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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Obrana je důležitá. Tímto pádným prohlášením zařadila Evropská rada v prosinci 2013 

obranu zpět do evropské agendy. Od té doby se činnost na úrovni Evropské unie v oblasti 

bezpečnosti a obrany rozšiřuje a prohlubuje.  

 

V červnu 2016 představila místopředsedkyně, vysoká představitelka Frederica Mogheriniová 

globální strategii, která vytyčila novou úroveň ambicí a udala tón jednotnému souboru 

prováděcích dokumentů a návrhů, jež dále rozvíjejí vizi silnější Unie a stanovují konkrétní 

kroky, které je třeba učinit pro dosažení strategické nezávislosti, již Evropa potřebuje. 

 

Evropský parlament v roce 2015 a 2016 uskutečnil pilotní projekt zaměřený na výzkum 

v oblasti SBOP, který byl v roce 2017 doplněn přípravnou akcí na téma výzkumu v oblasti 

obrany. Tato přípravná akce bude pokračovat až do roku 2019. 

 

V létě 2017 Evropská komise vytvořila evropský fond pro obranu za účelem rozšíření 

obranných kapacit Evropy. Jako první opatření předložila Komise návrh nařízení, kterým se 

zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit 

konkurenceschopnost a inovační kapacitu EU v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 

2020.  

 

Pokud jde o evropskou obranu, zadávají zakázky pouze vlády, a to na základě strategických 

a politických úvah s ohledem na obranné kapacity. Angažovanost EU v oblasti obrany bude 

členské státy více motivovat k vývoji a nákupu evropských produktů obranného průmyslu. 

Zapojení EU rovněž podpoří úsilí nutné pro strukturování transevropských hodnotových 

řetězců, které v současnosti spočívá na obranném průmyslu. Vzhledem k nedokonalému stavu 

obranných trhů brání přirozenému vzniku transevropských hodnotových řetězců obchodní 

rizika. Avšak pokud budou vlády spolupracovat na rozvoji obranných kapacit, budou 

na vývoji obranných produktů spolupracovat i subjekty hodnotového řetězce.  

 

Program je zaměřen především na fázi vývoje obranných produktů, která je klíčovým 

momentem životního cyklu obranné kapacity. Do této fáze je stanovena většina charakteristik 

budoucích kapacit a většina nákladů spojených s jejich vlastnictvím po celou dobu životního 

cyklu. Budou-li programy rozvoje kapacit realizovány jako nadnárodní programy, bude se 

o rozdělení nákladů a práce rozhodovat právě v této fázi. Proto je účelné zajistit pro tuto fázi 

dostatečné pobídky, aby bylo možné podpořit spolupráci na úrovni EU. K efektivitě přispívá i 

to, že intervence EU rozšiřuje komunitu evropských uživatelů evropských obranných 

produktů, což přináší úspory z rozsahu během celého životního cyklu produktu. 

 

Zpravodaj vítá návrh předložený Komisí. Zdůrazňuje, že by tento návrh měl mít významný 

strukturující účinek při budování transevropské spolupráce v oblasti obrany. Vytvoření 

silnějšího, účinnějšího a konkurenceschopnějšího obranného průmyslu, o což usiluje program 

EDIDP, by posílilo technickou nezávislost EU a její strategickou autonomii a celkově 

upevnilo SBOP, což je cílem, který Evropský parlament trvale prosazuje.  

 

 

Zpravodaj zdůrazňuje tyto aspekty: 
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 K charakteristickým prvkům všech tří cílů programu by měla patřit svoboda jednání, 

spolupráce mezi členskými státy a Unií a snaha o plnění požadavků na obranné 

kapacity. 

 Činnost EU v rámci tohoto programu by měla mít za cíl začlenit do hodnotových 

řetězců obranného průmyslu subjekty ze všech členských států, zejména ze zemí 

EU13. Mimoto by v hodnotových řetězcích obranného průmyslu v řadě členských 

států mohly hrát důležitou úlohu malé a střední podniky a výrobní podniky uprostřed 

řetězce. Je-li to v souladu s cíli programu, mělo by se k výrobním podnikům uprostřed 

řetězce přistupovat obdobně jako k malým a středním podnikům. 

 Ve vhodných případech by pro účely opatření začleněných do programu mělo být 

rovněž zohledněno společné prohlášení EU a NATO, společná prováděcí opatření EU 

a NATO a nutnost spolupracovat s ostatními iniciativami v rámci regionální 

a mezinárodní spolupráce a současně by měly být respektovány bezpečnostní 

a obranné zájmy členských států a Unie. 

 Po celou dobu programu je nutné zajistit odpovídající úlohu Evropské obranné 

agentury, s patřičným ohledem na nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a nařízení (EU) 

č. 182/2011. 

 V případě opatření týkajících se určitých obranných produktů (zbraně hromadného 

ničení a související technologie bojových hlavic, zakázané konvenční zbraně 

a munice, plně autonomní zbraně, které umožňují vést útoky bez významného 

lidského zásahu a řízení) by mělo být financování EU vyloučeno. V případě opatření 

týkajících se obranných produktů (ruční palné a lehké zbraně) by mělo být financování 

EU vyloučeno, pokud je opatření realizováno hlavně za účelem vývozu, tzn. pokud 

požadavek na realizaci opatření nevyjádřil žádný členský stát. 

 Praxe ukazuje, že vzhledem ke složitým vazbám v rámci tohoto sektoru bude těžké 

uplatňovat jakékoli kritérium způsobilosti související s vlastnickými podíly. 

 Kritéria pro udělování podpory by měla být aktualizována s ohledem na zdokonalené 

cíle a kritéria způsobilosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na stálou strukturovanou 

spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, 

na níž se dne 13. listopadu 2017 dohodlo 

23 členských států, jak se uvádí ve 

Smlouvě o Evropské unii, zejména v čl. 42 

odst. 6 a článku 46 této smlouvy, a také 

v protokolu č. 10, 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V evropském obranném akčním 

plánu přijatém dne 30. listopadu 2016 

Komise uvedla, že je odhodlána doplňovat, 

posilovat pákovým efektem a konsolidovat 

spolupráci členských států při rozvoji 

obranných schopností v reakci na 

bezpečnostní výzvy, jakož i podporovat 

konkurenceschopný a inovativní obranný 

průmysl EU. Konkrétně navrhla zřídit 

Evropský obranný fond na podporu 

investic do společného výzkumu a vývoje 

obranného materiálu a technologií. Z fondu 

by byla podporována spolupráce v průběhu 

celého vývojového cyklu produktů 

a technologií pro obranné účely. 

