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BEKNOPTE MOTIVERING 

Door de toegenomen instabiliteit en conflicten, niet alleen in onze buurlanden maar 

wereldwijd, staan de Europeanen vandaag de dag voor een echte uitdaging om onze grenzen 

veilig te houden. Dit moet deel uitmaken van een langetermijnstrategie die de EU in staat stelt 

klaar te staan om de bedreigingen van morgen het hoofd te bieden en haar burgers te 

beschermen. Zoals uit recente gebeurtenissen is gebleken, kunnen we deze cruciale en 

strategische taak niet voor een deel overlaten aan onze traditionele bondgenoten. 

Technologisch leiderschap is essentieel om een sterke speler op het wereldtoneel te zijn, maar 

dat mag niet ten koste gaan van het sociaal beleid. Daarom moeten we samenwerking 

aanmoedigen om de output en kwaliteit van de investeringen van de lidstaten in defensie te 

maximaliseren. 

Zoals de Europese Commissie opmerkt, zijn er in de EU 178 verschillende wapensystemen, 

tegen 30 in de VS. Er zijn meer helikopterproducenten in Europa dan er regeringen zijn die 

helikopters kunnen kopen. Bovendien zijn we, hoewel de EU half zoveel aan defensie 

besteedt als de VS, niet eens half zo efficiënt. De gevolgen van dit gebrek aan samenwerking 

zijn vreselijk: naar schatting kost het ons jaarlijks 25 à 100 miljard EUR. 

De rapporteur verwelkomt het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 

defensie (EDIDP) als een eerste stap om het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit 

van de defensie-industrie in de EU te verbeteren, minder dubbel werk te doen en het gebrek 

aan schaalvoordelen te verhelpen. Voorts is de rapporteur is van mening dat dit, zoals het 

Europees Parlement reeds heeft gevraagd, moet worden gefinancierd met nieuwe kredieten, 

zodat het niet ten koste gaat van de bestaande programma's en prioriteiten van de Unie. 

Bovendien mogen we niet vergeten dat onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensie 

ook voordelen kunnen opleveren voor de samenleving. Zo waren het internet, gps en zelfs 

zonnebrillen aanvankelijk uitvindingen die voor militaire doeleinden bedoeld waren.  

 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In het op 30 november 2016 

vastgestelde Europees defensieactieplan 

heeft de Commissie zich ertoe verbonden 

de gezamenlijke inspanningen van de 

(1) In het op 30 november 2016 

vastgestelde Europees defensieactieplan 

heeft de Commissie zich ertoe verbonden 

de gezamenlijke inspanningen van de 
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lidstaten bij de ontwikkeling van 

defensievermogens aan te vullen, te 

bevorderen en te consolideren om een 

antwoord te bieden op uitdagingen inzake 

veiligheid en het concurrentievermogen en 

de innovatieve capaciteit van de Europese 

defensie-industrie te ondersteunen. Met 

name stelde zij voor om een Europees 

Defensiefonds op te stellen ter 

ondersteuning van investeringen in 

gezamenlijk onderzoek en de gezamenlijke 

ontwikkeling van defensie-apparatuur en 

-technologie. Uit dat fonds zou steun 

worden verleend voor samenwerking 

tijdens de gehele ontwikkelingscyclus van 

defensieproducten en -technologieën. 

