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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Отбраната има голямо значение. С това изявление през декември 2013 г. Европейският 

съвет категорично постави отбраната отново в дневния ред на Европа. Оттогава, планът 

за действие в областта на сигурността и отбраната на равнище ЕС се разширява и 

задълбочава.  

 

През юни 2016 г. ВП/ЗП Федерика Могерини представи глобалната стратегия, което 

бележи ново равнище на амбиция и определя насоката за последователна серия от 

документи за изпълнение и предложения, които доразвиват визията за по-силен Съюз и 

посочват конкретни стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигне 

стратегическата автономност, от която Европа се нуждае. 

 

Европейският парламент започна пилотен проект за научни изследвания в областта на 

ОПСО през 2015 и 2016 г., който беше допълнен от подготвително действие за научни 

изследвания в областта на отбраната през 2017 г. Това подготвително действие 

продължава до 2019 г. 

 

През лятото на 2017 г., Европейската комисия стартира Европейския фонд за отбрана за 

засилване на отбранителните способности на Европа. Като първа мярка, Комисията 

предложи регламент за създаване на програма за развитие на европейската 

отбранителна промишленост, насочена към подкрепа на конкурентоспособността и 

капацитета за иновации на ЕС за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.  

 

В областта на европейската отбрана, правителствата възлагат единствено обществени 

поръчки, и те го правят въз основа на съображения, свързани със стратегическите, 

политическите и отбранителни способности. Ангажиментът на ЕС в областта на 

отбраната ще осигури на държавите членки по-сериозни стимули за разработване и 

закупуване на европейски продукти, свързани с отбраната. Ангажиментът на ЕС ще 

подпомага също така усилията, необходими за структуриране на трансевропейски 

вериги за създаване на стойност, които понастоящем се полагат от отбранителната 

промишленост. В несъвършеното положение на пазарите в областта на отбраната, 

свързаните с това бизнес рискове не позволяват на трансевропейските вериги за 

създаване на стойност да възникнат по естествен път. При все това, когато 

правителствата работят заедно за разработване на отбранителни способности, 

участниците във веригата на стойността в областта на разработването на отбранителни 

продукти действат по същия начин. 

 

Програмата е насочена конкретно към фазата на разработване на отбранителните 

продукти, решаващ момент от жизнения цикъл на отбранителната способност. На този 

етап, повечето от характеристиките на бъдещите способности и по-голямата част от 

разходите за притежаване на бъдещия им жизнен цикъл вече са определени. Когато 

програмите за способности се разработват като многонационални програми, това е 

фазата, в която се фиксират по-голямата част от договореностите за споделяне на 

разходи и дейности. Поради това е ефективно към тази фаза да бъдат насочени 

достатъчно стимули за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС. Това е 

ефикасно и защото намесата на ЕС насърчава разрастването на общността на 
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европейски потребители на европейските продукти за отбрана, което води до икономии 

от мащаба и обхвата през целия жизнен цикъл на продуктите в областта на отбраната. 

 

Докладчикът приветства предложението на Комисията. Докладчикът подчертава, че 

предложението следва да има значителен структуриращ ефект за изграждането на 

трансевропейското сътрудничество в областта на отбраната. Развитието на една по-

силна, по-ефективна и конкурентоспособна отбранителна промишленост — което е 

целта на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(ЕППРОО) — ще укрепи технологичната независимост на ЕС и нейната стратегическа 

автономност и като цяло ще укрепи ОПСО, което е целта, подкрепяна трайно от 

Европейския парламент.  

 

 

Докладчикът изтъква следното: 

 Свободата на действие и сътрудничеството между държавите членки и със 

Съюза, както и работата за изпълнение на изискванията за способностите в 

областта на отбраната следва да бъдат характеристики и на всички цели на 

програмата. 

 Действията на ЕС в рамките на тази програма следва да имат за цел да включат 

субекти от всички държави членки, по-специално от държавите от ЕС–13, във 

веригите за създаване на стойност в областта на отбраната. Освен това, във 

веригите на стойност в областта на отбраната, малките и средните предприятия, 

както и междинните производствени предприятия (МПП) могат да играят важна 

роля в много от държавите членки. Последните следва да бъдат третирани по 

същия начин като МСП, когато това е в съответствие с целите на програмата. 

 Съвместната декларация на ЕС и НАТО и общите мерки за изпълнение между 

ЕС и НАТО, както и необходимостта от сътрудничество с други регионални и 

международни инициативи за сътрудничество, следва да бъде взет под внимание 

в действията по програмата, когато е необходимо, като същевременно се зачитат 

интересите в областта на сигурността и отбраната на държавите членки и на 

Съюза. 

 Трябва да се гарантира подходяща роля на Европейската агенция по отбрана по 

време на програма, като се спазва надлежно Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 и Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 Финансирането от ЕС трябва да бъде изключено за действия, свързани с някои 

продукти в областта на отбраната (оръжия за масово унищожение и свързаните с 

тях технологии за ракетни глави, забранени оръжия и боеприпаси, както и 

напълно автономни оръжия, които дават възможност за осъществяването на 

нападения без човешка намеса и контрол). Финансирането от ЕС следва да бъде 

изключено за дейности, свързани с продуктите в областта на отбраната (малки 

оръжия и леко въоръжение), ако действието е разработено главно за целите на 

износа, т.е. когато никоя държава членка не е изразила изискване за действието, 

което трябва да бъде предприето. 

 Реалността показва, че прилагането на критерии за допустимост, свързани със 

собственост на дялове, би било трудно в контекста на сложните договорености, 

съществуващи в рамките на промишлеността. 

 Критериите за възлагане трябва да бъдат актуализирани с оглед на подобряване 

на целите и критериите за допустимост. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взеха предвид постоянното 

структурирано сътрудничество в 

областта на сигурността на 

отбраната, договорено от 23 държави 

– членки на Европейския съюз, на 13 

ноември 2017 г., както се посочва в 

член 42, параграф 6 и член 46 от 

Договора за Европейския съюз, и в 

протокол 10 от него, 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В Европейския план за действие 

в областта на отбраната, приет на 30 

ноември 2016 г., Комисията пое 

ангажимент да допълни, мобилизира и 

консолидира съвместните усилия на 

държавите членки за развитие на 

отбранителните способности с цел да се 

отговори на предизвикателствата в 

областта на сигурността, както и за да се 

стимулира изграждането на 

конкурентоспособна и иновативна 

европейска отбранителна 

промишленост. По-специално, в плана 

се предлага създаването на Европейски 

фонд за отбрана с цел подкрепа на 

инвестициите в съвместни научни 

изследвания и съвместно разработване 

на отбранително оборудване и 

(1) В Европейския план за действие 

в областта на отбраната, приет на 30 

ноември 2016 г., Комисията посочва 

множество структурни проблеми в 

европейския сектор на отбраната, 

които възпрепятстват ефикасното 

използване на национални ресурси за 

осигуряване на отбранителните 

способности, необходими за една 

ефективна обща политика за 

сигурност и отбрана (ОПСО). Ето 

защо Комисията пое ангажимент да 

допълни, мобилизира и консолидира 

съвместните усилия на държавите 

членки за развитие и придобиване на 

отбранителните способности с цел да се 

отговори на предизвикателствата в 

областта на сигурността, както и за да се 
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технологии. Фондът ще подкрепя 

сътрудничеството през пълния цикъл на 

разработване на продуктите и 

технологиите. 

