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KORTFATTAD MOTIVERING
Det är viktigt med försvar. Så skrev Europeiska rådet i december 2013, och därmed var
försvarsfrågan utan tvekan återigen uppe på EU:s agenda. Insatserna inom säkerhet och
försvar på EU-nivå har sedan dess utvidgats och fördjupats.
I juni 2016 lade vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini fram den
globala strategin med en ny ambitionsnivå som banade väg för en stadig ström av
genomförandedokument och förslag, i vilka visionen om en starkare union utvecklades och
där man beskriver exakt vad som ska göras för att det strategiska självbestämmande som
Europa behöver ska uppnås.
Parlamentet tog 2015 och 2016 initiativ till ett pilotprojekt om GSFP-forskning, som 2017
kompletterades med en förberedande åtgärd för forskning inom försvarsområdet. Denna
förberedande åtgärd ska pågå fram till 2019.
Sommaren 2017 inrättade kommissionen en europeisk försvarsfond för att stärka EU:s
försvarskapacitet. Som en första åtgärd lade kommissionen fram ett förslag till förordning om
inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja
konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionen och som ska löpa från och med
den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020.
Inom EU:s försvar gör regeringarna endast upphandlingar, och det gör de utifrån strategiska,
politiska och försvarskapacitetsrelaterade överväganden. Om EU engagerar sig på
försvarsområdet ger det medlemsstaterna starkare incitament att utveckla och köpa in
europeiska försvarsprodukter. EU:s engagemang är även ett stöd i det arbete som behövs för
att bygga upp de transeuropeiska värdekedjor som finns i försvarsindustrin i dag. I det inte
helt tillfredsställande läget på försvarsmarknaderna hindras transeuropeiska värdekedjor från
att växa fram naturligt av de relaterade affärsriskerna. Om regeringarna arbetar tillsammans
med att bygga upp försvarskapacitet så kommer även aktörerna i värdekedjan att göra det vid
utvecklingen av försvarsprodukter.
Programmet fokuserar främst på det skede då försvarsprodukter utvecklas, vilket är ett
avgörande skede i livscykeln för försvarskapacitet. Det är fram till detta skede som den
framtida kapacitetens egenskaper och den största delen av ägarkostnaderna för den framtida
livscykeln beslutas. När kapacitetsprogram utvecklas som multinationella program är det i
detta skede som de flesta arrangemangen kring kostnads- och arbetsfördelning bestäms. För
att främja samarbete på EU-nivå är det därför viktigt att skapa tillräckliga incitament i just
detta skede. Det är dessutom viktigt eftersom insatser på EU-nivå ger upphov till en större
europeisk marknad för europeiska försvarsprodukter, vilket ger stordrifts- och
diversifieringsfördelar under hela försvarsprodukternas livscykel.
Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Föredraganden understryker att förslaget
borde ha en betydande strukturerande verkan i uppbyggnaden av ett transeuropeiskt
försvarssamarbete. Utvecklingen av en starkare och mer effektiv och konkurrenskraftig
försvarsindustri – det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammets mål – skulle
stärka EU:s tekniska självständighet och strategiska oberoende samtidigt som den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken skulle konsolideras, vilket har varit ett mål som
parlamentet hela tiden stått bakom.
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Föredraganden framhåller följande:


Handlingsfrihet och samarbete mellan medlemsstaterna och med EU, liksom satsningar
på kapacitetsutvecklingsbehoven, bör ingå i programmets alla mål.



EU:s åtgärder inom programmet bör vidtas med målet att enheter från alla
medlemsstater, särskilt de som gick med i EU 2004, ska få möjlighet att bli en del i de
värdekedjor som finns i försvarsindustrin. Dessutom kan små och medelstora företag
liksom tillverkningsföretag i underleverantörsledet spela en viktig roll i
försvarsindustrins värdekedjor i många medlemsstater. De senare bör behandlas på
samma sätt som små och medelstora företag om detta överensstämmer med
programmens mål.



EU:s och Natos gemensamma förklaring och EU:s och Natos gemensamma åtgärder
liksom behovet av samarbete med andra regionala och internationella samarbetsinitiativ,
bör vid behov beaktas inom programmets åtgärder, samtidigt som medlemsstaternas och
EU:s säkerhets- och försvarsintressen respekteras.



Den europeiska försvarsbyrån måste få en lämplig roll i hela programmet med
beaktande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) nr 182/2011.



EU bör inte finansiera åtgärder med anknytning till vissa försvarsprodukter
(massförstörelsevapen och tillhörande stridsspetsteknik, förbjudna vapen och förbjuden
ammunition och helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker
utan mänsklig medverkan och kontroll). EU bör inte finansiera åtgärder med anknytning
till försvarsprodukter (handeldvapen och lätta vapen), om en åtgärd främst utvecklats
i exportsyfte, det vill säga när ingen medlemsstat har efterfrågat åtgärden.



Verkligheten visar att det på grund av den komplicerade strukturen inom
försvarsindustrin kommer att vara svårt att avgöra vilka som ska få stöd utifrån kriterier
baserade på ägarskapsfördelningen.