(1) V evropském obranném akčním 

plánu přijatém dne 30. listopadu 2016 

Komise popsala množství strukturálních 

problémů v evropském odvětví obrany, 

které brání účinnému využívání 

vnitrostátních zdrojů pro poskytování 

obranných schopností nutných k zajištění 

účinné společné bezpečnostní a obranné 

politiky (SBOP). Komise v něm uvedla, že 

je odhodlána doplňovat, rozšiřovat a 

upevňovat spolupráci členských států 

při rozvoji a nabývání obranných 

schopností v reakci na bezpečnostní výzvy, 

podporovat konkurenceschopný 

a inovativní obranný průmysl EU 

a přispívat k technické a průmyslové 

autonomii Unie. Konkrétně navrhla zřídit 

Evropský obranný fond na podporu 

investic do společného výzkumu a vývoje 

obranného materiálu a technologií. Tento 

fond by měl doplňovat vnitrostátní 

rozpočty určené na obranu a měl by 

podporovat členské státy, aby do obrany 

více investovaly. Z fondu by byla 

podporována spolupráce v průběhu celého 

vývojového cyklu produktů a technologií 

pro obranné účely. S cílem rozšířit 

spolupráci mezi členskými státy a mezi 

jejich průmyslem by měl fond, který by 

doplňoval vnitrostátní programy, umožnit 

Unii dosáhnout v případě vnitrostátních 

investic významného pákového efektu. 

Za účelem naplnění těchto cílů je na 

úrovni Unie tudíž nezbytné rozšířit 

institucionální rámec pro spolupráci 

členských států a podniků v oblasti 

rozvoje obranného průmyslu. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Za účelem vytvoření účinného 

evropského trhu s obranným zařízením 

a také aby se zajistil reálný dopad tohoto 

programu, je nanejvýš důležité plnit 

klíčové předběžné regulační podmínky, 

zejména beze zbytku provést směrnici 

2009/81/ES o veřejných zakázkách 

v oblasti obrany v právu členských států. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) V zájmu zvýšení 

konkurenceschopnosti a inovační kapacity 

obranného průmyslu Unie by měl být 

zřízen Program rozvoje evropského 

obranného průmyslu (dále jen „program“). 

O zvýšení konkurenceschopnosti 

obranného průmyslu Unie, mj. 

kybernetické obrany, by měl program 

usilovat podporou spolupráce mezi 

podniky ve fázi vývoje obranných 

produktů a technologií. Vývojovou fázi, jež 

následuje po technologicko-výzkumné 

fázi, provázejí značná rizika a náklady, 

které brání dalšímu využití výsledků 

výzkumu a mají nepříznivý vliv na 

konkurenceschopnost obranného průmyslu 

Unie. Podporou vývojové fáze by program 

přispěl k lepšímu využívání výsledků 

výzkumu v oblasti obrany a pomohl 

by překlenout mezeru mezi výzkumem 

a výrobou, jakož i podporovat veškeré 

formy inovací. Program by měl doplňovat 

činnosti prováděné v souladu 

s článkem 182 SFEU a nevztahuje se 

na produkci obranných produktů 

(2) V zájmu zvýšení 

konkurenceschopnosti a inovační kapacity 

obranného průmyslu Unie a s ohledem 

na strategickou a technickou autonomii 

Unie by měl být zřízen Program rozvoje 

evropského obranného průmyslu (dále jen 

„program“). Cílem programu by mělo být 

definování a postupné vymezení společné 

obranné politiky v souladu s čl. 2 odst. 4 

SFEU, přičemž v rámci tohoto programu 

se mají vypracovat moderní kapacity, 

které potřebují ozbrojené složky členských 

států, a zvýšit jejich bezpečnost. O zvýšení 

konkurenceschopnosti obranného průmyslu 

Unie, mj. kybernetické obrany, by měl 

program usilovat podporou spolupráce 

mezi podniky, mj. i mezi výzkumnými 

středisky, ve fázi vývoje obranných 

produktů a technologií, což by mělo vést 

k větší účinnosti a omezení plýtvání a 

překrývání na obranném trhu. Vývojovou 

fázi, jež následuje po technicko-výzkumné 

fázi, provázejí značná rizika a náklady, 

které brání dalšímu využití výsledků 

výzkumu a mají nepříznivý vliv 
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a technologií. na konkurenceschopnost obranného 

průmyslu Unie. Podporou vývojové fáze 

by program přispěl k lepšímu využívání 

výsledků výzkumu v oblasti obrany 

a pomohl by překlenout mezeru mezi 

výzkumem a výrobou, jakož i podporovat 

veškeré formy inovací. Program, a jakákoli 

podoba jeho případného pokračování 

po roce 2020, by měl doplňovat činnosti 

prováděné v souladu s článkem 182 SFEU 

a nevztahuje se na produkci obranných 

produktů a technologií. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V zájmu lepšího využití úspor 

z rozsahu v obranném průmyslu by měl 

program podporovat spolupráci podniků 

při vývoji obranných produktů 

a technologií. 

(3) V zájmu lepšího využití úspor 

z rozsahu v obranném průmyslu by měl 

program podporovat spolupráci podniků 

při vývoji obranných produktů 

a technologií, přičemž by měl prosazovat 

integrovanější trh, zvyšovat návratnost 

investic a zabraňovat zdvojování kapacit a 

výdajů. Podle některých studií by EU 

mohla prostřednictvím rozšířené 

spolupráce v oblasti obrany uspořit 25 až 

100 miliard EUR ročně. 

Odůvodnění 

Jedním z hlavních cílů tohoto právního předpisu je omezit plýtvání prostředky členských států 

na obranu. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Program by se měl provádět v 

plném souladu s ustanoveními nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

(5) Program by se měl provádět v 

plném souladu s ustanoveními nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 
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Euratom) č. 966/20126. Financování může 

být zejména ve formě grantů. Ve vhodných 

případech lze použít finanční nástroje nebo 

zadávání veřejných zakázek. 

Euratom) č. 966/20126. Financování může 

být zajišťováno zejména ve formě grantů 

a zadávání veřejných zakázek na 

vypracování studií. V budoucnu by na 

základě zkušeností s tímto programem 

mohly být využívány také finanční 

nástroje, zejména pro část Evropského 

obranného fondu týkající se schopností po 

roce 2020. V příštím víceletém finančním 

rámci by Komise měla vyčlenit finanční 

zdroje na návazný program. Komise by 

měla zahájit přípravné práce, posuzování 

a vypracovávání příslušných návrhů co 

nejdříve.  

_________________ _________________ 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 

1). 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) 

č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 

s. 1). 

Odůvodnění 

Veřejné zakázky by měly být zadávány pouze na vypracování studií. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Vzhledem ke zvláštnostem odvětví 

nebude ve skutečnosti žádný projekt 

spolupráce mezi podniky zahájen, aniž by 

se členské státy předem dohodly na 

podpoře takových projektů. Poté, co se na 

úrovni Unie dohodnou na společných 

prioritách v oblasti obraných schopností, 

případně i s přihlédnutím k regionálním 

kooperativním iniciativám, členské státy 

určí a zkonsolidují vojenské požadavky 

a definují technické specifikace projektu. 

Mohou rovněž jmenovat projektového 

manažera, aby vedl činnosti týkající se 

(7) Poté, co se na úrovni Unie 

dohodnou na společných prioritách 

v oblasti obraných schopností 

prostřednictvím plánu rozvoje schopností 

s přihlédnutím ke koordinovanému 

každoročnímu přezkumu v oblasti obrany 

a s cílem dosáhnout úrovně ambicí EU, 

na níž se ve svých závěrech ze dne 

14. listopadu 2016 dohodla Rada a již dne 

15. prosince 2016 schválila Evropská 

rada, členské státy určí a zkonsolidují 

vojenské požadavky a definují technické 

specifikace projektu. Mohou rovněž 
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vývoje společného projektu. jmenovat projektového manažera, aby vedl 

činnost týkající se vývoje společného 

projektu. 