стимулира изграждането на 

конкурентоспособна и иновативна 

европейска отбранителна промишленост 

и да се допринесе за технологичната и 

промишлената автономност на 

Съюза. По-специално, в плана се 

предлага създаването на Европейски 

фонд за отбрана с цел подкрепа на 

инвестициите в съвместни научни 

изследвания и съвместно разработване 

на отбранително оборудване и 

технологии. Фондът следва да допълва 

националните бюджети за отбрана и 

да служи за насърчаване на 

държавите членки да инвестират 

повече в тази област. Фондът ще 

подкрепя сътрудничеството през пълния 

цикъл на разработване на продуктите и 

технологиите. За да допълни 

националните програми, той трябва 

да даде възможност на Съюза да 

създаде значителен стимулиращ 

ефект за националните инвестиции, 

за да се разшири сътрудничеството 

между държавите членки и техните 

индустрии. Следователно за 

постигането на тези цели е 

необходимо на равнището на Съюза 

да се укрепи институционалната 

рамка за сътрудничество на 

държавите членки и предприятията 

в сектора на промишлено развитие на 

отбраната. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) За да се създаде ефективен 

европейски пазар на отбранителното 

оборудване, както и за да може 

настоящата програма да окаже 

реално въздействие, е от 

изключително значение да бъдат 

изпълнени ключовите регулаторни 
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предпоставки, и по-специално 

пълното изпълнение на Директива 

2009/81/ЕО относно възлагането на 

поръчки в областта на отбраната. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) За да се стимулира 

конкурентоспособността и да се укрепи 

иновационният капацитет на 

отбранителната промишленост на 

Съюза, следва да се създаде Европейска 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната (наричана по-

нататък „програмата“). Целта на 

програмата следва да бъде засилване на 

конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на 

Съюза и, наред с другото, на 

киберотбраната, чрез подкрепа за 

сътрудничеството между предприятията 

на етапа на разработване на 

отбранителни продукти и технологии. 

Етапът на разработване, който следва 

етапа на научните изследвания и 

технологии, е свързан със значителни 

рискове и разходи, които застрашават 

по-нататъшното използване на 

резултатите от научните изследвания и 

оказват неблагоприятно въздействие 

върху конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на 

Съюза. Чрез подкрепата, която ще 

предоставя на етапа на разработването, 

програмата ще допринесе за по-

пълноценно използване на резултатите 

от научните изследвания в областта на 

отбраната, ще спомогне за скъсяване на 

дистанцията между научните 

изследвания и производството и ще 

стимулира всички форми на иновации. 

Програмата следва да има допълваща 

роля по отношение на дейностите, 

(2) За да се стимулира 

конкурентоспособността и 

иновационният капацитет на 

отбранителната промишленост на 

Съюза с цел стратегическа 

автономност и технологична 

независимост на Европейския съюз, 

следва да се създаде Европейска 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната (наричана по-

нататък „програмата“). Програмата 

следва да се стреми към определянето 

и осъществяването на постепенното 

определяне на обща отбранителна 

политика в съответствие с член 2, 

параграф 4 от ДФЕС и нейното 

предназначение е да развие модерните 

способности, от които се нуждаят 

въоръжените сили на държавите 

членки, за подобряване на тяхната 

сигурност. Целта на програмата следва 

да бъде засилване на 

конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на 

Съюза и, наред с другото, на 

киберотбраната, чрез подкрепа за 

сътрудничеството между 

предприятията, включително 

научноизследователските центрове, 
на етапа на разработване на 

отбранителни продукти и технологии, 

което да доведе до постигане на по-

голяма ефективност и намаляване на 

пилеенето на ресурси и 

припокриванията на пазара на 

отбраната. Етапът на разработване, 
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извършвани в съответствие с член 182 

от ДФЕС, без да обхваща 

производството на отбранителни 

продукти и технологии. 

който следва етапа на научните 

изследвания и технологии, е свързан със 

значителни рискове и разходи, които 

застрашават по-нататъшното използване 

на резултатите от научните изследвания 

и оказват неблагоприятно въздействие 

върху конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на 

Съюза. Чрез подкрепата, която ще 

предоставя на етапа на разработването, 

програмата ще допринесе за по-

пълноценно използване на резултатите 

от научните изследвания в областта на 

отбраната, ще спомогне за скъсяване на 

дистанцията между научните 

изследвания и производството и ще 

стимулира всички форми на иновации. 

Програмата и всяко нейно евентуално 

продължаване след 2020 г. следва да 

има допълваща роля по отношение на 

дейностите, извършвани в съответствие 

с член 182 от ДФЕС, без да обхваща 

производството на отбранителни 

продукти и технологии. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) За да се използват по-добре 

икономиите от мащаба в 

отбранителната промишленост, 

програмата следва да предоставя 

подкрепа за сътрудничество между 

предприятията при разработването на 

отбранителни продукти и технологии. 

(3) За да се използват по-добре 

икономиите от мащаба в 

отбранителната промишленост, 

програмата следва да предоставя 

подкрепа за сътрудничество между 

предприятията при разработването на 

отбранителни продукти и технологии, 

като се насърчава изграждането на 

по-интегриран пазар, повишава се 

възвръщаемостта на инвестициите и 

се избягва дублирането на 

способностите и разходите. Според 

някои проучвания, Съюзът би могъл 

да спести между 25 и 100 милиарда 

евро годишно чрез засилено 

сътрудничество в областта на 
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отбраната. 

Обосновка 

Една от основните цели на настоящото законодателство е да се намали 

количеството на отпадъците в разходите за отбрана на държавите членки. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Програмата следва да се прилага 

при пълно спазване на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета6. Финансирането 

може да се предоставя по-специално 

под формата на безвъзмездни средства. 

Когато е целесъобразно, могат да се 

използват финансови инструменти или 

обществени поръчки. 

(5) Програмата следва да се прилага 

при пълно спазване на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета6. Финансирането 

може да се предоставя по-специално 

под формата на безвъзмездни средства и 

на обществени поръчки за 

предоставяне на изследвания. Въз 

основа на опита, който ще бъде 

натрупан при изпълнението на 

програмата, в бъдеще могат да бъдат 

използвани и финансови инструменти, 

особено за компонента „способности“ 

на Европейския фонд за отбрана за 

периода след 2020 г. По отношение на 

следващата годишна финансова рамка 

Комисията следва да използва 

финансовите ресурси за следващата 

програма. Във възможно най-кратък 

срок Комисията следва да започне 

подготвителната работа, ще изготви 

оценки и съответните предложения.  

_________________ _________________ 

6 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 

6 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 
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Обосновка 

Обществените поръчки следва да се използват само за предоставяне на изследвания. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Предвид спецификата на 

сектора съвместни проекти между 

предприятията няма да бъдат 

стартирани, ако държавите членки 

предварително не са се договорили да 

окажат финансова подкрепа за тях. 

След като са определили общите 

приоритети по отношение на 

отбранителните способности на 

равнището на Съюза и, в зависимост 

от случая, са взели предвид 

съответните съвместни инициативи 

в регионален мащаб, държавите членки 

определят и обобщават военните 

изисквания, като определят 

техническите спецификации на проекта. 

Те могат също така да назначат 

ръководител на проекта, който да 

управлява работата по разработването 

на съвместния проект. 

