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KORT BEGRUNDELSE 

For øjeblikket står europæerne over for en reel udfordring i at sikre vores grænser på grund af 

den øgede ustabilitet og konflikter, ikke blot i vores nabolande, men på verdensplan. Tackling 

af denne udfordring bør være et led i en langsigtet strategi, der gør det muligt for EU at være 

klar til at imødegå fremtidens trusler og til at beskytte sine borgere. De seneste begivenheder 

har vist os, at vi ikke kan overlade en del af denne vigtige og strategiske opgave til vores faste 

allierede. 

Teknologisk lederskab er nøglen til at blive en stærk global aktør, men vi bør ikke nå dette 

mål på bekostning af sociale politikker, og vi bør derfor tilskynde til samarbejde for at skabe 

de bedst mulige resultater og den højest mulige kvalitet af medlemsstaternes investeringer i 

forsvar. 

Som Europa-Kommissionen har bemærket, er der 178 forskellige våbensystemer i EU, 

sammenlignet med 30 i USA. Der er flere helikopterproducenter i Europa, end der er 

regeringer i stand til at købe dem. Desuden er vi, til trods for, at vi i EU bruger halvt så mange 

penge som USA på forsvarsområdet, ikke engang halvt så effektive. Konsekvenserne af dette 

manglende samarbejde er store og anslås hvert år at koste mellem 25 og 100 mia. EUR. 

Ordføreren glæder sig over Programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri som 

et første skridt til at forbedre konkurrence- og innovationsevnen i EU's forsvarsindustri samt 

indledningen af nedbringelsen af overlapninger og manglende stordriftsfordele. Desuden 

mener ordføreren, som Europa-Parlamentet har krævet, at det er nødvendigt at anvende friske 

bevillinger til at finansiere det med henblik på at undgå at underminere Unionens nuværende 

programmer og prioriteter. 

Derudover bør vi ikke glemme, at forskning og udvikling på forsvarsområdet også kan bringe 

fordele for samfundet: Internettet, GPS og endda solbriller var oprindeligt opfindelser, der 

skulle anvendes inden for militæret.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

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

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

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 

(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 og erhverve 
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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. 

passende og tilstrækkelige 

forsvarskapaciteter, der vil gøre det muligt 

at imødekomme de sikkerhedsmæssige 

udfordringer, støtte en konkurrencedygtig, 

gennemsigtig, effektiv og innovativ 

europæisk forsvarsindustri, hvor man 

samtidig sikrer en bæredygtig 

forsyningskæde, og bidrage til Unionens 

strategiske uafhængighed og teknologiske 

og industrielle selvstændighed. Det blev 

bl.a. foreslået at oprette en europæisk 

forsvarsfond, der skal øge udnyttelsen af 

synergier og højne budgeteffektiviteten, 
for at støtte investeringer i fælles forskning 

og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -

teknologi. Fonden bør supplere de 

nationale budgetter, der anvendes til dette 

formål, og bør tilskynde medlemsstaterne 

til at investere mere i forsvar og Unionens 

fælles forsvarsstrategier. Fonden vil støtte 

samarbejdet gennem hele 

udviklingscyklussen for forsvarsprodukter 

og -teknologi.  

 

Ændringsforslag  2 

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 

udnyttelse af forskningsresultaterne og har 

negativ indvirkning på konkurrenceevnen i 

(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 

og forbedre Unionens uafhængighed på 

forsvars- og sikkerhedsområdet, 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 udnyttelse af 
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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. 

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. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) For at finansiere programmet fra 

Unionens almindelige budget bør et beløb 

på 500 mio. EUR i løbende priser 

øremærkes til dette formål. Da 

programmet er et nyt initiativ, der ikke var 

forudset, da den flerårige finansielle 

ramme (FFR) for 2014-20201a blev 

fastlagt, og for at undgå en negativ 

indvirkning på finansieringen af 

eksisterende flerårige programmer, bør 

beløbet hentes udelukkende fra 

uudnyttede margener under den flerårige 

finansielle rammes lofter og/eller gennem 

mobilisering af FFR's relevante særlige 

instrumenter. Det endelige beløb bør 

godkendes af Europa-Parlamentet og 

Rådet gennem den årlige 

budgetprocedure. 

 ______________________ 

 1a Rådets forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 884). 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Programmet bør gennemføres i fuld 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/20126. 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. 966/20126. Finansieringen vil 

hovedsageligt ske i form af tilskud. Der 

kan anvendes finansielle instrumenter eller 

offentlige indkøb, hvis det er relevant. 

Kommissionen bør undersøge 

mulighederne for yderligere at udnytte 

potentialet i alternative former for 

finansiering til tilskud (finansielle 

instrumenter og offentlige kontrakter), 

således at de bliver en vigtigere kilde til 

finansiering af dette program inden for 

rammerne af den næste flerårige 

finansielle ramme. 

