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KORTFATTAD MOTIVERING 

Bakgrund och kommissionens förslag  
 

Europeiska rådet ställde sig bakom kommissionens europeiska försvarshandlingsplan, som 

antogs i november 2016, och kommissionen uppmanades att lägga fram förslag under första 

halvåret 2017. Ett centralt förslag i den europeiska försvarshandlingsplanen är att inrätta en 

europeisk försvarsfond för att stödja investeringar i gemensam forskning och gemensam 

utveckling av försvarsmateriel och teknik. Därför bör fonden bestå av två skilda men 

komplementära fönster, närmare bestämt ett forskningsfönster och ett kapacitetsfönster.  

 

Detta förslag om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram faller inom 

kapacitetsfönstret och har som syfte att bidra till EU:s försvarsindustris innovationskapacitet 

och konkurrenskraft, för perioden från den 1 januari 2019 till den 31 december 2020.  

 

Enligt kommissionens förslag kommer stödmottagare att vara företag som har etablerat sig i 

unionen, kommer unionen att bidra med finansiellt stöd, huvudsakligen i form av bidrag, bör 

stödberättigande åtgärder utföras genom ett samarbete mellan minst tre företag som är 

etablerade i minst två medlemsstater, kommer finansieringsgraden att uppgå till högst 20 

procent av den totala kostnaden för åtgärden när det gäller prototyputveckling, kan 

stödmottagare som utvecklar en åtgärd inom ramen för det permanenta strukturerade 

samarbetet få ökad finansiering, ska budgeten för programmet vara 500 miljoner euro. 

Förslaget till förordning inbegriper åtgärder som rör unionens försvarsindustri och 

kommissionen använder artikel 173 (industripolitik) i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt som rättslig grund.  

 

IMCO-föredragandens ståndpunkt  
 

Föredraganden välkomnar i princip kommissionens förslag. Även om det främsta målet är att 

främja försvarsindustrins konkurrenskraft, kan ett sådant instrument stödjas även utifrån den 

inre marknadens perspektiv. Trots att de befintliga instrumenten för den inre marknaden 

erbjuder lösningar för effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och för utveckling av 

stordriftsfördelar, är fragmenteringen av försvarsmarknaden bestående. Föredraganden är 

därför övertygad om att ytterligare åtgärder, till exempel riktad EU-finansiering, skulle kunna 

bidra till att frigöra ett antal projekt för samarbetsutveckling som annars inte skulle inledas 

och till att skapa en grund för en gradvist integrerande europeisk marknad inom denna sektor. 

 

Samtidigt är det i den utsträckning som unionens medel används viktigt för föredraganden att 

den högsta nivån av insyn garanteras, trots försvarssektorns särskilda särdrag, och att 

programmet är så öppet som möjligt.  

 

Vidare anser föredraganden att förslaget skulle kunna dra nytta av ett antal förbättringar och 

inför ändringar som är avsedda att åtgärda följande:  

 

 Att öka det antal deltagande företag och medlemsstater som krävs, från tre respektive 

två till åtta respektive sex. Kommissionens förslag om deltagandekrav sätter en väldigt 

låg tröskel på ett sådant sätt att stöd från unionen inte riktigt kan rättfärdigas. De 

projekt som finansieras bör i praktiken främja europeiskt samarbete, och detta kan 

bara uppnås om trösklarna för deltagande höjs. 
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 Att bättre koppla samman programmets mål med tilldelningskriterierna, samt med 

utvärderings- och rapporteringskraven. 

 Att förtydliga tilldelningskriteriet som rör medlemsstaternas åtagande till gemensam 

upphandling, för att säkerställa att det inte råder några tvivel om i vilken utsträckning 

direktivet om försvarsupphandling (direktiv 2009/81/EG) tillämpas.  

 Att vid behov tillåta deltagande av företag i ett tredjeland, under förutsättning att detta 

föreskrivs i arbetsprogrammet. På detta sätt skulle viktiga projekt som bidrar till 

programmets mål och behöver deltagande från ett företag i ett tredjeland ändå kunna 

vara stödberättigande. I detta avseende kan tillvägagångssättet när det gäller 

immateriella rättigheter vara mer försiktigt. 

 Att tillåta viss flexibilitet i rättfärdigade undantagsfall vad gäller antalet deltagare, 

typen av deltagare och etableringsorten (trots att riktlinjen i huvudsak ska vara ökat 

samarbete mellan europeiska företag). 

 Att uppmuntra till ökat samarbete (stort antal deltagare och medlemsstater) och 

omfattande deltagande av små och medelstora företag, genom att lägga till 

tilldelningskriterier för dessa ändamål. 

 Att minska det största finansiella bidraget för åtgärder utöver prototyputveckling till 

högst 50 procent och öka det till 100 procent om dessa åtgärder genomförs av små och 

medelstora företag. 

 Att radera det ytterligare finansiella stödet (10 procent) för projekt inom det 

permanenta strukturerade samarbetet, för att stödet ska vara icke-diskriminerande och 

i syfte att uppmuntra till nytt samarbete mellan medlemsstaterna. 

 Att kräva årlig utvärdering och rapportering för detta tvååriga program, särskilt 

eftersom det ses som ett pilotprojekt för ett efterföljande flerårigt program och 

eftersom ingen omfattande konsekvensbedömning har genomförts för detta förslag. 