Odůvodnění 

Program musí být založen na stávajících postupech určování společných priorit v oblasti 

obranných schopností. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V případě, že opatření podporované 

z programu vede projektový manažer 

jmenovaný členským státem, měla by 

Komise před provedením platby příjemci 

způsobilého opatření informovat 

projektového manažera, aby mohl zajistit, 

že ze strany příjemců budou dodrženy 

veškeré lhůty. 

(8) V případě, že opatření podporované 

z programu vede projektový manažer 

jmenovaný členským státem, měla by 

Komise před provedením platby příjemci 

způsobilého opatření konzultovat 

projektového manažera ohledně pokroku 

dosaženého v rámci opatření, aby mohl 

zajistit, že ze strany příjemců budou 

dodrženy veškeré lhůty. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Finanční podpora Unie by se 

neměla týkat vývozu produktů, vybavení 

nebo technologií a neměla by jí být dotčena 

ani pravomoc členských států, pokud jde o 

politiku vývozu produktů pro obranné 

účely. Finanční podpora Unie by neměla 

mít vliv na vývozní politiku členských 

států týkající se produktů pro obranné 

účely. 

(9) Finanční podpora Unie by se 

neměla týkat vývozu produktů, vybavení 

nebo technologií a neměla by jí být dotčena 

ani pravomoc členských států, pokud jde 

o politiku vývozu produktů pro obranné 

účely. Finanční podpora Unie by neměla 

mít vliv na vývozní politiku členských 

států týkající se produktů pro obranné 

účely stanovenou v rozhodnutí 

2008/944/SZBP. 

 

Pozměňovací návrh  10 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Poněvadž cílem programu je 

podpořit konkurenceschopnost obranného 

průmyslu Unie omezením rizik 

provázejících vývojovou fázi projektů 

spolupráce, měl by se program vztahovat 

na opatření týkající se vývoje produktu 

nebo technologie pro obranné účely, 

jmenovitě definice společných technických 

specifikací, návrhu, vývoje prototypů, 

zkoušení, kvalifikace, certifikace a rovněž 

studií proveditelnosti a jiných podpůrných 

opatření. Totéž se bude vztahovat také 

na modernizaci stávajících produktů 

a technologií pro obranné účely. 

(10) Poněvadž cílem programu je 

podpořit postupné vymezení společné 

obranné politiky a konkurenceschopnost 

obranného průmyslu Unie omezením rizik 

provázejících vývojovou fázi projektů 

spolupráce, měl by se program vztahovat 

na opatření týkající se vývoje produktu 

nebo technologie pro obranné účely, 

jmenovitě definice společných technických 

specifikací, návrhu, vývoje prototypů, 

zkoušení, kvalifikace, certifikace a rovněž 

studií proveditelnosti a jiných podpůrných 

opatření. Totéž se bude vztahovat také 

na modernizaci stávajících evropských 

produktů a technologií pro obranné účely. 

Odůvodnění 

Jde o postupné vymezení společné obranné politiky. Tohoto zastřešujícího cíle lze dosáhnout 

posílením evropské technické a průmyslové základny obrany prostřednictvím opatření 

Programu rozvoje evropského obranného průmyslu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Vzhledem k tomu, že program 

obzvláště usiluje o posílení spolupráce 

mezi podniky v různých členských státech, 

mělo by být opatření způsobilé k 

financování z tohoto programu pouze 

tehdy, pokud se na něm podílí alespoň tři 

podniky usazené na území nejméně dvou 

členských států. 

(11) Vzhledem k tomu, že program 

usiluje zejména o prohloubení spolupráce 

mezi podniky v různých členských státech, 

mělo by být opatření způsobilé k 

financování z tohoto programu pouze 

tehdy, pokud se na něm podílí alespoň tři 

podniky usazené na území nejméně tří 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Přeshraniční spolupráce na vývoji 

produktů a technologií pro obranné účely 

často trpěla tím, že bylo obtížné dohodnout 

se na společných technických 

specifikacích. Právě absence společných 

technických specifikací nebo jejich nízká 

úroveň vedly k tomu, že ve vývojové fázi 

narůstá složitost, dochází ke zpožděním 

a neúměrnému zvýšení nákladů. Dohoda 

o společných technických specifikacích by 

měla být podmínkou pro využití podpory 

Unie v rámci tohoto programu. Opatření, 

jejichž cílem je podpořit vytvoření 

společné definice technických specifikací, 

by rovněž měla být způsobilá k podpoře z 

tohoto programu. 

(12) Přeshraniční spolupráce na vývoji 

produktů a technologií pro obranné účely 

často trpí tím, že bylo obtížné dohodnout 

se na společných technických 

specifikacích, které by podporovaly 

interoperabilitu. Právě absence společných 

technických specifikací nebo jejich nízká 

úroveň vede k tomu, že ve vývojové fázi 

narůstá složitost, dochází ke zpožděním 

a neúměrnému zvýšení nákladů. Dohoda 

o společných technických specifikacích by 

měla být podmínkou pro využití podpory 

Unie v rámci tohoto programu. K podpoře 

z tohoto programu by měla být způsobilá 

rovněž opatření, jejichž cílem je podpořit 

vytvoření společné definice technických 

specifikací. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Program je zaměřen na zvýšení 

konkurenceschopnosti obranného průmyslu 

Unie, k podpoře by proto měly být 

způsobilé pouze subjekty usazené v Unii 

a fakticky kontrolované členskými státy 

nebo jejich státními příslušníky. Aby byla 

navíc zajištěna ochrana základních 

bezpečnostních zájmů Unie a jejích 

členských států, nesmí se infrastruktura, 

zařízení, vybavení a zdroje, které příjemci 

a subdodavatelé používají při opatřeních 

financovaných v rámci programu, nacházet 

na území států, které nejsou členy Unie. 

(13) Program je zaměřen na zvýšení 

konkurenceschopnosti, účinné spolupráce 

a integrace obranného průmyslu Unie 

a také na podporu evropské strategické a 

technické autonomie v oblasti obrany, 

jakožto přímí příjemci nebo subdodavatelé 
by proto měly být k podpoře způsobilé 

pouze subjekty usazené v Unii a fakticky 

kontrolované členskými státy nebo jejich 

státními příslušníky. Aby byla navíc 

zajištěna ochrana základních 

bezpečnostních zájmů Unie a jejích 

členských států, nesmí se infrastruktura, 

zařízení, vybavení a zdroje, které příjemci 

a subdodavatelé používají při opatřeních 

financovaných v rámci programu, nacházet 

na území států, které nejsou členy Unie, 

a nesmí podléhat kontrole nebo omezením 

uloženým třetími zeměmi, podniky nebo 

veřejnými subjekty ze třetích zemí. 
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Materiální, nemateriální a lidské 

prostředky by měly být ve vztahu k třetím 

státům volně a neomezeně použitelné. 

Podnik kontrolovaný třetí zemí nebo 

subjekty či dceřinými společnostmi 

podniků ze třetích zemí, které se nacházejí 

v Unii, by měl být způsobilý, pokud plně 

respektuje bezpečnostní a obranné zájmy 

Unie a jejích členských států a pokud 

členské státy zapojené do programu 

provádějí u daného podniku bezpečnostní 

prověrky. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Způsobilá opatření prováděná 

v rámci stálé strukturované spolupráce 

v institucionálním rámci Unie by 

průběžným způsobem umocňovala 

spolupráci mezi podniky z různých 

členských států, a bezprostředně by tak 

přispívala k cílům tohoto programu. 