lidstaten bij de ontwikkeling en verwerving 

van passende en toereikende 

defensievermogens aan te vullen, te 

bevorderen en te consolideren om een 

antwoord te kunnen bieden op uitdagingen 

inzake veiligheid en het 

concurrentievermogen, de transparantie, 

de doelmatigheid en de innovatieve 

capaciteit van de Europese defensie-

industrie te kunnen ondersteunen – 

waarbij een duurzame toeleveringsketen 

wordt gewaarborgd – en te kunnen 

bijdragen aan de strategische autonomie 

en de technologische en industriële 

onafhankelijkheid van de Unie. Met name 

stelde zij voor om, met het oog op meer 

synergie en begrotingsefficiëntie, een 

Europees Defensiefonds op te stellen ter 

ondersteuning van investeringen in 

gezamenlijk onderzoek en de gezamenlijke 

ontwikkeling van defensieapparatuur en 

-technologie. Het fonds moet een 

aanvulling vormen op de nationale 

begrotingen die voor dat doel worden 

gebruikt, en moet de lidstaten 

aanmoedigen om meer te investeren in 

defensie. Uit dat fonds zou steun worden 

verleend voor samenwerking tijdens de 

gehele ontwikkelingscyclus van 

defensieproducten en -technologieën.  

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Om bij te dragen aan het versterken 

van het concurrentievermogen en de 

innovatieve capaciteit van de defensie-

industrie van de Unie moet een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (hierna "het 

programma") worden opgericht. Het 

programma moet worden gericht op de 

versterking van het concurrentievermogen 

van de defensie-industrie van de Unie, met 

(2) Om bij te dragen aan het versterken 

van het concurrentievermogen en de 

innovatieve capaciteit van de defensie-

industrie van de Unie moet een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (hierna "het 

programma") worden opgericht. Het 

programma moet worden gericht op de 

versterking van het concurrentievermogen 

van de defensie-industrie van de Unie en 
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inbegrip van cyberdefensie, door de 

ondersteuning van de samenwerking tussen 

ondernemingen bij de ontwikkelingsfase 

van defensieproducten en -technologieën. 

Aan de ontwikkelingsfase, die volgt op de 

onderzoeksfase en de technologiefase, zijn 

aanzienlijke risico's en kosten verbonden 

die de verdere benutting van 

onderzoeksresultaten belemmeren en 

nadelige gevolgen hebben voor het 

concurrentievermogen van de defensie-

industrie van de Unie. Door de 

ontwikkelingsfase te ondersteunen zou het 

programma bijdragen aan een betere 

benutting van de resultaten van 

defensieonderzoek, het dichten van de 

kloof tussen onderzoek en productie en het 

bevorderen van alle vormen van innovatie. 

Het programma moet een aanvulling 

bieden op overeenkomstig artikel 182 

VWEU verrichte activiteiten en heeft geen 

betrekking op de productie van 

defensieproducten en -technologieën. 

op de verbetering van de 

onafhankelijkheid van de Unie op het 

gebied van defensie en veiligheid, met 

inbegrip van cyberdefensie, door de 

ondersteuning van de samenwerking tussen 

ondernemingen bij de ontwikkelingsfase 

van defensieproducten en -technologieën. 

Aan de ontwikkelingsfase, die volgt op de 

onderzoeksfase en de technologiefase, zijn 

aanzienlijke risico's en kosten verbonden 

die de verdere benutting van 

onderzoeksresultaten belemmeren en 

nadelige gevolgen hebben voor het 

concurrentievermogen van de defensie-

industrie van de Unie. Door de 

ontwikkelingsfase te ondersteunen zou het 

programma bijdragen aan een betere 

benutting van de resultaten van 

defensieonderzoek, het dichten van de 

kloof tussen onderzoek en productie en het 

bevorderen van alle vormen van innovatie. 

Het programma moet een aanvulling 

bieden op overeenkomstig artikel 182 

VWEU verrichte activiteiten en heeft geen 

betrekking op de productie van 

defensieproducten en -technologieën. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Om het programma uit de 

algemene begroting van de Unie te 

financieren, moet daarvoor een bedrag 

van 500 miljoen EUR in lopende prijzen 

worden gereserveerd. Aangezien het 

programma een nieuw initiatief is dat niet 

was gepland toen het meerjarig financieel 

kader voor de periode 2014-20201 bis werd 

vastgesteld, en om negatieve gevolgen 

voor de financiering van bestaande 

meerjarenprogramma's te voorkomen, 

dient dat bedrag uitsluitend afkomstig te 

zijn van niet-toegewezen marges binnen 

de maxima van het meerjarig financieel 



 

PE612.357v02-00 6/20 AD\1143762NL.docx 

NL 

kader en/of van de beschikbaarstelling 

van de relevante speciale MFK-

instrumenten. Het definitieve bedrag moet 

door het Europees Parlement en de Raad 

worden goedgekeurd via de jaarlijkse 

begrotingsprocedure. 

