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Forslag til beslutning Ændringsforslag

75. opfordrer Rådet til at vedtage 
Parlamentets holdning til artikel 5 i den 
kommende forordning om Den Europæiske 
Forsvarsfond; understreger, at det er 
nødvendigt så hurtigt som muligt at 
færdiggøre Den Europæiske Forsvarsfond; 
minder om, at dette instrument endnu ikke 
er blevet endeligt godkendt, eftersom kun 
en delvis politisk aftale blev godkendt i 
april 2019; understreger betydningen af at 
fastholde Europa-Parlamentets holdning til 
fondens beløbsstørrelse, medtage 
tredjelande og indføre en passende politik 
for intellektuel ejendom i forbindelse med 
sikkerhed og forsvar med henblik på at 
beskytte resultaterne af forskningen; 
opfordrer Kommissionen til at gøre 
tredjelandes deltagelse betinget af 
gensidig åbning af våbenmarkedet; minder 
i denne forbindelse om den meget 
følsomme og strategiske karakter af 
forsvarsforskning, både for industriel 
konkurrenceevne og EU's strategiske 
uafhængighed; opfordrer til, at der tages 
korrekt højde for de indledende erfaringer 
fra gennemførelsen af programmet for 
udvikling af den europæiske 
forsvarsindustri, navnlig vedrørende 
undtagelser for de støtteberettigede 
enheder, pilotprojektet og Unionens 
forberedende foranstaltning vedrørende 
forsvarsforskning; opfordrer til, at 
medlemsstaterne altid bliver inddraget 
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fuldt ud i beslutningsprocesserne, da de er 
forsvarsindustriernes endelige kunder, for 
at sikre, at programmerne svarer til de 
strategiske behov i FSFP og i 
medlemsstaterne; mener, at Den 
Europæiske Forsvarsfonds succes vil 
afhænge af dens kapacitet til at integrere de 
deltagende staters særlige karakteristika, til 
at fremme forsvarsmateriale, der kan 
deployeres, og sikre tilstrækkelige 
budgetmidler, idet man undgår 
overlapningen af industrielle kompetencer, 
crowding out-effekter på de nationale 
forsvarsinvesteringer, og at den er baseret 
på EU's fælles standardisering og 
interoperabilitet for bevæbning og militært 
udstyr; mener, at udviklingen af den 
europæiske forsvarsindustri gennem 
reguleringen af adgangen for 
tredjepartskontrollerede enheder til 
projekter, der finansieres af fonden, er i 
fuld overensstemmelse med ambitionen om 
europæisk strategisk uafhængighed og ikke 
er i modstrid med EU's og dets 
medlemsstaters sikkerheds- og 
forsvarsinteresser;
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