 Att minska budgeten för programmet från 500 miljoner till 355 miljoner euro. Enligt 

kommissionen kommer 145 miljoner euro att tas från den framgångsrika Fonden för 

ett sammanlänkat Europa (FSE), som bland annat investerar i viktiga åtgärder för 

främjande av digitalisering. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) I den europeiska 

försvarshandlingsplan som antogs den 30 

november 2016 åtog sig kommissionen att 

(1) I den europeiska 

försvarshandlingsplan som antogs den 30 

november 2016 åtog sig kommissionen att 
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komplettera, utnyttja och befästa 

medlemsstaternas gemensamma insatser 

när det gäller att utveckla försvarskapacitet 

för att bemöta utmaningarna på 

säkerhetsområdet och att främja en 

konkurrenskraftig och innovativ europeisk 

försvarsindustri. Det föreslås särskilt att 

man ska lansera en europeisk försvarsfond 

för att stödja investeringar i gemensam 

forskning och gemensam utveckling av 

försvarsmateriel och försvarsteknik. 

Fonden ska stödja samarbetet under hela 

cykeln för utvecklingen av 

försvarsprodukter och teknik. 

komplettera, utnyttja och befästa 

medlemsstaternas gemensamma insatser 

när det gäller att utveckla försvarskapacitet 

för att bemöta utmaningarna på 

säkerhetsområdet och att främja en 

konkurrenskraftig och innovativ europeisk 

försvarsindustri samt skapa en mer 

integrerad försvarsmarknad i Europa som 

samtidigt och till rimligt pris kan möta 

medlemsstaternas olika säkerhetsbehov. 

Det föreslås särskilt att man ska lansera en 

europeisk försvarsfond för att stödja 

investeringar i gemensam forskning och 

gemensam utveckling av försvarsmateriel 

och försvarsteknik. Fonden ska stödja 

samarbetet under hela cykeln för 

utvecklingen av försvarsprodukter och 

teknik. Den bör komplettera de nationella 

budgetar som avsatts för försvaret och 

uppmuntra medlemsstaterna att investera 

mer i försvarssektorn. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) För att bidra till ökad 

konkurrenskraft och innovationskapacitet 

inom unionens försvarsindustri bör ett 

europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram (nedan kallat 

programmet) inrättas. Programmet bör 

syfta till att stärka konkurrenskraften inom 

unionens försvarsindustri, bland annat it-

försvar, genom att stödja samarbetet 

mellan företag som befinner sig i ett 

utvecklingsskede när det gäller 

försvarsprodukter och försvarsteknik. 

Utvecklingsskedet som kommer efter 

forsknings- och teknikskedet innebär 

betydande risker och kostnader som 

hämmar det fortsatta utnyttjandet av 

forskningsresultaten och har en negativ 

inverkan på konkurrenskraften inom 

unionens försvarsindustri. Genom att stödja 

(2) För att bidra till ökad 

konkurrenskraft och innovationskapacitet 

inom unionens försvarsindustri och befästa 

unionens strategiska oberoende bör ett 

europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram (nedan kallat 

programmet) inrättas. Programmet bör 

syfta till att stärka konkurrenskraften och 

prestandan inom unionens 

försvarsindustri, bland annat it-

försvarsindustrin – med hänsyn tagen till 

utvecklingen i cyberattackernas snabbhet 

och avancerade natur – genom att stödja 

samarbetet mellan företag som befinner sig 

i ett utvecklingsskede när det gäller 

försvarsprodukter och försvarsteknik. 

Utvecklingsskedet som kommer efter 

forsknings- och teknikskedet innebär 

betydande risker och kostnader som 
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utvecklingsskedet skulle programmet bidra 

till ett bättre utnyttjande av resultaten från 

forskning på försvarsområdet och bidra till 

att överbrygga klyftan mellan forskning 

och produktion och främja alla former av 

innovation. Programmet bör komplettera 

den verksamhet som genomförs i enlighet 

med artikel 182 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-

fördraget) och omfattar inte produktionen 

av försvarsprodukter och försvarsteknik. 

hämmar det fortsatta utnyttjandet av 

forskningsresultaten och har en negativ 

inverkan på konkurrenskraften inom 

unionens försvarsindustri. Genom att stödja 

utvecklingsskedet skulle programmet bidra 

till ett bättre utnyttjande av resultaten från 

forskning på försvarsområdet och bidra till 

att överbrygga klyftan mellan forskning 

och produktion och främja alla former av 

innovation. Programmet bör komplettera 

den verksamhet som genomförs i enlighet 

med artikel 182 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-

fördraget) och omfattar inte produktionen 

av försvarsprodukter och försvarsteknik. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För att bättre utnyttja 

stordriftsfördelar inom försvarsindustrin 

bör programmet stödja samarbete mellan 

företag vid utvecklingen av 

försvarsprodukter och försvarsteknik.  

(3) Fragmenteringen av den 

europeiska försvarsmarknaden och det 

låga antalet samarbetsprojekt på 

försvarsområdet mellan medlemsstater 

leder till onödigt överlappande vad gäller 

kapaciteter och utgifter. För att bättre 

utnyttja stordriftsfördelar inom 

försvarsindustrin och stärka den inre 

marknaden för försvar bör programmet 

stödja samarbete mellan företag vid 

utvecklingen av försvarsprodukter och 

försvarsteknik, både på 

huvudentreprenörers och på leverantörers 

nivå, i de fall då gemensamt 

överenskomna kapacitetskrav konstateras 

och bristen på driftskompatibilitet och 

tekniska brister hanteras. Detta bör också 

förbättra den inre marknadens effektivitet 

inom försvarssektorn, vilket i slutändan 

skulle innebära att medlemsstaterna får 

bättre valuta för pengarna. 

