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ÄNDRINGSFÖRSLAG
Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)
Fonden skulle bidra till
upprättandet av en stark, konkurrenskraftig
och innovativ försvarsindustriell och
försvarsteknisk bas och gå hand i hand med
unionens initiativ för en mer integrerad
europeisk försvarsmarknad, särskilt de två
direktiv6 om upphandling respektive
överföring av försvarsrelaterade produkter
inom EU som antogs 2009.

(2)
Fonden skulle bidra till
upprättandet av en stark, konkurrenskraftig
och innovativ försvarsindustriell och
försvarsteknisk bas och gå hand i hand med
unionens initiativ för en mer integrerad
europeisk försvarsmarknad, särskilt de två
direktiv6 om upphandling respektive
överföring av försvarsrelaterade produkter
inom EU som antogs 2009. Fonden
kommer att utgöra hörnstenen i en sund
europeisk försvarsindustripolitik.

_________________

_________________

6

6

Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/43/EG om förenkling av villkoren för
överföring av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen (EUT L 146,
10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/81/EG om samordning
av förfarandena vid tilldelning av vissa
kontrakt för byggentreprenader, varor och
tjänster av upphandlande myndigheter och
enheter på försvars- och säkerhetsområdet
(EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/43/EG om förenkling av villkoren för
överföring av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen (EUT L 146,
10.6.2009, s. 1). Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/81/EG om samordning
av förfarandena vid tilldelning av vissa
kontrakt för byggentreprenader, varor och
tjänster av upphandlande myndigheter och
enheter på försvars- och säkerhetsområdet
(EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)
I enlighet med ett integrerat
tillvägagångssätt och i syfte att bidra till
ökad konkurrenskraft och
AD\1168888SV.docx
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I enlighet med ett integrerat
tillvägagångssätt och i syfte att bidra till
ökad konkurrenskraft och
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innovationskapacitet inom unionens
försvarsindustri bör en europeisk
försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till
att stärka konkurrenskraften, innovationen,
effektiviteten och oberoendet hos unionens
försvarsindustri och därigenom bidra till
unionens strategiska oberoende genom stöd
till gränsöverskridande samarbete mellan
medlemsstaterna och mellan företag,
forskningscentrum, nationella
förvaltningar, internationella organisationer
och universitet, i forsknings- och
utvecklingsfaserna för försvarsprodukter
och försvarsteknik. För att uppnå mer
innovativa lösningar och en öppen inre
marknad bör fonden stödja
gränsöverskridande deltagande av små och
medelstora företag och medelstora
börsnoterade företag på försvarsområdet.

innovationskapacitet inom unionens
försvarsindustri bör en europeisk
försvarsfond inrättas. Fonden bör syfta till
att stärka konkurrenskraften, innovationen,
effektiviteten och oberoendet hos unionens
försvarsindustri och därigenom bidra till
unionens strategiska oberoende,
förbättring av medlemsstaternas
försvarskapacitet och främjande av
unionens säkerhets- och försvarsintressen
i enlighet med ramen för den
gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken, genom stöd till
gränsöverskridande samarbete mellan
medlemsstaterna och mellan företag,
forskningscentrum, nationella
förvaltningar, internationella organisationer
och universitet, i forsknings- och
utvecklingsfaserna för försvarsprodukter
och försvarsteknik. För att uppnå mer
innovativa lösningar och en öppen inre
marknad bör fonden stödja
gränsöverskridande deltagande av små och
medelstora företag och medelstora
börsnoterade företag och främja deras
inkluderande i gränsöverskridande
leveranskedjor på försvarsområdet.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(6a) Fonden bör ge tillräckligt stöd till
forskning och utveckling inom
banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 9
Kommissionens förslag
(9)

Eftersom syftet med fonden är att
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(9)
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Eftersom syftet med fonden är att
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främja konkurrenskraft och innovation
inom unionens försvarsindustri genom stöd
och komplement till samarbetsinriktad
försvarsforskning och teknisk verksamhet
samt att minska riskerna i utvecklingsfasen
av samarbetsprojekt, bör forsknings- och
utvecklingsåtgärder kopplade till en
försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna
få stöd från fonden. Detta bör också gälla
för uppgradering, inklusive
interoperabilitet, av befintliga
försvarsprodukter och befintlig
försvarsteknik.

främja konkurrenskraft, effektivitet och
innovation inom unionens försvarsindustri
genom stöd och komplement till
samarbetsinriktad försvarsforskning och
teknisk verksamhet samt att minska
riskerna i utvecklingsfasen av
samarbetsprojekt, bör forsknings- och
utvecklingsåtgärder kopplade till en
försvarsprodukt eller försvarsteknik kunna
få stöd från fonden. Detta bör också gälla
för uppgradering, inklusive
interoperabilitet, av befintliga
försvarsprodukter och befintlig
försvarsteknik.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 10
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Eftersom syftet med fonden i
synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan
rättsliga enheter och EU:s medlemsstater
bör en åtgärd kunna finansieras endast om
den genomförs genom samarbete mellan
minst tre rättsliga enheter som är baserade i
minst tre olika medlemsstater och/eller
associerade länder. Minst tre av dessa
stödberättigade rättliga enheter som är
etablerade i minst två olika medlemsstater
och/eller associerade länder bör varken
direkt eller indirekt stå under faktisk
kontroll av samma enhet eller kontrollera
varandra. För att öka samarbetet mellan
medlemsstaterna bör fonden stödja
gemensam förkommersiell upphandling.