Takové projekty by proto měly být 

způsobilé pro vyšší míru financování. 

(14) Způsobilá opatření prováděná 

v rámci stálé strukturované spolupráce 

v institucionálním rámci Unie, na které 

se dohodli a již podepsali ministři 

zahraničních věcí a ministři obrany 

23 členských států dne 13. listopadu 2017, 
by průběžným způsobem umocňovala 

spolupráci mezi podniky z různých 

členských států, a bezprostředně by tak 

přispívala k cílům tohoto programu. 

Takové projekty by proto měly být 

způsobilé pro vyšší míru financování. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Podpora inovací a technologického 

rozvoje v obranném průmyslu Unie by se 

měla uskutečňovat v souladu 

s bezpečnostními zájmy Unie. Z toho 

vyplývá, že přínos daného opatření pro tyto 

zájmy a priority v oblasti obranných 

schopností, na nichž se členské státy 

(16) Podpora inovací a technického 

rozvoje v obranném průmyslu členských 

států by se měla uskutečňovat v souladu 

s bezpečnostními zájmy Unie, jak jsou 

definovány v rámci společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (SZBP) a společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). 



 

AD\1143849CS.docx 13/35 PE612.300v02-00 

 CS 

dohodly, by měl být jedním z kritérií pro 

udělení. V Unii se společné priority v 

oblasti obranných schopností určují 

zejména prostřednictvím plánu rozvoje 

schopností. Provádění příslušných priorit 

prostřednictvím posílené spolupráce bude 

Unie podporovat dalšími ze svých postupů, 

například koordinovaným každoročním 

přezkumem obrany (CARD) a stálou 

strukturovanou spoluprací. Ve vhodných 

případech, a slouží-li bezpečnostním a 

obranným zájmům Unie, lze zohlednit 

rovněž iniciativy regionální nebo 

mezinárodní spolupráce, např. v rámci 

NATO. 

Měla by umožnit také zachování a rozvoj 

dovedností a know-how v obranném 

průmyslu členských států a přispět k 

posílení jeho technické a průmyslové 

autonomie Unie. Z toho vyplývá, že přínos 

daného opatření pro tyto zájmy a priority 

v oblasti obranných schopností, na nichž se 

členské státy dohodly, by měl být jedním z 

kritérií pro udělení financování. V Unii se 

společné priority v oblasti obranných 

schopností určují zejména prostřednictvím 

plánu rozvoje schopností. Provádění 

příslušných priorit prostřednictvím 

posílené spolupráce bude Unie podporovat 

dalšími ze svých postupů, 

například koordinovaným každoročním 

přezkumem v oblasti obrany (CARD) 

a stálou strukturovanou spoluprací 

(PESCO). Plány uplatňování stálé 

strukturované spolupráce, které jsou 

vypracovány členskými státy a tvoří je 

konkrétní opatření, by měly být 

koordinovány v rámci tohoto programu. 
Ve vhodných případech, a slouží-li 

bezpečnostním a obranným zájmům Unie, 

by měly být zohledněny rovněž iniciativy 

v rámci regionální nebo mezinárodní 

spolupráce zaměřené na rozvoj schopností, 

např. v rámci NATO, přičemž by neměly 

vést ke zdvojování úsilí. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Členské státy pracují na rozvoji, 

výrobě a operativním využívání letadel, 

vozidel a lodí bez posádky samostatně 

i společně. Operativní využívání těchto 

systémů zahrnuje provádění útoků 

na vojenské cíle. Výzkum a vývoj spojený 

s vývojem těchto systémů, ať už 

vojenských nebo civilních, je podporován 

na základě unijních fondů, přičemž se 

plánuje, že bude pokračovat i v budoucnu, 
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možná v rámci tohoto programu. Žádné 

ustanovení tohoto nařízení by nemělo 

bránit legitimnímu využívání technologií 

nebo výrobků vyvinutých v souladu 

s tímto nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby se zajistilo, že financovaná 

opatření budou přispívat 

ke konkurenceschopnosti evropského 

obranného průmyslu, měla by být 

zaměřena tržně a řídit se poptávkou. 

Z tohoto důvodu by se u kritérií pro 

udělení mělo přihlédnout k tomu, zda se již 

členské státy zavázaly, že konečný produkt 

nebo technologii pokud možno 

koordinovaným způsobem společně vyrobí 

a pořídí. 

(18) Aby se zajistilo, že financovaná 

opatření budou přispívat 

ke konkurenceschopnosti evropského 

obranného průmyslu, měla by být 

zaměřena tržně a řídit se poptávkou, aby se 

konsolidovala evropská poptávka v oblasti 

obrany. Z tohoto důvodu by se u kritérií 

pro udělení financování mělo přihlédnout 

k tomu, zda se již členské státy zavázaly, 

že konečný produkt nebo technologii 

pokud možno koordinovaným způsobem 

společně vyrobí a pořídí. 

Odůvodnění 

Je nutné se vyhnout tomu, aby se na tento program pohlíželo jako na prostředek podpory 

vývozu zbraní (na základě zvýšení konkurenceschopnosti). 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Vztahuje-li se k vývoji prototypů, 

který je často nejnákladnější činností 

vývojové fáze, neměla by finanční pomoc 

Unie v rámci programu přesáhnout 20 % 

celkových způsobilých nákladů na dané 

opatření. U ostatních činností vývojové 

fáze by se však pomoc měla vztahovat na 

celkovou výši způsobilých nákladů. 

(19) Vztahuje-li se k vývoji prototypů 

systému, který je často nejnákladnější 

činností vývojové fáze, neměla by finanční 

pomoc Unie v rámci programu přesáhnout 

30 % celkových způsobilých nákladů 

na dané opatření, včetně části nepřímých 

nákladů na opatření, ve smyslu článku 

126 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

U ostatních činností vývojové fáze by se 
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však pomoc měla vztahovat na celkovou 

výši způsobilých nákladů. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Poněvadž má podpora ze strany 

Unie za cíl posílit konkurenceschopnost 

odvětví a vztahuje se specificky pouze 

na vývojovou fázi, neměla by mít Komise 

práva duševního vlastnictví k produktům 

nebo technologiím, které vzejdou z 

financovaných opatření. Platný režim práv 

duševního vlastnictví si smluvně stanoví 

příjemci. 