 

Ändringsförslag  4 
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Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Programmets budget bör inte på 

ett negativt sätt påverka genomförandet av 

de program från vilka de omfördelade 

medlen tas, och bör därför primärt 

finansieras utifrån den samlade 

marginalen för åtaganden, den samlade 

marginalen för betalningar och 

flexibilitetsinstrumentet. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) När unionsmedel tillhandahålls 

genom programmet bör, i linje med målet 

att främja unionens strategiska 

oberoende, de produkter och tekniker som 

utvecklats inom ramen för programmet 

prioriteras när medlemsstaterna ska 

införskaffa produkter eller tekniker som 

finns att tillgå på den europeiska 

marknaden. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på denna sektors 

speciella förhållanden kommer inga 

samarbetsprojekt mellan företag att inledas 

i praktiken förrän medlemsstaterna har 

enats om att stödja sådana projekt. Efter 

det att de har fastställt gemensamma 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar på 

unionsnivå och vid behov tagit hänsyn till 

samarbetsinitiativ på regional nivå, 

(7) Med tanke på denna sektors 

speciella förhållanden kommer inga 

samarbetsprojekt mellan företag att inledas 

i praktiken förrän medlemsstaterna har 

enats om att stödja sådana projekt. Efter 

det att de har fastställt gemensamma 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken och det permanenta 
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fastställer och konsoliderar 

medlemsstaterna de militära kraven och 

fastställer de tekniska specifikationerna för 

projektet. De får också utse en 

projektledare som ansvarar för att leda 

arbetet med att utveckla ett 

samarbetsprojekt.  

strukturerade samarbetet på unionsnivå 

och vid behov tagit hänsyn till 

samarbetsinitiativ på regional nivå, 

fastställer och konsoliderar 

medlemsstaterna kraven på 

försvarsområdet och fastställer de tekniska 

specifikationerna för projektet. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom målet för programmet är 

att främja konkurrenskraften inom 

unionens försvarsindustri genom att 

minska riskerna i utvecklingsskedet av 

samarbetsprojekt, bör det omfatta de 

åtgärder som rör utvecklingen av 

försvarsprodukter eller försvarsteknik, 

nämligen fastställande av gemensamma 

tekniska specifikationer, utformning, 

prototyputveckling, provning, 

kvalificering, certifiering samt 

genomförbarhetsstudier och andra 

stödjande åtgärder. Detta kommer att gälla 

även för uppgraderingar av befintliga 

försvarsprodukter och befintlig 

försvarsteknik. 

(10) Eftersom målet för programmet är 

att främja konkurrenskraften inom och 

integrationen av unionens försvarsindustri 

och samarbetet mellan medlemsstater 

genom att bära vissa av riskerna i 

utvecklingsskedet av samarbetsprojekt, bör 

det omfatta de åtgärder som rör 

utvecklingen av försvarsprodukter eller 

försvarsteknik, nämligen fastställande av 

gemensamma tekniska specifikationer och 

standarder, utformning, 

prototyputveckling, provning, 

kvalificering, certifiering samt 

genomförbarhetsstudier och andra 

stödjande åtgärder. Detta bör gälla även för 

betydande utveckling av befintliga 

försvarsprodukter och befintlig 

försvarsteknik. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Eftersom syftet med programmet i 

synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan 

företag i de olika medlemsstaterna, bör en 

åtgärd få finansiering genom programmet 

endast om den genomförs av minst tre 

företag som samarbetar och som är 

(11) Eftersom syftet med programmet i 

synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan 

offentliga eller privata företag i de olika 

medlemsstaterna, bör en åtgärd få 

finansiering genom programmet endast om 

den genomförs av minst tre företag som 
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etablerade i minst två olika medlemsstater. samarbetar och som är etablerade i minst 

tre olika medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Gränsöverskridande samarbete vid 

utvecklingen av försvarsprodukter och 

försvarsteknik har ofta hämmats av 

svårigheter att enas om gemensamma 

tekniska specifikationer. Att gemensamma 

tekniska specifikationer har saknats eller 

endast funnits i begränsad omfattning har 

lett till ökad komplexitet, förseningar och 

alltför höga kostnader i utvecklingsskedet. 

Att man enas om gemensamma tekniska 

specifikationer bör vara en förutsättning för 

att få ta del av unionens stöd inom ramen 

för detta program. Åtgärder som syftar till 

att stödja ett gemensamt fastställande av 

tekniska specifikationer bör också vara 

berättigade till stöd inom ramen för 

programmet. 

(12) Gränsöverskridande samarbete vid 

utvecklingen av försvarsprodukter och 

försvarsteknik har ofta hämmats av 

svårigheter att enas om gemensamma 

tekniska specifikationer eller standarder 

och främja driftskompatibilitet. Att 

gemensamma tekniska specifikationer eller 

standarder har saknats eller endast funnits 

i begränsad omfattning har lett till ökad 

komplexitet, förseningar och alltför höga 

kostnader i utvecklingsskedet. Att man 

enas om gemensamma tekniska 

specifikationer eller standarder bör vara en 

förutsättning för att få ta del av unionens 

stöd inom ramen för detta program. 