_________________ _________________ 

6 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). 

6 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). 

 

Ændringsforslag  5 

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 

(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 
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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. 

specifikationer, udformning, 

prototypefremstilling, afprøvning, 

kvalificering og certificering, beskyttelse af 

intellektuel ejendomsret, samt 

forundersøgelser og andre 

støtteforanstaltninger være berettiget til at 

drage fordel heraf. Dette vil også gælde for 

opgradering af eksisterende 

forsvarsrelaterede produkter og teknologi, 

der er udviklet i Unionen af 

medlemsstaterne. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Hvis et konsortium af virksomheder 

ønsker at deltage i en støtteberettiget 

foranstaltning under programmet, og hvis 

Unionens finansielle bistand ydes som et 

tilskud, bør konsortiet udpege et af sine 

medlemmer som koordinator, som skal 

være hovedkontaktpunktet for 

Kommissionen. 

(15) Hvis et konsortium af virksomheder 

ønsker at deltage i en støtteberettiget 

foranstaltning under programmet, og hvis 

Unionens finansielle bistand ydes som et 

tilskud, et finansielt instrument eller en 

offentlig kontrakt, bør konsortiet udpege et 

af sine medlemmer som koordinator, som 

skal være hovedkontaktpunktet for 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  7 

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 

(16) Fremme af innovation og 

teknologisk udvikling i EU's 

forsvarsindustri bør gøre det muligt at 

vedligeholde og udvikle kompetence og 

knowhow inden for EU's forsvarsindustri 

og bidrage til at styrke dens teknologiske 

og industrielle autonomi. Det bør desuden 

foregå i overensstemmelse med EU's 

sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget 

til sådanne interesser og til 
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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. 

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. 

 

Ændringsforslag  8 

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 

producere og indkøbe det endelige produkt 

eller teknologi, eventuelt på en koordineret 

måde, bør tages i betragtning i forbindelse 

med tildelingskriterierne. 

(18) For at sikre, at de finansierede 

foranstaltninger vil bidrage til den 

europæiske forsvarsindustris 

konkurrenceevne, bør de være 

markedsorienteret og efterspørgselsstyret, 

herunder teknologier med dobbelt 

anvendelse. 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. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Unionens finansielle bistand fra 

programmet må ikke overstige 20 % af de 

(19) Den finansielle bistand fra 

Unionen, der ydes inden for rammerne af 
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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. 

programmet, bør ikke overstige 20 % af 

foranstaltningens samlede omkostninger 

til prototypefremstilling. Samtlige 

støtteberettigede omkostninger bør 

imidlertid være omfattet af andre aktioner i 

udviklingsfasen. 

 

Ændringsforslag  10 

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 

ordning for intellektuelle 

ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af 

støttemodtagerne. 

(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 

ordning for intellektuelle 

ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af 

støttemodtagerne i overensstemmelse med 

national lovgivning. 

 

Ændringsforslag  11 

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 

(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 
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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. 

grænseoverskridende samarbejde, er det 

vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og 

giver mulighed for en sådan 

grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, 

og at det fastsætter en andel på mindst 20 

% af det samlede budget til at tilgodese en 

sådan indsats. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Europa-Parlamentet bør tilstås 

observatørstatus i udvalget bestående af 

medlemsstaternes repræsentanter. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
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 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. Desuden bør 

Kommissionen udarbejde en midlertidig 

gennemførelsesrapport, hvis resultater 

skal være tilgængelige for Europa-

Parlamentet og Rådet i god tid inden den 

endelige vedtagelse af den 

lovgivningsmæssige retsakt, for at en 

fortsættelse af den industrielle udvikling 

inden for forsvar kan fastsættes inden for 

rammerne af den næste FFR. 
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Ændringsforslag  14 

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 den teknologiske og 

industrielle selvstændighed samt 

konkurrenceevnen og 

innovationskapaciteten i EU's 

forsvarsindustri ved at støtte initiativer i 

udviklingsfasen 

 

Ændringsforslag  15 

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 og udnytte samarbejdet 

mellem virksomheder, herunder SMV'er 

og midcapselskaber, i forbindelse med 

udviklingen af teknologier eller produkter i 

overensstemmelse med fastlagte 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der 

er aftalt af Unionens medlemsstater i 

fællesskab, ved at fremme kompatibilitet, 

interoperabilitet og standardisering, 

navnlig ved at fastlægge fælles tekniske 

karakteristika herfor 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beløbet til gennemførelsen af programmet 

for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 

mio. EUR i løbende priser. 