(10) Eftersom syftet med fonden i
synnerhet är att fördjupa samarbetet och
stärka konkurrenskraften mellan rättsliga
enheter och EU:s medlemsstater bör en
åtgärd kunna finansieras endast om den
genomförs genom samarbete mellan minst
tre rättsliga enheter som är baserade i minst
tre olika medlemsstater och/eller
associerade länder. Minst tre av dessa
stödberättigade rättliga enheter som är
etablerade i minst tre olika medlemsstater
och/eller associerade länder bör varken
direkt eller indirekt stå under faktisk
kontroll av samma enhet eller kontrollera
varandra. För att öka samarbetet mellan
medlemsstaterna bör fonden stödja
gemensam förkommersiell upphandling.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 15
Kommissionens förslag
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(15) Om en utvecklingsåtgärd som stöds
genom fonden leds av en projektledare som
utsetts av medlemsstaterna eller
associerade länder, bör kommissionen
informera projektledaren innan den
verkställer utbetalningen till
stödmottagaren så att projektledaren kan
säkerställa att stödmottagarna håller
tidsfristerna. Projektledaren skulle under
vissa omständigheter kunna lämna sina
synpunkter till kommissionen om
framstegen med åtgärden så att
kommissionen kan bekräfta huruvida
villkoren för att verkställa utbetalningen är
uppfyllda.

(15) Om en utvecklingsåtgärd som stöds
genom fonden leds av en projektledare som
utsetts av medlemsstaterna eller
associerade länder, bör kommissionen
informera projektledaren innan den
verkställer utbetalningen till
stödmottagaren så att projektledaren kan
säkerställa att stödmottagarna håller
tidsfristerna. Projektledaren bör lämna sina
synpunkter till kommissionen om
framstegen med åtgärden så att
kommissionen kan bekräfta huruvida
villkoren för att verkställa utbetalningen är
uppfyllda.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(21a) Åtgärder med deltagande av
gränsöverskridande små och medelstora
företag bidrar till att öppna upp
leveranskedjorna samt till fondens mål.
Sådana åtgärder bör därför vara
berättigade till en högre finansieringssats,
som bör gynna alla enheter som deltar i
konsortiet.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22a) För att kunna hantera den ökade
instabiliteten och de ökade konflikterna i
unionens grannskap, liksom de nya
säkerhetsriskerna och geopolitiska hoten,
måste medlemsstaterna och unionens
institutioner identifiera gemensamma
risker och hot och fastställa gemensamma
PE627.021v02-00
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säkerhetsintressen, strategier och
kapacitetsbehov, vilket skulle kunna ske
via en EU-vitbok om säkerhet och försvar
samt genom fastställda förfaranden som
exempelvis mekanismen för
kapacitetsutveckling.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 23
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Innovation och teknisk utveckling
inom unionens försvarsindustri bör främjas
på ett sätt som är förenligt med unionens
säkerhets- och försvarsintressen. Åtgärdens
bidrag till dessa intressen och till de
forsknings- och kapacitetsprioriteringar på
försvarsområdet som medlemsstaterna
gemensamt kommit överens om bör därför
vara ett kriterium för tilldelning. Inom
unionen kartläggs brister som rör
gemensam forskning och kapacitet på
försvarsområdet inom ramen för den
gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken, särskilt genom den
överbryggande strategiska
forskningsagendan och
kapacitetsutvecklingsplanen. Andra
unionsprocesser, såsom den samordnade
årliga försvarsöversikten och det
permanenta strukturerade samarbetet,
kommer att stödja genomförandet av
relevanta prioriteringar genom
kartläggning och vidareutveckling av
möjligheter till fördjupat samarbete i syfte
att förverkliga EU:s ambitioner på
säkerhets- och försvarsområdet. När så är
lämpligt bör även hänsyn tas till regionala
och internationella prioriteringar, inklusive
inom ramen för Nato, om de är förenliga
med unionens prioriteringar och inte
hindrar någon medlemsstat eller något
associerat land från att delta, och med
beaktande av att onödig överlappning bör

(23) Innovation och teknisk utveckling
inom unionens försvarsindustri bör främjas
på ett sätt som tjänar unionens och
medlemsstaternas säkerhets- och
försvarsintressen. Med beaktande av de
specifika egenskaperna i
försvarsbranschen, bör alla åtgärder på
området ha en djupgående samordning
och vara förenliga med den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken och dess
prioriteringar. Åtgärdens bidrag till dessa
intressen och till de forsknings- och
kapacitetsprioriteringar på försvarsområdet
som medlemsstaterna gemensamt kommit
överens om bör därför vara ett kriterium
för tilldelning. Inom unionen kartläggs
brister som rör gemensam forskning och
kapacitet på försvarsområdet inom ramen
för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken, särskilt genom
mekanismen för kapacitetsutveckling.
Andra unionsprocesser, såsom den
samordnade årliga försvarsöversikten och
det permanenta strukturerade samarbetet,
kommer att stödja genomförandet av
relevanta prioriteringar genom
kartläggning och vidareutveckling av
möjligheter till fördjupat samarbete i syfte
att förverkliga EU:s ambitioner på
säkerhets- och försvarsområdet. När så är
lämpligt bör även hänsyn tas till regionala
och internationella prioriteringar, inklusive
inom ramen för Nato, om de är förenliga
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undvikas.

med unionens prioriteringar och inte
hindrar någon medlemsstat eller något
associerat land från att delta, och med
beaktande av att onödig överlappning bör
undvikas.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(24a) Fonden bör även beakta
handlingsplanen för militär rörlighet
inom ramen för Fonden för ett
sammanlänkat Europa, den europeiska
fredsfaciliteten för att bland annat stödja
Gusps och GSFP:s uppdrag samt arbetet
för att bekämpa hybridhot som,
tillsammans med
kapacitetsutvecklingsplanen, den
samordnade årliga försvarsöversikten och
Pesco, bidrar till att koordinera
kapacitetsplanering, utveckling,
upphandling och insatser.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 25
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Kommissionen kommer att beakta
övrig verksamhet som finansieras genom
ramprogrammet Horisont Europa i syfte att
undvika onödig överlappning och
säkerställa korsbefruktning mellan civil
forskning och forskning på
försvarsområdet.

(25) Kommissionen kommer att beakta
övrig verksamhet som finansieras genom
ramprogrammet Horisont Europa i syfte att
undvika onödig överlappning och
säkerställa korsbefruktning och synergier
mellan civil forskning och forskning på
försvarsområdet och se till att
Horisont Europa förblir ett helt och hållet
civilt forskningsprogram.