Åtgärder som syftar till att stödja ett 

gemensamt fastställande av tekniska 

specifikationer eller standarder bör också 

vara berättigade till stöd inom ramen för 

programmet. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Eftersom programmet syftar till att 

öka konkurrenskraften inom unionens 

försvarsindustri, bör endast enheter som är 

etablerade i unionen och som utför 

praktisk kontroll av medlemsstaterna eller 

invånarna i medlemsstaterna kunna få 

stöd. För att säkerställa skyddet av 

väsentliga säkerhetsintressen i unionen och 

dess medlemsstater ska infrastruktur, 

(13) Eftersom programmet syftar till att 

öka det effektiva samarbetet och 

konkurrenskraften inom unionens 

försvarsindustri och befästa unionens 

strategiska oberoende på försvarsområdet, 

bör endast enheter som är etablerade i 

unionen och som har sina verkställande 

ledningsstrukturer där kunna få finansiellt 

stöd. Företag som är etablerade i 
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anläggningar, tillgångar och resurser som 

används av stödmottagarna och 

underleverantörerna i de åtgärder som 

finansieras inom ramen för programmet 

dessutom inte vara belägna i ett land 

utanför unionen. 

tredjeländer bör även kunna delta i 

projekten genom samarbete med 

stödmottagare, om de är belägna i ett 

tredjeland som anges i arbetsprogrammet. 

För att säkerställa skyddet av väsentliga 

försvars- och säkerhetsintressen i unionen 

och dess medlemsstater bör infrastruktur, 

anläggningar, tillgångar och resurser som 

används av stödmottagarna och 

underleverantörerna i de åtgärder som 

finansieras inom ramen för programmet 

dessutom inte vara belägna i ett tredjeland. 

Stödmottagarna och deras 

underleverantörer bör inte stå under 

tredjeländers eller enheters i tredjeländer 

kontroll, med avseende på det sätt som 

kontroll definieras inom till exempel 

konkurrenspolitik. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Stödberättigande åtgärder som 

utvecklas inom ramen för det permanenta 

strukturerade samarbetet inom unionens 

institutionella ramverk säkerställer ett 

kontinuerligt fördjupat samarbete mellan 

företag i olika medlemsstater och bidrar 

därmed direkt till målen för programmet. 

Sådana projekt bör därför vara berättigade 

till en högre finansieringsgrad. 

(14) Stödberättigande åtgärder som 

utvecklas inom ramen för det permanenta 

strukturerade samarbetet inom unionens 

institutionella ramverk säkerställer ett 

kontinuerligt fördjupat samarbete mellan 

företag i olika medlemsstater och bidrar 

därmed på ett effektivt sätt till målen för 

programmet. Sådana projekt bör därför 

vara berättigade till en högre 

finansieringsgrad. 

 

Ändringsförslag  12 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Främjande av innovation och 

teknisk utveckling inom unionens 

försvarsindustri bör ske på ett sätt som 

(16) Främjande av innovation och 

teknisk utveckling inom unionens 

försvarsindustri bör ske på ett sätt som 
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stämmer överens med unionens 

säkerhetsintressen. Följaktligen bör 

åtgärdens bidrag till dessa intressen och till 

de kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 

medlemsstaterna gemensamt enats om vara 

ett kriterium vid tilldelning. Inom unionen 

fastställs gemensamma 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar framför 

allt genom kapacitetsutvecklingsplanen. 

Andra processer i unionen, såsom den 

samordnade årliga försvarsöversikten och 

det permanenta strukturerade samarbetet, 

kommer att stödja genomförandet av 

relevanta prioriteringar genom fördjupat 

samarbete. I förekommande fall får också 

regionala eller internationella 

samarbetsinitiativ, till exempel inom ramen 

för Nato, som gynnar unionens säkerhets- 

och försvarsintressen beaktas. 

stämmer överens med unionens 

säkerhetsintressen och som är i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

Följaktligen bör åtgärdens bidrag till dessa 

intressen och till de 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 

medlemsstaterna gemensamt enats om vara 

ett kriterium vid tilldelning. Inom unionen 

fastställs gemensamma 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar framför 

allt genom kapacitetsutvecklingsplanen. I 

den europeiska försvarshandlingsplan 

som kommissionen offentliggjorde den 30 

november 2016 framhölls behovet av 

största möjliga samverkan mellan den 

civila och den militära sfären, inte minst 

inom rymdpolitik, it-säkerhet, it-försvar 

och sjöfartsskydd. Andra processer i 

unionen, såsom den samordnade årliga 

försvarsöversikten och det permanenta 

strukturerade samarbetet, kommer att 

stödja genomförandet av relevanta 

prioriteringar genom fördjupat samarbete. I 

förekommande fall bör också regionala 

eller internationella samarbetsinitiativ, till 

exempel de som genomförs inom ramen 

för Nato, som gynnar unionens säkerhets- 

och försvarsintressen beaktas. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att säkerställa att de 

finansierade åtgärderna kommer att bidra 

till konkurrenskraften inom den europeiska 

försvarsindustrin bör de vara 

marknadsorienterade och efterfrågestyrda. 

Att medlemsstaterna redan har åtagit sig att 

gemensamt producera och köpa in den 

färdiga produkten eller tekniken, eventuellt 

på ett samordnat sätt, bör beaktas i 

tilldelningskriterierna.  

(18) För att säkerställa att de 

finansierade åtgärderna bidrar till 

konkurrenskraften och effektiviteten inom 

den europeiska försvarsindustrin bör de 

vara marknadsorienterade och 

efterfrågestyrda. Att medlemsstaterna 

redan har åtagit sig att gemensamt 

utveckla, producera eller köpa in den 

färdiga produkten eller tekniken, eventuellt 

på ett samordnat sätt, bör beaktas i 

tilldelningskriterierna. I samtliga fall bör 

kraven i Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2009/81/EG1a respekteras fullt ut, 

inbegripet principerna om öppenhet och 

icke-diskriminering, och undantag bör 

endast tillåtas i enlighet med det 

direktivets strikta ram. 