 ______________________ 

 1 bis. Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 van de Raad van 

2 december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, 

blz. 884). 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De uitvoering van het programma 

dient volledig in overeenstemming te zijn 

met Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad6. De financiering kan met name 

bestaan uit subsidies. Ook kunnen, waar 

passend, financiële instrumenten of 

overheidsopdrachten worden gebruikt. 

(5) De uitvoering van het programma 

dient volledig in overeenstemming te zijn 

met Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad6. De financiering kan met name 

bestaan uit subsidies. Ook kunnen, waar 

passend, financiële instrumenten of 

overheidsopdrachten worden gebruikt. De 

Commissie moet onderzoeken of het 

potentieel van andere 

financieringsvormen dan subsidies 

(financieringsinstrumenten en 

overheidsopdrachten) verder kunnen 

worden benut zodat zij in het volgende 

meerjarig financieel kader een 

belangrijkere financieringsbron voor dit 

programma worden. 

_________________ _________________ 

6 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 

6 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 
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blz. 1). blz. 1). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Aangezien het programma ten doel 

heeft om het concurrentievermogen van de 

defensie-industrie van de Unie te 

ondersteunen door de risico's tijdens de 

ontwikkelingsfase van 

samenwerkingsprojecten te verminderen, 

zouden de werkzaamheden die verband 

houden met de ontwikkeling van een 

defensieproduct of -technologie in 

aanmerking moeten komen voor steun uit 

het programma, en dan met name het 

vaststellen van gemeenschappelijke 

technische specificaties, ontwerp, 

prototyping, tests, kwalificering, 

certificering, haalbaarheidsstudies en 

andere ondersteunende maatregelen. 

Hetzelfde geldt voor het moderniseren van 

bestaande defensieproducten en -

technologieën. 

(10) Aangezien het programma ten doel 

heeft om het concurrentievermogen van de 

defensie-industrie van de Unie te 

ondersteunen door de risico's tijdens de 

ontwikkelingsfase van 

samenwerkingsprojecten te verminderen, 

zouden de werkzaamheden die verband 

houden met de ontwikkeling van een 

defensieproduct of -technologie in 

aanmerking moeten komen voor steun uit 

het programma, en dan met name het 

vaststellen van gemeenschappelijke 

technische specificaties, ontwerp, 

prototyping, tests, kwalificering, 

certificering, bescherming van 

intellectuele eigendom, 

haalbaarheidsstudies en andere 

ondersteunende maatregelen. Hetzelfde 

geldt voor het moderniseren van bestaande 

defensieproducten en -technologieën die in 

de Unie door de lidstaten zijn ontwikkeld. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Indien een consortium van 

ondernemingen wenst deel te nemen aan 

een actie die in aanmerking komt voor 

financiering uit hoofde van het programma 

en de financiële steun van de Unie in de 

vorm van een subsidie zal worden 

verleend, moet het consortium een van zijn 

leden benoemen als coördinator die zal 

optreden als voornaamste contactpunt voor 

(15) Indien een consortium van 

ondernemingen wenst deel te nemen aan 

een actie die in aanmerking komt voor 

financiering uit hoofde van het programma 

en de financiële steun van de Unie in de 

vorm van een subsidie, een 

financieringsinstrument of een 

overheidsopdracht zal worden verleend, 

moet het consortium een van zijn leden 
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de Commissie. benoemen als coördinator die zal optreden 

als voornaamste contactpunt voor de 

Commissie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De bevordering van innovatie en 

technologische ontwikkeling in de 

defensie-industrie van de Unie moet 

overeenstemmen met de 

veiligheidsbelangen van de Unie. 