Tilldelningskriterierna bör ändras så att målen och kriterierna för vilka som är
berättigade till stöd blir bättre.
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
med beaktande av det permanenta
strukturerade samarbetet inom säkerhet
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och försvar som 23 medlemsstater enades
om den 13 november 2017, och som
beskrivs i EU-fördraget, särskilt
artiklarna 42.6 och 46, samt protokoll 10,

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)
I den europeiska
försvarshandlingsplan som antogs den 30
november 2016 åtog sig kommissionen att
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.

(1)
I den europeiska
försvarshandlingsplan som antogs den 30
november 2016 beskrev kommissionen
alla de strukturproblem i den europeiska
försvarssektorn som utgör hinder för ett
effektivt utnyttjande av nationella
resurser för att tillhandahålla den
försvarskapacitet som behövs för en
ändamålsenlig gemensam säkerhets- och
försvarspolitik (GSFP). Kommissionen
åtog sig därför att komplettera, utnyttja
och befästa medlemsstaternas
gemensamma insatser när det gäller att
utveckla och förvärva försvarskapacitet för
att bemöta utmaningarna på
säkerhetsområdet, att främja en
konkurrenskraftig och innovativ europeisk
försvarsindustri samt att bidra till
unionens tekniska och industriella
oberoende. 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 bör komplettera de nationella
försvarsbudgetarna, och bör uppmuntra
medlemsstaterna att investera mer på
försvarsområdet. Fonden ska stödja
samarbetet under hela cykeln för
utvecklingen av försvarsprodukter och
teknik. För att komplettera de nationella
programmen bör den göra det möjligt för
unionen att skapa en betydande
hävstångseffekt för nationella
investeringar i syfte att stärka samarbetet
mellan medlemsstaterna och mellan deras
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industrier. För att uppnå dessa mål är det
därför nödvändigt att på unionsnivå
förbättra den institutionella ramen för
samarbete mellan medlemsstater och
företag i sektorn för försvarsindustriell
utveckling.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(1a) För att inrätta en effektiv
europeisk marknad för
försvarsutrustning, och även för att detta
program ska ha en verklig effekt, är det
mycket viktigt att de främsta regelmässiga
förutsättningarna är uppfyllda, särskilt ett
fullständigt genomförande av direktiv
2009/81/EG om försvarsupphandling.

Ändringsförslag 4
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 itförsvar, 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

(2)
För att bidra till ökad
konkurrenskraft och innovationskapacitet
inom unionens försvarsindustri, i syfte att
göra unionen strategiskt och tekniskt
oberoende, bör ett europeiskt
försvarsindustriellt utvecklingsprogram
(nedan kallat programmet) inrättas.
Programmet bör syfta till att definiera och
genomföra den gradvisa utformningen av
en gemensam försvarspolitik i enlighet
med artikel 2.4 i EUF-fördraget, och är
avsett att utveckla den moderna kapacitet
som de väpnade styrkorna i
medlemsstaterna behöver och att förbättra
deras säkerhet. Detta programmet bör
syfta till att stärka konkurrenskraften inom
unionens försvarsindustri, bland annat it-
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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 EUFfördraget) och omfattar inte produktionen
av försvarsprodukter och försvarsteknik.

försvar, genom att stödja samarbetet
mellan företag, inklusive
forskningscentrum, som befinner sig i ett
utvecklingsskede när det gäller
försvarsprodukter och försvarsteknik vilket
bidrar till större effektivitet samt minskat
resursslöseri och färre överlappningar på
försvarsmarknaden. 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
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 såväl som en
eventuell fortsättning av det efter 2020,
oavsett form, bör komplettera den
verksamhet som genomförs i enlighet med
artikel 182 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (nedan kallat EUFfördraget) och omfattar inte produktionen
av försvarsprodukter och försvarsteknik.

Ändringsförslag 5
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.
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(3)
För att bättre utnyttja
stordriftsfördelar inom försvarsindustrin
bör programmet stödja samarbete mellan
företag vid utvecklingen av
försvarsprodukter och försvarsteknik,
främja en mer integrerad marknad, göra
investeringar lönsamma och undvika
överlappningar av kapacitet och utgifter.
Enligt vissa studier skulle unionen kunna
spara mellan 25 och 100 miljarder euro
per år genom ett förbättrat
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försvarssamarbete.
Motivering
En av de viktigaste målsättningarna med den här lagstiftningen är att minska slöseriet i
medlemsstaternas försvarsutgifter.
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 5
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)
Programmet bör genomföras i full
överensstämmelse med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/20126.
Finansieringen får i synnerhet ges i form av
bidrag. Finansieringsinstrument eller
offentlig upphandling får användas där så
är lämpligt.

(5)
Programmet bör genomföras i full
överensstämmelse med
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/20126.
Finansieringen får i synnerhet ges i form av
bidrag och offentlig upphandling för
tillhandahållande av studier.
Finansieringsinstrument skulle även kunna
användas i framtiden baserat på
erfarenheten från detta program, främst
för den europeiska försvarsfondens
kapacitet efter 2020. Inför nästa fleråriga
budgetram bör kommissionen utnyttja
finansiella resurser för kommande
program. Kommissionen bör börja med
förberedelserna, bedömningen och de
relevanta förslagen så snart som möjligt.