Ändringsförslag 12
PE627.021v02-00
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Förslag till förordning
Skäl 31
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Kommissionen bör upprätta årliga
eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med
målen för fonden. Kommissionen bör vid
upprättandet av arbetsprogrammet biträdas
av en kommitté med företrädare för
medlemsstaterna. I syfte att dra nytta av sin
expertkunskap inom försvarssektorn
kommer Europeiska försvarsbyrån att få
status som observatör i kommittén. Med
hänsyn till särdragen på försvarsområdet
bör även Europeiska utrikestjänsten bistå
kommittén med företrädare för
medlemsstaterna.

(31) Kommissionen bör upprätta årliga
eller fleråriga arbetsprogram i enlighet med
målen för fonden. Arbetsprogrammen bör
beakta de första erfarenheterna från
genomförandet av det europeiska
försvarsindustriella
utvecklingsprogrammet, pilotprojektet och
den förberedande åtgärden för
försvarsrelaterad forskning.
Kommissionen bör vid upprättandet av
arbetsprogrammet biträdas av en kommitté
med företrädare för medlemsstaterna. I
syfte att dra nytta av sin expertkunskap
inom försvarssektorn kommer Europeiska
försvarsbyrån att få status som observatör i
kommittén. Med hänsyn till särdragen på
försvarsområdet bör även Europeiska
utrikestjänsten bistå kommittén med
företrädare för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(46a) Direktiv 2009/43/EG syftar till att
förenkla villkoren för överföring av
försvarsrelaterade produkter inom
unionen. Direktivet minskar hindren utan
att äventyra den nationella kontrollen
över viktiga försvars- och
säkerhetsintressen. Användningen av
generella överföringstillstånd för fonden
minskar väsentligt den administrativa
bördan för leverantörer som avser att
delta i programmet. Kommissionen bör,
på uppdrag av medlemsstater och
associerade tredjeländer, kunna fungera
som en central kontaktpunkt för
registrering av leverantörer och
regelbundet offentliggöra en förteckning
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över utfärdade generella
överföringstillstånd i Europeiska
unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 46b (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(46b) Företag som föreslår nya
försvarsrelaterade produkter eller
tekniker eller nya syften för befintliga
produkter eller tekniker omfattas av den
tillämpliga lagstiftningen. Om det inte
finns någon lagstiftning som enkelt kan
tillämpas bör de åta sig att följa en rad
universella etiska principer för
människors grundläggande rättigheter
och välfärd, skyddet av människans
genom, behandlingen av djur, bevarandet
av naturmiljöer, skyddet av kulturarv och
rättvist tillträde till globala gemensamma
resurser såsom rymden och cyberrymden.
Kommissionen bör säkerställa att förslag
granskas systematiskt för att fastställa
vilka åtgärder som ger upphov till
allvarliga etiska frågor och överlämna
dem för etisk bedömning. Åtgärder som
inte är etiskt godtagbara bör inte få stöd
från unionen.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 46c (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(46c) Rådet bör sträva efter att fastställa
ett beslut om användningen av väpnade
obemannade luftfartyg före den
[31 december 2020]. Innan detta beslut
har trätt i kraft kommer inga medel att
ställas till förfogande för att utveckla
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väpnade obemannade luftfartyg.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 46d (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(46d) Fonden bör stödja utveckling och
bedömning av banbrytande försvarsteknik
som på ett genomgripande sätt kan
förändra koncept och genomförande i
samband med försvarsfrågor.
Genomgripande ny kapacitet bör
tillhandahållas genom ett ekosystem för
innovation som innefattar den
akademiska världen, företag och statliga
institutioner, i enlighet med de
försvarskapacitetsprioriteringar som
medlemsstaterna enats om, i synnerhet
den reviderade
kapacitetsutvecklingsplanen och den
samordnade årliga försvarsöversikten.
Därigenom kommer unionen att kunna
utveckla kapacitet och koncept som
bygger på teknisk överlägsenhet, vilket
gör att unionen bättre kan skydda sina
medborgare och främja fred, säkerhet och
framsteg i Europa och världen.
Kommissionen bör inrätta en flexibel
struktur för att förvalta stödet till
utveckling och bedömning av
banbrytande försvarsteknik.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 46e (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(46e) Outnyttjade medel från det
särskilda målet för militär rörlighet inom
Fonden för ett sammanlänkat Europa
(FSE) bör användas för att stärka fonden.
Medlen bör användas för att främja
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projekt för militär rörlighet där utsikter
till dubbla användningsområden (civila
och militära) saknas inom ramen för
FSE, stärka stödet till banbrytande
försvarsteknik och göra det möjligt att
finansiera ytterligare åtgärder, i enlighet
med de försvarskapacitetsprioriteringar
som medlemsstaterna enats om.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 46f (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(46f) Försvarsrelaterade leveranser och
tjänster från icke-associerade tredjeländer
skulle kunna innebära att dessa länders
myndigheter måste utfärda exportlicenser.
Kommissionen, medlemsstaterna och
associerade tredjeländer liksom företag
som är etablerade i unionen skulle inte
kunna påverka sådana utfärdanden i
större omfattning. Nekande eller
upphävande av exportlicenser eller
vägran att bevilja exportlicenser för
uppföljningsåtgärder skulle kunna få
oacceptabla följder för den europeiska
försvarssektorns funktionssäkerhet och
unionens strategiska oberoende.
Kommissionen bör därför systematiskt
samla in uppgifter om vilka exportlicenser
från tredjeländer som behövs för
försvarsfondens projekt. Företag som
avser att delta i åtgärder som finansieras
genom fonden liksom företag som redan
deltar i sådana åtgärder bör göra
riskbedömningar av försvarsrelaterade
leveranser och tjänster från tredjeländer
och ge kommissionen dessa bedömningar.
Om det skulle bli oacceptabla följder för
den europeiska försvarssektorns
funktionssäkerhet eller unionens
strategiska oberoende bör kommissionen
omedelbart underrätta unionens höga
representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik. De bör underrätta
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Europaparlamentet och rådet om
eventuella åtgärder som de vidtar.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)
utvecklingsåtgärd: åtgärd som
består främst av försvarsinriktad
verksamhet i utvecklingsfasen och som
omfattar nya produkter eller ny teknik eller
uppgraderingar av befintliga produkter och
befintlig teknik, med undantag av
produktion eller användning av vapen.