 ___________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/81/EG av den 13 juli 2009 om 

samordning av förfarandena vid 

tilldelning av vissa kontrakt för 

byggentreprenader, varor och tjänster av 

upphandlande myndigheter och enheter 

på försvars- och säkerhetsområdet och om 

ändring av direktiven 2004/17/EG och 

2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 

76). 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 19 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Det ekonomiska biståndet från 

unionen inom ramen för programmet bör 

inte överskrida 20 % av de sammanlagda 

biståndsberättigande kostnaderna för 

åtgärden när den gäller prototyper, vilket 

ofta är den mest kostsamma åtgärden under 

utvecklingsskedet. De biståndsberättigande 

kostnaderna bör dock täckas i sin helhet 

när det gäller andra åtgärder i 

utvecklingsskedet. 

(19) Det ekonomiska biståndet från 

unionen inom ramen för programmet bör 

inte överskrida 50 % av de sammanlagda 

biståndsberättigande kostnaderna för 

åtgärden när den gäller prototyper, vilket 

ofta är den mest kostsamma åtgärden under 

utvecklingsskedet. Upp till 75 % av de 

biståndsberättigande kostnaderna bör dock 

täckas av unionen när det gäller andra 

åtgärder i utvecklingsskedet och 100 % 

vad gäller åtgärder som utförs av små och 

medelstora företag. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Ett av hindren för att göra den 

europeiska försvarsindustrin mer 
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konkurrenskraftig och marknadsdriven är 

att medlemsstaterna eller de behöriga 

myndigheterna i en del fall väljer att 

införskaffa nya försvarsprodukter utan en 

lämplig offentlig upphandling för att dölja 

information om de införskaffade 

produkterna, även när det finns liten eller 

ingen anledning att göra detta. 

Följaktligen bör denna situation även 

analyseras inom ramen för programmet 

och lämpliga åtgärder vidtas för att göra 

den europeiska försvarsindustrin mer 

konkurrenskraftig och marknadsdriven 

utan ytterligare kostnader för 

programmet. 

 

Ändringsförslag  16 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Kommissionen bör inrätta ett 

flerårigt arbetsprogram i enlighet med 

målen för programmet. Kommissionen bör 

vid inrättandet av arbetsprogrammet 

biträdas av en kommitté med företrädare 

från medlemsstaterna (nedan kallad 

programkommittén). Eftersom man inom 

unionens politik ser små och medelstora 

företag som mycket viktiga när det gäller 

att säkerställa ekonomisk tillväxt, 

innovation, sysselsättning och social 

integration i unionen och eftersom de 

åtgärder som får stöd normalt kräver 

gränsöverskridande samarbete, är det 

viktigt att arbetsprogrammet återspeglar 

och möjliggör ett sådant 

gränsöverskridande deltagande av små och 

medelstora företag och att därför en andel 

av den totala budgeten gynnar sådana 

åtgärder. 

(21) Kommissionen bör inrätta ett 

tvåårigt arbetsprogram i enlighet med 

målen för programmet. Kommissionen bör 

vid inrättandet av arbetsprogrammet 

biträdas av en kommitté med företrädare 

från medlemsstaterna (nedan kallad 

programkommittén). Eftersom man inom 

unionens politik ser små och medelstora 

företag som mycket viktiga när det gäller 

att säkerställa ekonomisk tillväxt, 

innovation, sysselsättning och social 

integration i unionen och eftersom de 

åtgärder som får stöd normalt kräver 

gränsöverskridande samarbete, är det 

viktigt att arbetsprogrammet återspeglar 

och möjliggör ett sådant 

gränsöverskridande deltagande av små och 

medelstora företag och att därför en andel 

av den totala budgeten gynnar sådana 

åtgärder, eftersom små och medelstora 

företag är av central betydelse för den 

europeiska försvarsindustriella basen och 

värdekedjan. Samtidigt är de den mest 

utsatta delen av 

försvarsförsörjningskedjan när det gäller 
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att få tillgång till nytt kapital som behövs 

för nya investeringar. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 22 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) För att man ska kunna dra nytta av 

expertkunskapen inom försvarssektorn 

kommer Europeiska försvarsbyrån att få 

status som observatör i kommittén med 

företrädare för medlemsstaterna. 

Europeiska utrikestjänsten bör också 

medverka i kommittén med företrädare för 

medlemsstaterna.  

(22) För att man ska kunna dra nytta av 

expertkunskapen inom försvarssektorn 

kommer Europeiska försvarsbyrån att få 

status som observatör i 

programkommittén. Europeiska 

utrikestjänsten bör också medverka i 

programkommittén. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Kommissionen bör upprätta en 

rapport om genomförandet vid 

programmets slut, där den granskar den 

finansiella verksamheten när det gäller det 

ekonomiska resultatet och om möjligt 

effekterna av genomförandet. I denna 

rapport bör man också analysera små och 

medelstora företags gränsöverskridande 

deltagande i projekt som omfattas av 

programmet samt små och medelstora 

företags deltagande i den globala 

värdekedjan. 

(25) Kommissionen bör upprätta en 

genomförande- och utvärderingsrapport i 

slutet av varje år under programmet, där 

den granskar och utvärderar den 

finansiella verksamheten när det gäller det 

ekonomiska resultatet och effekterna av 

genomförandet. I denna rapport bör man 

också analysera små och medelstora 

företags gränsöverskridande deltagande i 

projekt som omfattas av programmet samt 

små och medelstora företags deltagande i 

den globala värdekedjan. Om man anser 

att andelen deltagande små och 

medelstora företag är för låg bör 

kommissionen undersöka orsakerna till 

detta och snarast föreslå adekvata nya 

åtgärder för att de små och medelstora 

företagen ska kunna öka sitt deltagande. 