_________________

_________________

6

6

Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298,
26.10.2012, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25
oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298,
26.10.2012, s. 1).

Motivering
Offentlig upphandling bör endast användas för tillhandahållande av studier.
Ändringsförslag 7
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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,
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.

(7)
Efter det att de har fastställt
gemensamma
kapacitetsutvecklingsprioriteringar på
unionsnivå genom
kapacitetsutvecklingsplanen och tagit
hänsyn till den samordnade årliga
försvarsöversynen, och i syfte att uppfylla
unionens ambitionsnivå som rådet enades
om i sina slutsatser av den 14 november
2016 och som Europeiska rådet godkände
den 15 december 2016, 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.

Motivering
Programmet måste vara baserat på de befintliga förfarandena för att identifiera de
gemensamma försvarskapacitetsprioriteringarna.
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 8
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)
Om en åtgärd som stöds genom
programmet leds av en projektledare som
utsetts av medlemsstaterna, bör
kommissionen informera projektledaren
innan den verkställer utbetalningen till
stödmottagaren för den stödberättigande
åtgärden, så att projektledaren kan
säkerställa att stödmottagarna respekterar
tidsfristerna.

(8)
Om en åtgärd som stöds genom
programmet leds av en projektledare som
utsetts av medlemsstaterna, bör
kommissionen rådfråga projektledaren om
hur åtgärderna har framskridit innan den
verkställer utbetalningen till
stödmottagaren för den stödberättigande
åtgärden , så att projektledaren kan
säkerställa att stödmottagarna respekterar
tidsfristerna.

Ändringsförslag 9
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Förslag till förordning
Skäl 9
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)
Unionens finansiella stöd bör inte
påverka exporten av produkter, utrustning
eller teknik, och det bör inte heller påverka
medlemsstaternas befogenheter när det
gäller politiken för export av
försvarsrelaterade produkter. Unionens
finansiella stöd bör inte påverka
medlemsstaternas politik för export av
försvarsrelaterade produkter.

(9)
Unionens finansiella stöd bör inte
påverka exporten av produkter, utrustning
eller teknik, och det bör inte heller påverka
medlemsstaternas befogenheter när det
gäller politiken för export av
försvarsrelaterade produkter. Unionens
finansiella stöd bör inte påverka
medlemsstaternas politik för export av
försvarsrelaterade produkter som regleras
genom beslut 2008/944/GUSP.

Ändringsförslag 10
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 den gradvisa utformningen av
en gemensam försvarspolitik och
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 europeisk
försvarsteknik.

Motivering
Det handlar om den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik, och att stärka
den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen är ett sätt för att uppnå detta
övergripande mål.
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Ändringsförslag 11
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
etablerade i minst två olika medlemsstater.

(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
etablerade i minst tre olika medlemsstater.

Ändringsförslag 12
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 som främjar
driftskompatibilitet. 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.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 13
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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,
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.

(13) Eftersom programmet syftar till att
öka konkurrenskraften, effektiviteten i
samarbetet och integreringen avseende
unionens försvarsindustri och till att stödja
unionens strategiska och tekniska
oberoende på försvarsområdet, bör endast
enheter som är etablerade i unionen och
som utför praktisk kontroll av
medlemsstaterna eller invånarna i
medlemsstaterna kunna få stöd som direkta
stödmottagare eller underleverantörer.
För att säkerställa skyddet av väsentliga
säkerhetsintressen i unionen och dess
medlemsstater ska 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 land
utanför unionen, och de får inte heller
kontrolleras eller begränsas av
tredjeländer eller företag eller offentliga
organ i tredjeländer. De materiella,
immateriella och mänskliga resurserna
bör vara fria att användas utan
restriktioner med avseende på
tredjeländer. Ett företag som kontrolleras
av tredjeländer eller av enheter i
tredjeland eller dotterbolag till företag
som är belägna i tredje land i unionen bör
få stöd om unionens stöd till fullo
respekterar unionens och dess
medlemsstaters säkerhets- och
försvarsintressen och om de
medlemsstater som deltar i programmet
förser detta företag med
säkerhetsgodkännanden.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 14
Kommissionens förslag
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(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, som 23
medlemsstaters försvars- och
utrikesministrar enades om och
undertecknade den 13 november 2017,
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.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 16
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Främjande av innovation och
teknisk utveckling inom unionens
försvarsindustri bör ske på ett sätt som
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 gemmensamma
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.