Dienovereenkomstig moet de bijdrage die 

een actie levert aan die belangen en aan de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die gemeenschappelijk door de 

lidstaten zijn overeengekomen, een 

toekenningscriterium zijn voor 

financiering. Binnen de Unie zijn 

gemeenschappelijke vermogensprioriteiten 

op het gebied van defensie met name 

vastgesteld in het 

vermogensontwikkelingsplan. Andere 

Unie-processen, zoals de gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie en de 

permanente gestructureerde samenwerking, 

zullen de uitvoering van relevante 

prioriteiten ondersteunen door middel van 

versterkte samenwerking. Waar dat 

passend is, kunnen regionale of 

internationale samenwerkingsinitiatieven, 

zoals in het kader van de NAVO, eveneens 

in aanmerking worden genomen, indien dat 

ten dienste is van de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie. 

(16) De bevordering van innovatie en 

technologische ontwikkeling in de 

defensie-industrie van de Unie moet de 

handhaving en ontwikkeling van 

competenties en knowhow van de 

defensie-industrie van de Unie mogelijk 

maken en bijdragen aan de versterking 

van haar technologische en industriële 

autonomie. Zij moet ook overeenstemmen 

met de veiligheidsbelangen van de Unie. 

Dienovereenkomstig moet de bijdrage die 

een actie levert aan die belangen en aan de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die gemeenschappelijk door de 

lidstaten zijn overeengekomen, een 

toekenningscriterium zijn voor 

financiering. Binnen de Unie zijn 

gemeenschappelijke vermogensprioriteiten 

op het gebied van defensie met name 

vastgesteld in het 

vermogensontwikkelingsplan. Andere 

Unie-processen, zoals de gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie en de 

permanente gestructureerde samenwerking, 

zullen de uitvoering van relevante 

prioriteiten ondersteunen door middel van 

versterkte samenwerking. Waar dat 

passend is, kunnen regionale of 

internationale samenwerkingsinitiatieven, 

zoals in het kader van de NAVO, eveneens 

in aanmerking worden genomen, indien dat 

ten dienste is van de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie. 

 

Amendement  8 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te waarborgen dat de 

gefinancierde acties zullen bijdragen aan 

het concurrentievermogen van de Europese 

defensie-industrie, moeten die acties 

marktgericht en vraaggestuurd zijn. 

Daarom moet bij de toekenningscriteria in 

aanmerking worden genomen of de 

lidstaten al dan niet reeds hebben 

toegezegd om het eindproduct of de 

eindtechnologie gezamenlijk, en 

mogelijkerwijs gecoördineerd, te 

produceren en af te nemen. 

(18) Om te waarborgen dat de 

gefinancierde acties bijdragen aan het 

concurrentievermogen van de Europese 

defensie-industrie, moeten die acties 

marktgericht en vraaggestuurd zijn, ook als 

er sprake is van technologieën voor 

tweeërlei gebruik. Daarom moet bij de 

toekenningscriteria in aanmerking worden 

genomen of de lidstaten al dan niet reeds 

hebben toegezegd om het eindproduct of 

de eindtechnologie gezamenlijk, en 

mogelijkerwijs gecoördineerd, te 

produceren en af te nemen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Wanneer een actie betrekking 

heeft op prototyping, doorgaans de actie 

in de ontwikkelingsfase die de meeste 

kosten met zich meebrengt, mag de 
financiële steun van de Unie uit hoofde van 

het programma niet meer dan 20 % van de 

totale subsidiabele kosten van de actie 

bedragen. Voor andere acties in de 

ontwikkelingsfase moet het gehele bedrag 

aan subsidiabele kosten wel worden 

gedekt. 

(19) De financiële steun van de Unie uit 

hoofde van het programma mag niet meer 

dan 20 % van de totale kosten van de acties 

met betrekking tot prototyping bedragen. 