(3)
utvecklingsåtgärd: åtgärd som
består uteslutande av försvarsinriktad
verksamhet i utvecklingsfasen och som
omfattar nya produkter eller ny teknik eller
uppgraderingar av befintliga produkter och
befintlig teknik, med undantag av
produktion eller användning av vapen.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 17a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(17a) etisk fråga: farhåga kring att det
avsedda eller underförstådda
genomförandet eller resultatet av en
åtgärd som är förenlig med tillämplig
europeisk, nationell eller internationell
lagstiftning strider mot principer för
människors grundläggande rättigheter
och välfärd, skyddet av människans
genom, behandlingen av djur, bevarandet
av naturmiljöer, skyddet av kulturarv och
rättvist tillträde till globala gemensamma
resurser såsom rymden och cyberrymden.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
Kommissionens förslag
1.

Ändringsförslag

Fondens allmänna mål är att främja
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konkurrenskraften, effektiviteten och
innovationsförmågan inom den europeiska
försvarsindustrin genom att stödja
gemensamma insatser och
gränsöverskridande samarbete mellan
rättsliga enheter inom hela unionen,
inklusive små och medelstora företag samt
medelstora börsnoterade företag, och att
främja ett bättre utnyttjande av de
industriella möjligheter som skapas genom
innovation, forskning och teknisk
utveckling i varje skede av den industriella
livscykeln, något som bidrar till unionens
strategiska oberoende. Fonden bör också
bidra till unionens handlingsfrihet och dess
oberoende, särskilt när det gäller teknik
och näringsliv.

det möjligt för unionen att utöva sin
befogenhet att genomföra en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet
en gradvis utformning av en gemensam
försvarspolitik, att bidra till de strategiska
prioriteringarna inom ramen för
Gusp/GSFP samt att främja
inkluderingen, integrationen,
interoperabiliteten, konkurrenskraften,
effektiviteten och innovationsförmågan
inom den europeiska försvarssektorns
tekniska och industriella bas, genom att
stödja gemensamma insatser och
gränsöverskridande samarbete mellan
rättsliga enheter inom hela Europa,
inklusive små och medelstora företag samt
medelstora börsnoterade företag, och att
främja ett bättre utnyttjande av de
industriella möjligheter som skapas genom
innovation, forskning och teknisk
utveckling i varje skede av en
försvarsprodukts eller försvarstjänsts
livscykel. Det är viktigt att mer konkreta
förslag läggs fram om hur man ska
förbättra den gränsöverskridande
tillgången till försvarsmarknaden för små
och medelstora företag samt medelstora
börsnoterade företag. Fonden bör också
bidra till unionens säkerhets- och
försvarsintressen, unionens
handlingsfrihet, dess strategiska, tekniska
och industriella oberoende samt till
utvecklingen och förbättringen av mer
avancerad försvarskapacitet i
medlemsstaterna. Ett större ansvar för
den egna säkerheten kommer också att
gagna Nato.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)
Stödja de projekt för
forskningssamverkan som avsevärt skulle
PE627.021v02-00
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(a)
Stödja de projekt för
forskningssamverkan som avsevärt skulle
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kunna öka resultaten för framtida kapacitet,
vilket syftar till att maximera innovation
och införa nya försvarsprodukter och ny
försvarsteknik, inklusive banbrytande
försvarsprodukter och försvarsteknik.

kunna öka resultaten för framtida
försvarskapacitet och försvarsindustriell
kapacitet, vilket syftar till att maximera
innovation och införa nya
försvarsprodukter och ny försvarsteknik,
inklusive banbrytande försvarsprodukter
och försvarsteknik, bland annat inom itförsvar.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)
Stödja gemensamma
utvecklingsprojekt när det gäller
försvarsprodukter och försvarsteknik i
enlighet med de
kapacitetsutvecklingsprioriteringar som
medlemsstaterna enats om inom ramen för
den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken och på så sätt öka
effektiviteten i fråga om försvarsutgifterna
inom unionen, uppnå större
stordriftsfördelar, minska risken för
onödig överlappning och därmed minska
splittringen avseende försvarsprodukter
och försvarsteknik i hela unionen. I
slutändan kommer fonden att leda till
större interoperabilitet mellan
medlemsstaternas kapacitet.

(b)
Stödja gemensamma
utvecklingsprojekt när det gäller
försvarsprodukter och försvarsteknik i
enlighet med de
kapacitetsutvecklingsprioriteringar som
medlemsstaterna enats om inom ramen för
den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken, i synnerhet inom
ramen för mekanismen för
kapacitetsutveckling, det permanenta
strukturerade samarbetet och den
samordnade årliga försvarsöversikten,
och på så sätt främja effektivitetsvinster i
fråga om försvarsutgifterna inom unionen,
uppnå större stordriftsfördelar,
elimineraonödig överlappning och ett för
stort beroende av import från
tredjeländer, och därmed minska
splittringen avseende försvarsprodukter
och försvarsteknik i hela unionen. I
slutändan kommer fonden att leda till ett
större strategiskt oberoende för unionen,
ökad standardisering och interoperabilitet
mellan medlemsstaternas kapacitet, och
därmed åstadkomma större verkan av
deras försvarsutgifter, och till ett effektivt
genomförande av en sund europeisk
försvarsindustripolitik.
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Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(ba) Främja europeiskt
försvarsforsknings- och
försvarsindustrisamarbete mellan minst
tre medlemsstater och minst tre företag, i
enlighet med artikel 11.4.