(16) Främjande av innovation och
teknisk utveckling inom medlemsstaternas
försvarsindustri bör ske på ett sätt som
stämmer överens med unionens
säkerhetsintressen såsom de har
definierats inom ramen för den
gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken (Gusp) inklusive den
gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken (GSFP). Det bör även
göra det möjligt för medlemsstaternas
försvarsindustri att upprätthålla och
utveckla kompetens och kunnande och
bidra till att stärka unionens tekniska och
industriella oberoende. 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
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samarbete. Medlemsstaternas nationella
genomförandeplaner för permanent
strukturerat samarbete, bestående av
konkreta åtgärder, bör samordnas med
programmet. I förekommande fall bör
också regionala eller internationella
kooperativa kapacitetsinitiativ, till
exempel inom ramen för Nato, som gynnar
unionens säkerhets- och försvarsintressen
beaktas, och inte leda till dubbelt arbete.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(16a) Medlemsstaterna arbetar enskilt
och gemensamt med att utveckla,
producera och driva obemannade
luftfartyg, fordon och fartyg. Den
operativa användningen av dessa system
omfattar tillslag mot militära mål.
Forskning och utveckling i samband med
att sådana system utvecklas – militära och
civila – har fått stöd från unionens
fonder, och meningen är att detta kommer
att fortsätta i framtiden, eventuellt även
inom ramen för detta program. Ingenting
i denna förordning bör hindra en laglig
användning av de tekniker och produkter
som utvecklas inom programmet.

Ändringsförslag 17
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

(18) För att säkerställa att de
finansierade åtgärderna kommer att bidra
till konkurrenskraften inom den europeiska
försvarsindustrin bör de vara
marknadsorienterade och efterfrågestyrda, i
syfte att konsolidera den europeiska
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gemensamt producera och köpa in den
färdiga produkten eller tekniken, eventuellt
på ett samordnat sätt, bör beaktas i
tilldelningskriterierna.

efterfrågan på försvarsmaterial. 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.

Motivering
Det måste undvikas att programmet betraktas som ett sätt att främja vår vapenexport (genom
konkurrenskraft).
Ändringsförslag 18
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 30 % av de sammanlagda
biståndsberättigande kostnaderna för
åtgärden, inklusive en del av den indirekta
kostnaden för åtgärden, i den mening som
avses i artikel 126 i förordning (EU,
Euratom) nr 966/2012, när den gäller
systemprototyper, 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.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 20
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Eftersom unionens stöd syftar till
att öka sektorns konkurrenskraft och endast
avser det specifika utvecklingsskedet, bör
kommissionen inte ha äganderätt eller
immateriella rättigheter när det gäller de
produkter eller den teknik som de

(20) Eftersom unionens stöd syftar till
att öka sektorns konkurrenskraft och endast
avser det specifika utvecklingsskedet, bör
unionen inte ha äganderätt eller
immateriella rättigheter när det gäller de
produkter eller den teknik som de
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finansierade åtgärderna resulterat i. De
tillämpliga systemen för immateriella
rättigheter kommer att fastställas av
stödmottagarna i ett kontrakt.

finansierade åtgärderna resulterat i. De
tillämpliga systemen för immateriella
rättigheter kommer att fastställas av
stödmottagarna i ett kontrakt. Resultaten
av de åtgärder som fått finansiering via
programmet bör inte kontrolleras eller
begränsas av ett tredjeland eller en enhet i
ett tredjeland.

Ändringsförslag 20
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
flerårigt arbetsprogram i enlighet med
målen för programmet, särskilt målet för
konkurrenskraft. Kommissionen bör vid
inrättandet av arbetsprogrammet biträdas
av en kommitté med företrädare från
medlemsstaterna i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011 (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 betonar små och medelstora företags
roll samt medelstora börsnoterade
företags roll och deras gränsöverskridande
deltagande, och att därför avsätta en andel
på minst 20 % av den totala budgeten för
sådana åtgärder.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Skäl 25
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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
lägesrapport efter första året av
genomförandet och en rapport om
genomförandet vid programmets slut. I
dessa rapporter bör man analysera
utvecklingen av den industriella
kompetensen och försvarskapaciteten
samt även förenligheten med unionens
och medlemsstaternas utrikespolitiska
mål, den finansiella verksamheten när det
gäller det ekonomiska resultatet och om
möjligt effekterna av genomförandet. De
bör också analysera och främja små och
medelstora företags samt medelstora
börsnoterade företags gränsöverskridande
deltagande i projekt som omfattas av
programmet samt deras deltagande i den
globala värdekedjan. Rapporterna bör
även innehålla information om
stödmottagarnas ursprung.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(25a) Kommissionen och
medlemsstaterna bör garantera ett så brett
främjande som möjligt av programmet för
att öka dess effektivitet och därmed
förbättra försvarsindustrins och
försvarskapacitetens konkurrenskraft i
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska ha följande mål:
AD\1143849SV.docx
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gemensam försvarspolitik i enlighet med
artikel 2.4 i EUF-fördraget för att öka
samarbetet mellan medlemsstaterna och
medlemsstaternas och unionens
handlingsfrihet samt för att anpassa de
utrikespolitiska och säkerhetsmässiga
behoven till den operativa kapaciteten och
i enlighet med de gemensamma
försvarskapacitetsprioriteringar som
medlemsstaterna enats om inom ramen
för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken (GSFP) ska programmet
ha följande mål:

Ändringsförslag 24
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 och det ska leda till
tekniskt och industriellt oberoende genom
stöd till åtgärder som vidtas på unionens
territorium för försvarsteknik och
försvarsprodukter som befinner sig i
utvecklingsskedet.

