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Positionspapir EU's forsvarsindustrielle udviklingsprogram - EDIDP
1.

Overordnet position

FAD støtter overordnet udviklingen af et åbent, effektivt og
transparent indre marked på det forsvarsindustrielle område i
Europa med øje på, at den danske forsvarsindustri konkurrerer
globalt. EU’s kommende forsvarsfond er et helt centralt element i forhold hertil.
FAD støtter oprettelsen af det forsvarsindustrielle udviklingsprogram (EDIDP), som komplementært til forskningsprogrammet under EU’s forsvarsfond. FAD ser positivt på formålet med EDIDP; at skabe bedre betingelser og større incitamenter for medlemslandenes samarbejde om udviklingen af strategiske forsvarskapaciteter og teknologier. Det er tale om et vigtigt initiativ til potentielt at mindske investeringsgabet i forsvarsindustrien og fundamentalt at ændre det europæiske forsvarsmarked i en mere konkurrencedygtig og innovativ retning.
Det er FAD’s vurdering, at den danske forsvarsindustris vilkår
for at deltage i projekter under EDIDP er afgørende for industriens fremtidige forretningsmæssige muligheder. Det er
FAD’s holdning, at en koordineret hjemtagsindsats er nødvendig for at sikre, at Danmark kan få tilfredsstillende udbytte af
EU’s kommende indsats til fremme af udviklingsfasen inden
for forsvarsprodukter.
Det er FAD’s vurdering, at de danske virksomheders faktiske
muligheder for et industrielt udbytte af EDIDP’en fordrer, at
der sikres en mellemstatslig forankring i projekterne, herunder
ved statslig dansk medfinansiering.

2.

Deltagelse for hele forsyningskæden

I FAD’s optik bør EDIDP designes enkelt og fleksibelt med
henblik på fair og lige adgang til deltagelse i projekter for hele
forsyningskæden (såvel SMV’er som midcaps). FAD er princi-
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pielt skeptisk over for, at reservere en del af budgettet til inkludering af SMV’er og yde ekstrastøtte til projekter der understøtter PESCO. Udgangspunktet må være, at støtte gives til de
bedste projekter med de bedste projektdeltagere uanset størrelse.

3.

Grænseoverskridende samarbejde

Det er et kardinalpunkt for FAD, at store lande med en stor
forsvarsindustri ikke nyder uforholdsmæssig gavn af EDIDP på
bekostning af små lande med en lille forsvarsindustri. Det er
afgørende for den danske forsvarsindustris muligheder for udbytte af EDIDP, at virksomhederne kan indgå i projektkonsortier (hovedleverandør/underleverandører) på tværs af landegrænser. FAD lægger således især vægt på, at der sikres en reel
grænseoverskridende handel og markedsadgang, herunder inkludering af SMV’er. FAD støtter kriteriet om, at mindst 3
virksomheder fra to medlemslande skal deltage i et projektkonsortie.

4.

Tredjelands-deltagelse

Den danske forsvarsindustris samarbejde med partnere fra
tredjelande er essentiel i konkurrencen på de globale markeder. FAD lægger stor vægt på, at EDIDP er åbent over for tredjelande. Der kan sagtens være projekter, der vil have endog
stor gavn af eksempelvis amerikansk deltagelse.

5.

Eksportkontrol

Grænseoverskridende samarbejde (inkl. SMV’er) er stærkt begrænset af fraværet af et EU harmoniseret eksportkontrolregime. Hovedleverandører tenderer på den baggrund til at fokusere på nationale forsyningskæder i eksportøjemed. EU transferdirektivet er et fornuftigt skridt på vejen, men fungerer ikke i
praksis og har brug for forbedring. FAD lægger vægt på, at det
nationale eksportkontrolregime sikrer virksomhederne de
bedst mulige konkurrencemæssige vilkår i forbindelse med deltagelse i EDIDP-projekter. Der bør sikres en konsistent linjeføring på linje med sammenlignelige lande og med øje på styrkelse af en eksportorienteret forsvarsindustri.

6.

Nye finansielle instrumenter

Endelig støtter FAD arbejdet med nye finansielle instrumenter
til minimering af risici påtaget i forbindelse med udviklingsprojekter. Det kunne være en udvidelse af Den Europæiske Investerings Bank til at inkludere forsvar. EIB/EFSI lån til forsvar er en betydelig mulighed for SMV’er og midcap virksomheder til at investere i udviklingsprojekter, der ellers ikke ville
have fundet sted. Adgang til en stabil, risikoafdækket finansiering vil gøre mindre og mellemstore virksomheder bedre i
stand til at foretage en langsigtet strategisk planlægning af udviklingsaktiviteter. Det vil accelerere innovation og dermed
styrke konkurrencedygtighed.
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