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
5a.
I slutet av varje år ska de
outnyttjade medlen för det särskilda mål
för militär rörlighet som avses i
artikel [3.2 a ii] i förordning [Fonden för
ett sammanlänkat Europa] göras
tillgängliga för fondens genomförande.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Ett upplägg ska ordnas som gör det
möjligt för Förenade kungariket att i
största möjliga utsträckning delta i
Europeiska försvarsfondens projekt.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
Kommissionens förslag
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Ändringsförslag
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1.
Kommissionen ska tilldela medel
genom öppna och offentliga samråd om de
insatsområden som fastställs i
arbetsprogrammen.

1.
Kommissionen ska tilldela medel
genom öppna och offentliga samråd om de
insatsområden som fastställs i
arbetsprogrammen, med hänsyn till
mekanismen för kapacitetsutveckling.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Förslag ska granskas systematiskt
för att fastställa vilka åtgärder som innebär
komplicerade och allvarliga etiska frågor
och överlämna dem för etisk bedömning.
Etiska kontroller och bedömningar ska
genomföras av kommissionen med hjälp av
experter på försvarsetik. Kommissionen
ska i största möjliga utsträckning
säkerställa insyn i de etiska förfarandena.

2.
Förslag ska granskas systematiskt
för att fastställa vilka åtgärder som innebär
komplicerade och allvarliga etiska frågor
och överlämna dem för etisk bedömning.
Etiska kontroller och bedömningar ska
genomföras av kommissionen med hjälp av
försvarsexperter på försvarsetik. Alla
experter ska vara kontrollerade av den
medlemsstat som har utfärdat deras
säkerhetsgodkännande. Att rätt
säkerhetsgodkännande finns ska vara ett
krav innan de utses. Kommissionen ska i
största möjliga utsträckning säkerställa
insyn i de etiska förfarandena.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
Artikel 7a
Generella överföringstillstånd
1.
Medlemsstater och associerade
tredjeländer ska offentliggöra generella
överföringstillstånd som direkt ger
leverantörer som är etablerade på deras
territorier tillstånd att delta i de projekt
som finansieras genom fonden.
Medlemsstater och associerade
tredjeländer får fastställa villkor för
registrering före första användningen av

AD\1168888SV.docx

17/32

PE627.021v02-00

SV

ett generellt överföringstillstånd.
2.
Kommissionen ska säkerställa att
nödvändiga villkor för användning av
generella överföringstillstånd fastställs
och ska offentliggöra all relevant
information i arbetsprogrammen.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
En åtgärd som har fått bidrag från
något annat unionsprogram får också
erhålla bidrag genom fonden, under
förutsättning att bidragen inte täcker
samma kostnader. Bestämmelserna för
varje bidragande unionsprogram/fond ska
tillämpas för dess respektive bidrag till
åtgärden. Den kumulativa finansieringen
får inte överstiga de totala stödberättigande
kostnaderna för åtgärden och stödet från de
olika unionsprogrammen får beräknas
proportionellt i enlighet med de dokument
som anger villkoren för stödet.

1.
En åtgärd som har fått bidrag från
något annat unionsprogram, i synnerhet
ramprogrammet Horisont Europa eller
FSE i syfte att anpassa de
transeuropeiska transportnäten till behov
avseende militär rörlighet, får också
erhålla bidrag genom fonden, under
förutsättning att bidragen inte täcker
samma kostnader. Bestämmelserna för
varje bidragande unionsprogram/fond ska
tillämpas för dess respektive bidrag till
åtgärden. Den kumulativa finansieringen
får inte överstiga de totala stödberättigande
kostnaderna för åtgärden och stödet från de
olika unionsprogrammen får beräknas
proportionellt i enlighet med de dokument
som anger villkoren för stödet.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
Sökande och deras
underleverantörer ska vara stödberättigade
förutsatt att de är etablerade i unionen eller
i ett associerat land, har sina strukturer för
verkställande ledning i unionen eller i ett
associerat land och inte kontrolleras av ett

1.
Sökande och underleverantörer som
deltar i åtgärden ska vara stödberättigade
förutsatt att de är etablerade i unionen eller
i ett associerat land, har sina strukturer för
verkställande ledning i unionen eller i ett
associerat land och inte kontrolleras av ett
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icke-associerat tredjeland eller av en enhet
i ett icke-associerat tredjeland.

icke-associerat tredjeland eller av en enhet
i ett icke-associerat tredjeland.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Genom undantag från punkt 1 får
en sökande som är etablerad i unionen eller
i ett associerat land och kontrolleras av ett
icke-associerat tredjeland eller en enhet i
ett icke-associerat tredjeland vara
stödberättigad om detta är nödvändigt för
att uppnå målen med åtgärden och
förutsatt att dess deltagande inte kommer
att äventyra unionens och dess
medlemsstaters säkerhetsintressen. För att
säkerställa skyddet av unionens och dess
medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i
ansökningsomgången krävas att sökanden
lämnar följande uppgifter som särskilt
visar att

2.
Genom undantag från punkt 1 får
en sökande eller en underleverantör som
deltar i åtgärden, är etablerad eller har sin
struktur för verkställande ledning i
unionen eller i ett associerat land och
kontrolleras av ett icke-associerat
tredjeland eller en enhet i ett ickeassocierat tredjeland utgöra en
stödberättigad enhet om detta är
nödvändigt för att uppnå programmets mål
och förutsatt att dess deltagande inte
kommer att äventyra unionens och dess
medlemsstaters säkerhets- och
försvarsintressen eller målet i artikel 3.
För att säkerställa skyddet av unionens och
dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska
det i ansökningsomgången krävas att
sökanden lämnar följande garantier som
godkänts av den medlemsstat där den
sökande är belägen och åtar sig att innan
åtgärden inleds vidta åtgärder för att
säkerställa att

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)
resultaten av åtgärden stannar hos
stödmottagaren och inte blir föremål för
kontroll eller begränsningar som utförs av
icke-associerade tredjeländer eller andra
enheter i icke-associerade i tredjeländer
AD\1168888SV.docx

(c)
resultaten av åtgärden stannar hos
stödmottagaren och inte blir föremål för
kontroll eller begränsningar som utförs av
icke-associerade tredjeländer eller andra
enheter i icke-associerade i tredjeländer
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under åtgärden och under en viss tid efter
dess slutförande.

och inte kan exporteras eller
tillgängliggöras utanför unionen utan
tillstånd från den medlemsstat där
företaget är etablerat, under åtgärden och
efter dess slutförande.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.
All infrastruktur och utrustning
samt alla tillgångar och resurser som
används i samband med de åtgärder som
finansieras inom ramen för fonden ska vara
belägen eller belägna på unionens eller de
associerade ländernas territorium. När
stödmottagarna och deras
underleverantörer genomför en
stödberättigande åtgärd ska de dessutom
bara samarbeta med rättsliga enheter som
är etablerade i unionen eller i ett associerat
land och som inte kontrolleras av ickeassocierade tredjeländer eller enheter i
icke-associerade tredjeländer.