(7) След като са определили 

общите приоритети по отношение 

на отбранителните способности на 

равнището на Съюза в Плана за 

развитие на способностите и са взели 

предвид координирания годишен 

преглед на отбраната, както и с цел 

постигането на нивото на амбиция на 

ЕС в съответствие с договореното в 

заключенията на Съвета от 14 

ноември 2016 г., утвърдени от 

Европейския съвет на 15 декември 

2016 г., държавите членки определят и 

обобщават военните изисквания, като 

определят техническите спецификации 

на проекта. Те могат също така да 

назначат ръководител на проекта, който 

да управлява работата по 

разработването на съвместния проект. 

Обосновка 

Програмата трябва да се основава на съществуващите процедури при определянето 

на приоритетите на общата отбранителна способност. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Когато подкрепяните по 

програмата действия се управляват от 

ръководител на проект, назначен от 

държавите членки, Комисията следва да 

(8) Когато подкрепяните по 

програмата действия се управляват от 

ръководител на проект, назначен от 

държавите членки, Комисията следва да 
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информира ръководителя на проекта, 

преди да извърши плащането към 

бенефициера на допустимото действие, 

така че ръководителят на проекта да се 

увери, че бенефициерите са спазили 

графика. 

се допита до него относно напредъка 
на действията, преди да извърши 

плащането към бенефициера на 

допустимото действие, така че 

ръководителят на проекта да се увери, 

че бенефициерите са спазили графика. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Финансовата подкрепа от Съюза 

не следва да засяга износа на продукти, 

оборудване или технологии и не следва 

да засяга свободата на вземане на 

решения от страна на държавите членки 

по отношение на политиката за износ на 

свързани с отбраната продукти. 

Финансовата подкрепа от Съюза не 

следва да засяга експортните политики 

на държавите членки по отношение на 

свързани с отбраната продукти. 

(9) Финансовата подкрепа от Съюза 

не следва да засяга износа на продукти, 

оборудване или технологии и не следва 

да засяга свободата на вземане на 

решения от страна на държавите членки 

по отношение на политиката за износ на 

свързани с отбраната продукти. 

Финансовата подкрепа от Съюза не 

следва да засяга експортните политики 

на държавите членки по отношение на 

свързани с отбраната продукти, 

определени в Решение 

2008/944/ОВППС. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Тъй като целта на програмата е 

да подпомага конкурентоспособността 

на отбранителната промишленост на 

Съюза, ограничавайки рисковете на 

етапа на разработване в рамките на 

съвместните проекти, допустими за 

подкрепа следва да бъдат действията, 

свързани с разработването на даден 

отбранителен продукт или технология, а 

именно определяне на общи технически 

спецификации, проектиране, създаване 

на прототипи, изпитване, атестация и 

(10) Тъй като целта на програмата е 

да подпомага постепенното 

определяне на обща отбранителна 

политика и конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на 

Съюза, ограничавайки рисковете на 

етапа на разработване в рамките на 

съвместните проекти, допустими за 

подкрепа следва да бъдат действията, 

свързани с разработването на даден 

отбранителен продукт или технология, а 

именно определяне на общи технически 
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сертифициране, както и проучвания за 

осъществимост и други спомагателни 

мерки. Това се отнася и за 

модернизирането на съществуващи 

отбранителни продукти и технологии. 

спецификации, проектиране, създаване 

на прототипи, изпитване, атестация и 

сертифициране, както и проучвания за 

осъществимост и други спомагателни 

мерки. Това се отнася и за 

модернизирането на съществуващи 

отбранителни продукти и европейски 

отбранителни технологии. 

Обосновка 

Става въпрос за постепенното определяне на обща отбранителна политика; 

укрепването на ЕОТИБ чрез мерките на Европейската програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната е начин да се реализира тази водеща цел. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Тъй като програмата е насочена 

по-специално към засилване на 

сътрудничеството между предприятията 

от различни държави членки, 

действията следва да бъдат допустими 

за финансиране по програмата само ако 

се извършват съвместно от поне три 

предприятия, установени в поне две 

различни държави членки. 

(11) Тъй като програмата е насочена 

по-специално към засилване на 

сътрудничеството между предприятията 

от различни държави членки, 

действията следва да бъдат допустими 

за финансиране по програмата само ако 

се извършват съвместно от поне три 

предприятия, установени в поне три 

различни държави членки. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Трансграничното сътрудничество 

при разработването на отбранителни 

продукти и технологии често е било 

възпрепятствано от трудности при 

съгласуването на общи технически 

спецификации. Липсата или 

ограниченото използване на общи 

технически спецификации на свой ред 

(12) Трансграничното сътрудничество 

при разработването на отбранителни 

продукти и технологии често е било 

възпрепятствано от трудности при 

съгласуването на общи технически 

спецификации, насърчаващи 

оперативната съвместимост. 

Липсата или ограниченото използване 
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са пораждали все повече усложнения, 

закъснения и завишени разходи на етапа 

на разработването. Съгласуването на 

общи технически спецификации следва 

да бъде условие за получаване на 

подкрепа от Съюза по тази програма. 

Действията, целящи да се подкрепи 

съвместното определяне на технически 

спецификации, също следва да бъдат 

допустими за получаване на подкрепа 

по линия на програмата. 

на общи технически спецификации на 

свой ред са пораждали все повече 

усложнения, закъснения и завишени 

разходи на етапа на разработването. 

Съгласуването на общи технически 

спецификации следва да бъде условие за 

получаване на подкрепа от Съюза по 

тази програма. Действията, целящи да 

се подкрепи съвместното определяне на 

технически спецификации, също следва 

да бъдат допустими за получаване на 

подкрепа по линия на програмата. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Тъй като програмата има за цел 

засилване на конкурентоспособността 

на отбранителната промишленост на 

Съюза, допустими за предоставяне на 

подкрепа следва да бъдат само субекти, 

които са установени в Съюза и са 

фактически контролирани от държавите 

членки или техните граждани. Освен 

това, за да се гарантира защитата на 

основните интереси на Съюза и на 

неговите държави членки в областта на 

сигурността, е необходимо 

инфраструктурата, съоръженията, 

активите и ресурсите, използвани от 

бенефициерите и подизпълнителите при 

финансираните по линия на програмата 

действия, да не се намират на 

територията на държави, които не са 

членки на ЕС. 

(13) Тъй като програмата има за цел 

засилване на конкурентоспособността, 

ефикасността на сътрудничеството 

и интеграцията на отбранителната 

промишленост на Съюза, както и 

подкрепа на стратегическата и 

технологичната автономност на 

Съюза, допустими за предоставяне на 

подкрепа следва да бъдат само субекти, 

които са установени в Съюза и са 

фактически контролирани от държавите 

членки или техните граждани, като 

преки бенефициери или 

подизпълнители. Освен това, за да се 

гарантира защитата на основните 

интереси на Съюза и на неговите 

държави членки в областта на 

сигурността, е необходимо 

инфраструктурата, съоръженията, 

активите и ресурсите, използвани от 

бенефициерите и подизпълнителите при 

финансираните по линия на програмата 

действия, да не се намират на 

територията на държави, които не са 

членки на ЕС и да не подлежат на 

контрол или ограничения от трети 

държави, предприятия или публични 

субекти в трети държави. 
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Материалните, нематериалните и 

човешките ресурси следва да могат да 

се използват свободно и без 

ограничения спрямо трети държави. 

