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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om inrättande av instrumentet för 
förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling och det 
övergripande målet att förbättra konkurrenskraften hos Europas försvarsindustriella bas. 
Instrumentet kommer att främja samarbete och interoperabilitet i denna avgörande tid då 
unionens försvarsåtgärder måste stärkas. Samarbete genom gemensam upphandling är ett 
lämpligt verktyg som medlemsstater med liknande eller identiska behov kan använda för att 
sänka sina individuella kostnader, minska individuella risker och använda medlen på effektivast 
möjligt sätt genom att slå samman dem.

Föredraganden anser att instrumentet först och främst bör leda till att lagren med 
försvarsprodukter fylls på. I en anda av solidaritet har medlemsstaterna delat med sig av och 
överfört sina försvarsprodukter till Ukraina efter Rysslands olagliga invasion och har därför nu 
ett akut behov av att återuppbygga sin nationella försvarskapacitet. På grund av instrumentets 
begränsade tidsram och budget föreslår föredraganden därför att tillämpningsområdet utvidgas 
så att entreprenörer och underleverantörer i icke-associerade tredjeländer och länder som 
omfattas av det transatlantiska partnerskapet kan delta i den offentliga upphandlingen. Detta 
kommer att ge medlemsstaterna ökade möjligheter och ökad flexibilitet att upphandla 
försvarsprodukter på ett effektivt sätt.

Små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag är nyckelaktörer i Europas 
försvarsindustri, och instrumentet bör skapa möjligheter för dem att bidra till och dra nytta av 
inrättandet av detta finansiella instrument. Föredraganden föreslår att man gör små och 
medelstora företag och medelstora börsnoterade företag mer delaktiga i utvecklingen av 
Europas försvarsindustriella bas genom att diversifiera leveranskedjan och göra deras bidrag 
till ett tilldelningskriterium.

Slutligen konstaterar föredraganden att detta förslag är brådskande och högprioriterat och måste 
träda i kraft utan onödigt dröjsmål. Instrumentets medel är inriktade på akuta behov och kräver 
därför ett skyndsamt agerande. Föredraganden har ställt upp en ambitiös tidsplan och åtar sig 
att slutföra sitt yttrande inom tidsfristen för att förslaget ska få genomslag så snart som möjligt.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att skapa incitamentseffekt kan 
unionsbidragets storlek fastställas under 
hänsynstagande till faktorer som a) den 
gemensamma upphandlingens komplexitet, 
för vilket en andel av 
upphandlingskontraktets förväntade 
omfattning, enligt erfarenheter av liknande 
åtgärder, kan tjäna som indirekt mått, b) 
samarbetets egenskaper såsom gemensam 
användning, lageruppbyggnad, 
äganderätt eller underhåll, vilket torde 
leda till bättre resultat i fråga om 
interoperabilitet och ge signaler till 
industrin om långsiktiga investeringar, 
samt c) antalet deltagande medlemsstater 
eller associerade tredjeländer eller 
anslutning av fler medlemsstater eller 
associerade tredjeländer till befintliga 
samarbeten.

(21) För att skapa incitamentseffekt kan 
unionsbidragets storlek fastställas under 
hänsynstagande till faktorer som a) den 
gemensamma upphandlingens komplexitet, 
för vilket en andel av 
upphandlingskontraktets förväntade 
omfattning, enligt erfarenheter av liknande 
åtgärder, kan tjäna som indirekt mått och 
b) antalet deltagande medlemsstater eller 
associerade tredjeländer eller anslutning av 
fler medlemsstater eller associerade 
tredjeländer till befintliga samarbeten.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör utse ett 
upphandlingsombud som genomför den 
gemensamma upphandlingen på deras 
vägnar. Upphandlingsombudet bör vara en 
upphandlande myndighet i en medlemsstat 
eller ett associerat tredjeland, inbegripet 
unionsorgan eller internationella 