3.
All infrastruktur och utrustning
samt alla tillgångar och resurser som
används i samband med de åtgärder som
finansieras inom ramen för fonden ska vara
belägen eller belägna på unionens eller de
associerade ländernas territorium och ska
inte vara föremål för kontroll eller
begränsningar som utförs av ickeassocierade tredjeländer eller andra
enheter i icke-associerade i tredjeländer.
När stödmottagarna och deras
underleverantörer genomför en
stödberättigande åtgärd ska de dessutom
samarbeta med rättsliga enheter som är
etablerade i unionen eller i ett associerat
land och som inte kontrolleras av ickeassocierade tredjeländer eller enheter i
icke-associerade tredjeländer.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.
Genom undantag från punkt 3 får
de stödmottagare och underleverantörer
som deltar i åtgärden använda sin
infrastruktur samt sina tillgångar,
anläggningar och resurser som är belägna
eller förvaras på ett icke-associerat
PE627.021v02-00
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4.
Om det inte finns några lätt
tillgängliga konkurrenskraftiga alternativ
inom unionen och det inte strider mot
unionens och dess medlemsstaters
säkerhets- och försvarsintressen får,
genom undantag från punkt 3, de
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tredjelands territorium, om det är
nödvändigt för att uppnå målen för en
åtgärd och förutsatt att det inte äventyrar
säkerheten för unionen och dess
medlemsstater. Enligt samma villkor får
stödmottagare och deras underleverantörer
när de utför en stödberättigande insats
samarbeta med en enhet som är etablerad i
ett icke-associerat tredjeland. Kostnaderna
för användning av sådan infrastruktur, för
sådana anläggningar, tillgångar eller
resurser och för sådant samarbete ska inte
vara stödberättigande inom ramen för
fonden.

stödmottagare och underleverantörer som
deltar i åtgärden använda sin infrastruktur
samt sina tillgångar, anläggningar och
resurser som är belägna eller förvaras på ett
icke-associerat tredjelands territorium, om
det är nödvändigt för att uppnå målen för
en åtgärd och förutsatt att det inte äventyrar
unionens och dess medlemsstaters
säkerhets- och försvarsintressen. Enligt
samma villkor får stödmottagare och deras
underleverantörer när de utför en
stödberättigande insats samarbeta med en
enhet som är etablerad i ett icke-associerat
tredjeland. Kostnaderna för användning av
sådan infrastruktur, för sådana
anläggningar, tillgångar eller resurser och
för sådant samarbete ska inte vara
stödberättigande inom ramen för fonden.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.
Vid tillämpningen av denna artikel
avses med underleverantörer de
underleverantörer som har ett direkt
avtalsförhållande med en stödmottagare,
andra underleverantörer som tilldelas minst
10 % av de totala stödberättigande
kostnaderna för åtgärden och
underleverantörer som får kräva tillgång
till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
enligt kommissionens beslut (EU,
Euratom) 2015/444 för att genomföra
åtgärden.

9.
Vid tillämpningen av denna artikel
avses med underleverantörer de
underleverantörer som har ett direkt
avtalsförhållande med en stödmottagare,
andra underleverantörer som tilldelas minst
10 % av de totala stödberättigande
kostnaderna för åtgärden,
underleverantörer som får kräva tillgång
till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
enligt kommissionens beslut (EU,
Euratom) 2015/444 för att genomföra
åtgärden och underleverantörer som
måste ansöka om exportlicens i ett ickeassocierat tredjeland.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
AD\1168888SV.docx
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.
Såvida inte annat föreskrivs i det
arbetsprogram som avses i artikel 27, ska
åtgärden genomföras i samarbete mellan
minst tre rättsliga enheter som är
etablerade i minst tre olika medlemsstater
och/eller associerade länder. Minst tre av
dessa stödberättigade enheter som är
etablerade i minst två medlemsstater
och/eller associerade länder ska under hela
genomförandet av åtgärden varken direkt
eller indirekt stå under faktisk kontroll av
samma enhet eller kontrollera varandra.

4.
Åtgärden ska genomföras i
samarbete mellan minst tre rättsliga enheter
som är etablerade i minst tre olika
medlemsstater och/eller associerade länder.
Varje konsortium som innefattar rättsliga
enheter från ett associerat land ska även
innefatta minst två rättsliga enheter från
två olika medlemsstater. Minst tre av dessa
stödberättigade enheter som är etablerade i
minst tre medlemsstater och/eller
associerade länder ska under hela
genomförandet av åtgärden varken direkt
eller indirekt stå under faktisk kontroll av
samma enhet eller kontrollera varandra.

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.
Åtgärder för utveckling av
produkter och teknik, vars användning,
utveckling eller produktion är förbjuden
enligt tillämplig internationell rätt ska inte
vara stödberättigande.

