om 

prototypefremstilling, som ofte er den 

dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. 

Samtlige støtteberettigede omkostninger 

bør imidlertid være omfattet af andre 

aktioner i udviklingsfasen. 

(19) Unionens finansielle bistand fra 

programmet må ikke overstige 30 % af de 

samlede støtteberettigede omkostninger til 

foranstaltningen, herunder en del af de 

indirekte omkostninger, jf. artikel 126 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

når det drejer sig om prototypefremstilling 

af systemer, som ofte er den dyreste 

foranstaltning i udviklingsfasen. Samtlige 

støtteberettigede omkostninger bør 

imidlertid være omfattet af andre aktioner i 

udviklingsfasen. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Eftersom EU's støtte har til formål 

at forbedre sektorens konkurrenceevne og 

kun vedrører den særlige udviklingsfase, 

bør Kommissionen ikke have ejerskab eller 

intellektuelle ejendomsrettigheder til de 

produkter eller teknologier, der følger af de 

støttede foranstaltninger. Den gældende 

(20) Eftersom EU's støtte har til formål 

at forbedre sektorens konkurrenceevne og 

kun vedrører den særlige udviklingsfase, 

bør Unionen ikke have ejerskab eller 

intellektuelle ejendomsrettigheder til de 

produkter eller teknologier, der følger af de 

støttede foranstaltninger. Den gældende 
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ordning for intellektuelle 

ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af 

støttemodtagerne. 

ordning for intellektuelle 

ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af 

støttemodtagerne. Resultaterne af de 

foranstaltninger, der modtager støtte 

under programmet, bør ikke være 

underlagt nogen form for kontrol eller 

begrænsning fra et tredjeland eller en 

enhed i et tredjeland. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Kommissionen bør etablere et 

flerårigt arbejdsprogram i 

overensstemmelse med programmets mål. 

Kommissionen bør ved udarbejdelsen af 

arbejdsprogrammet bistås af et udvalg 

bestående af medlemsstaternes 

repræsentanter ("programudvalget"). På 

baggrund af EU's politik om, at små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) er 

nøglen til økonomisk vækst, innovation, 

jobskabelse og social integration i Unionen 

og den kendsgerning, at de støttede 

aktiviteter typisk vil kræve 

grænseoverskridende samarbejde er det 

vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og 

giver mulighed for en sådan 

grænseoverskridende deltagelse af 

SMV'er, og at en del af det samlede budget 

tilgodeser en sådan indsats. 

(21) Kommissionen bør etablere et 

flerårigt arbejdsprogram i 

overensstemmelse med programmets mål, 

især målet med hensyn til 

konkurrenceevne. Kommissionen bør ved 

udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås 

af et udvalg bestående af medlemsstaternes 

repræsentanter som omhandlet i 

forordning (EU) 182/2011 

("programudvalget"). På baggrund af EU's 

politik om, at små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er) er nøglen til 

økonomisk vækst, innovation, jobskabelse 

og social integration i Unionen og den 

kendsgerning, at de støttede aktiviteter 

typisk vil kræve grænseoverskridende 

samarbejde, er det vigtigt, at 

arbejdsprogrammet afspejler og 

understreger den rolle, som både små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) og 

selskaber med mellemstor markedsværdi 

(midcapselskaber) spiller, og deres 

grænseoverskridende deltagelse, og at en 

andel på mindst 20 % af det samlede 

budget derfor afsættes til at tilgodese en 

sådan indsats. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Ved programmets afslutning bør 

Kommissionen udarbejde en 

gennemførelsesrapport, som undersøger de 

finansielle aktiviteter for så vidt angår den 

finansielle gennemførelse og, hvis det er 

muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør 

også indeholde en analyse af SMV'ers 

deltagelse i grænseoverskridende projekter 

under programmet samt deres bidrag til 

den globale værdikæde. 