Предприятията, контролирани от 

трети държави или от субекти от 

трети държави, или дъщерни 

дружества на предприятия на трети 

страни, намиращи се в Съюза, следва 

да бъдат допустими за предоставяне 

на подкрепа от Съюза, ако 

последната изцяло зачита 

интересите в областта на 

сигурността и отбраната на Съюза и 

когато държавите членки, които 

участват в програмата, предоставят 

на съответното предприятие 

проучване за надеждност. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Допустимите действия, 

разработени в контекста на постоянното 

структурирано сътрудничество в 

институционалната рамка на Съюза, ще 

гарантират трайно укрепване на 

сътрудничеството между предприятията 

в различните държави членки и по този 

начин пряко ще допринесат за 

постигането на целите на програмата. 

Съответно такива проекти следва да 

бъдат допустими за финансиране с по-

висок процент. 

(14) Допустимите действия, 

разработени в контекста на постоянното 

структурирано сътрудничество в 

институционалната рамка на Съюза, 

което беше договорено и подписано 

от министрите на външните работи 

и на отбраната на 23-те държави 

членки на 13 ноември 2017 г., ще 

гарантират трайно укрепване на 

сътрудничеството между предприятията 

в различните държави членки и по този 

начин пряко ще допринесат за 

постигането на целите на програмата. 

Съответно такива проекти следва да 

бъдат допустими за финансиране с по-

висок процент. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 16 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Насърчаването на иновациите и 

технологичното развитие в 

отбранителната промишленост на 

Съюза следва да бъде съобразено с 

интересите на Съюза в областта на 

сигурността. Съответно приносът на 

действията за тези интереси и за 

съвместно договорените от държавите 

членки приоритети по отношение на 

отбранителните способности следва да 

бъде критерий за оценката на 

действията. Общите приоритети в 

областта на отбранителните 

способности в рамките на Съюза са 

определени по-специално в Плана за 

развитие на способностите. Други 

инициативи на Съюза, като например 

координираният годишен преглед на 

отбраната и постоянното структурирано 

сътрудничество, ще подкрепят 

изпълнението на съответните 

приоритети чрез засилено 

сътрудничество. Когато е 

целесъобразно, могат да бъдат взети 

предвид и регионални или 

международни инициативи за 

сътрудничество, например в рамките 

на НАТО, които обслужват интересите 

на Съюза в областта на сигурността и 

отбраната. 

(16) Насърчаването на иновациите и 

технологичното развитие в 

отбранителната промишленост на 

държавите членки следва да бъде 

съобразено с интересите на Съюза в 

областта на сигурността, както е 

определено в контекста на общата 

външна политика и политика на 

сигурност (ОВППС) и общата 

политика за сигурност и отбрана 

(ОПСО). То следва също така да 

позволява поддържането и 

развитието на умения и ноу-хау на 

отбранителната промишленост в 

държавите членки и да допринася за 

укрепването технологичната и 

промишлена автономия на Съюза. 

Съответно приносът на действията за 

тези интереси и за съвместно 

договорените от държавите членки 

приоритети по отношение на 

отбранителните способности следва да 

бъде критерий за оценката на 

действията. Общите приоритети в 

областта на отбранителните 

способности в рамките на Съюза са 

определени по-специално в Плана за 

развитие на способностите. Други 

инициативи на Съюза, като например 

координираният годишен преглед на 

отбраната и постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС), ще подкрепят 

изпълнението на съответните 

приоритети чрез засилено 

сътрудничество. Националните 

планове за прилагане на постоянно 

структурирано сътрудничество на 

държавите членки, включващи 

конкретни действия, следва да бъдат 

координирани с програмата. Когато е 

целесъобразно, следва да бъдат взети 

предвид и регионални или 

международни инициативи, свързани 

със способностите, например в 

рамките на НАТО, които обслужват 

интересите на Съюза в областта на 
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сигурността и отбраната, като това не 

бива да води до дублиране на 

усилията. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) Държавите членки работят 

самостоятелно и съвместно за 

разработването, производството и 

експлоатацията на безпилотни 

въздухоплавателни средства, превозни 

средства и плавателни съдове. 

Експлоатацията на тези системи 

включва извършване на нападения на 

военни обекти. Научните изследвания 

и развойната дейност, свързани с 

разработването на такива системи, 

военни и цивилни, са подпомагани със 

средства на Съюза и се предвижда, че 

това ще продължи и в бъдеще, 

евентуално в рамките на 

настоящата програма. Нищо в 

настоящия регламент не следва да 

пречи на законното използване на 

технологиите или продукти, 

разработени по него. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се гарантира, че 

финансираните действия ще допринесат 

за конкурентоспособността на 

европейската отбранителна 

промишленост, те следва да бъдат 

ориентирани към пазара и търсенето. 

Следователно критериите за оценка 

следва да отчитат факта, че държавите 

(18) За да се гарантира, че 

финансираните действия ще допринесат 

за конкурентоспособността на 

европейската отбранителна 

промишленост, те следва да бъдат 

ориентирани към пазара и търсенето с 

оглед на консолидиране на търсенето 

в областта на европейската отбрана. 
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членки са поели ангажимент за 

съвместно и евентуално координирано 

производство и доставка на крайния 

продукт или технология. 

Следователно критериите за оценка 

следва да отчитат факта, че държавите 

членки са поели ангажимент за 

съвместно и евентуално координирано 

производство и доставка на крайния 

продукт или технология. 

Обосновка 

Трябва да се избягва използването на програмата като средство за насърчаване на 

нашия износ на оръжие (чрез конкурентоспособността). 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Финансовата помощ от Съюза по 

линия на програмата не следва да 

превишава 20 % от общите допустими 

разходи за действието, когато то е 

свързано със създаване на прототипи, 

което често е най-скъпоструващото 

действие на етапа на разработването. 

Що се отнася до другите действия на 

етап разработване обаче, всички 

допустими разходи следва да бъдат 

покрити. 

(19) Финансовата помощ от Съюза по 

линия на програмата не следва да 

превишава 30% от общите допустими 

разходи за действието, включително 

част от непреките разходи за 

действието по смисъла на член 126 

от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012, когато то е свързано със 

създаване на прототипи, което често е 

най-скъпо струващото действие на 

етапа на разработването. Що се отнася 

до другите действия на етап 

разработване обаче, всички допустими 

разходи следва да бъдат покрити. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Тъй като подкрепата от Съюза е 

насочена към укрепване на 

конкурентоспособността на сектора и се 

отнася само до конкретния етап на 

разработване, Комисията не следва да 

има права на собственост или права 

(20) Тъй като подкрепата от Съюза е 

насочена към укрепване на 

конкурентоспособността на сектора и се 

отнася само до конкретния етап на 

разработване, Съюзът не следва да има 

права на собственост или права върху 
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върху интелектуалната собственост по 

отношение на продуктите или 

технологиите, получени в резултат на 

финансираните действия. Приложимият 

режим по отношение на правата върху 

интелектуалната собственост ще бъде 

определян от бенефициерите чрез 

договор. 