Voor andere acties in de ontwikkelingsfase 

moet het gehele bedrag aan subsidiabele 

kosten wel worden gedekt. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Aangezien de steun van de Unie 

wordt gericht op het versterken van het 

(20) Aangezien de steun van de Unie 

wordt gericht op het versterken van het 
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concurrentievermogen van de sector en 

alleen betrekking heeft op de specifieke 

ontwikkelingsfase, mag de Commissie 

geen eigendomsrechten of intellectuele-

eigendomsrechten verwerven voor de 

producten of technologieën die 

voortkomen uit de gefinancierde acties. De 

toepasselijke regeling voor intellectuele-

eigendomsrechten zal contractueel door de 

begunstigden worden vastgelegd. 

concurrentievermogen van de sector en 

alleen betrekking heeft op de specifieke 

ontwikkelingsfase, mag de Commissie 

geen eigendomsrechten of intellectuele-

eigendomsrechten verwerven voor de 

producten of technologieën die 

voortkomen uit de gefinancierde acties. De 

toepasselijke regeling voor intellectuele-

eigendomsrechten zal contractueel door de 

begunstigden worden vastgelegd in 

overeenstemming met het nationaal recht. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De Commissie moet een meerjarig 

werkprogramma opstellen dat aansluit op 

de doelstellingen van het programma. Bij 

de oprichting van het werkprogramma 

moet de Commissie worden bijgestaan 

door een comité van lidstaten (hierna "het 

programmacomité" genoemd). Aangezien 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) in het Unie-beleid zijn aangeduid 

als cruciaal voor economische groei, 

innovatie, werkgelegenheid en sociale 

integratie in de Unie en aangezien de 

gefinancierde acties normaal gezien 

grensoverschrijdende samenwerking zullen 

vereisen, is het belangrijk dat die 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in het werkprogramma wordt 

weerspiegeld en mogelijk wordt gemaakt, 

en dat derhalve een deel van het totale 

budget aan dergelijke acties word 

toegekend. 

(21) De Commissie moet een meerjarig 

werkprogramma opstellen dat aansluit op 

de doelstellingen van het programma. Bij 

de oprichting van het werkprogramma 

moet de Commissie worden bijgestaan 

door een comité van lidstaten (hierna "het 

programmacomité" genoemd). Aangezien 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) in het Unie-beleid zijn aangeduid 

als cruciaal voor economische groei, 

innovatie, werkgelegenheid en sociale 

integratie in de Unie en aangezien de 

gefinancierde acties normaal gezien 

grensoverschrijdende samenwerking zullen 

vereisen, is het belangrijk dat die 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in het werkprogramma wordt 

weerspiegeld en mogelijk wordt gemaakt, 

en dat derhalve een aandeel van ten minste 

20 % van het totale budget wordt 

vastgesteld dat aan dergelijke acties wordt 

toegekend. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Aan het Europees 

Parlement moet de status van waarnemer 

in het comité van de lidstaten worden 

toegekend. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Aan het einde van het programma 

moet de Commissie een uitvoeringsverslag 

opstellen waarin zij de financiële 

activiteiten uit het oogpunt van de 

financiële uitvoering, de resultaten en, zo 

mogelijk, het effect onderzoekt. In dat 

verslag moet eveneens een analyse worden 

verricht van de grensoverschrijdende 

participatie van kmo's aan projecten in het 

kader van het programma alsook van de 

participatie van kmo's aan de mondiale 

waardeketen, 

(25) Aan het einde van het programma 

moet de Commissie een uitvoeringsverslag 

opstellen waarin zij de financiële 

activiteiten uit het oogpunt van de 

financiële uitvoering, de resultaten en, zo 

mogelijk, het effect onderzoekt. In dat 

verslag moet eveneens een analyse worden 

verricht van de grensoverschrijdende 

participatie van kmo's aan projecten in het 

kader van het programma alsook van de 

participatie van kmo's aan de mondiale 

waardeketen. Bovendien moet de 

Commissie een tussentijds 

uitvoeringsverslag opstellen, waarvan de 

bevindingen tijdig aan de medewetgevers 

ter beschikking moeten worden gesteld 

vóór de definitieve vaststelling van de 

wetgevingshandeling betreffende de 

voortzetting van het programma voor 

industriële ontwikkeling op 

defensiegebied dat in het kader van het 

volgende meerjarig financieel kader zal 

worden opgezet, 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het concurrentievermogen en de 