(25) Ved udgangen af det første 

gennemførelsesår bør Kommissionen 

udarbejde en foreløbig statusrapport og 

ved programmets afslutning en 

gennemførelsesrapport. Disse rapporter 

bør indeholde en analyse af udviklingen 

af industrielle færdigheder og 

forsvarskapacitet samt sammenhængen 

med EU's og medlemsstaternes 

udenrigspolitiske mål og de finansielle 

aktiviteter for så vidt angår den finansielle 

gennemførelse og, hvis det er muligt, 

resultaterne heraf. De bør også indeholde 

en analyse af samt fremme SMV'ers og 

midcapselskabers grænseoverskridende 

deltagelse i projekter under programmet 

samt deres bidrag til den globale 

værdikæde. Rapporterne bør også 

indeholde oplysninger om 

støttemodtageres oprindelse. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Kommissionen og 

medlemsstaterne bør sikre den størst 

mulige udbredelse af programmet med 

henblik på at øge dets effektivitet og 

dermed forbedre forsvarsindustriens 

konkurrenceevne og medlemsstaternes 

forsvarskapacitet. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Programmet har følgende mål: I et forsøg på gradvist at udforme en 
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fælles forsvarspolitik i overensstemmelse 

med artikel 2, stk. 4, i TEUF og styrke 

samarbejdet mellem medlemsstaterne og 

medlemsstaternes og Unionens 

handlefrihed samt med henblik på at 

bringe de udenrigs- og sikkerhedsmæssige 

behov og den operationelle kapacitet på 

linje, og i overensstemmelse med de fælles 

prioriteter for forsvarskapacitet, som 

medlemsstaterne er blevet enige inden for 

rammerne af kapacitetsudviklingsplanen i 

den fælles sikkerhed- og forsvarspolitik 

(FSFP), har programmet følgende mål: 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at fremme konkurrenceevnen og 

innovationskapaciteten i EU's 

forsvarsindustri ved at støtte initiativer i 

udviklingsfasen 

a) at fremme konkurrenceevnen og 

innovationskapaciteten i 

forsvarsindustrien i Unionen og 

tilvejebringe teknologisk og industriel 

autonomi ved at støtte initiativer, der 

udføres på Unionens territorium i 

forsvarsteknologiers og -produkters 

udviklingsfase 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at støtte og udnytte samarbejdet 

mellem virksomheder, herunder små og 

mellemstore virksomheder, i forbindelse 

med udviklingen af teknologier eller 

produkter i overensstemmelse med 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der 

er aftalt af Unionens medlemsstater i 

fælleskab 

b) at støtte, udnytte og bringe balance 

i det grænseoverskridende samarbejde 
mellem virksomheder, herunder ved at 

fremme små og mellemstore 

virksomheders samt midcapselskabers og 

forskningscentres deltagelse i 

værdikæderne for forsvarsteknologier 

eller -produkter og på samme tid undgå 

overlapninger mellem industrielle 

færdigheder og crowding out-effekter for 
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nationale forsvarsinvesteringer; hvis det 

er relevant, og idet det holdes for øje, at 

unødvendige overlapninger bør undgås, 

skal regionale eller internationale 

samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-

regi, som tjener Unionens sikkerheds- og 

forsvarsmæssige interesser, også tages i 

betragtning. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at fremme en bedre udnyttelse af 

resultaterne af forsvarsforskning og 

bidrage til at lukke hullerne mellem 

forskning og udvikling. 

c) at fremme en bedre udnyttelse af 

resultaterne af forsvarsforskning og på den 

vis bidrage til at lukke hullerne mellem 

forskning og udvikling ved at tilskynde til 

produktion af forskningsbaserede 

produkter og teknologier og således 

understøtte den europæiske 

forsvarsindustris konkurrenceevne på det 

indre og det globale marked, herunder, 

hvis det er relevant, ved konsolidering. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) at fremme den interoperabilitet og 

forbedrede standardisering, der er 

nødvendig for at gennemføre 

samarbejdsprojekter, og støtte en fælles 

definition af tekniske specifikationer. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Unionens finansielle bistand 

gennemføres af Kommissionen, som fastsat 

ved forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012, enten direkte eller indirekte ved 

at overlade 

budgetgennemførelsesopgaverne til de 

enheder, der er anført i artikel 58, stk. 1, 

litra c), i nævnte forordning. 