интелектуалната собственост по 

отношение на продуктите или 

технологиите, получени в резултат на 

финансираните действия. Приложимият 

режим по отношение на правата върху 

интелектуалната собственост ще бъде 

определян от бенефициерите чрез 

договор. Резултатите от 

дейностите, подкрепени по 

програмата, не следва да бъдат 

предмет на какъвто и да е контрол 

или каквито и да е ограничения от 

страна на трета държава или субект 

от трета държава. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Комисията следва да разработи 

многогодишна работна програма в 

съответствие с целите на програмата. 

При изготвянето на тази програма 

Комисията следва да бъде подпомагана 

от комитет на държавите членки 

(наричан по-долу „програмен комитет“). 

Поради факта, че политиката на Съюза в 

областта на малките и средните 

предприятия е от възлово значение за 

постигането на икономически растеж, 

иновациите, създаването на работни 

места и социалната интеграция в Съюза 

и като се има предвид, че действията, за 

които ще се предоставя подкрепа, 

обикновено ще изискват 

транснационално сътрудничество, от 

съществено значение е работната 

програма да отразява и да дава 

възможност за такова трансгранично 

участие на МСП и съответно част от 

общия бюджет да бъде предназначена 

за такива действия. 

(21) Комисията следва да разработи 

многогодишна работна програма в 

съответствие с целите на програмата, 

по-специално с целта за насърчаване 

на конкурентоспособността. При 

изготвянето на тази програма 

Комисията следва да бъде подпомагана 

от комитет от държави  членки по 

смисъла на Регламент (EС) 182/2011 

(наричан по-долу „програмен комитет“). 

Поради факта, че политиката на Съюза в 

областта на малките и средните 

предприятия е от възлово значение за 

постигането на икономически растеж, 

иновациите, създаването на работни 

места и социалната интеграция в Съюза 

и като се има предвид, че действията, за 

които ще се предоставя подкрепа, 

обикновено ще изискват 

транснационално сътрудничество, от 

съществено значение е работната 

програма да отразява и подчертава 

ролята на малките и средни 

предприятия (МСП), както и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация и тяхното 
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трансгранично участие, и съответно да 

задели дял от общия бюджет в размер 

на най-малко 20% за такива действия. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) В края на програмата 

Комисията следва да изготви доклад за 

изпълнението ѝ, като направи преглед 
на финансовите дейности с оглед на 

резултатите от финансовото 

изпълнение, а когато е възможно — и 

с оглед на въздействието. В доклада 

следва също така да се анализира 

трансграничното участие на МСП в 

проектите по програмата, както и 

участието на МСП в световната 

верига за създаване на стойност. 

(25) Комисията следва да изготви 

междинен доклад за напредъка до края 

на първата година от изпълнението и 

доклад за изпълнението в края на 

програмата. Посочените доклади 

следва да анализират развитието на 

експертните познания в областта на 

промишлеността и отбранителния 

капацитет, както и съответствието с 

целите на външната политика на Съюза 

и държавите членки и финансовите 

дейности с оглед на резултатите от 

финансовото изпълнение, а когато е 

възможно — и с оглед на въздействието. 

В докладите следва също така да се 

анализира и насърчава трансграничното 

участие на МСП и дружества със средна 

пазарна капитализация в проектите по 

настоящата програма, както и тяхното 

участие в световната верига за 

създаване на стойност. Докладът 

следва да включва и информация 

относно произхода на бенефициерите. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 25 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) Комисията и държавите 

членки следва да осигурят възможно 

най-широко популяризиране на 

програмата, за да се повиши нейната 

ефективност и по този начин да се 
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подобри конкурентоспособността на 

отбранителната индустрия и 

отбранителните способности на 

държавите членки. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Програмата има следните цели: Като част от усилията за 

постепенното определяне на обща 

отбранителна политика в 

съответствие с член 2, параграф 4 от 

ДФЕС, да засили сътрудничество 

между държавите членки и 

свободата на действие на държавите 

членки и на Съюза, както и за да 

приведе в съответствие 

изискванията на външната политика 

и политиката за сигурност с 

оперативните способности и в 

съответствие с общите приоритети 

за отбранителните способности, 

договорени от държавите членки в 

контекста на  Плана за развитие на 

способностите по общата политика 

за сигурност и отбрана (ОПСО), 

програмата има следните цели: 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) насърчаване на 

конкурентоспособността и укрепване на 

иновационния капацитет на 

отбранителната промишленост на 

Съюза чрез подкрепа за действия на 

етапа на разработване; 

а) насърчаване на 

конкурентоспособността и укрепване на 

иновационния капацитет на 

отбранителната промишленост в Съюза 

и постигане на технологична и 

промишлена автономност чрез 

подкрепа за действия, провеждани на 

територията на Съюза, на етапа на 
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разработване отбранителни 

технологии или продукти; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подкрепа за и оптимизиране на 

сътрудничеството между 

предприятията, включително малките и 

средните предприятия, при 

разработването на технологии или 

продукти в съответствие със 

съвместно договорените от 

държавите членки в рамките на 

Съюза приоритети относно 

отбранителните способности; 

б) подкрепа, оптимизиране и 

изравняване на трансграничното 

сътрудничество между предприятията, 

включително като се насърчава 

участието на малките и средните 

предприятия и дружествата със 

средна капитализация и 

изследователските центрове, във 

веригите за създаване на стойност на 

отбранителните технологии или 

продукти, като се избягва дублиране 

на промишлените умения и 

блокиращият ефект по отношение на 

националните инвестиции в 

отбраната; когато е целесъобразно, и 

отчитайки факта, че трябва да се 

избягва ненужно дублиране, следва да 

бъдат взети предвид и регионални или 

международни инициативи за 

сътрудничество, например такива в 

контекста на НАТО, които 

обслужват интересите на Съюза в 

областта на сигурността и 

отбраната; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) насърчаване на по-пълноценното 

оползотворяване на резултатите от 

научните изследвания в областта на 

отбраната и принос за скъсяване на 

дистанцията между 

в) насърчаване на по-пълноценното 

оползотворяване на резултатите от 

научните изследвания в областта на 

отбраната, и следователно принос за 

скъсяване на дистанцията между 
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научноизследователската и развойната 

дейност. 

научноизследователската и развойната 

дейност, чрез насърчаване на 

производството на продукти о 

технологии, които са плод на научни 

изследвания, като по този начин се 

подкрепи конкурентоспособността на 

европейската отбранителна 

промишленост на вътрешния и на 

световния пазар, включително, 

когато е целесъобразно, чрез 

консолидиране; 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) насърчаване на оперативната 

съвместимост и по-добрата 

стандартизация, необходими за 

създаването на съвместни проекти и 

подкрепа за общи определения на 

техническите спецификации. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Финансовата помощ на Съюза се 

управлява от Комисията в съответствие 

с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

пряко или непряко чрез възлагане на 

задачи по изпълнението на бюджета 

на субектите, изброени в член 58, 

параграф 1, буква в) от посочения 

регламент. 

3. Финансовата помощ на Съюза се 

управлява от Комисията в съответствие 

с член 58, параграф 1, буква а) от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случаите, в които 

държавите членки назначават 

ръководител на проекта, Комисията 

извършва плащането на допустимите 

бенефициери, след като уведоми 

ръководителя на проекта. 