(22) Medlemsstaterna bör utse ett 
upphandlingsombud som genomför den 
gemensamma upphandlingen på deras 
vägnar. Upphandlingsombudet bör vara en 
upphandlande myndighet i en medlemsstat 
eller ett associerat tredjeland, inbegripet 
unionsorgan eller internationella 
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organisationer som Organisation 
Conjointe de Coopération en matière 
d’ARmement (Occar).

organisationer. Instrumentet bör inte 
påverka de regler som fastställs i framför 
allt 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. Ytterligare 
behörighetskrav enligt artikel 8 i denna 
förordning bör ingå i 
upphandlingsdokumenten och ha 
företräde framför motstridig lagstiftning i 
den medlemsstat där 
upphandlingsombudet är etablerat.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärderna ska omfatta samarbete 
för gemensam upphandling av de mest 
brådskande och kritiska 
försvarsprodukterna mellan 
stödberättigade enheter som uppfyller de 
mål som avses i artikel 3.

(a) Åtgärderna ska omfatta samarbete 
mellan medlemsstater för gemensam 
upphandling av de mest brådskande och 
kritiska försvarsprodukterna, samtidigt
som de mål som avses i artikel 3 uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna eller associerade 
tredjeländer ska utse ett 
upphandlingsombud som ska agera på 
deras vägnar vid den gemensamma 
upphandlingen. Upphandlingsombudet ska 
genomföra upphandlingsförfarandena och 
ingå de resulterande avtalen med 
entreprenörer på de deltagande 
medlemsstaternas vägnar.

1. Medlemsstaterna eller associerade 
tredjeländer ska utse ett 
upphandlingsombud som ska agera på 
deras vägnar vid den gemensamma 
upphandlingen. Upphandlingsombudet ska 
genomföra upphandlingsförfarandena och 
ingå de resulterande avtalen med 
entreprenörer på de deltagande 
medlemsstaternas vägnar i enlighet med 
direktiv 2009/81/EG om samordning av 
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förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och 
tjänster av upphandlande myndigheter 
och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Entreprenörer och 
underentreprenörer som deltar i den 
gemensamma upphandlingen ska vara 
etablerade och ha sina strukturer för 
verkställande ledning i unionen. De får 
inte vara föremål för kontroll som utövas 
av ett icke-associerat tredjeland eller av 
en enhet i ett icke-associerat tredjeland.

4. Entreprenörer och 
underentreprenörer som deltar i den 
gemensamma upphandlingen ska vara 
etablerade och ha sina strukturer för 
verkställande ledning i unionen, 
associerade länder eller transatlantiska 
parternskapsländer.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Infrastruktur, anläggningar, 
tillgångar och resurser som tillhör de 
entreprenörer och underentreprenörer som 
deltar i den gemensamma upphandlingen 
och som används för den gemensamma 
upphandlingen ska vara belägna på en 
medlemsstats eller ett associerat 
tredjelands territorium. Om det inte finns 
några lätt tillgängliga konkurrenskraftiga 
alternativ inom unionen eller i ett 
associerat tredjeland får de entreprenörer 
och underentreprenörer som deltar i en 
gemensam upphandling använda sina 
tillgångar, sin infrastruktur, sina 
anläggningar och sina resurser som är 
belägna eller förvaras utanför 
medlemsstaternas eller de associerade 

8. Infrastruktur, anläggningar, 
tillgångar och resurser som tillhör de 
entreprenörer och underentreprenörer som 
deltar i den gemensamma upphandlingen 
och som används för den gemensamma 
upphandlingen ska vara belägna på en 
medlemsstats eller ett associerat 
tredjelands territorium. Om det inte finns 
några lätt tillgängliga alternativ inom 
unionen eller i ett associerat tredjeland får 
de entreprenörer och underentreprenörer 
som deltar i en gemensam upphandling 
använda sina tillgångar, sin infrastruktur, 
sina anläggningar och sina resurser som är 
belägna eller förvaras utanför 
medlemsstaternas eller de associerade 
tredjeländernas territorium, under 
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tredjeländernas territorium, under 
förutsättning att sådan användning inte 
strider mot unionens och dess 
medlemsstaters säkerhets- och 
försvarsintressen och att den är förenlig 
med målen i artikel 3.

förutsättning att sådan användning inte 
strider mot unionens och dess 
medlemsstaters säkerhets- och 
försvarsintressen och att den är förenlig 
med målen i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Gemensamma 
upphandlingsförfaranden och kontrakt ska 
också innehålla ett krav på att 
försvarsprodukten inte får vara föremål för 
några begränsningar påförda av ett icke-
associerat tredjeland eller en enhet i ett 
icke-associerat tredjeland.