6.
Åtgärder för utveckling av
produkter och teknik, vars användning,
utveckling eller produktion är förbjuden
enligt tillämplig internationell rätt ska inte
vara stödberättigande. Programmet ska i
synnerhet inte finansiera brandvapen
inklusive vit fosfor, ammunition med
utarmat uran, dödliga autonoma vapen
utan meningsfull mänsklig kontroll över
de kritiska funktionerna att välja ut och
anfalla enskilda mål, handeldvapen och
lätta vapen som huvudsakligen utvecklats
för exportändamål, dvs. där ingen
medlemsstat har uttryckt något krav på att
åtgärden ska genomföras.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(aa) Bidrag till den europeiska
försvarsindustrins industriella oberoende
och till unionens säkerhets- och
försvarsintressen genom att stärka
försvarsteknik eller försvarsprodukter i
enlighet med de
försvarskapacitetsprioriteringar som
medlemsstaterna enats om inom ramen
för den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led da (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(da) Antalet deltagande stater och
företag.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led e
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)
Bidrag till att skapa nytt
gränsöverskridande samarbete mellan
rättsliga enheter, särskilt för små och
medelstora företag som är etablerade i
andra medlemsstater och/eller i
associerade länder än dem där de enheter
i konsortiet som inte är små och
medelstora företag är etablerade.

(e)
Bidrag till att skapa nytt
gränsöverskridande samarbete mellan
rättsliga enheter, särskilt för små och
medelstora företag.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led d
Kommissionens förslag
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Ändringsförslag
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(d)
Den totala ökningen av
finansieringssatsen för en åtgärd får inte
överstiga 30 procentenheter.

(d)
Åtgärder som utarbetats av
medlemsstater eller associerade
tredjeländer som uppfyller målet att 2 %
av BNP ska anslås till försvaret, eller som
anslår 20 % av sina försvarsbudgetar till
större materiel, ska gynnas av en ökning
av finansieringssatsen motsvarande de
samlade procentenheter av BNP som dessa
länder anslår till försvaret.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
Indirekta stödberättigande
kostnader ska fastställas genom
tillämpning av en schablonsats på 25 %
av de totala direkta stödberättigande
kostnaderna, med undantag av de direkta
stödberättigande kostnaderna för
underentreprenad, finansiellt stöd till tredje
part och alla enhetskostnader eller
enhetsbelopp som inbegriper indirekta
kostnader.

1.
Om så är lämpligt ska indirekta
stödberättigande kostnader fastställas från
fall till fall, med undantag av de direkta
stödberättigande kostnaderna för
underentreprenad, finansiellt stöd till tredje
part och alla enhetskostnader eller
enhetsbelopp som inbegriper indirekta
kostnader.

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Om så är lämpligt får indirekta
stödberättigande kostnader som går utöver
schablonsatsen på 25 % fastställas i
enlighet med stödmottagarens vanliga
metoder för kostnadsredovisning på
grundval av faktiska indirekta kostnader,
förutsatt att dessa metoder för
kostnadsredovisning godtas av de
nationella myndigheterna när det gäller
jämförbara finansieringssystem i enlighet
med artikel [185] i budgetförordningen och
meddelas kommissionen.

2.
Som ett alternativ får indirekta
stödberättigande kostnader som går utöver
schablonsatsen på 25 % fastställas i
enlighet med stödmottagarens vanliga
metoder för kostnadsredovisning på
grundval av faktiska indirekta kostnader,
förutsatt att dessa metoder för
kostnadsredovisning godtas av de
nationella myndigheterna när det gäller
jämförbara finansieringssystem i enlighet
med artikel [185] i budgetförordningen och
meddelas kommissionen.
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Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Om unionsbistånd ges i form av
offentlig upphandling, ska resultaten ägas
av unionen. Medlemsstaterna och de
associerade länderna ska på deras
uttryckliga begäran ha kostnadsfri
nyttjanderätt till resultaten.

2.
Om unionsbistånd ges i form av
offentlig upphandling av en studie, ska
resultaten ägas av unionen.
Medlemsstaterna och de associerade
länderna ska på deras uttryckliga begäran
ha kostnadsfri nyttjanderätt till resultaten.

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.
Om det är motiverat ska det i
bidragsavtalet föreskrivas att
kommissionen har rätt att informeras om
och motsätta sig överföring av äganderätt
till resultaten eller beviljande av en licens
avseende resultaten till ett icke-associerat
tredjeland eller en enhet i ett ickeassocierat tredjeland. Sådana överföringar
får inte strida mot unionens och dess
medlemsstaters försvars- och
säkerhetsintressen eller målen i denna
förordning som fastställs i artikel 3.

4.
Om det är motiverat ska det i
bidragsavtalet föreskrivas att
kommissionen har rätt att informeras om
och motsätta sig överföring av äganderätt
till resultaten eller beviljande av en licens
avseende resultaten till ett icke-associerat
tredjeland eller en enhet i ett ickeassocierat tredjeland. Sådana överföringar
får inte strida mot unionens och dess
medlemsstaters försvars- och
säkerhetsintressen eller målen i denna
förordning som fastställs i artikel 3. Dessa
bestämmelser påverkar inte export av
produkter, materiel eller teknik som
integrerar resultat och påverkar inte
heller medlemsstaternas och de
associerade ländernas politiska
handlingsfrihet i samband med export av
försvarsmateriel och tillhörande
produkter.

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
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Artikel 22 – punkt 5
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.
De nationella myndigheterna i
medlemsstaterna och i de associerade
länderna ska ha nyttjanderätt till den
särskilda rapporten i ett projekt som har
erhållit finansiering från unionen. Sådan
nyttjanderätt ska beviljas utan
ersättningskrav och överföras av
kommissionen till medlemsstaterna och de
associerade länderna efter det att det
säkerställts att kraven på konfidentialitet
iakttagits.

5.
De nationella myndigheterna i
medlemsstaterna och i de associerade
länderna ska ha nyttjanderätt till den
särskilda rapporten i ett projekt som har
erhållit finansiering från unionen.
Kapaciteten att hantera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
och behovet av vetskap om militära
projekt ska bevaras till fullo, och endast
de uppgifter som är absolut nödvändiga
för utvärderingen av projektet ska
överföras. Sådan nyttjanderätt ska beviljas
utan ersättningskrav och överföras av
kommissionen till medlemsstaterna och de
associerade länderna efter det att det
säkerställts att kraven på konfidentialitet
iakttagits.