3. Unionens finansielle bistand 

gennemføres af Kommissionen, som fastsat 

i artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis medlemsstaterne udnævner en 

projektleder, foretager Kommissionen 

udbetaling til de støtteberettigede 

modtagere efter underretning af 

projektlederen. 

4. Medlemsstaterne udnævner en 

projektleder, der følger kontrakten på 

deres vegne, og som underretter 
Kommissionen, når der skal foretages en 

udbetaling til de støtteberettigede 

modtagere. De støtteberettigede modtagere 

i konsortiet udpeger deres egen 

projektleder, som samarbejder med den af 

medlemsstaterne udpegede projektleder. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet yder støtte til 

modtagernes foranstaltninger i 

udviklingsfasen, der dækker både nye 

produkter og teknologier samt opgradering 

af eksisterende produkter og teknologier 

inden for: 

1. Programmet yder støtte til 

modtagernes foranstaltninger i 

udviklingsfasen, der dækker både nye 

produkter og teknologier samt opgradering 

af eksisterende produkter og teknologier, 

der vil skabe reel merværdi på EU's 

territorium, som følger: 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 
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Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) undersøgelser, som f.eks. 

gennemførlighedsundersøgelser og andre 

ledsageforanstaltninger 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udformningen af et 

forsvarsprodukt, en materiel eller 

immateriel komponent eller teknologi samt 

de tekniske specifikationer bag 

udformningen 

a) udformningen af et 

forsvarsprodukt, en materiel eller 

immateriel komponent eller teknologi samt 

de tekniske specifikationer bag 

udformningen, som kan omfatte 

deltestning med henblik på 

risikominimering i et industrielt eller 

repræsentativt miljø 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) undersøgelser som f.eks. 

gennemførlighedsundersøgelser og andre 

ledsageforanstaltninger. 

f) udvikling af teknologier eller 

aktiver, der øger effektiviteten gennem 

forsvarsrelaterede produkters og 

teknologiers livscyklus. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Foranstaltningen gennemføres ved 

et samarbejde mellem mindst tre 

virksomheder, som er etableret i mindst to 

2. Foranstaltningen gennemføres ved 

et samarbejde mellem mindst tre 

virksomheder, som er etableret i mindst tre 
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forskellige medlemsstater. Den effektive 

kontrol med de virksomheder, der er 

støttemodtagere, må ikke direkte eller 

indirekte varetages af den samme enhed, 

og de må ikke kontrollere hinanden. 

forskellige medlemsstater, og skal fortsat 

være åben for andre virksomheder, der er 

hjemmehørende i andre medlemsstater. 
Ingen af de tre virksomheder, der er 

støttemodtagere, må direkte eller indirekte 

stå under den samme enheds kontrol, og 

de må ikke kontrollere hinanden. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Resultaterne af foranstaltningerne 

under dette program må under ingen 

omstændigheder kontrolleres af 

tredjelande eller enheder, der er etableret 

uden for Unionen. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når der er tale om foranstaltninger, 

der er defineret i litra b) til f) i første 

stykke, skal foranstaltningen være baseret 

på fælles tekniske specifikationer. 

4. Når der er tale om foranstaltninger, 

der er defineret i: 

 a) litra a) i første stykke, skal 

foranstaltningen være baseret på et fælles 

kapacitetskrav 

 b) litra - a) og litra b) til e) i første 

stykke, skal foranstaltningen være baseret 

på fælles tekniske specifikationer og 

fremme interoperabilitet. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b Produktrelaterede foranstaltninger 