(20) Poněvadž má podpora ze strany 

Unie za cíl posílit konkurenceschopnost 

odvětví a vztahuje se specificky pouze 

na vývojovou fázi, neměla by mít Unie 

práva duševního vlastnictví k produktům 

nebo technologiím, které vzejdou z 

financovaných opatření. Platný režim práv 

duševního vlastnictví si smluvně stanoví 

příjemci. Výsledky činností, které obdržely 

financování z tohoto programu, by neměly 

podléhat žádné kontrole ani omezení ze 

strany třetího státu či subjektu mimo Unii. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Komise by měla sestavit víceletý 

pracovní program odpovídající cílům 

programu. Při sestavování pracovního 

programu by měl být Komisi nápomocen 

výbor členských států (dále jen 

programový výbor). Vzhledem k tomu, že 

Unie ve své politice považuje malé 

a střední podniky za klíčové pro zajištění 

hospodářského růstu, inovací, vytváření 

pracovních míst a sociální integrace v Unii, 

a ke skutečnosti, že podporovaná opatření 

budou obvykle vyžadovat nadnárodní 

spolupráci, je důležité, aby pracovní 

program na přeshraniční účast malých 

a středních podniků pamatoval a 

umožňoval ji, a aby část celkového 

rozpočtu tudíž byla určena ve prospěch 

(21) Komise by měla sestavit víceletý 

pracovní program odpovídající cílům 

programu, zejména cíli, kterým je zvýšení 

konkurenceschopnosti. Při sestavování 

pracovního programu by měl být Komisi 

nápomocen výbor členských států ve 

smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 (dále jen 

programový výbor). Vzhledem k tomu, že 

Unie ve své politice považuje malé 

a střední podniky za klíčové pro zajištění 

hospodářského růstu, inovací, vytváření 

pracovních míst a sociální integrace v Unii, 

a ke skutečnosti, že podporovaná opatření 

budou obvykle vyžadovat nadnárodní 

spolupráci, je důležité, aby pracovní 

program odrážel úlohu malých a středních 

podniků i podniků se střední kapitalizací a 
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takových opatření. jejich přeshraniční účast a poukazoval na 

ni a aby v jeho rámci bylo vyčleněno 

alespoň 20% celkového rozpočtu 
ve prospěch takových opatření. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Na konci programu by Komise 

měla vypracovat zprávu o jeho provádění, 

v níž budou finanční činnosti 

přezkoumány z hlediska výsledků 

finančního plnění a pokud možno 

i dopadu. Zpráva by měla zejména 

analyzovat, nakolik se projektů programu 

účastní přeshraniční malé a střední 

podniky a jak se tyto podniky podílejí 
na globálních hodnotových řetězcích, 

(25) Komise by měla do konce prvního 

roku provádění programu vypracovat 

předběžnou zprávu o pokroku a na konci 

programu vypracovat zprávu o jeho 

provádění. Tyto zprávy by měly analyzovat 

rozvoj průmyslových odborných znalostí a 

obranné kapacity a také soulad s cíli 

zahraniční politiky Unie a jejích 

členských států a finanční aktivity 

s ohledem na finanční výsledky provádění 

programu a pokud možno i s ohledem na 

jeho dopad. Zprávy by měly analyzovat 

také přeshraniční účast malých a 

středních podniků a společností se střední 

tržní kapitalizací v projektech 

prováděných v rámci programu a jejich 

účast na globálních hodnotových řetězcích 

a podporovat ji. Měly by zahrnovat rovněž 

informace o původu příjemců. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Komise a členské státy by měly 

programu zajistit co nejširší propagaci, 

aby se zvýšila jeho účinnost, a zlepšila se 

tak konkurenceschopnost obranného 

průmyslu a obranné schopnosti členských 

států. 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Program má tyto cíle: S cílem postupně vymezit společnou 

obrannou politiku v souladu s čl. 2 odst. 4 

SFEU, prohloubit spolupráci mezi 

členskými státy, rozšířit svobodu jednání 

členských států a Unie a sjednotit 

požadavky zahraniční a bezpečnostní 

politiky s operační kapacitou a s 

prioritami společných obranných 

schopností, na nichž se členské státy 

dohodly v kontextu plánu rozvoje 

schopností v rámci společné bezpečnostní 

a obranné politiky (SBOP), má program 

tyto cíle: 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zvýšit konkurenceschopnost 

a inovační potenciál obranného průmyslu 

Unie podporou opatření v jejich vývojové 

fázi; 

a) zvýšit konkurenceschopnost 

a inovační potenciál obranného průmyslu 

Unie a získat technickou a průmyslovou 

autonomii podporou opatření prováděných 

na území Unie ve vývojové fázi 

obranných technologií a produktů; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podpořit a umocnit spolupráci mezi 

podniky, včetně malých a středních 

podniků, na vývoji technologií nebo 

produktů v souladu s prioritami v oblasti 

obranných schopností, na nichž se 

b) podpořit a umocnit a sjednotit 

přeshraniční spolupráci mezi podniky, 

včetně podpory účasti malých a středních 

podniků, podniků se střední tržní 

kapitalizací a výzkumných středisek 
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členské státy v Unii společně dohodly; v hodnotových řetězcích obranných 
technologií nebo produktů a zároveň 

zabránit zdvojování průmyslových 

dovedností a účinkům vytlačování investic 

členských států v oblasti obrany z trhu; 

s ohledem na to, že je zapotřebí zabránit 

zbytečnému zdvojování, se ve vhodných 

případech, a slouží-li bezpečnostním 

a obranným zájmům Unie, zohlední 

rovněž iniciativy v rámci regionální nebo 

mezinárodní spolupráce, např. v rámci 

NATO; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podpořit lepší využívání výsledků 

výzkumu v oblasti obrany 

a pomoci překlenout mezery mezi 

výzkumem a vývojem. 

c) podpořit lepší využívání výsledků 

výzkumu v oblasti obrany a přispívat tím 

k překlenutí mezi výzkumem a vývojem, 

a to na základě podpory výroby produktů 

a technologií založených na výzkumu, 

čímž dojde mj. na základě případné 

konsolidace ke zvýšení 

konkurenceschopnosti evropského 

obranného průmyslu na vnitřním 

i světovém trhu; 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) podporovat interoperabilitu a lepší 

normalizaci nezbytnou pro zavedení 

projektů spolupráce a podporovat 

společnou definici technických 

specifikací. 

 

Pozměňovací návrh  28 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční pomoc Unie provádí 

Komise podle nařízení (EU, Euratom) 

č. 966/2012 buď přímo, nebo nepřímo 

tím, že úkoly spojenými s plněním 

rozpočtu pověří subjekty uvedené v čl. 58 

odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení. 

3. Finanční pomoc Unie poskytuje 

Komise podle čl. 58 odst. 1 písm. a) 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Byl-li členskými státy jmenován 

projektový manažer, Komise jej nejprve 

informuje a následně provede platbu 

způsobilým příjemcům. 