Ändringsförslag 25
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 stödja, stimulera och
balansera det gränsöverskridande
samarbetet mellan företag, inklusive
främja små och medelstora företags såväl
som medelstora börsnoterade företags och
forskningscentrums deltagande i
värdekedjorna för försvarsteknik eller
försvarsprodukter samtidigt som
överlappning av industriell kompetens
och utträngningseffekter för nationella
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försvarsinvesteringar ska undvikas. I
förekommande fall och med hänsyn till
att onödig överlappning bör undvikas ska
regionala eller internationella
samarbetsinitiativ, såsom dem inom
ramen för Nato, som gynnar unionens
säkerhets- och försvarsintressen, också
beaktas.

Ändringsförslag 26
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 således bidra till att
överbrygga klyftan mellan forskning och
utveckling genom att uppmuntra
produktion av undersökta produkter och
tekniker och för att på så sätt stödja den
europeiska försvarsindustrins
konkurrenskraft på den inre och den
globala marknaden, vid behov genom
konsolidering.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(ca) Det ska främja den
driftskompatibilitet och förbättrade
standardisering som krävs för att
genomföra samarbetsprojekt och stödja
en gemensam definition av tekniska
specifikationer.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.
Kommissionen ska genomföra
unionens ekonomiska bistånd i enlighet
med förordning (EU, Euratom) nr
966/2012, antingen direkt eller indirekt
genom att uppgifter som ingår i
budgetgenomförandet anförtros de
enheter som anges i artikel 58.1 c i den
förordningen.

3.
Kommissionen ska genomföra
unionens ekonomiska bistånd i enlighet
med artikel 58.1 a i förordning (EU,
Euratom) nr 966/2012.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.
Om medlemsstaterna utser en
projektledare ska kommissionen verkställa
utbetalningen till stödberättigade mottagare
efter det att den underrättat
projektledaren.

4.
Medlemsstaterna ska utse en
projektledare som fullgör kontraktet i
deras namn och ska underrätta
kommissionen om när utbetalningen till
stödberättigade mottagare ska verkställas.
De stödberättigade mottagarna i
konsortiet ska utse en egen projektledare,
som ska samarbeta med den projektledare
som utsetts av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 30
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 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, som kommer att skapa ett
verkligt mervärde på unionens territorium
enligt följande:
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Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led -a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(-a)
Studier, t.ex.
genomförbarhetsstudier och andra
kompletterande åtgärder.

Ändringsförslag 32
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 utifrån vilka en
sådan utformning har utvecklats, som kan
innefatta deltester för att minska risken i
en industriell eller representativ miljö.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)
Studier, t.ex.
genomförbarhetsstudier och andra
kompletterande åtgärder.

(f)
Utveckling av tekniker eller
tillgångar som effektiviserar hela
livscykeln för försvarsprodukter och
försvarsteknik.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
Kommissionens förslag
2.

Ändringsförslag

Åtgärden ska genomföras genom
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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.

samarbete mellan minst tre företag som är
etablerade i minst tre olika medlemsstater
och ska fortsätta att vara öppen för andra
företag med bas i andra medlemsstater.
Inget av dessa tre företag som är
stödmottagare ska direkt eller indirekt
genomgå faktisk kontroll av samma enhet
eller kontrollera varandra.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
3a.
Resultaten av åtgärderna inom
ramen för detta program ska under inga
omständigheter kontrolleras av
tredjeländer eller enheter som är
etablerade utanför unionen.

Ändringsförslag 36
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:

(a)
punkt 1 a måste åtgärden utgå från
ett gemensamt kapacitetskrav,
(b)
punkt 1 - a och punkterna 1 b–e
ska åtgärden grundas på gemensamma
tekniska specifikationer och främja
driftskompatibilitet.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4b (ny)

PE612.300v02-00

SV

22/37

AD\1143849SV.docx

Kommissionens förslag

Ändringsförslag
4b.
Produktrelaterade åtgärder som
avser massförstörelsevapen och
tillhörande stridsspetsteknik,
produktrelaterade åtgärder avseende
förbjudna vapen och förbjuden
ammunition, vapen som inte är förenliga
med internationell humanitär rätt, såsom
klusterammunition, och relaterade
aspekter i linje med konventionen om
klustervapen, antipersonella landminor,
och relaterade aspekter i linje med
konventionen om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av
truppminor och förstörelse av sådana,
brandvapen, däribland vit fosfor,
ammunition med utarmat uran och helt
självstyrande vapen som gör det möjligt
att genomföra attacker utan mänsklig
kontroll, är inte stödberättigande.
Produktrelaterade åtgärder som avser
handeldvapen och lätta vapen, om de
främst utvecklas för export, det vill säga
när ingen medlemsstat har krävt att
åtgärden utförs, är inte stödberättigade.