4. Държавите членки назначават 

ръководител на проекта, който следи 

договора от тяхно име и информира 

Комисията кога следва да се извършва 

плащането на допустимите 

бенефициери. Допустимите 

бенефициери от консорциума 

назначават свой собствен 

ръководител на проекта, който си 

сътрудничи с ръководителя на проекта, 

назначен от държавите членки. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмата предоставя подкрепа 

за действия на бенефициерите на етап 

разработване, които обхващат нови и 

модернизиране на съществуващи 

продукти и технологии във връзка със: 

1. Програмата предоставя подкрепа 

за действия на бенефициерите на етап 

разработване, които обхващат нови и 

модернизиране на съществуващи 

продукти и технологии и ще дадат 

възможност да се създаде реална 

добавена стойност на територията 

на Съюза, както следва: 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а) проучвания, като например 

проучвания за осъществимост и други 

съпътстващи мерки; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а 



 

PE612.300v02-00 24/41 AD\1143849BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) проектиране на отбранителен 

продукт, материален или нематериален 

компонент или технология, както и 

техническите спецификации за 

проектирането; 

а) проектиране на отбранителен 

продукт, материален или нематериален 

компонент или технология, както и 

техническите спецификации за 

проектирането, което може да 

включва частично изпитване за 

намаляване на риска в промишлена 

или представителна среда; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) проучвания, като например 

проучвания за осъществимост и други 

съпътстващи мерки. 

е) разработването на технологии 

или активи, които повишават 

ефективността по време на 

жизнения цикъл на отбранителните 

продукти и технологии. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Действието трябва да се 

изпълнява съвместно от най-малко три 

предприятия, установени в най-малко 

две различни държави членки. 

Предприятията бенефициери 

фактически не трябва да бъдат 

контролирани, пряко или непряко, от 

същия субект, нито да се контролират 

взаимно. 

2. Действието трябва да се 

изпълнява съвместно от най-малко три 

предприятия, установени в най-малко 

три различни държави членки и да 

остане отворено за други 

предприятия, установени в други 

държави членки. Никое от 

съответните три предприятия 
бенефициери не може да бъде 

фактически контролирано, пряко или 

непряко, от същия субект, нито да се 

контролират взаимно. 

 

Изменение  35 
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Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Резултатите от действията 

по настоящата програма по никакъв 

начин не се контролират от трета 

държава или субект, установен извън 

Съюза. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато се отнася за действията, 

определени в параграф 1, букви б) — е), 

действието трябва да се основава на 

общи технически спецификации. 

4. Когато се отнася за действия, 

определени в: 

 а) параграф 1, буква а), 

действието трябва да се основава на 

общо изискване за способности; 

 б) параграф 1, букви -а) и букви от 

б) до е), действието трябва да се 

основава на общи технически 

спецификации и да насърчава 

оперативната съвместимост. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Недопустими са свързаните с 

продукт действия във връзка с 

оръжия за масово унищожение и 

свързаните с тях технологии за бойни 

глави, свързаните с продукт действия 

във връзка със забранени оръжия и 

муниции, въоръжения, които не 

съответстват на международното 
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хуманитарно право, като например 

касетъчни боеприпаси и свързани с 

тях аспекти, в съответствие с 

Конвенцията за забраната на 

касетъчните боеприпаси, 

противопехотни мини и свързаните с 

тях аспекти, в съответствие с 

Конвенцията за забраната на 

използването, складирането, 

производството и трансфера на 

противопехотни мини и за тяхното 

унищожаване, запалителни оръжия, 

съдържащи бял фосфор, боеприпаси с 

обеднен уран, както и изцяло 

автономни оръжия, които дават 

възможност за осъществяването на 

нападения без значим човешки 

контрол. Недопустими са свързаните 

с продукт действия във връзка с малки 

оръжия и леко въоръжение, когато те 

са разработени главно за целите на 

износа, т.е. когато никоя държава 

членка не е изразила изискване за 

действието, което трябва да бъде 

предприето. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Бенефициерите са предприятия, 

установени в Съюза, в които държави 

членки и/или граждани на държавите 

членки притежават повече от 50 % 

от предприятието и имат 

фактически контрол върху него по 

смисъла на член 6, параграф 3, пряко 
или непряко, чрез едно или повече 

междинни предприятия. Освен това 

цялата инфраструктура, 

съоръженията, активите и ресурсите, 

използвани от участниците, 

включително подизпълнителите и други 

трети страни, за финансираните по 

програмата действия, не трябва да се 

1. Бенефициерите и техните 

подизпълнители са публични или 

частни предприятия, установени в 

Съюза. Инфраструктурата, 

съоръженията, активите и ресурсите, 

използвани от участниците, 

включително подизпълнителите и други 

трети страни, за финансираните по 

програмата действия, не трябва да се 

намират на територията на държави, 

които не са членки на Съюза, за целия 

срок на действието или 

производството. Използването на 

тези инфраструктури, съоръжения, 

активи и ресурси не е обект на 
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намират на територията на държави, 

които не са членки на Съюза, за целия 

срок на действието. 

контрол или ограничения от трети 

държави или субекти от трети 

държави. Дружеството на 

бенефициерите, което упражнява 

окончателен контрол, следва да бъде 

със седалище в Съюза. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез дерогация от 

разпоредбите на параграф 1, при 

условие че това няма да противоречи 

на интересите в областта на 

сигурността и отбраната на Съюза, 

определени в рамките на общата 

външна политика и политика на 

сигурност съгласно дял V от Договора 

за ЕС, и при условие че са налице 

достатъчно предпазни мерки за 

защита на посочените интереси, се 

прилага следното: 

 а) продуктите, активите или 

технологиите, които не се намират в 

Съюза, могат да се използват от 

бенефициерите в ситуации, в които 

не съществува еквивалентна 

алтернатива в Съюза, при условие, че 

това не противоречи на интересите 

на Съюза в областта на сигурността 

и отбраната; 

 б) бенефициерите могат да си 

сътрудничат с предприятия, 

установени извън територията на 

Съюза, в дейности, финансирани по 

линия на програмата. Съответните 

предприятия нямат право на 

финансиране по линия на програмата. 

Бенефициерите трябва да осигурят и 

запазят достъпа до всички права 

върху интелектуална собственост, 

отнасящи се до действия от страна 

на предприятията, установени извън 
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територията на Съюза, необходим за 

защита на стратегическите 

интереси на Съюза и на държавите 

членки съгласно настоящия 

регламент, в работната програма и в 

актовете за изпълнение по 

програмата; 

 в) Малките и средни 

предприятия, намиращи се в държава 

— членка на ЕИП, могат да бъдат 

подизпълнители, ако това е 

жизненоважно за завършването на 

даден проект и че същата стока 

и/или услуга не може да бъде 

предоставена от МСП от държава 

членка. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Ако даден субект от веригата 

на доставки, независимо от 

равнището на подизпълнение, участва 

в ключова част от процеса или 

извършва голям обем от дейността, 

той спазва същите критерии за 

допустимост, както бенефициерите 

и техните подизпълнители. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. В случай че настъпи промяна 

по отношение на фактическия 

контрол на предприятие, участващо в 

програмата, съответното 

предприятие следва да информира 

незабавно Комисията и 
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компетентния орган в държавата 

членка, в която е установено. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Предприятията, които 

притежават банкови сметки пряко 

или чрез дъщерни предприятия, или 

участващи дружества, в юрисдикции, 

класифицирани от Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) или от Съюза като 

данъчни убежища, не отговарят на 

условията за финансиране. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Държавите членки в 

сътрудничество с Европейската 

агенция по отбрана и Европейската 

служба за външна дейност следва да 

вземат мерки за правилно 

разпространение на информацията 

относно програмата, за да 

гарантират, че МСП имат достъп до 

информация относно програмата. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки кандидат декларира писмено, че 

изцяло е запознат и отговаря на 

Всеки член на консорциум, който 

желае да участва в дадено действие, 
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изискванията в приложимото 

национално законодателство и 

законодателството на Съюза и на 

разпоредбите, свързани с дейностите в 

областта на отбраната. 

