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Europejski Fundusz Obronny 2021–2027
W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego
Europejski Fundusz Obronny. Fundusz ma wspierać konkurencyjność i innowacyjność europejskiej obronności
oraz przyczyniać się do strategicznej autonomii UE. Na początku 2019 r. Parlament i Rada osiągnęły częściowe
porozumienie, a następnie w grudniu 2020 r. – wstępne porozumienie polityczne w sprawie nierozstrzygniętych
kwestii. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2021 r., a Parlament ma głosować nad swoim
stanowiskiem w drugim czytaniu podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Kontekst
Brak współpracy między państwami członkowskimi osłabia możliwości unijnego przemysłu obronnego pod
względem utrzymania zdolności przemysłowych i technologicznych niezbędnych do zachowania
strategicznej autonomii Unii Europejskiej oraz zaspokojenia jej obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie
bezpieczeństwa. Około 80% zamówień w dziedzinie obronności oraz 90% badań i technologii mają wymiar
krajowy, co prowadzi do kosztownego powielania zdolności wojskowych. Aby zaradzić tym
niedociągnięciom, Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw wspierających ściślejszą współpracę w
dziedzinie obronności. W czerwcu 2017 r. przyjęła komunikat dotyczący utworzenia Europejskiego
Funduszu Obronnego, proponując podejście dwuetapowe. W początkowym okresie testowym w czasie
obowiązywania wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 dwa wstępne programy – działanie
przygotowawcze w zakresie badań nad obronnością i Europejski program rozwoju przemysłu obronnego –
zapewniałyby współfinansowanie opartych na współpracy, odpowiednio, badań i projektów rozwojowych
w dziedzinie obronności. Następnie w WRF na lata 2021–2027 miał zostać utworzony specjalny Europejski
Fundusz Obronny.

Wniosek Komisji Europejskiej
13 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie Europejskiego Funduszu
Obronnego, który zakładał uzupełnienie inwestycji państw członkowskich w drodze współfinansowania
kosztów opracowania prototypów oraz związanych z nimi wymogów w zakresie certyfikacji i testowania, a
także bezpośrednie finansowanie konkurencyjnych i opartych na współpracy projektów badawczych.
Proponowany budżet na lata 2021–2027 wynosił 11,5 mld EUR w cenach stałych z 2018 r. Główne
właściwości funduszu były następujące: finansowanie priorytetowych projektów uzgodnionych przez
państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz innych organizacji
regionalnych i międzynarodowych, finansowanie projektów opartych na współpracy z udziałem co
najmniej trzech państw członkowskich, promowanie transgranicznej działalności małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), współfinansowanie wspólnych prototypów, ukierunkowanie na innowacje
(przeznaczenie 5% środków na przełomowe technologie i innowacyjny sprzęt) oraz promowanie projektów
w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
21 listopada 2018 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu przyjęła
sprawozdanie w sprawie wniosku. Parlament i Rada osiągnęły częściowe porozumienie i Parlament przyjął
je w pierwszym czytaniu w kwietniu 2019 r. Negocjacje trójstronne zakończono w grudniu 2020 r. – w ich
wyniku na projekty w dziedzinie obronności udostępniono uzgodnioną kwotę 7 mld EUR w cenach stałych
z 2018 r. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2021 r. Głosowanie nad rozporządzeniem
w Parlamencie zaplanowano na kwietniową sesję plenarną i jeżeli zostanie ono przyjęte, utoruje drogę dla
pierwszego w historii wieloletniego programu finansowego wspierającego unijne badania i rozwój w
dziedzinie obronności.
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