med relation til masseødelæggelsesvåben 

og dertil knyttede 

sprænghovedteknologier, 

produktrelaterede foranstaltninger i 

relation til forbudte våben og 

ammunition, våben, som ikke er i 

overensstemmelse med den humanitære 

folkeret såsom klyngeammunition og 

tilknyttede aspekter i overensstemmelse 

med konventionen om klyngeammunition, 

personellandminer og tilknyttede aspekter 

i overensstemmelse med konventionen om 

forbud mod brug, oplagring, produktion 

og overførsel af personelminer samt disses 

destruktion, brandbomber, herunder hvidt 

fosfor, ammunition med forarmet uran 

samt fuldautomatiske våben, der gør det 

muligt at udføre angreb uden nogen 

relevant menneskelig kontrol, er ikke 

støtteberettigede. Produktrelaterede 

foranstaltninger med relation til 

håndvåben og lette våben, der 

hovedsageligt er udviklet med henblik på 

eksport, dvs. når ingen medlemsstat har 

fremsat ønske om gennemførelse af den 

pågældende foranstaltning, er ikke 

støtteberettigede. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Støttemodtagerne skal være 

virksomheder, der er etableret i Unionen, 

hvori medlemsstaterne og/eller 

statsborgere i medlemsstaterne ejer mere 

end 50 % af foretagendet, og som er 

underlagt deres effektive kontrol, jf. 

artikel 6, stk. 3, enten direkte eller 

indirekte gennem et eller flere andre 

foretagender. Desuden må infrastruktur, 

1. Støttemodtagerne og deres 

underleverandører skal være offentlige 

eller private virksomheder, der er etableret 

i Unionen. Infrastruktur, faciliteter, 

aktiver og ressourcer, der af 

støttemodtagerne, herunder 

underkontrahenter og andre tredjeparter, 

anvendes til foranstaltninger, der 

finansieres under programmet, må ikke 
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faciliteter, aktiver og ressourcer, der af 

deltagerne, herunder underkontrahenter 

og andre tredjeparter, anvendes til 

foranstaltninger, der finansieres under 

programmet, ikke være placeret på et 

tredjelands territorium i hele projektets 

varighed. 

være placeret på et tredjelands territorium 

under hele projektets eller produktionens 

varighed. Anvendelsen af disse 

infrastrukturer, faciliteter, aktiver og 

ressourcer skal ikke gøres til genstand for 

kontrol eller begrænsninger fra 

tredjelande eller enheder i tredjelande. 

Det selskab, der udøver den endelige 

kontrol med støttemodtagerne, skal have 

hovedsæde i Unionen. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uanset stk. 1, og under 

forudsætning af at det ikke strider mod 

Unionens sikkerheds- og 

forsvarsinteresser som fastsat inden for 

rammerne af den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik i overensstemmelse med 

afsnit V i TEU, samt under forudsætning 

af, at der er truffet tilstrækkelige 

foranstaltninger for at beskytte disse 

interesser, gælder følgende: 

 a) Støttemodtagere kan anvende 

produkter, aktiver eller teknologier, der 

ikke er placeret i Unionen, i situationer, 

hvor der ikke findes et ligeværdigt 

alternativ i Unionen, under forudsætning 

af at dette ikke strider mod Unionens 

sikkerheds- og forsvarsmæssige 

interesser. 

 b) Støttemodtagere kan samarbejde 

med virksomheder, der er etableret uden 

for Unionens territorium, om 

foranstaltninger, der finansieres under 

programmet. Disse virksomheder kan ikke 

modtage støtte under programmet. 

Modtagerne skal sikre og bevare 

adgangen til alle intellektuelle 

ejendomsrettigheder vedrørende 

foranstaltninger for de virksomheder, som 

er etableret uden for Unionens 
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territorium, der er nødvendige for at 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

strategiske interesser som omtalt i denne 

forordning, i arbejdsprogrammet og i 

gennemførelsesretsakterne til 

programmet. 

 c) En SMV, som er beliggende i et 

EØS-land, kan være underleverandør, 

hvis det er af afgørende betydning for 

gennemførelsen af et projekt, og den 

samme vare og/eller tjenesteydelse ikke 

kan skaffes fra en SMV i en medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Hvis en enhed i forsyningskæden, 

uanset graden af outsourcing, deltager i 

en central del af processen eller en stor 

andel af aktiviteten, skal den opfylde de 

samme adgangskriterier som 

støttemodtagerne og deres 

underleverandører. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Sker der en ændring med hensyn 

til den effektive kontrol med en 

virksomhed, der deltager i programmet, 

bør den pågældende virksomhed straks 

underrette Kommissionen og den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor virksomheden er etableret. 