innovatieve capaciteit van de defensie-

a) de strategische autonomie en de 

technologische en industriële 
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industrie van de Unie bevorderen door 

ondersteuning van acties in de 

ontwikkelingsfase; 

onafhankelijkheid van de Unie 

versterken, en de innovatieve capaciteit en 

het concurrentievermogen van de 

defensie-industrie van de Unie bevorderen 

door ondersteuning van acties in de 

ontwikkelingsfase; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen, waaronder kmo's, bij de 

ontwikkeling van technologieën of 

producten ondersteunen en stimuleren in 

overeenstemming met de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten binnen de Unie 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen; 

b) samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen, waaronder kmo's en 

midcaps, bij de ontwikkeling van 

technologieën of producten ondersteunen 

en stimuleren in overeenstemming met de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten binnen de Unie 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen, 

door compatibiliteit, interoperabiliteit en 

standaardisering te bevorderen, met name 

door gemeenschappelijke technische 

specificaties ter zake vast te stellen; 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het budget voor de uitvoering van het 

programma voor de periode 2019-2020 

wordt vastgesteld op 500 miljoen EUR in 

lopende prijzen. 

Het budget voor de uitvoering van het 

programma voor de periode 2019-2020 

wordt vastgesteld op 500 miljoen EUR in 

lopende prijzen en dient uitsluitend 

afkomstig te zijn van de niet-toegewezen 

marges binnen de maxima van het 

meerjarig financieel kader (MFK) 2014-

2020 en/of van de beschikbaarstelling van 

de relevante speciale MFK-instrumenten. 

 

Amendement  17 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Begunstigden zijn in de Unie 

gevestigde ondernemingen waarvan de 

lidstaten en/of ingezetenen van lidstaten 

voor meer dan 50 % eigenaar zijn en 

waarover zij effectieve zeggenschap 

hebben in de zin van artikel 6, lid 3, hetzij 

direct, hetzij indirect via een of meer 

tussenbedrijven. Bovendien mogen alle 

infrastructuur, faciliteiten, activa en 

hulpmiddelen die de deelnemers, met 

inbegrip van subcontractanten en andere 

derde partijen, voor uit hoofde van het 

programma gefinancierde acties gebruiken, 

zich gedurende de gehele duur van de actie 

niet op het grondgebied van niet-lidstaten 

bevinden. 

1. Begunstigden en hun 

subcontractanten zijn in de Unie 

gevestigde ondernemingen waarvan de 

lidstaten en/of ingezetenen van lidstaten 

voor meer dan 50 % eigenaar zijn en 

waarover zij effectieve zeggenschap 

hebben in de zin van artikel 6, lid 3, hetzij 

direct, hetzij indirect via een of meer 

tussenbedrijven. Bovendien bevinden alle 

infrastructuur, faciliteiten, activa en 

hulpmiddelen die de deelnemers, met 

inbegrip van subcontractanten en andere 

derde partijen, voor uit hoofde van het 

programma gefinancierde acties gebruiken, 

zich gedurende de gehele duur van de actie 

op het grondgebied van de Unie. Het 

gebruik van deze infrastructuur, 

faciliteiten, activa en hulpmiddelen is niet 

onderworpen aan enige controle of 

beperking door een derde staat of een 

entiteit van buiten de EU. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de financiële bijstand van de 