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 24 – led ba (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(ba) Den avsedda
upphandlingsvolymen och den förväntade
effekten på medlemsstaternas
försvarskapacitet och försvarsutgifter
samt unionens strategiska oberoende.

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
Fonden ska genomföras med hjälp
av årliga eller fleråriga arbetsprogram som
fastställs i enlighet med artikel [110] i
budgetförordningen. I tillämpliga fall ska
det totala belopp som reserveras för

1.
Fonden ska genomföras med hjälp
av årliga eller fleråriga arbetsprogram som
fastställs i enlighet med artikel [110] i
budgetförordningen. I tillämpliga fall ska
det totala belopp som reserveras för
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blandfinansieringsinsatser fastställas i
arbetsprogrammen.

blandfinansieringsinsatser och för små och
medelstora företags gränsöverskridande
deltagande fastställas i arbetsprogrammen.
Vid utarbetandet av arbetsprogrammet
ska hänsyn tas till bidrag från
mekanismen för kapacitetsutveckling.

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1a.
Under utarbetandet av
arbetsprogrammen och före beviljandet av
finansiering ska kommissionen genom
lämpliga samråd med kommittén
säkerställa att den forskning eller de
utvecklingsåtgärder som föreslås inte
innebär någon överlappning av befintlig
kapacitet eller forskning eller
utvecklingsprojekt som redan finansieras
inom unionen. Om en sådan överlappning
konstateras ska kommissionen genomföra
ytterligare samråd.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1b (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
1b.
Arbetsprogrammen ska ange de
projektkategorier som ska finansieras
inom ramen för programmen. Dessa
kategorier ska stämma överens med de
försvarsprioriteringar som avses i
artikel 3.

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.
Kommissionen ska bistås av en
kommitté i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska
försvarsbyrån ska bjudas in som observatör
för att lämna sina synpunkter och
tillhandahålla sakkunskap. Europeiska
utrikestjänsten ska också bjudas in att
delta.

1.
Kommissionen ska bistås av en
kommitté i den mening som avses i
förordning (EU) nr 182/2011. Europeiska
försvarsbyrån ska bjudas in som observatör
för att lämna sina synpunkter och
tillhandahålla sakkunskap. Europeiska
utrikestjänsten ska också bjudas in att
delta. Kommittén ska även sammanträda i
särskilda konstellationer, bland annat för
att diskutera försvars- och
säkerhetsaspekter.

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

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

2.
När 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 gälla.

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Oberoende experter ska vara
medborgare i unionen och identifieras och
väljas ut på grundval av de inbjudningar att
anmäla intresse som riktar sig till berörda
organisationer, såsom försvarsministerierna
och underordnade organ, forskningsinstitut,
universitet, näringslivsorganisationer eller
företag inom försvarssektorn i syfte att
upprätta en förteckning över experter.
Genom undantag från artikel [237] i
budgetförordningen ska denna förteckning

2.
Oberoende experter ska identifieras
på grundval av spetskompetens på basis av
de inbjudningar att anmäla intresse som
riktar sig till berörda organisationer, såsom
försvarsministerierna och underordnade
organ, forskningsinstitut, universitet,
näringslivsorganisationer eller företag
inom försvarssektorn i syfte att upprätta en
förteckning över experter. Genom
undantag från artikel [237] i
budgetförordningen ska denna förteckning
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inte offentliggöras.

inte offentliggöras.

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.
Oberoende experter ska väljas ut på
grundval av kompetens, erfarenhet och
kunskaper som är relevanta för utförandet
av de uppgifter som anförtros dem.

5.
Oberoende experter ska väljas ut av
kommissionen på grundval av kompetens,
erfarenhet och kunskaper som är relevanta
för utförandet av de uppgifter som
anförtros dem.

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.
Kommissionen ska regelbundet
övervaka genomförandet av fonden och
årligen rapportera om de framsteg som
gjorts. Kommissionen ska för detta
ändamål vidta nödvändiga
övervakningsåtgärder.

3.
Kommissionen ska regelbundet
övervaka och utvärdera genomförandet av
fonden och årligen rapportera till
Europaparlamentet och rådet om de
framsteg som gjorts. Kommissionen ska
för detta ändamål vidta nödvändiga
övervakningsåtgärder.

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
En halvtidsutvärdering av fonden
ska göras när det väl föreligger tillräcklig
information om genomförandet av fonden,
dock senast fyra år efter det att fonden
börjat genomföras. Lägesrapporten, som
ska ha utarbetats senast den 31 juli 2024,
kommer i synnerhet att innehålla en
bedömning av fondens styrning,
utnyttjandegrader,

2.
En halvtidsutvärdering av fonden
ska göras när det väl föreligger tillräcklig
information om genomförandet av fonden,
dock senast fyra år efter det att fonden
börjat genomföras. Lägesrapporten, som
ska ha utarbetats senast den 31 juli 2024,
kommer i synnerhet att innehålla en
bedömning av fondens styrning, antalet
deltagande stater i de enskilda projekten,
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projektilldelningsresultat, 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 [195] i
budgetförordningen. Kommissionen får
lägga fram förslag till lämpliga ändringar
av denna förordning.

utnyttjandegrader,
projektilldelningsresultat, 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 [195] i
budgetförordningen. Kommissionen får
lägga fram förslag till lämpliga ändringar
av denna förordning.

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.
Kommissionen ska vidta
informations- och kommunikationsåtgärder
avseende fonden och dess åtgärder och
resultat. Medel som tilldelats fonden ska
också bidra till den gemensamma
kommunikationen av unionens politiska
prioriteringar, i den mån de har anknytning
till de mål som anges i artikel 3.

2.
Kommissionen ska vidta
informations- och kommunikationsåtgärder
avseende fonden och dess åtgärder och
resultat. Medel som tilldelats fonden ska
också bidra till den gemensamma
kommunikationen av unionens politiska
prioriteringar, i den mån de har anknytning
till de mål som anges i artikel 3, och
användas till inrättandet och
genomförandet av en regelbunden
konferens för berörda aktörer om
utvecklingen av en gemensam europeisk
rustnings- och kapacitetspolitik.
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