 

Ændringsforslag  42 



 

PE612.300v02-00 26/37 AD\1143849DA.docx 

DA 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Virksomheder, som direkte eller 

gennem datterselskaber eller deltagende 

virksomheder har bankkonti i 

jurisdiktioner, der er klassificeret som 

skattely af OECD eller EU, er ikke 

berettigede til støtte. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Medlemsstaterne bør i samarbejde 

med Det Europæiske Forsvarsagentur og 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

sikre, at oplysninger om programmet 

distribueres tilstrækkeligt, for at sikre at 

SMV'er har adgang til oplysninger 

vedrørende programmet. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver ansøger skal skriftligt erklære, at 

vedkommende er fuldt ud bekendt med og 

overholder gældende national lovgivning 

og EU-lovgivning samt bestemmelser 

vedrørende aktiviteter på forsvarsområdet. 

Hvert medlem af et konsortium, der 

ønsker at deltage i en foranstaltning, skal 

skriftligt erklære, at vedkommende er fuldt 

ud bekendt med og overholder gældende 

national lovgivning og EU-lovgivning samt 

bestemmelser vedrørende aktiviteter på 

forsvarsområdet, herunder Rådets fælles 

holdning 2008/944/FUSP af 8. december 

2008 om fælles regler for kontrol med 

eksport af militærteknologi og -udstyr, 

fællesskabsordningen for kontrol med 

udførsel, overførsel, mæglervirksomhed 

og transit af produkter med dobbelt 
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anvendelse og de relevante nationale 

bestemmelser om eksportkontrol. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis Unionens finansielle bistand 

ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af 

et eventuelt konsortium, som ønsker at 

deltage i en foranstaltning, udpege et af 

medlemmerne til koordinator og anføre 

dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er 

hovedkontaktpunktet for medlemmerne af 

konsortiet i forbindelserne med 

Kommissionen eller det relevante 

finansieringsorgan, medmindre andet er 

fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af 

koordinatorens manglende opfyldelse af 

sine forpligtelser i henhold til 

tilskudsaftalen. 

1. Hvis Unionens finansielle bistand 

ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af 

et eventuelt konsortium, som ønsker at 

deltage i en foranstaltning, udpege et af 

medlemmerne til koordinator og anføre 

dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er 

hovedkontaktpunktet for medlemmerne af 

konsortiet i forbindelserne med 

Kommissionen eller det relevante 

finansieringsorgan, medmindre andet er 

fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af 

koordinatorens manglende opfyldelse af 

sine forpligtelser i henhold til 

tilskudsaftalen. Koordinatoren skal 

regelmæssigt rapportere tilbage til EU-

institutionerne om status for de støttede 

foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemmer af et konsortium, der 

deltager i en foranstaltning, indgår en 

intern aftale, som fastsætter deres 

rettigheder og forpligtelser med hensyn til 

gennemførelse af foranstaltningen i 

overensstemmelse med tilskudsaftalen, 

undtagen i behørigt begrundede tilfælde, 

der er fastsat i arbejdsprogrammet eller 

forslagsindkaldelsen. 

2. Medlemmer af et konsortium, der 

deltager i en foranstaltning, indgår en 

intern aftale, som fastsætter deres 

rettigheder og forpligtelser med hensyn til 

gennemførelse af foranstaltningen, 

herunder spørgsmålet om de intellektuelle 

ejendomsrettigheder, der er knyttet til de 

nye produkter, i overensstemmelse med 

tilskudsaftalen, undtagen i behørigt 

begrundede tilfælde, der er fastsat i 

arbejdsprogrammet eller 

forslagsindkaldelsen. 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 10 Artikel 10 

Tildelingskriterier Tildelingskriterier 

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra 

programmet, evalueres på grundlag af 

følgende kumulative kriterier: 

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra 

programmet, evalueres på gennemsigtig vis 

ud fra objektive og målbare parametre, 

idet der tages hensyn til programmets 

overordnede mål og navnlig med henblik 

på at støtte, udnytte og jævne vejen for 

grænseoverskridende samarbejde mellem 

virksomheder på grundlag af følgende 

kriterier: 