4. Členské státy jmenují projektového 

manažera, který jejich jménem sleduje 

plnění smlouvy a jenž informuje Komisi 

o tom, kdy je třeba provést platbu 

způsobilým příjemcům. Způsobilí příjemci 

z konsorcia budou mít svého vlastního 

projektového manažera, který bude 

spolupracovat s projektovým manažerem 

jmenovaným členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Program poskytuje podporu 

na opatření ve fázi vývoje prováděná 

příjemci a vztahuje se jak na nové produkty 

a technologie, tak na modernizaci 

stávajících, pokud jde o: 

1. Program poskytuje podporu na 

opatření ve fázi vývoje prováděná příjemci 

a vztahuje se jak na nové produkty 

a technologie, tak na modernizaci 

stávajících, které umožní vytvořit 

skutečnou přidanou hodnotu na území 

Unie, pokud jde o: 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) studie, jako jsou studie 

proveditelnosti, a další doprovodná 

opatření; 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) návrh produktu pro obranné účely, 

hmotnou či nehmotnou součást nebo 

technologii, jakož i technické specifikace, 

podle nichž byl návrh vypracován; 

a) návrh produktu pro obranné účely, 

hmotnou či nehmotnou součást nebo 

technologii, jakož i technické specifikace, 

podle nichž byl návrh vypracován a jejichž 

součástí mohou být částečné zkoušky 

prováděné za účelem omezení rizik 

v průmyslovém či reprezentativním 

prostředí; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) studie, jako jsou studie 

proveditelnosti, a další doprovodná 

opatření. 

f) vývoj technologií nebo majetku, jež 

zvyšují účinnost produktů a technologií 

pro obranné účely po celou dobu jejich 

životního cyklu. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Na opatření musí spolupracovat 

alespoň tři podniky usazené přinejmenším 

ve dvou členských státech. Podniky, které 

jsou příjemci, nesmí být přímo nebo 

nepřímo fakticky kontrolovány týmž 

subjektem, ani se nesmí kontrolovat 

navzájem. 

2. Na opatření musí spolupracovat 

alespoň tři podniky usazené přinejmenším 

ve třech členských státech, přičemž 

opatření je přístupné i podnikům se 

sídlem v jiných členských státech. Žádný 

z těchto tří podniků, které jsou příjemci, 

nesmí být přímo nebo nepřímo fakticky 

kontrolován týmž subjektem, ani se tyto 

podniky nesmějí kontrolovat navzájem. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Výsledky opatření v rámci tohoto 

programu za žádných okolností 

nepodléhají kontrole žádné třetí země 

nebo subjektu usazeného mimo Unii. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Týká-li se opatření definovaných v 

písmeni b) až f) prvního odstavce, musí 

být opatření založeno na společných 

technických specifikacích. 

4. Týká-li se opatření definovaných v: 

 a) písmeni a) prvního odstavce, musí 

být opatření založeno na společném 

požadavku týkajícím se schopností; 

 b) písmeni -a) a písmenech b) až e) 

prvního odstavce, musí být opatření 

založeno na společných technických 

specifikacích a podporovat 

interoperabilitu. 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Financování je vyloučeno 

v případě opatření souvisejících s 

produkty, která se týkají zbraní 

hromadného ničení a s nimi souvisejících 

technologií bojových hlavic, a opatření 

souvisejících s produkty, která se týkají 

zakázaných zbraní a střeliva, které nejsou 

v souladu s mezinárodním humanitárním 

právem, jako je kazetová munice 

a související aspekty v souladu s Úmluvou 

o kazetové munici, protipěchotní miny 

a související aspekty v souladu s Úmluvou 

o zákazu použití, skladování, výroby a 

převodu protipěchotních min a o jejich 

zničení, zápalné zbraně včetně munice 

obsahující bílý fosfor, střelivo obsahující 

ochuzený uran a plně autonomní zbraně, 

které umožňují vést úder bez významné 

lidské kontroly. Financování je vyloučeno 

v případě opatření týkajících se ručních 

palných a lehkých zbraní, pokud jsou 

vyvíjeny hlavně za účelem vývozu, tzn. 

pokud požadavek na realizaci opatření 

nevyjádřil žádný členský stát. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příjemci musí být podniky se 

sídlem v Unii, v nichž členské státy a/nebo 

jejich státní příslušníci vlastní více než 

50% podíl a fakticky podnik kontrolují 

ve smyslu čl. 6 odst. 3, ať již přímo nebo 

nepřímo prostřednictvím jednoho nebo 

více zprostředkujících podniků. Kromě 

toho veškerá infrastruktura, zařízení, 

majetek a zdroje, které příjemci včetně 

1. Příjemci a jejich subdodavatelé 

musí být veřejné nebo soukromé podniky 

se sídlem v Unii. Infrastruktura, zařízení, 

majetek a zdroje, které příjemci včetně 

subdodavatelů a jiných třetích stran 

používají při opatřeních financovaných 

v rámci programu, se po celou dobu trvání 

opatření nebo výroby nesmějí nacházet 

na území států, které nejsou členy Unie. 
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subdodavatelů a jiných třetích stran 

používají při opatřeních financovaných 

v rámci programu, se po celou dobu trvání 

opatření nesmí nacházet na území států, 

které nejsou členy Unie. 

Používání této infrastruktury, tohoto 

zařízení, majetku a těchto zdrojů 

nepodléhá kontrole ani omezením 

uloženým třetími zeměmi nebo subjekty ze 

třetích zemí. Podnik, který vykonává nad 

příjemci nejvyšší kontrolu, by měl mít své 

sídlo v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odchylně od odstavce 1, 

za předpokladu, že to nebude v rozporu se 

zájmy Unie v oblasti bezpečnosti a obrany, 

jak jsou stanoveny v rámci společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky v 

souladu s hlavou V Smlouvy o EU, a že 

na ochranu těchto zájmů existují 

dostatečné záruky, platí následující: 

 a) příjemci mohou používat produkty, 

majetek nebo technologie, které se 

nenacházejí v Unii, v situacích, kdy 

neexistují žádné rovnocenné alternativy v 

Unii, za předpokladu, že to není v rozporu 

s bezpečnostními a obrannými zájmy 

Unie, 

 b) příjemci mohou s podniky se 

sídlem mimo území Unie spolupracovat 

na opatřeních financovaných z tohoto 

programu. Takové podniky nemají nárok 

na financování v rámci programu. 

Příjemci zajistí a zachovají přístup ke 

všem právům duševního vlastnictví 

týkajícím se opatření podniků se sídlem 

mimo území Unie, která jsou nezbytná 

k zajištění strategických zájmů Unie 

a členských států, jak je uvedeno v tomto 

nařízení, v pracovním programu a 

v prováděcích aktech k tomuto programu, 

 c) subdodavatelem může být malý 

nebo střední podnik, který se nachází v 

členském státě Evropského 
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hospodářského prostoru, pokud to je 

nutné z hlediska dokončení programu a 

pokud stejné zboží, příp. stejnou službu 

není možné získat od malého nebo 

středního podniku v členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Pokud určitý subjekt z 

dodavatelského řetězce na jakékoli úrovni 

subdodávky zasahuje do kritické části 

procesu nebo významného objemu 

činnosti, musí dodržovat stejná kritéria 

způsobilosti jako příjemci a jejich 

subdodavatelé. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. V případě změny týkající se účinné 

kontroly nad podnikem, který se účastní 

programu, by o tom dotyčný podnik měl 

bezodkladně informovat Komisi 

a příslušný orgán v členském státě, 

v němž je usazen. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Financování je vyloučeno 

v případě podniků, které přímo nebo 

prostřednictvím dceřiných nebo 

podílnických společností drží bankovní 
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účty v jurisdikcích označených OECD 

nebo EU za daňové ráje. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Členské státy by ve spolupráci 

s Evropskou obrannou agenturou 

a Evropskou službou pro vnější činnost 

měly zajistit vhodné šíření informací 

o programu, aby k nim měly přístup malé 

a střední podniky. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý žadatel v písemném prohlášení 

uvede, že si je plně vědom platných 

vnitrostátních a unijních právních a 

správních předpisů týkajících se činnosti 

v oblasti obrany a že je s těmito předpisy 

v souladu. 