9. Gemensamma 
upphandlingsförfaranden och kontrakt ska 
också innehålla ett krav på att 
försvarsprodukten inte får vara föremål för 
några begränsningar påförda av ett icke-
associerat tredjeland eller en enhet i ett 
icke-associerat tredjeland. Genom 
undantag ska detta inte gälla inköp av 
försvarsprodukter som görs i syfte att fylla 
de mest akuta och kritiska brister som 
förvärrats av överföringen av 
försvarsprodukter till Ukraina.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att fylla på sina befintliga lager genom att köpa vapen som de 
redan innehar och har utbildat sin personal för.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Andra underentreprenörer som 
tilldelas minst 10 % av arbetsandelen.

(b) Andra underentreprenörer som 
tilldelas minst 20 % av arbetsandelen.

Or. en
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Motivering

Det höjda tröskelvärdet bedöms vara nödvändigt för att underlätta snabbare leveranser av 
försvarsprodukter och öka flexibiliteten i tillverkningen under den pågående säkerhetskris 
som förvärrats av det olagliga kriget i Ukraina.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upphandlande myndigheter eller 
upphandlande enheter enligt definitionen 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU9 och 2014/25/EU10.

(a) Upphandlande myndigheter i 
medlemsstaterna.

__________________ __________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 
28.3.2014, s. 65).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, 
s. 243).

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärdens bidrag till att stärka och 
utveckla unionens försvarsindustriella bas 
så att den särskilt kan hantera de mest 
akuta och kritiska försvarsproduktbehov 
som avses i artikel 3, inbegripet när det 
gäller upphandlingsförfaranden och
leveranstider, lageruppbyggnad, 

1. Åtgärdens bidrag till att stärka 
konkurrenskraften hos och anpassningen 
och vidareutvecklingen av unionens 
försvarsindustriella bas så att den särskilt 
kan hantera de mest akuta och kritiska 
försvarsproduktbehov som avses i artikel 3, 
inbegripet när det gäller leveranstider, 
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tillgänglighet och försörjning. lageruppbyggnad, tillgänglighet och 
försörjning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärdens bidrag till 
konkurrenskraften och anpassningen av 
den europeiska försvarsindustriella och 
försvarstekniska basen, bland annat 
genom planerad ökning av 
tillverkningskapacitet, reservering av 
tillverkningskapacitet, omskolning och 
kompetenshöjning samt övergripande 
modernisering.

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 2 stryks och delar av den slås samman med punkt 1, där hänvisningen till 
bestämmelserna om bidragen till ökningen av den allmänna tillverkningskapaciteten tas bort, 
vilka bedöms vara omöjliga att mäta.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Uppskattad storlek på den 
gemensamma upphandlingen och 
eventuella förklaringar från deltagarna 
om att de gemensamt kommer att 
använda, lagra, äga eller underhålla de 
upphandlade försvarsprodukterna.

5. Uppskattad storlek på den 
gemensamma upphandlingen.

Or. en

Motivering

På grund av de befintliga kritiska bristerna i de nationella försvarslagren, som förvärrats av 
överföringen av försvarsprodukter till Ukraina, skulle inrättandet av gemensamma lager 
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försena processen med att fylla på vapenlagren och därmed eventuellt göra medlemsstaterna 
sårbara på kort sikt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Åtgärdens bidrag till att 
diversifiera leveranskedjan genom att 
inbegripa små och medelstora företag och 
medelstora börsnoterade företag i 
tillverkningsprocessen.

Or. en

Motivering

En diversifiering av leveranskedjan skulle öka den europeiska försvarsindustrins 
motståndskraft och öka den totala tillverkningskapaciteten.
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