 - a) bidrag til Unionens sikkerheds- og 

forsvarspolitiske interesser ved at styrke 

de militære teknologier, som bidrager til 

gennemførelsen af de forsvarsmæssige 

kapacitetsprioriteter, der er aftalt af 

Unionens medlemsstater i fællesskab i 

forbindelse med 

kapacitetsudviklingsplanen eller den 

samordnede årlige gennemgang 

vedrørende forsvar samt, såfremt det er 

relevant, i forbindelse med regionale og 

internationale samarbejdsaftaler og 

a) topkvalitet a) bidrag til topkvalitet, industriel 

ydeevne og konkurrence ved at vise, at der 

med det påtænkte arbejde opnås målbare 

forbedringer og væsentlige fordele i 

forhold til eksisterende produkter eller 

teknologier, eller hvis projektet sigter mod 

udvikling af en særligt vigtig eller 

banebrydende teknologi, og 

 aa) bæredygtighed, nærmere bestemt 

ved at støttemodtagerne påviser, at de 

resterende udgifter ved den 

støtteberettigede foranstaltning dækkes 

ved hjælp af andre finansieringskilder, 

eksempelvis medlemsstaternes bidrag og 

private finansieringskilder, og 
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b) bidrager til innovation og 

teknologisk udvikling af forsvarsindustrien 

og således til fremme af Unionens 

industrielle autonomi inden for 

forsvarsteknologi og 

b) bidrag til innovation, herunder 

navnlig ved at påvise, at der blandt de 

foreslåede foranstaltninger er 

banebrydende eller nye koncepter og 

tilgange, nye lovende fremtidige 

teknologiske forbedringer eller anvendes 

teknologier eller principper, som ikke 

tidligere har været anvendt i 

forsvarssektoren, og som dermed bidrager 

til teknologisk udvikling af 

forsvarsindustrien og fremme af Unionens 

industrielle autonomi i forhold til 

kapacitetskravene i den fælles sikkerheds- 
og forsvarspolitik (FSFP); 

 ba) bidrag til standardisering af 

tekniske specifikationer 

 bb) andelen af det samlede budget for 

foranstaltningen, der vil blive tildelt på en 

måde, som gør det muligt for SMV'er, der 

er etableret i Unionen, og som tilføjer 

merværdi, og navnlig SMV'er, der ikke er 

etableret i de medlemsstater, hvor 

virksomhederne i konsortiet er etableret, 

at deltage enten som medlemmer af 

konsortiet eller som underkontrahenter  

 bc) bidrag til større effektivitet og 

lavere omkostninger i den europæiske 

forsvarsindustri ved at mindske omfanget 

af dobbeltarbejde og overlapninger 

 bd) øget eller nyt grænseoverskridende 

samarbejde 

c) bidrager til Unionens sikkerheds- 

og forsvarspolitiske interesser ved at 

styrke de militære teknologier, der 

bidrager til at gennemføre de 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, 

som er aftalt af Unionens medlemsstater i 

fællesskab og 

 

d) er rentable som påvist af 

støttemodtagerne ved, at de resterende 

omkostninger ved den støtteberettigede 

foranstaltning dækkes gennem andre 

finansieringskilder, som f.eks. 

medlemsstaternes bidrag og 

 

e) for foranstaltninger, der er 

beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: 

e) for foranstaltninger, der er 

beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: 
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bidrager til den europæiske 

forsvarsindustris konkurrenceevne, idet 

støttemodtagerne påviser, at 

medlemsstaterne har forpligtet sig til i 

fællesskab at fremstille og indkøbe det 

endelige produkt eller den endelige 

teknologi på koordineret vis, herunder 

fælles indkøb, hvor det er relevant. 

bidrager til en mere effektiv og stærkere 

integreret europæisk forsvarssektor, idet 

støttemodtagerne påviser, at 

medlemsstaterne har erklæret, at de i 

fællesskab vil fremstille og indkøbe eller 

har til hensigt i fællesskab at anvende, eje 

eller vedligeholde det endelige produkt 

eller den endelige teknologi på koordineret 

vis. 