Unie wordt verstrekt in de vorm van een 

subsidie, wijzen de leden van een 

consortium die aan een actie willen 

deelnemen één van hen aan als coördinator, 

die in de subsidieovereenkomst als zodanig 

wordt aangeduid. De coördinator is de 

belangrijkste contactpersoon van de 

consortiumleden in de betrekkingen met de 

Commissie of het betrokken 

financieringsorgaan, tenzij in de 

subsidieovereenkomst anders is bepaald of 

het consortium zijn verplichtingen uit 

hoofde van de subsidieovereenkomst niet 

1. Indien de financiële bijstand van de 

Unie wordt verstrekt in de vorm van een 

subsidie, wijzen de leden van een 

consortium die aan een actie willen 

deelnemen één van hen aan als coördinator, 

die in de subsidieovereenkomst als zodanig 

wordt aangeduid. De coördinator is de 

belangrijkste contactpersoon van de 

consortiumleden in de betrekkingen met de 

Commissie of het betrokken 

financieringsorgaan, tenzij in de 

subsidieovereenkomst anders is bepaald of 

het consortium zijn verplichtingen uit 

hoofde van de subsidieovereenkomst niet 
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nakomt. nakomt. De financiële bijstand van de 

Unie kan ook de vorm van een 

financieringsinstrument of een 

overheidsopdracht aannemen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Acties die worden voorgesteld voor 

financiering uit hoofde van het programma 

worden beoordeeld op basis van de 

volgende cumulatieve criteria: 

Acties die worden voorgesteld voor 

financiering uit hoofde van het programma 

worden beoordeeld aan de hand van de in 

artikel 2 vastgestelde doelstellingen en op 

basis van de volgende cumulatieve criteria: 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) uitmuntendheid; a) technologische en industriële 

uitmuntendheid; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het aantal bij het project betrokken 

lidstaten; en 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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c) bijdrage aan de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie door 

versterking van defensietechnologieën die 

bijdragen aan de uitvoering van de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen 

binnen de Unie; en 

c) bijdrage aan de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie door 

versterking van defensietechnologieën die 

bijdragen aan de uitvoering van de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen 

binnen de Unie in het kader van het 

vermogensontwikkelingsplan of de 

gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake 

defensie; en en 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) levensvatbaarheid, waarbij de 

begunstigden met name moeten aantonen 

dat de resterende kosten van de 

subsidiabele actie worden gedekt door 

andere financieringsmiddelen, zoals 

bijdragen van de lidstaten; en 

d) levensvatbaarheid, waarbij de 

begunstigden met name moeten aantonen 

dat de resterende kosten van de 

subsidiabele actie worden gedekt door 

andere financieringsmiddelen, zoals 

bijdragen van de lidstaten of het tweeërlei 

gebruik van de ontwikkelde 

technologieën; en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het werkprogramma bevat een 

gedetailleerde uiteenzetting van de 

categorieën projecten waarvoor uit hoofde 

van dit programma financiering wordt 

verleend. 

2. Het werkprogramma bevat een 

gedetailleerde uiteenzetting van de 

categorieën projecten waarvoor uit hoofde 

van dit programma financiering wordt 

verleend, en voorziet in minstens één 

categorie projecten die specifiek aan 

kmo's is gewijd. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 13 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het werkprogramma waarborgt dat 

een geloofwaardig aandeel van het totale 

budget wordt toegewezen aan acties die 

grensoverschrijdende participatie van 
kmo's mogelijk maken. 

3. Het werkprogramma waarborgt dat 

minstens 20 % van het totale budget wordt 

toegewezen aan acties die samenwerking 

tussen kmo's uit verschillende lidstaten 

mogelijk maken. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De voorstellen die worden 

ingediend na de oproep tot het indienen 

van voorstellen worden op basis van de 

toekenningsscriteria van artikel 10 door de 

Commissie beoordeeld, waarbij zij wordt 

bijgestaan door onafhankelijke 

deskundigen. 