декларира писмено, че изцяло е 

запознат и отговаря на изискванията в 

приложимото национално 

законодателство и законодателството на 

Съюза и на разпоредбите, свързани с 

дейностите в областта на отбраната, 

включително в Общата позиция на 

Съвета 2008/944/ОВППС от 

8 декември 2008 г., определяща общи 

правила за режим на контрол върху 

износа на военни технологии и 

оборудване, режима на Общността за 

контрол на износа, трансфера, 

брокерската дейност и транзита на 

изделия и технологии с двойна 

употреба и съответното национално 

законодателство в областта на 

контрола на износа. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато финансовата помощ на 

Съюза се предоставя под формата на 

безвъзмездни средства, членовете на 

консорциума, които желаят да участват 

в дадено действие, назначават един от 

тях за координатор, който се посочва в 

споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства. Координаторът 

е основното лице за връзка между 

членовете на консорциума и Комисията 

или съответния орган за финансиране, 

освен ако в споразумението за 

отпускане на безвъзмездни средства не е 

предвидено друго или в случай на 

неспазване на неговите задължения, 

определени в споразумението за 

отпускане на безвъзмездни средства. 

1. Когато финансовата помощ на 

Съюза се предоставя под формата на 

безвъзмездни средства, членовете на 

консорциума, които желаят да участват 

в дадено действие, назначават един от 

тях за координатор, който се посочва в 

споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства. Координаторът 

е основното лице за връзка между 

членовете на консорциума и Комисията 

или съответния орган за финансиране, 

освен ако в споразумението за 

отпускане на безвъзмездни средства не е 

предвидено друго или в случай на 

неспазване на неговите задължения, 

определени в споразумението за 

отпускане на безвъзмездни средства. 

Координаторът докладва редовно на 

институциите на Съюза относно 

състоянието на финансираните 

действия. 
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Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Членовете на участващия в 

действието консорциум сключват 

вътрешно споразумение, в което се 

определят правата и задълженията им 

по отношение на изпълнението на 

действието (в съответствие със 

споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства), освен в 

надлежно обосновани случаи, 

предвидени в работната програма или в 

поканата за представяне на 

предложения. 

2. Членовете на участващия в 

действието консорциум сключват 

вътрешно споразумение, в което се 

определят правата и задълженията им 

по отношение на изпълнението на 

действието, включително въпроса за 

правата на интелектуалната 

собственост, свързан с новите 

продукти, (в съответствие със 

споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства), освен в 

надлежно обосновани случаи, 

предвидени в работната програма или в 

поканата за представяне на 

предложения. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 10 Член 10 

Критерии за оценка Критерии за оценка 

Предложените за финансиране по 

програмата действия се оценяват въз 

основа на следните кумулативни 

критерии: 

Предложените за финансиране по 

програмата действия се оценяват по 

прозрачен начин въз основа на 

обективни и измерими параметри, 

като се взема предвид общата цел на 

програмата, и по-специално за 

подкрепа, оптимизиране и 

изравняване на трансграничното 

сътрудничество между 

предприятията въз основа на 

следните критерии: 

 -а) принос за интересите на Съюза 

в областта на сигурността и 
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отбраната чрез усъвършенстване на 

технологиите за отбрана, които 

допринасят за изпълнението на 

съвместно договорените от 

държавите членки в рамките на 

Съюза в контекста на Плана за 

развитие на способностите или на 

координирания годишен преглед в 

областта на отбраната, и, по 

целесъобразност, в контекста на 

регионални и международни 

споразумения за сътрудничество; 

както и 

а) високи научни постижения; а) принос към върхови постижения, 

промишлени резултати и 

конкуренция, като се докаже, че 

предложената работа постига 

измерими подобрения и значителни 

предимства в сравнение със 

съществуващите продукти или 

технологии, или когато проектът 

има за цел развитието на критична 

или революционна технология; както 

и 

 aa) жизнеспособност, по-

специално чрез доказване от страна 

на бенефициерите, че останалите 

разходи за допустимото действие се 

покриват чрез други начини на 

финансиране, например участие на 

държавите членки и частни 

източници на финансиране; както и 

б) принос за иновациите и 

технологичното развитие на 

отбранителната промишленост на 

отделните държави членки и по този 

начин поощряване на промишлената 

автономия на Съюза в областта на 

отбранителните технологии, както 

и 

б) принос за иновациите, по-

специално като се докаже, че 

предложените действия включват 

новаторски или нови концепции и 

подходи, нови обещаващи бъдещи 

технологични подобрения или 

прилагането на технологии или 

концепции, които по-рано не са били 

прилагани в отбранителния сектор, и 

по този начин за технологичното 

развитие на отбранителната 

промишленост и за поощряване на 

индустриалната независимост на 

Европейския съюз по отношение на 

изискванията за способностите в 

рамките на общата политика за 
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сигурност и отбрана (ОПСО); 

 бa) принос за уеднаквяването на 

техническите спецификации; 

 бб) частта от общия бюджет за 

действието, определена по начин, 

който позволява участието на МСП, 

установени в Европейския съюз, 

които да създават добавена стойност 

като членове на консорциума или 

като подизпълнители, и по-специално 

на МСП, които не са установени в 

държавите членки, в които са 

установени предприятията от 

консорциума; 

 бв) принос за по-голяма 

ефикасност и намаляване на 

разходите в европейската 

отбранителна промишленост чрез 

намаляване на дублирането и 

припокриването; 

 бг) засилено или ново 

трансгранично сътрудничество; 

в) принос за интересите на Съюза 

в областта на сигурността и 

отбраната чрез усъвършенстване на 

технологиите за отбрана, които 

допринасят за изпълнението на 

съвместно договорените от 

държавите членки в рамките на 

Съюза приоритети относно 

отбранителните способности, както 

и 

 

г) жизнеспособност, по-

специално чрез доказване от страна 

на бенефициерите, че останалите 

разходи за допустимото действие се 

покриват чрез други начини на 

финансиране, например участие на 

държавите членки, както и 

 

д) за действията, описани в член 6, 

параграф 1, букви б) — д) — принос за 

конкурентоспособността на 

европейската отбранителна 

промишленост чрез доказване от 

страна на бенефициерите, че държавите 

членки са поели ангажимент за 

д) за действията, описани в член 6, 

параграф 1, букви б) – е), принос за по-

голяма ефикасност и по-нататъшна 

интеграция на европейския сектор на 

отбраната чрез доказване от страна на 

бенефициерите, че държавите членки са 

декларирали, че ще произвеждат 
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съвместно производство и доставка 

на крайния продукт или технология 

по координиран начин, включително 

чрез съвместно възлагане на 

обществени поръчки, когато е 

приложимо. 