 

Ändringsförslag  19 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Det ska främja konkurrenskraften 

och innovationskapaciteten inom unionens 

försvarsindustri genom stöd till åtgärder 

som befinner sig i ett utvecklingsskede. 

(a) Det ska främja konkurrenskraften 

och innovationskapaciteten inom unionens 

försvarsindustri genom stöd till 

gränsöverskridande åtgärder som befinner 

sig i ett utvecklingsskede. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Det ska stödja och stimulera 

samarbetet mellan företag, inklusive små 

och medelstora företag, vid utvecklingen 

av teknik eller produkter i enlighet med de 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 

medlemsstaterna gemensamt enats om 

inom unionen. 

(b) Det ska öka, stödja och stimulera 

det gränsöverskridande samarbetet mellan 

medlemsstater och företag i syfte att stödja 

integrerade åtgärder på den inre 

försvarsmarknaden, inklusive medverkan 

av små och medelstora företag, vid 

utvecklingen av teknik eller produkter i 

enlighet med de 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 

medlemsstaterna gemensamt enats om 

inom unionen, inbegripet utvecklingen av 

kapacitet och lösningar för it-försvar och 

i syfte att undvika överlappningar samt 

främja driftskompatibilitet och 

standardisering. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Det ska främja ett bättre utnyttjande 

av resultaten från forskning på 

försvarsområdet och bidra till att 

överbrygga klyftan mellan forskning och 

utveckling. 

(c) Det ska främja ett bättre utnyttjande 

av resultaten från forskning på 

försvarsområdet och bidra till att 

överbrygga klyftan mellan forskning och 

utveckling, i enlighet med de 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 
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medlemsstaterna gemensamt enats om för 

försvarsområdet i unionen. 

 

Ändringsförslag  22 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 –led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Det ska bidra till unionens 

strategiska oberoende på försvarsområdet 

genom framväxten av en oberoende och 

konsoliderad europeisk försvarsindustri 

på den inre marknaden, med garanterad 

försörjningstrygghet. 

 

Ändringsförslag  23 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) Det ska ge stöd till utvecklingen 

och införskaffandet av ny kompetens hos 

arbetstagarna i försvarssektorn. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Finansieringsramen för genomförandet av 

programmet för perioden 2019–2020 

fastställs till 500 miljoner euro i löpande 

priser. 

Finansieringsramen för genomförandet av 

programmet för perioden 2019–2020 

fastställs till 500 miljoner euro i löpande 

priser, som ska tas från de outnyttjade 

marginalerna under taken i den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020, och då i 

synnerhet använda sig av den samlade 

marginalen för åtaganden, den samlade 

marginalen för betalningar och 

flexibilitetsinstrumentet.  
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Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmet ska tillhandahålla stöd 

för stödmottagares åtgärder som befinner 

sig i ett utvecklingsskede, såväl för nya 

produkter och ny teknik som för 

uppgraderingar av befintliga produkter 

och befintlig teknik, när det gäller följande: 

1. Programmet ska identifiera och 

tillhandahålla stöd för stödmottagares 

åtgärder som befinner sig i ett 

utvecklingsskede, för nya produkter och ny 

teknik eller för betydande utveckling av 

befintliga produkter och befintlig teknik, 

när det gäller följande: 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Utformning av en försvarsprodukt, 

en materiell eller immateriell komponent 

eller materiell eller immateriell teknik samt 

tekniska specifikationer utifrån vilka en 

sådan utformning har utvecklats. 

(a) Utformning av en försvarsprodukt, 

en materiell eller immateriell komponent 

eller materiell eller immateriell teknik samt 

tekniska specifikationer eller standarder 

utifrån vilka en sådan utformning har 

utvecklats. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Åtgärden ska genomföras genom 

samarbete mellan minst tre företag som är 

etablerade i minst två olika medlemsstater. 

De företag som är stödmottagare ska 

varken direkt eller indirekt genomgå 

faktisk kontroll av samma enhet eller 

kontrollera varandra. 

2. Åtgärden ska genomföras genom 

samarbete mellan minst tre företag som är 

etablerade i minst tre olika medlemsstater. 

De företag som är stödmottagare och de av 

dessas underleverantörer som deltar i 

åtgärden ska varken direkt eller indirekt 

kontrolleras av samma enhet eller utöva 

kontroll över varandra. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. När det gäller åtgärderna i punkt 1 

b–f ska åtgärden grundas på gemensamma 

tekniska specifikationer. 

4. När det gäller åtgärderna i punkt 1 

b–f ska åtgärden grundas på gemensamma 

tekniska specifikationer eller standarder 

som främjar interoperabilitet. 

 

Ändringsförslag  29 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Stödmottagare ska vara företag som 

är etablerade i unionen och i vilka 

medlemsstater och/eller medborgare i 

medlemsstater äger mer än 50 % av 

företaget och utövar den faktiska 

kontrollen över det i den mening som 

avses i artikel 6.3, antingen direkt eller 

indirekt via ett eller flera andra företag. 
Dessutom ska all infrastruktur samt alla 

anläggningar, tillgångar och resurser som 

används av deltagarna, inbegripet 

underleverantörer och andra tredje parter, i 

åtgärder som finansieras inom ramen för 

programmet vara belägna på 

medlemsstaternas territorium under hela 

den tid som åtgärden pågår. 