Každý člen konsorcia, který se chce 

účastnit určitého opatření, v písemném 

prohlášení uvede, že si je plně vědom 

platných vnitrostátních a unijních právních 

a správních předpisů týkajících se činnosti 

v oblasti obrany a že se těmito předpisy 

řídí, včetně společného postoje Rady 

2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, 

kterým se stanovují společná pravidla 

pro kontrolu vývozu vojenských 

technologií a vojenského materiálu, 

režimu Společenství pro kontrolu vývozu, 

přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 

dvojího užití a příslušných vnitrostátních 

předpisů o kontrole vývozu. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytuje-li se finanční pomoc 

Unie prostřednictvím grantu, členové 

konsorcia, které se hodlá ucházet o účast 

na některém opatření, jmenují ze svého 

středu koordinátora, který se uvede 

v grantové dohodě. Koordinátor je hlavní 

styčnou osobou členů konsorcia ve 

vztazích s Komisí nebo příslušným 

financujícím subjektem, není-li v grantové 

dohodě stanoveno jinak nebo v případě, že 

konsorcium nedodržuje povinnosti podle 

grantové dohody. 

1. Poskytuje-li se finanční pomoc 

Unie prostřednictvím grantu, členové 

konsorcia, které se hodlá ucházet o účast 

na některém opatření, jmenují ze svého 

středu koordinátora, který se uvede 

v grantové dohodě. Koordinátor je hlavní 

styčnou osobou členů konsorcia 

ve vztazích s Komisí nebo příslušným 

financujícím subjektem, není-li v grantové 

dohodě stanoveno jinak nebo v případě, že 

konsorcium nedodržuje povinnosti podle 

grantové dohody. Koordinátor pravidelně 

podává zprávy o stavu financovaných 

opatření orgánům Unie. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členové konsorcia, které se účastní 

opatření, uzavřou s výjimkou řádně 

odůvodněných případů uvedených v 

pracovním programu nebo výzvě k 

předkládání návrhů vnitřní dohodu, v níž 

jsou stanovena jejich práva a povinnosti, 

pokud jde o provádění opatření v souladu s 

grantovou dohodou. 

2. Členové konsorcia, které se účastní 

opatření, uzavřou s výjimkou řádně 

odůvodněných případů uvedených 

v pracovním programu nebo výzvě k 

předkládání návrhů interní dohodu, v níž 

jsou stanovena jejich práva a povinnosti, 

pokud jde o provádění opatření, včetně 

problematiky práv duševního vlastnictví 

spojených s novými produkty, v souladu s 

grantovou dohodou. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 10 Článek 10 

Kritéria pro přidělení Kritéria pro přidělování finančních 

prostředků 

Opatření navrhovaná pro financování v Opatření navrhovaná pro financování 
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rámci tohoto programu se posuzují na 

základě těchto kumulativních kritérií: 

v rámci tohoto programu se posuzují 

transparentním způsobem, na základě 

objektivních a měřitelných parametrů, 

s přihlédnutím k celkovému cíli 

programu, zejména s cílem podpořit, 

umocnit a sjednotit přeshraniční 

spolupráci mezi podniky na základě těchto 

kumulativních kritérií: 

 -a) příspěvku k bezpečnostním a 

obranným zájmům Unie prostřednictvím 

zdokonalení obranných technologií, které 

přispívají k realizaci priorit v oblasti 

obranných schopností, na nichž se 

členské státy v Unii společně dohodly v 

rámci plánu rozvoje schopností nebo 

koordinovaného každoročního přezkumu 

obrany, příp. v rámci regionálních a 

mezinárodních dohod o spolupráci, a 

a) excelence; a) příspěvku k excelenci, průmyslové 

výkonnosti a konkurenceschopnosti 

prokázáním, že navrhovaná činnost 

dosáhla měřitelného zlepšení a podstatné 

výhody ve srovnání se stávajícími 

produkty nebo technologiemi nebo v 

případě, že cílem projektu je rozvoj 

technologií klíčového významu a 

převratných technologií; a 

 aa) životaschopnosti, u níž příjemci 

zejména prokáží, že zbývající náklady na 

způsobilé opatření budou hrazeny z jiných 

zdrojů financování, například příspěvky 

členských států a ze soukromých zdrojů 

financování, a 

b) přínosu pro inovace 

a technologický rozvoj obranného 

průmyslu, a tím i k posílení průmyslové 

autonomie Unie v oblasti obranných 

technologií a 

b) přínosu pro inovace, zejména 

pokud prokáží, že navrhované opatření 

zahrnuje průlomové nebo zcela nové 

koncepce a přístupy, nová slibná budoucí 

technická zlepšení nebo použití 

technologií či koncepcí, jež v odvětví 

obrany nebyly dříve využívány, a tím 

i přínosu z hlediska technického rozvoje 

obranného průmyslu a posílení 

průmyslové autonomie Unie s ohledem 

na požadavky týkající se obranných 

schopností v rámci společné bezpečnostní 
a obranné politiky (SBOP); 
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 ba) přínosu ke sjednocení technických 

specifikací; 

 bb) podílu celkového rozpočtu 

určeného na opatření, který bude přidělen 

tak, aby byla možná účast malých 

a středních podniků usazených v 

Evropské unii, jež přinesou přidanou 

hodnotu, ať už jako členové konsorcia 

nebo subdodavatelé, a zejména malých 

a středních podniků, které nejsou usazeny 

v členských státech, v nichž jsou usazeny 

podniky konsorcia; 

 bc) přínosu k větší účinnosti a snížení 

nákladů evropského obranného průmyslu 

omezením zdvojování a překrývání; 

 bd) prohloubené nebo nové 

přeshraniční spolupráce; 

c) příspěvku k bezpečnostním 

a obranným zájmům Unie prostřednictvím 

zdokonalení obranných technologií, které 

přispívají k realizaci priorit v oblasti 

obranných schopností, na nichž se 

členské státy v Unii společně dohodly, a 

 

d) životaschopnosti, u níž příjemci 

zejména prokáží, že zbývající náklady na 

způsobilé opatření budou hrazeny jiným 

způsobem financování, například 

příspěvky členských států, a 

 

e) u opatření popsaných v písmenech 

b) až e) čl. 6 odst. 1 podle přínosu 

ke konkurenceschopnosti evropského 

obranného průmyslu, přičemž příjemci 

prokáží, že se členské státy zavázaly, 

že konečný produkt nebo technologii 

společně vyrobí a koordinovaným 

způsobem pořídí, případně i včetně 

společného zadávání zakázek; 

e) u opatření popsaných v písmenech 

b) až e) čl. 6 odst. 1 na základě přínosu k 

účinnější další integraci evropského 

odvětví obrany, přičemž příjemci prokáží, 

že členské státy deklarovaly, že konečný 

produkt nebo technologii společně vyrobí 

a koordinovaným způsobem pořídí nebo je 

mají v úmyslu společně využívat, vlastnit 

či udržovat; 

(Z písm. c) a d) ve znění Komise se v pozměňovacím návrhu Parlamentu stalo písm. a), resp. 

aa). Písm. -a) a aa) jsou rovněž pozměněna.) 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vztahuje-li se k vývoji prototypů, 

nesmí finanční pomoc Unie v rámci 

programu přesáhnout 20 % celkových 

nákladů na opatření. Ve všech ostatních 

případech může výše pomoci dosáhnout až 

celkových nákladů na opatření. 