Ändringsförslag 38
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

1.
Stödmottagare och deras
underleverantörer ska vara offentliga eller
privata företag som är etablerade i
unionen. Infrastruktur samt alla
anläggningar, tillgångar och resurser som
används av stödmottagarna, inbegripet
underleverantörer och andra tredje parter, i
åtgärder som finansieras inom ramen för
programmet ska vara belägna på
medlemsstaternas territorium under hela
den tid som åtgärden eller produktionen
pågår. Användningen av denna
infrastruktur och dessa anläggningar,
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programmet vara belägna på
medlemsstaternas territorium under hela
den tid som åtgärden pågår.

tillgångar och resurser får inte
kontrolleras eller begränsas av
tredjeländer eller enheter i tredjeländer.
Det företag som har den yttersta
kontrollen över stödmottagarna bör ha sitt
huvudkontor i unionen.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1a.
Genom undantag från punkt 1 och
förutsatt att detta inte skulle strida mot
unionens säkerhets- och försvarsintressen
såsom dessa fastställs inom ramen för den
gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken enligt avdelning V i
EU-fördraget, och förutsatt att det finns
tillräckliga garantier för att skydda dessa
intressen, gäller följande:
(a)
Produkter, tillgångar eller tekniker
som inte är belägna i unionen får
användas av stödmottagare i situationer
då det inte finns något likvärdigt
alternativ i unionen, förutsatt att detta
inte skulle strida mot unionens säkerhetsoch försvarspolitiska intressen.
(b)
Stödmottagare får samarbeta med
företag utanför unionens territorium när
det gäller åtgärder som finansieras genom
programmet. Dessa företag ska inte få
finansiering genom programmet.
Stödmottagarna ska få och behålla
tillgång till alla immateriella rättigheter
som hänför sig till de företags åtgärder
som är etablerade utanför unionens
territorium och som är nödvändiga för att
skydda unionens och medlemsstaternas
strategiska intresse som anges i denna
förordning, i arbetsprogrammet och i
genomförandeakter inom ramen för
programmet.
(c)
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som är beläget i en EES-medlemsstat kan
vara en underleverantör om det är
nödvändigt för slutförandet av ett projekt,
och om inte samma vara och/eller tjänst
kan erhållas från ett litet eller medelstort
företag i en medlemsstat.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1b.
Om en enhet i leveranskedjan,
oavsett på vilken underleverantörsnivå,
deltar i ett kritiskt skede av processen eller
i en betydande del av verksamheten, ska
denna uppfylla samma kriterier för
stödberättigande som stödmottagarna och
deras underleverantörer.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1c (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1c.
Om en ändring sker när det gäller
den effektiva kontrollen över ett företag
som deltar i programmet bör det berörda
företaget utan dröjsmål informera
kommissionen och den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där det är
etablerat.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2a.
Företag som har bankkonton,
direkt eller genom dotterbolag eller
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deltagande företag, i rättsområden som
klassificeras som skatteparadis av OECD
eller unionen, ska inte få finansiering.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2b.
Medlemsstaterna bör, i samarbete
med Europeiska försvarsorganisationen
och utrikestjänsten, säkerställa att
information om programmet distribueras
på ett tillfredsställande sätt så att små och
medelstora företag får tillgång till
information som rör programmet.

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga sökande ska skriftligen försäkra
att de är fullt medvetna om och efterlever
tillämplig nationell lagstiftning och
unionslagstiftning samt bestämmelser
avseende verksamhet på försvarsområdet.

En medlem av ett konsortium som vill
delta i en åtgärd ska skriftligen försäkra att
de är fullt medvetna om och efterlever
tillämplig nationell lagstiftning och
unionslagstiftning samt bestämmelser
avseende verksamhet på försvarsområdet,
inklusive rådets gemensamma ståndpunkt
2008/944/GUSP av den 8 december 2008
om fastställande av gemensamma regler
för kontrollen av export av militär teknik
och krigsmateriel, gemenskapens ordning
för kontroll av export, överföring,
förmedling och transport av föremål med
dubbla användningsområden och den
relevanta nationella lagstiftningen om
exportkontroll.

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
Om unionens ekonomiska bistånd
tillhandahålls i form av ett bidrag ska de
medlemmar av ett konsortium som vill
delta i en åtgärd utse en av medlemmarna
till samordnare, vilket ska anges i
bidragsavtalet. Samordnaren ska vara
huvudkontaktpunkt mellan medlemmarna i
konsortiet gentemot kommissionen eller
det berörda finansieringsorganet, om inte
annat föreskrivs i bidragsavtalet eller om
samordnaren underlåter att fullgöra sina
skyldigheter enligt bidragsavtalet.

1.
Om unionens ekonomiska bistånd
tillhandahålls i form av ett bidrag ska de
medlemmar av ett konsortium som vill
delta i en åtgärd utse en av medlemmarna
till samordnare, vilket ska anges i
bidragsavtalet. Samordnaren ska vara
huvudkontaktpunkt mellan medlemmarna i
konsortiet gentemot kommissionen eller
det berörda finansieringsorganet, om inte
annat föreskrivs i bidragsavtalet eller om
samordnaren underlåter att fullgöra sina
skyldigheter enligt bidragsavtalet.
Samordnaren ska regelbundet rapportera
till unionens institutioner om de
finansierade åtgärdernas status.