(Litra c) og d) i Kommissionens tekst er blevet til henholdsvis litra - a) og aa) i Parlamentets 

ændringsforslag. Litra - a) og aa) er også ændrede). 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den finansielle bistand fra 

Unionen, der ydes inden for rammerne af 

programmet, må ikke overstige 20 % af 

foranstaltningens samlede omkostninger, 

når det drejer sig om prototypefremstilling. 

I alle andre tilfælde kan bistanden dække 

op til foranstaltningens samlede 

omkostninger. 

1. Den finansielle bistand fra 

Unionen, der ydes inden for rammerne af 

programmet, må ikke overstige 30 % af 

foranstaltningens støtteberettigede 

omkostninger, når det drejer sig om en 

foranstaltning vedrørende 

prototypefremstilling som omtalt i 

artikel 6, stk. 1, litra b). I alle andre 

tilfælde kan bistanden dække op til 

foranstaltningens samlede omkostninger. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En foranstaltning, som er udviklet 

af en modtager, som er omhandlet i 

artikel 7, stk. 2, kan støttes med en 

finansieringssats, der forhøjes med 

yderligere 10 procentpoint. 

2. En foranstaltning, som er udviklet 

af en modtager, som er omhandlet i 

forbindelse med det permanente 

strukturerede samarbejde i henhold til 

artikel 7, stk. 2, kan støttes med en 

finansieringssats, der forhøjes med 

yderligere 10 procentpoint. 
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Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis et konsortium er i færd med 

at udvikle en foranstaltning som defineret 

i artikel 6, stk. 1, og forpligter sig til at 

afsætte mindst 5 % af foranstaltningens 

støtteberettigede omkostninger til SMV'er 

og midcapselskaber, som er etableret i 

Unionen, kan det opnå en 

finansieringssats forhøjet med et antal 

procentpoint svarende til den procentdel 

af foranstaltningens omkostninger, der er 

afsat til dem, men ikke over 10 

procentpoint. Denne procentdel af den 

ekstra finansiering kan forhøjes med en 

procentdel svarende til to gange prisen på 

den andel, der er tildelt SMV'er, som er 

etableret i andre EU-medlemsstater end 

dem, hvor der er etableret andre 

konsortiumvirksomheder, som ikke er 

SMV'er. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen ejer ikke de produkter eller 

teknologier, der følger af foranstaltningen, 

ligesom den ikke har nogen intellektuelle 

ejendomsrettigheder til projektet. 

Unionen ejer ikke de produkter eller 

teknologier, der følger af foranstaltningen, 

ligesom den ikke har nogen intellektuelle 

ejendomsrettigheder til projektet. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsprogrammet skal indeholde 2. Arbejdsprogrammet skal indeholde 
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en detaljeret beskrivelse af de kategorier af 

projekter, der skal finansieres under 

programmet. 

en detaljeret beskrivelse af de kategorier af 

projekter, der skal finansieres under 

programmet, finansieringstypen og det 

tildelte budget, herunder de maksimale 

finansieringssatser, medlemsstaternes 

forpligtelse til at finansiere 

gennemførelsen af projekterne og de 

ønskede kategorier af støtteberettigede 

foranstaltninger som fastsat i artikel 6, 

stk. 1, herunder, hvor det er relevant, 

evalueringsmetoden, herunder 

vægtninger og minimumsgrænser for 

opfyldelsen af tildelingskriterierne. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Arbejdsprogrammet skal sikre, at 

en troværdig del af det samlede budget 

tilgodeser foranstaltninger, der gør det 

muligt for SMV'er at deltage på tværs af 

grænserne. 

3. Arbejdsprogrammet, der har til 

formål at fremme europæisk samarbejde, 
skal sikre, at en relevant del på mindst 

20 % af det samlede budget øremærkes til 

særlige foranstaltninger, der gør det muligt 

for SMV'er og/eller midcapselskaber at 

deltage på tværs af grænserne. Herudover 

skal der i arbejdsprogrammet fastsættes 

en særlig kategori af projekter, der 

henvender sig til SMV'er og/eller 

midcapselskaber. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forslag, der er indsendt efter 

indkaldelsen af forslag, evalueres af 

Kommissionen med bistand fra uafhængige 

eksperter på grundlag af 

tildelingskriterierne i artikel 10. 