съвместно и предоставят съвместно, 

или възнамеряват да използват, 

притежават или подържат 
съвместно крайния продукт или 

технология по координиран начин. 

(Букви в) и г) в текста на Комисията стават съответно букви -а) и аа) в изменението 

на Парламента. Букви -а) и аа) също се изменят.) 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Предоставената по линия на 

програмата финансова помощ от Съюза 

не може да надвишава 20 % от общите 

разходи за действието, когато то е 

свързано със създаване на прототипи. 

Във всички останали случаи помощта 

може да покрие до пълния размер на 

разходите за действието. 

1. Предоставената по линия на 

програмата финансова помощ от Съюза 

не може да надвишава 30% от 

допустимите разходи за действието, 

когато то е свързано с действия по 

създаване на прототипи по смисъла на 

член 6, параграф 1, буква б). Във 

всички останали случаи помощта може 

да покрие до пълния размер на 

разходите за действието. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Действията, разработвани от 

бенефициерите по член 7, параграф 2, 

могат да се ползват от процент на 

финансиране, увеличен с 10 процентни 

пункта. 

2. Действията, разработвани от 

бенефициерите в контекста на 

постоянното структурирано 

сътрудничество по член 7, параграф 2, 

могат да се ползват от процент на 

финансиране, увеличен с 10 процентни 

пункта. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 
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Член 11 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Ако консорциум разработва 

действие по смисъла на член 6, 

параграф 1 и поеме ангажимент да 

предостави най-малко 5% от 

допустимите разходи за действието 

на МСП или дружество със средна 

капитализация, установени в Съюза, 

той може да се ползва от процент на 

финансиране, увеличен с толкова 

процентни пункта, на колкото се 

равнява процента на предоставените 

им разходи за действието, но не 

повече от 10 процентни пункта. Този 

допълнителен процент на 

финансиране може да се увеличи с 

процент, който е равен на двукратния 

размер на разходите по действието, 

предназначени за МСП, установени в 

държави членки, различни от 

държавите членки, в които са 

установени предприятията от 

консорциума, които не са МСП. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията няма права на собственост 

върху получените в резултат на 

действието продукти или технологии, 

нито претенции относно правата върху 

интелектуалната собственост във връзка 

с действието. 

Съюзът няма права на собственост 

върху получените в резултат на 

действието продукти или технологии, 

нито претенции относно правата върху 

интелектуалната собственост във връзка 

с действието. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В работната програма се 

определят подробно категориите 

проекти, които ще се финансират по 

линия на програмата. 

2. В работната програма се 

определят подробно категориите 

проекти, които ще са финансират по 

линия на програмата, видът 

финансиране и отпуснатият 

бюджет, включително 

максималният процент на 

финансиране, ангажимента на 

държавите членки да финансират 

тяхното изпълнение и желаната 

категория допустими действия по 

смисъла на член 6, параграф 1, 

включително, когато е целесъобразно, 

корекционните коефициенти и 

минималните прагове за изпълнение 

на критериите за оценка. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В работната програма се 

гарантира, че от общия бюджет на 

програмата се заделя необходимият 

размер средства за действия, 

благоприятстващи трансграничното 

участие на МСП. 

3. В работната програма, с която 

се цели насърчаване на европейското 

сътрудничество, се гарантира, че от 

общия бюджет на програмата се заделя 

съответен размер средства от поне 

20% за специфични действия, 

благоприятстващи трансграничното 

участие на МСП и/или дружества със 

средна пазарна капитализация; в 

работната програма се създава 

специална категория проекти, 

предвидени за МСП и/или за 

дружества със средна пазарна 

капитализация. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Предложенията, подадени в 

отговор на поканата за представяне на 

предложения, се оценяват от Комисията 

с помощта на независими експерти въз 

основа на критериите за оценка по 

член 10. 

2. Предложенията, подадени в 

отговор на поканата за представяне на 

предложения, се оценяват от Комисията 

с помощта на независими експерти ще 

се утвърждават по искане на 

държавите членки, въз основа на 

критериите за допустимост и оценка, 

посочени в членове 6, 7, 9 и 10. От 

съществено значение за успеха на 

програмата е тясното 

сътрудничество между 

правителствата (като единствени 

потребители), промишлеността 

(като главен доставчик) и 

организациите за научни и 

технологични изследвания. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се подпомага от 

комитет. Той е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Европейската агенция по отбрана е 

поканена да участва в качеството на 

наблюдател. 

1. Комисията се подпомага от 

комитет. Посоченият комитет е 

комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 и се състои от 

представители на държавите членки 

и се председателства от 

представител на Комисията. 

Европейската агенция по отбрана е 

поканена да даде своя принос в 

качеството си на наблюдател. 

Европейската служба за външна 

дейност, чрез своите съответни 

структури, също така подпомага 

работата на комитета. 

Обосновка 

Да се изясни, че ЕАО следва да има място и принос в комитета, но без право на глас. 

Същото се отнася и за ЕСВД. Това отразява структурата на управителния съвет на 

ЕАО, в който Комисията и Европейската агенция по отбрана (EDA) си разменят 

ролите. 
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Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато 

комитетът не даде становище, 

Комисията не приема проекта на акт 

за изпълнение и се прилага член 5, 

параграф 4, трета алинея от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

Тъй като отбраната се движи от държавите членки, Комисията следва да продължи 

само ако бъде дадено положително становище от страна на комитета на 

програмата. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За да се осигури по-висока 

ефективност и ефикасност на бъдещите 

действия в рамките на политиката на 

Съюза, Комисията изготвя доклад за 

ретроспективна оценка, който изпраща 

на Европейския парламент и на Съвета. 

Въз основа на консултации с държавите 

членки и основните заинтересовани 

страни, в доклада се оценява по-

специално напредъкът при постигането 

на целите, определени в член 2. В 

доклада също така се анализира 

трансграничното участие на МСП в 

изпълняваните по програмата проекти, 

както и участието на МСП в 

световната верига за създаване на 

стойност. 

2. За да се осигури по-висока 

ефективност и ефикасност на бъдещите 

действия в рамките на политиката на 

Съюза, Комисията и върховния 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност / заместник-председател 

на Комисията изготвя доклад за 

ретроспективна оценка, който изпраща 

на Европейския парламент и на Съвета. 

Въз основа на консултации с държавите 

членки и основните заинтересовани 

страни, в доклада се оценява по-

специално напредъкът при постигането 

на целите, определени в член 2. В 

доклада също така се анализира 

трансграничното участие, включително 

на дружествата със средна пазарна 
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капитализация, в изпълняваните по 

програмата проекти, както и участието 

на дружествата със средна пазарна 

капитализация във веригите за 

създаване на стойност на 

технологиите и продуктите в 

областта на отбраната. Освен това в 

доклада следва да се включва 

информация относно произхода на 

бенефициерите и когато това е 

възможно, относно разпределението 

на генерираните права върху 

интелектуална собственост. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията представя 

междинен доклад за напредъка, който 

ще включва оценка на управлението 

на програмата, степента на 

изпълнение, резултатите от 

възлагането на проекти, 

включително участието на МСП и 

дружества със средна пазарна 

капитализация и степента на 

трансграничното им участие, и 

финансирането, предоставено в 

съответствие с член 190 от 

Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1268/2012 на Комисията, съгласно 

посоченото в член 14, параграф 1, до 

края на първата година от 

програмата. 
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