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
De medlemmar av ett konsortium
som deltar i en åtgärd ska ingå ett internt
avtal som fastställer deras rättigheter och
skyldigheter med avseende på
genomförandet av åtgärden (i enlighet med
bidragsavtalet), utom i vederbörligen
motiverade fall som anges i
arbetsprogrammet eller i meddelandet om
ansökningsomgång.

2.
De medlemmar av ett konsortium
som deltar i en åtgärd ska ingå ett internt
avtal som fastställer deras rättigheter och
skyldigheter med avseende på
genomförandet av åtgärden, inklusive
utfärdandet av de immateriella rättigheter
som är knutna till de nya produkterna (i
enlighet med bidragsavtalet), utom i
vederbörligen motiverade fall som anges i
arbetsprogrammet eller i meddelandet om
ansökningsomgång.

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 10
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10
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Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterier

Åtgärder som föreslås för finansiering
inom ramen för programmet ska utvärderas
på grundval av följande kumulativa
kriterier:

Åtgärder som föreslås för finansiering
inom ramen för programmet ska utvärderas
på ett öppet sätt, baserat på objektiva och
mätbara parametrar och med hänsyn till
programmets övergripande mål, och
framför allt för att stödja, stimulera och
förstärka det gränsöverskridande
samarbetet mellan företag på grundval av
följande kriterier:
(- a) Bidrag till unionens säkerhetsoch försvarspolitiska intressen genom att
stärka den försvarsteknik som bidrar till
att genomföra de
kapacitetsutvecklingsprioriteringar som
unionens medlemsstater gemensamt har
enats om inom ramen för
kapacitetsutvecklingsplanen eller den
samordnade årliga försvarsöversynen,
och i tillämpliga fall, inom ramen för
regionala och internationella
samarbetsavtal.

(a)

Spetskompetens.

(a)
Bidrag till spetskompetens, resultat
och konkurrens i industrin genom att visa
att det föreslagna arbetet leder till
mätbara förbättringar och stora fördelar
jämfört med befintliga produkter eller
befintlig teknik, eller när syftet med
projektet är att utveckla en kritisk eller en
banbrytande teknik.
(aa) Praktisk genomförbarhet, framför
allt genom att stödmottagarna visar att de
återstående kostnaderna för den
stödberättigande åtgärden täcks av annan
finansiering, t.ex. bidrag från
medlemsstaterna och finansiering från
privata källor.

(b)
Bidrag till innovation och teknisk
utveckling av försvarsindustrin och
därmed främjande av unionens industriella
oberoende på området för försvarsteknik.
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(b)
Bidrag till innovation, särskilt
genom att visa att de föreslagna
åtgärderna omfattar banbrytande eller
nyskapande koncept och metoder och nya
lovande framtida förbättringar på det
tekniska området eller tillämpning av
teknisk eller koncept som tidigare inte har
tillämpats i försvarssektorn och därmed
till teknisk utveckling av försvarsindustrin
och främjande av unionens industriella
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oberoende på området för försvarsteknik i
förhållande till kapacitetskraven i den
gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken.
(ba) Bidrag till enhetliga tekniska
specifikationer.
(bb) Den andel av den totala budgeten
för åtgärden som ska anslås på ett sätt
som möjliggör deltagande av små och
medelstora företag som är etablerade i
unionen och som tillför mervärde,
antingen som medlemmar i konsortiet
eller som underleverantörer, särskilt små
och medelstora företag som inte är
etablerade i de medlemsstater där företag
i konsortiet är etablerade.
(bc) Bidrag till större effektivitet och
minskade kostnader i den europeiska
försvarsindustrin genom mindre
dubbelarbete och färre överlappningar.
(bd) Ökat eller nytt gränsöverskridande
samarbete.
(c)
Bidrag till unionens säkerhetsoch försvarspolitiska intressen genom att
stärka den försvarsteknik som bidrar till
att genomföra de
kapacitetsutvecklingsprioriteringar som
unionens medlemsstater har enats om.
(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.
(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.
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(e)
För de åtgärder som beskrivs i
artikel 6.1 b–e avses bidrag till en mer
effektiv integrering av den europeiska
försvarssektorn genom att stödmottagarna
visar att medlemsstaterna har förklarat att
de gemensamt använder, äger eller
underhåller eller avser att gemensamt
använda, äga eller underhålla den färdiga
produkten eller tekniken på ett samordnat
sätt.
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(Leden c och d i kommissionens text har blivit leden –a respektive aa i parlamentets
ändringsförslag. Leden –a och aa har också ändrats.)
Ändringsförslag 48
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 får
inte överstiga 30 % av den
stödberättigande kostnaden för åtgärden
när det gäller prototypåtgärder som
definieras i artikel 6.1 b. I alla andra fall
får biståndet täcka upp till den totala
kostnaden för åtgärden.

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
När det gäller en åtgärd som
utarbetas av en stödmottagare som avses i
artikel 7.2 kan finansieringsgraden höjas
med ytterligare 10 procentenheter.