1. Stödmottagare och deras 

underleverantörer ska vara offentliga eller 

privata företag som är etablerade i 

unionen, och deras verkställande 

ledningsstrukturer ska vara belägna i 

unionen. När det gäller de åtgärder som 

finansieras inom ramen för programmet 
ska all infrastruktur samt alla anläggningar 

och tillgångar som används av 

stödmottagarna, inbegripet 

underleverantörer och andra tredje parter, 

vara belägna på medlemsstaternas 

territorium under hela den tid som åtgärden 

pågår. 

 Stödmottagarna och deras 

underleverantörer ska inte kontrolleras av 

tredjeländer eller enheter i tredjeländer. 

 

Ändringsförslag  30 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 



 

AD\1143977SV.docx 19/27 PE612.223v02-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Ytterligare villkor för deltagande 

 1. Om det är lämpligt och vederbörligen 

motiverat får i programmet föreskrivas 

ytterligare villkor i enlighet med bestämda 

politiska krav eller åtgärdens typ och mål, 

inbegripet villkor om antalet och typen av 

deltagare och deras etableringsort. 

 2. Om det är lämpligt får stödmottagare 

samarbeta med företag som är belägna i 

ett tredjeland som anges i 

arbetsprogrammet. 

 Samarbete som avses i första stycket 

villkoras med att företagen i fråga har 

relevant sakkunskap om den 

stödberättigande åtgärden. 

 Ett företag som kontrolleras av 

tredjeländer eller av enheter som är 

etablerade i tredjeländer får samarbeta 

med mottagare av en stödåtgärd om den 

medlemsstat där stödmottagaren är 

belägen lämnar tillräckliga garantier, i 

enlighet med ändamålsenliga nationella 

förfaranden eller avtalsbestämmelser, på 

så sätt att det företagets deltagande i 

åtgärden inte står i strid mot unionens 

och dess medlemsstaters säkerhets- och 

försvarsintressen såsom dessa har 

fastställts inom ramen för den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken i enlighet med 

avdelning V i EU-fördraget. 

 Med avseende på tillämpningen av punkt 

2 första och andra styckena är Natos 

medlemsländer alltid stödberättigade. 

 3. Stödberättigade åtgärder ska ligga i 

linje med de uppgifter som avses i artikel 

42.1 i EU-fördraget för fredsbevarande 

insatser, konfliktförebyggande och 

förstärkning av den internationella 

säkerheten i enlighet med principerna i 

Förenta nationernas stadga. 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Bidrag till innovation och teknisk 

utveckling av försvarsindustrin och 

därmed främjande av unionens 

industriella oberoende på området för 

försvarsteknik. 

(b) Bidrag till innovation och teknisk 

utveckling av försvarsindustrin och bidrag 

till att förstärka den inre marknaden för 

försvar.  

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Bidrag till unionens säkerhets- och 

försvarspolitiska intressen genom att 

stärka den försvarsteknik som bidrar till att 

genomföra de 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 

unionens medlemsstater har enats om. 

(c) Bidrag till den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) 

genom att stärka den försvarsteknik som 

bidrar till att genomföra de 

kapacitetsutvecklingsprioriteringar som 

medlemsstaterna har enats om inom 

unionen, och i de fall så är lämpligt, på 

regional eller internationell nivå.  

 

Ändringsförslag  33 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Praktisk genomförbarhet, framför 

allt genom att stödmottagarna visar att de 

återstående kostnaderna för den 

stödberättigande åtgärden täcks av andra 

finansieringssätt, t.ex. medlemsstaternas 

bidrag. och 

(d) Praktisk genomförbarhet, framför 

allt genom att stödmottagarna visar att de 

återstående kostnaderna för den 

stödberättigande åtgärden täcks av andra 

finansieringssätt, t.ex. medlemsstaternas 

bidrag. 

 

Ändringsförslag  34 
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Förslag till förordning 

Artikel 10 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) För de åtgärder som beskrivs i 

artikel 6.1 b–e avses bidrag till 

konkurrenskraften inom den europeiska 

försvarsindustrin genom att stödmottagarna 

visar att medlemsstaterna har åtagit sig att 

gemensamt producera och köpa in den 

färdiga produkten eller tekniken på ett 

samordnat sätt, även genom gemensam 

upphandling i förekommande fall. 

(e) För de åtgärder som beskrivs i 

artikel 6.1 b–e avses bidrag till 

konkurrenskraften inom den europeiska 

försvarsindustrin och förstärkandet av 

EU:s inre marknad för försvar genom att 

stödmottagarna visar att medlemsstaterna 

har åtagit sig att gemensamt utveckla, 

producera eller köpa in den färdiga 

produkten eller tekniken på ett samordnat 

sätt, även genom gemensam upphandling i 

förekommande fall, i enlighet med direktiv 

2009/81/EG om upphandling på försvars- 

och säkerhetsområdet. 

 

Ändringsförslag  35 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Omfattande deltagande av små 

och medelstora företag som är etablerade 

i unionen och som bidrar med mervärde, 

antingen som medlemmar i konsortiet 

eller som underleverantörer, och i 

synnerhet av små och medelstora företag 

som inte är etablerade i de medlemsstater 

där konsortiets övriga företag är 

etablerade. 

 

Ändringsförslag  36 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led eb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (eb) Ökat eller nytt gränsöverskridande 

samarbete. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det ekonomiska bistånd från 

unionen som föreskrivs i programmet får 

inte överstiga 20 % av den totala kostnaden 

för åtgärden när det gäller 

prototyputveckling. I alla andra fall får 

biståndet täcka upp till den totala 

kostnaden för åtgärden. 