2. Forslag, der er indsendt efter 

indkaldelsen af forslag, evalueres af 

Kommissionen med bistand fra uafhængige 

eksperter, som efter anmodning 

godkendes af medlemsstaterne, på 

grundlag af kriterierne for 

støtteberettigelse og tildeling i artikel 6, 7, 
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8, 9 og 10. Tæt samarbejde mellem 

regeringer (som de eneste kunder), 

industrier (som vigtigste leverandører) og 

F&T-organisationer er afgørende for 

programmets succes. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. Det 

Europæiske Forsvarsagentur inviteres som 

observatør. 

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011, og det skal 

være sammensat af repræsentanter for 

medlemsstaterne og have en repræsentant 

for Kommissionen som formand. Det 

Europæiske Forsvarsagentur inviteres til at 

bidrage som observatør. Tjenesten for 

EU's Optræden Udadtil skal også gennem 

sine relevante strukturer bistå udvalget i 

dets arbejde. 

Begrundelse 

Det skal præciseres, at EDA bør være repræsenteret, men ikke have stemmeret i udvalget. Det 

samme gælder EU-Udenrigstjenesten. Dette svarer til måden, hvorpå EDA's bestyrelse er 

sammensat, blot har Kommissionen og EDA skiftet roller. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når der henvises til dette stykke, 

finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011 anvendelse. 

2. Når der henvises til dette stykke, 

finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011 anvendelse. Afgiver udvalget 

ikke nogen udtalelse, vedtager 

Kommissionen ikke udkastet til 

gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, 

tredje afsnit, i forordning (EU) 

nr. 182/2011 finder anvendelse. 
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Begrundelse 

Eftersom forsvar er et område, der varetages af medlemsstaterne, bør Kommissionen kun 

handle, når der foreligger en positiv udtalelse fra programudvalget. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at fremme produktiviteten og 

effektiviteten af Unionens fremtidige 

politiske foranstaltninger udarbejder 

Kommissionen en retrospektiv 

evalueringsrapport og sender den til 

Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 

skal — på baggrund af relevante høringer 

af medlemsstaterne og de vigtigste 

interesserede parter — navnlig vurdere 

fremskridtene i retning af opfyldelsen af de 

mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også 

analysere SMV'ers deltagelse i projekter 

på tværs af grænserne under programmet 

samt SMV'ers bidrag til den globale 

værdikæde. 

2. For at fremme produktiviteten og 

effektiviteten af Unionens fremtidige 

politiske foranstaltninger udarbejder 

Kommissionen og Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik/næstformand for 

Kommissionen en retrospektiv 

evalueringsrapport og sender den til 

Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 

skal — på baggrund af relevante høringer 

af medlemsstaterne og de vigtigste 

interesserede parter — navnlig vurdere 

fremskridtene i retning af opfyldelsen af de 

mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også 

analysere deltagelsen, herunder af 

midcapselskaber, i projekter på tværs af 

grænserne under programmet samt 

midcapselskabers bidrag til værdikæderne 

for forsvarsteknologier eller -produkter. 

Herudover skal rapporten indeholde 

oplysninger om støttemodtagernes 

oprindelse og, såfremt det er muligt, 

fordelingen af de intellektuelle 

ejendomsrettigheder, som er genereret. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen fremlægger ved 

udgangen af programmets første år en 
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foreløbig rapport, der indeholder en 

vurdering af forvaltningen af 

programmet, gennemførelsesgrader, 

resultater af projekttildeling, herunder 

inddragelsen af SMV'er og 

midcapselskaber og omfanget af deres 

grænseoverskridende deltagelse, samt 

finansiering, der er ydet i henhold til 

artikel 190 i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) nr. 1268/12, jf. 

artikel 14, stk. 1. 
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