Beløbet til gennemførelsen af programmet 

for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 

mio. EUR i løbende priser, der skal 

trækkes udelukkende fra de uudnyttede 

margener under lofterne i den flerårige 

finansielle ramme 2014-2020 og/eller 

gennem mobilisering af FFR's relevante 
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særlige instrumenter. 

 

Ændringsforslag  17 

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, 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. 

1. Støttemodtagerne og deres 

underkontrahenter skal være 

virksomheder, der er etableret i Unionen, 

hvori medlemsstaterne og/eller statsborgere 

i medlemsstaterne ejer mere end 50 % af 

virksomheden, og som er underlagt deres 

effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten 

direkte eller indirekte gennem en eller flere 

andre virksomheder. Desuden skal 

infrastruktur, faciliteter, aktiver og 

ressourcer, der af deltagerne, herunder 

underkontrahenter og andre tredjeparter, 

anvendes til foranstaltninger, der 

finansieres under programmet, være 

placeret på Unionens territorium i hele 

projektets varighed. Anvendelsen af denne 

infrastruktur, faciliteter, aktiver og 

ressourcer er ikke underlagt nogen 

kontrol eller nogen begrænsning fra et 

tredjeland eller et tredjelandsorgan. 

 

Ændringsforslag  18 

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 

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 
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fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af 

koordinatorens manglende opfyldelse af 

sine forpligtelser i henhold til 

tilskudsaftalen. 

fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af 

koordinatorens manglende opfyldelse af 

sine forpligtelser i henhold til 

tilskudsaftalen. Unionens finansielle 

bistand kan også tage form af et finansielt 

instrument eller en offentlig kontrakt. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra 

programmet, evalueres på grundlag af 

følgende kumulative kriterier: 

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra 

programmet, evalueres i forhold til målene 

i artikel 2 og på grundlag af følgende 

kumulative kriterier: 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) topkvalitet a) teknologisk og industriel 

topkvalitet 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) hvor mange medlemsstater, der 

deltager i projektet og 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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 

under kapacitetsudviklingsplanen eller 

den samordnede årlige gennemgang 

vedrørende forsvar, og 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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 dobbelt 

anvendelse af de udviklede teknologier, og 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsprogrammet skal indeholde 

en detaljeret beskrivelse af de kategorier af 

projekter, der skal finansieres under 

programmet. 

2. Arbejdsprogrammet skal indeholde 

en detaljeret beskrivelse af de kategorier af 

projekter, der skal finansieres under 

programmet, og omfatte mindst én 

kategori af projekter, der specifikt er rettet 

mod SMV'er; 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 
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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 skal sikre, at 

mindst 20% af det samlede budget 

tilgodeser foranstaltninger, der gør det 

muligt for SMV'er fra flere forskellige 

medlemsstater at samarbejde. 

 

Ændringsforslag  26 

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 

nationale eksperter fra EU-landene på 

grundlag af tildelingskriterierne i 

artikel 10. 

 

Ændringsforslag  27 

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. Det 

Europæiske Forsvarsagentur og Europa-

Parlamentet inviteres som observatører. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen skal regelmæssigt 

overvåge gennemførelsen af programmet 

og årligt rapportere om de fremskridt, der 

gøres i overensstemmelse med artikel 38, 

1. Kommissionen skal regelmæssigt 

overvåge og evaluere gennemførelsen af 

programmet og årligt rapportere om de 

fremskridt, der gøres i overensstemmelse 
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stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012. 

Med henblik herpå skal Kommissionen 

etablere de nødvendige 

overvågningsordninger. 

med artikel 38, stk. 3, litra e), i 

forordning nr. 966/2012. Med henblik 

herpå skal Kommissionen etablere de 

nødvendige overvågningsordninger. 

 

Ændringsforslag  29 

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 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. 

Den skal endvidere vurdere virkningen på 

våbeneksport, som får støtte fra 

programmet. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I god tid inden udløbet af dette 

program fremsætter Kommissionen, hvis 

det er relevant, et lovgivningsmæssigt 

forslag til en fortsættelse af den 

industrielle udvikling inden for forsvar, 

sammen med passende finansiering under 

den nye flerårige finansielle ramme. 

Inden den endelige vedtagelse af den 

pågældende retsakt skal de to lovgivere 

råde over resultaterne af en foreløbig 
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gennemførelsesrapport, som 

Kommissionen udarbejder med henblik 

herpå. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Programmet skal finansiere 

organer, der overholder gældende EU-

lovgivning og vedtagne internationale 

standarder og EU-standarder, og må 

derfor ikke støtte projekter i henhold til 

denne afgørelse, der bidrager til 

hvidvaskning af penge, finansiering af 

terrorisme, skatteundgåelse, skattesvig og 

skatteunddragelse. 
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