1. Det ekonomiska bistånd från 

unionen som föreskrivs i programmet ska 

inte överstiga 50 % av den totala kostnaden 

för åtgärden när det gäller 

prototyputveckling, enligt vad som anges i 

artikel 6.1 b. För alla andra åtgärder som 

anges i artikel 6.1 a och c–eb ska biståndet 

inte överstiga 75 % av den totala 

kostnaden för åtgärden och 100 % ifall 

dessa åtgärder genomförs av små och 

medelstora företag. 

 

Ändringsförslag  38 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om ett konsortium åtar sig att 

avsätta minst 10 % av åtgärdernas totala 

stödberättigade kostnader åt små och 

medelstora företag som är etablerade i 

andra EU-medlemsstater än de där 

företagen i konsortiet är etablerade, kan 

det gynnas av en finansieringsgrad som 

ökas med 10 procentenheter. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska inte äga de produkter 

eller den teknik som åtgärden resulterar i 

och ska inte heller ha någon fordran 

avseende de immateriella rättigheter som 

gäller åtgärden. 

Kommissionen ska inte äga de produkter 

eller den teknik som åtgärden resulterar i 

och ska inte heller ha någon fordran 

avseende de immateriella rättigheter som 

gäller åtgärden. De tekniska produkter 
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som utvecklas eller tillverkas med hjälp av 

denna europeiska fond får inte vara 

föremål för tekniköverföring eller 

överföring av någon som helst immateriell 

rättighet till förmån för ett tredjeland 

utanför Europeiska unionen, och inte 

heller till förmån för någon ekonomisk 

aktör som inte kontrolleras av en 

medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska genom en 

genomförandeakt anta ett flerårigt 

arbetsprogram för hela programmets löptid. 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 16.2. Detta 

arbetsprogram ska överensstämma med 

de mål som anges i artikel 2. 

1. Kommissionen ska genom en 

genomförandeakt anta ett tvåårigt 

arbetsprogram för hela programmets löptid. 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 16.2.  

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Arbetsprogrammet ska i detalj ange 

de projektkategorier som ska finansieras 

inom ramen för programmet. 

2. Arbetsprogrammet ska i detalj ange 

de projektkategorier som ska finansieras 

inom ramen för programmet och deras 

direkta förhållande till de mål som anges i 

artikel 2.  

 

Ändringsförslag  42 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Arbetsprogrammet ska säkerställa 

att en trovärdig andel av den totala 

budgeten gynnar åtgärder som gör det 

möjligt för små och medelstora företag att 

delta över gränserna. 

3. Arbetsprogrammet ska säkerställa 

att en trovärdig andel av den totala 

budgeten gynnar åtgärder som gör det 

möjligt för små och medelstora företag att 

delta över gränserna, möjligen genom en 

särskild projektkategori inriktad på 

gränsöverskridande deltagande av små 

och medelstora företag. 

 

Ändringsförslag  43 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Arbetsprogrammet ska ange alla 

tredjeländer där de företag som 

samarbetar med stödmottagare får vara 

belägna, för tillämpningen av artikel 7a. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Övervakning och rapportering Övervakning, utvärdering och rapportering 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska regelbundet 

övervaka programmets genomförande och 

årligen rapportera om de framsteg som 

gjorts i enlighet med artikel 38.3 e i 

förordning (EU) nr 966/2012. 

Kommissionen ska för detta ändamål vidta 

1. Kommissionen ska regelbundet 

övervaka och utvärdera programmets 

genomförande och årligen rapportera om 

de framsteg som gjorts i enlighet med 

artikel 38.3 e i förordning (EU) nr 

966/2012. Kommissionen ska för detta 
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nödvändiga övervakningsåtgärder. ändamål vidta nödvändiga 

övervakningsåtgärder. 

 

Ändringsförslag  46 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För att stödja större effektivitet och 

ändamålsenlighet i unionens framtida 

politiska åtgärder ska kommissionen 

utarbeta en utvärderingsrapport i 

efterhand och sända den till 

Europaparlamentet och rådet. Rapporten, 

som ska bygga på relevanta samråd med 

medlemsstaterna och de viktigaste berörda 

parterna, ska särskilt bedöma de framsteg 

som gjorts när det gäller att nå målen i 

artikel 2. Den ska också innehålla en 

analys av små och medelstora företags 

gränsöverskridande deltagande i projekt 

inom ramen för programmet samt små 

och medelstora företags deltagande i den 

globala värdekedjan. 

2. För att stödja större effektivitet och 

ändamålsenlighet i unionens framtida 

politiska åtgärder ska kommissionen 

utarbeta årliga utvärderingsrapporter i 

efterhand och sända dem till 

Europaparlamentet och rådet. 

Rapporterna, som ska bygga på relevanta 

samråd med medlemsstaterna och de 

viktigaste berörda parterna, ska framför 

allt bedöma de framsteg som gjorts när det 

gäller att nå målen i artikel 2 samt även 

granska hur effektiva och ändamålsenliga 

de åtgärder som får stöd är när det gäller 

ekonomiskt genomförande, resultat, 

kostnader och, där så är möjligt, 

inverkan. De ska också innehålla en analys 

av de olika tilldelningskriterier som anges 

i artikel 10 och lämna relevanta uppgifter, 

inbegripet information om små och 

medelstora företags, även små 

börsnoterade företags, deltagande i de 

genomförda projekten och i den globala 

värdekedjan. 

 Rapporterna ska också innehålla 

information om fördelningen av de 

immateriella rättigheter som skapas. 
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