2. De voorstellen die worden 

ingediend na de oproep tot het indienen 

van voorstellen worden op basis van de 

toekenningsscriteria van artikel 10 door de 

Commissie beoordeeld, waarbij zij wordt 

bijgestaan door onafhankelijke nationale 

deskundigen uit de EU. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie wordt bijgestaan 

door een comité. Dat comité is een comité 

in de zin van Verordening (EU) 

nr. 182/2011. Het Europees 

Defensieagentschap wordt uitgenodigd als 

waarnemer in het comité plaats te nemen. 

1. De Commissie wordt bijgestaan 

door een comité. Dat comité is een comité 

in de zin van Verordening (EU) 

nr. 182/2011. Het Europees 

Defensieagentschap en het Europees 

Parlement worden uitgenodigd als 

waarnemers in het comité plaats te nemen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie houdt regelmatig 

toezicht op de uitvoering van het 

programma en brengt jaarlijks verslag uit 

over de geboekte vooruitgang 

overeenkomstig artikel 38, lid 3, onder e), 

van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. Daartoe stelt de Commissie 

de nodige toezichtsregelingen in. 

1. De Commissie houdt regelmatig 

toezicht op en evalueert regelmatig de 

uitvoering van het programma en brengt 

jaarlijks verslag uit over de geboekte 

vooruitgang overeenkomstig artikel 38, 

lid 3, onder e), van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. Daartoe stelt de 

Commissie de nodige toezichtsregelingen 

in. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ten behoeve van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van toekomstige 

beleidsmaatregelen van de Unie stelt de 

Commissie een retrospectief 

evaluatieverslag op en zendt zij dat verslag 

toe aan het Europees Parlement en de 

Raad. In dat verslag wordt op basis van de 

relevante raadplegingen van de lidstaten en 

de belangrijkste belanghebbenden met 

name een beoordeling gemaakt van de 

geboekte vooruitgang bij het 

verwezenlijken van de in artikel 2 

vastgestelde doelstellingen. Ook wordt in 

dat verslag een analyse verricht van de 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in de in het kader van het 

programma uitgevoerde acties, alsook van 

de participatie van kmo's aan de mondiale 

waardeketen. 

2. Ten behoeve van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van toekomstige 

beleidsmaatregelen van de Unie stelt de 

Commissie een retrospectief 

evaluatieverslag op en zendt zij dat verslag 

toe aan het Europees Parlement en de 

Raad. In dat verslag wordt op basis van de 

relevante raadplegingen van de lidstaten en 

de belangrijkste belanghebbenden met 

name een beoordeling gemaakt van de 

geboekte vooruitgang bij het 

verwezenlijken van de in artikel 2 

vastgestelde doelstellingen. Ook wordt in 

dat verslag een analyse verricht van de 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in de in het kader van het 

programma uitgevoerde acties, alsook van 

de participatie van kmo's aan de mondiale 

waardeketen. Ook het effect op 

wapenuitvoer die door het programma is 

begunstigd, wordt in dat verslag 

beoordeeld. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Tijdig vóór het einde van dit 

programma dient de Commissie zo nodig 

een wetgevingsvoorstel in betreffende de 

voortzetting van het programma voor 

industriële ontwikkeling op 

defensiegebied en passende financiering 

in het kader van het nieuwe meerjarig 

financieel kader. Voordat de 

desbetreffende wetgevingshandeling 

definitief wordt vastgesteld, beschikken de 

medewetgevers over de bevindingen van 

een tussentijds uitvoeringsverslag dat de 

Commissie daartoe opstelt. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het programma financiert 

entiteiten die zich houden aan de 

toepasselijke EU-wetgeving en de 

overeengekomen internationale en EU-

normen en verleent derhalve geen steun 

aan projecten in het kader van deze 

verordening die bijdragen tot het 

witwassen van geld, 

terrorismefinanciering, 

belastingontwijking, belastingfraude en 

belastingontduiking. 
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