1. Vztahuje-li se k opatřením 

týkajícím se výroby prototypů podle čl. 6 

odst. 1 písm. b), nesmí finanční pomoc 

Unie v rámci programu přesáhnout 30 % 

způsobilých nákladů na opatření. Ve všech 

ostatních případech může výše pomoci 

dosáhnout až celkových nákladů 

na opatření. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li opatření prováděno příjemcem 

uvedeným v čl. 7 odst. 2, lze jeho míru 

financování navýšit o 10 procentních bodů. 

2. Je-li opatření prováděno příjemcem 

uvedeným v rámci stálé strukturované 

spolupráce podle čl. 7 odst. 2, lze jeho 

míru financování navýšit o 10 procentních 

bodů. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Vypracovává-li konsorcium 

opatření uvedené v čl. 6 odst. 1 a zaváže-li 

se přidělit nejméně 5 % způsobilých 

nákladů na opatření malým a středním 

podnikům a podnikům se střední 

kapitalizací se sídlem v Unii, může využít 

míry financování navýšené o procentní 

body odpovídající procentnímu podílu 

nákladů na opatření přidělenému těmto 

podnikům, nejvýše však o 10 procentních 

bodů. Toto procento dodatečného 

financování se bude moci zvýšit o 

procento odpovídající dvojnásobku 

nákladů na opatření přidělené malým a 

středním podnikům usazeným v členských 
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státech, které jsou odlišné od států, 

v nichž jsou usazeny podniky konsorcia, 

jež nejsou malými a středními podniky. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise není vlastníkem produktů nebo 

technologií, které z opatření vzejdou, ani 

nevznáší jakékoliv nároky na 

práva duševního vlastnictví v souvislosti s 

opatřením. 

Unie není vlastníkem produktů nebo 

technologií, které z opatření vzejdou, ani 

nevznáší jakékoliv nároky 

na práva duševního vlastnictví v souvislosti 

s daným opatřením. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pracovní program podrobně stanoví 

kategorie projektů, které mají být z 

programu financovány. 

2. Pracovní program podrobně 

stanovuje kategorie projektů, které mají 

být z programu financovány, druh 

financování a vyčleněný rozpočet, včetně 

maximální míry financování, závazek 

členských států financovat jeho realizaci 

a požadované kategorie způsobilých 

opatření podle čl. 6 odst. 1, případně 

včetně metodiky hodnocení zahrnující 

vážení a minimální prahové hodnoty 

pro splnění kritérií pro přidělení 

financování. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V pracovním programu se zajistí, 

aby věrohodná část celkového rozpočtu 

3. V pracovním programu, jehož 

cílem je podporovat evropskou spolupráci, 
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byla určena ve prospěch opatření, která 

umožní přeshraniční účast malých 

a středních podniků. 

se zajistí, aby příslušná část celkového 

rozpočtu ve výši alespoň 20 % byla určena 

ve prospěch konkrétních opatření, která 

umožní přeshraniční účast malých a 

středních podniků, příp. podniků se střední 

tržní kapitalizací. V pracovním programu 

se stanoví zvláštní kategorie projektů 

určených pro malé a střední podniky nebo 

společnosti se střední tržní kapitalizací. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Návrhy, které byly předloženy 

v návaznosti na výzvu k předkládání 

návrhů, Komise vyhodnotí s pomocí 

nezávislých odborníků na základě kritérií 

pro přidělení uvedených článku 10. 

2. Návrhy, které byly předloženy 

v návaznosti na výzvu k předkládání 

návrhů, Komise vyhodnotí s pomocí 

nezávislých odborníků, které členské státy 

na vyžádání potvrdí, na základě kritérií 

způsobilosti a kritérií pro přidělení 

financování uvedených v článku 6, 7, 8, 9 

a 10. Úzká spolupráce mezi vládami 

(jakožto jedinými zákazníky), průmyslem 

(jakožto hlavním dodavatelem) 

a organizacemi působícími v oblasti 

výzkumu a technologií má pro úspěch 

programu zásadní význam. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 

č. 182/2011. Evropská obranná agentura je 

přizvána jako pozorovatel. 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 

č. 182/2011, je složen ze zástupců 

členských států a předsedá mu zástupce 

Komise. Evropská obranná agentura je 

přizvána, aby k práci výboru přispívala 

jako pozorovatel. Prostřednictvím svých 

příslušných struktur je výboru rovněž 

nápomocna Evropská služba pro vnější 
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činnost. 

Odůvodnění 

Účelem je objasnit, že Evropská obranná agentura (EOA) by měla mít ve výboru křeslo a 

právo vyjádřit se, ovšem nikoliv hlasovací právo. Totéž platí pro ESVČ. Tato struktura je 

odrazem struktury řídícího výboru EOA, pouze si v ní Komise a EOA vyměnily role. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011. Pokud výbor nevydá žádné 

stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 

akt nepřijme, přičemž se použije čl. 5 

odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) 

č. 182/2011. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že obrana je v kompetenci členských států, měla by Komise jednat pouze 

tehdy, pokud programový výbor vydá kladné stanovisko. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V zájmu větší efektivnosti a 

účinnosti budoucích opatření v rámci 

politiky Unie, vypracuje Komise zprávu 

obsahující zpětné hodnocení a zašle ji 

Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva – 

v návaznosti na příslušné konzultace 

s členskými státy a klíčovými 

zúčastněnými stranami – zejména posoudí, 

do jaké míry se podařilo splnit cíle 

stanovené v článku 2. Rovněž bude 

analyzovat, nakolik se projektů 

2. V zájmu větší efektivnosti a 

účinnosti budoucích opatření v rámci 

politiky Unie vypracuje Komise a vysoká 

představitelka Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně 

Komise zprávu obsahující zpětné 

hodnocení a zašle ji Evropskému 

parlamentu a Radě. Ve zprávě, která se 

opírá o příslušné konzultace s členskými 

státy a klíčovými zúčastněnými stranami, 

se zejména posoudí, do jaké míry se 
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prováděných v rámci programu účastní 

přeshraniční malé a střední podniky a jak 

se tyto podniky podílejí na globálních 

hodnotových řetězcích. 

podařilo splnit cíle stanovené v článku 2. 

Obsahuje rovněž analýzu přeshraniční 

účasti podniků, včetně podniků se střední 

tržní kapitalizací, a také toho, nakolik se 

podniky se střední tržní kapitalizací 

podílejí na hodnotových řetězcích 

obranných technologií a produktů. Kromě 

toho obsahuje také informace o původu 

příjemců a pokud možno o rozdělení 

vzniklých práv duševního vlastnictví. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise do konce prvního roku 

programu vypracuje průběžnou zprávu 

o jeho pokroku obsahující hodnocení 

správy programu, míru jeho plnění, 

výsledky přidělení podpory na projekty, 

včetně zapojení malých a středních 

podniků a společností se střední tržní 

kapitalizací a míry jejich přeshraniční 

účasti, a informace o finančních 

prostředcích přidělených v souladu 

s článkem 190 nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/12, 

jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1. 
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