2.
När det gäller en åtgärd som
utarbetas av en stödmottagare inom ramen
för det permanenta strukturerade
samarbete som avses i artikel 7.2 kan
finansieringsgraden höjas med ytterligare
10 procentenheter.

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2a.
Om ett konsortium utvecklar en
åtgärd enligt definitionen i artikel 6.1 och
åtar sig att anslå minst 5 % av åtgärdens
stödberättigande kostnad till små och
medelstora företag samt medelstora
börsnoterade företag som är etablerade i
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unionen, får finansieringsgraden höjas
med ytterligare procentenheter
motsvarande den procentandel av
åtgärdens kostnad som tilldelats dem,
dock med högst 10 procentenheter. Denna
ytterligare procentandel av finansieringen
får höjas till en procentandel motsvarande
den dubbla kostnaden för den åtgärd som
tilldelas små och medelstora företag som
är etablerade i andra medlemsstater än de
medlemsstater där konsortiets företag som
inte är små eller medelstora företag är
etablerade.

Ändringsförslag 51
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.

Unionen 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.

Ändringsförslag 52
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, typen av
finansiering och den tilldelade budgeten,
inklusive den högsta finansieringsgraden,
medlemsstaternas åtagande att finansiera
deras genomförande samt de önskade
kategorierna stödberättigande åtgärder
enligt definitionen i artikel 6.1, i lämpliga
fall inklusive utvärderingsmetoden
inbegripet viktningar och minimikrav för
fullgörandet av tilldelningskriterierna.
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Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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, vars syfte är att
främja det europeiska samarbetet, ska
säkerställa att en lämplig andel på minst
20 % av den totala budgeten avsätts för
särskilda åtgärder som gör det möjligt för
små och medelstora företag och/eller
medelstora börsnoterade företag att delta
över gränserna – en specifik kategori
projekt avsedda för små och medelstora
företag och/eller medelstora börsnoterade
företag ska fastställas av
arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Kommissionen ska med stöd av
oberoende experter utvärdera de förslag
som lämnas in till följd av meddelandet om
ansökningsomgång på grundval av
tilldelningskriterierna i artikel 10.

2.
Kommissionen ska med stöd av
oberoende experter som ska godkännas på
medlemsstaternas begäran utvärdera de
förslag som lämnas in till följd av
meddelandet om ansökningsomgång på
grundval av kriterierna för
stödberättigande och
tilldelningskriterierna i artiklarna 6, 7, 9
och 10. Ett nära samarbete mellan
regeringar (som enda kunder), industrier
(som huvudleverantörer) och
organisationer inom forskning och
teknisk utveckling är avgörande för
programmets framgång.
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Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
Kommissionen ska biträdas av en
kommitté. Denna kommitté ska vara en
kommitté i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska
försvarsbyrån ska inbjudas som observatör.

1.
Kommissionen ska biträdas av en
kommitté. Denna kommitté ska vara en
kommitté i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011 och ska bestå
av företrädare för medlemsstaterna och
ledas av en företrädare för kommissionen.
Europeiska försvarsbyrån ska inbjudas att
bidra som observatör. Även Europeiska
utrikestjänsten ska genom sina relevanta
strukturer bistå kommittén i dess arbete.

Motivering
Genom ändringen tydliggörs att EDA bör ha en företrädare i kommittén som har rätt att yttra
sig men inte rösta. Detsamma gäller för utrikestjänsten. Detta motsvarar upplägget i EDA:s
styrelse med ombytta roller för kommissionen och EDA.
Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Om det hänvisas till denna punkt
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011
tillämpas.

2.
Om det hänvisas till denna punkt
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011
tillämpas. Om kommittén inte avger något
yttrande, ska kommissionen inte anta
utkastet till genomförandeakt och artikel
5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr
182/2011 ska tillämpas.

Motivering
Eftersom försvaret ligger inom medlemsstaternas ansvarsområde bör kommissionen gå
vidare endast om programkommittén avger ett positivt yttrande.

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
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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 och
unionens höga representant för utrikes
frågor och
säkerhetspolitik/kommissionens vice
ordförande 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 det gränsöverskridande
deltagandet, även bland medelstora
börsnoterade företag, i projekt inom
ramen för programmet samt medelstora
börsnoterade företags deltagande i
värdekedjorna för försvarsteknik och
försvarsprodukter. Rapporten bör också
innehålla information om
stödmottagarnas ursprung, och när så är
möjligt, information om fördelningen av
de immateriella rättigheter som skapas.

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
2a.
Kommissionen ska i slutet av
programmets första år tillhandahålla en
lägesrapport som ska innehålla en
bedömning av programstyrningen,
utnyttjandegrader,
projekttilldelningsresultat, inbegripet små
och medelstora företags och medelstora
börsnoterade företags deltagande samt
deras grad av gränsöverskridande
deltagande, och den finansiering som
beviljats i enlighet med artikel 190 i
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kommissionens delegerade förordning
(EU) nr 1268/12 enligt artikel 14.1.
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