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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Europejczycy stoją teraz przed prawdziwym wyzwaniem związanym z utrzymaniem 

bezpieczeństwa naszych granic zagrożonego z powodu rosnącego braku stabilności i 

nasilających się konfliktów, nie tylko w naszym sąsiedztwie, lecz na całym świecie. 

Pilnowanie bezpieczeństwa granic powinno być częścią długoterminowej strategii, która 

spowoduje, że UE będzie przygotowana na wyzwania przyszłości oraz do ochrony swoich 

obywateli. Jak pokazały ostatnie wydarzenia, nie możemy pozostawić części tego kluczowego 

i strategicznego zadania naszym odwiecznym sojusznikom. 

Przewaga technologiczna jest kluczem do bycia ważnym podmiotem globalnym, jednak nie 

powinniśmy do niej dążyć kosztem polityki społecznej, a zatem musimy wspierać współpracę 

na rzecz zmaksymalizowania wydajności i jakości inwestycji państw członkowskich w 

obronę. 

Jak zauważa Komisja Europejska, w UE mamy 178 różnych systemów uzbrojenia, w 

porównaniu z 30 systemami w USA. W Europie jest więcej producentów helikopterów niż 

rządów, które mogą je kupić. Ponadto, pomimo że UE wydaje na obronę o połowę więcej niż 

USA, nie jesteśmy nawet w połowie tak skuteczni. Konsekwencje tego braku współpracy są 

tragiczne. Szacuje się, że kosztuje nas to rocznie między 25 mld a 100 mld EUR. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje europejski program rozwoju przemysłu obronnego 

jako pierwszy krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności i zdolności innowacyjnych 

unijnego przemysłu obronnego, a także w kierunku ograniczania powielania się wydatków i 

braku korzyści skali. Ponadto sprawozdawca uważa, co pokrywa się z żądaniami Parlamentu 

Europejskiego, że na ten program należy przeznaczyć nowe środki, bez szkody dla 

istniejących programów i priorytetów Unii. 

Powinniśmy również pamiętać, że badania i rozwój w dziedzinie obronności mogą także 

przynieść korzyści społeczeństwu – początkowo internet, GPS, a nawet okulary słoneczne 

były wynalazkami przeznaczonymi na potrzeby wojska.  

 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W europejskim planie działań w 

sektorze obrony, przyjętym w dniu 30 

listopada 2016 r., Komisja zobowiązała się 

(1) W europejskim planie działań w 

sektorze obrony, przyjętym w dniu 30 

listopada 2016 r., Komisja zobowiązała się 
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do uzupełnienia, lewarowania i 

konsolidowania wspólnych wysiłków 

państw członkowskich na rzecz rozbudowy 

zdolności obronnych w celu odpowiedzi na 

wyzwania związane z bezpieczeństwem, 

jak również dla wsparcia europejskiego 

przemysłu obronnego. Zaproponowano w 

nim w szczególności utworzenie 

Europejskiego Funduszu Obrony w celu 

wsparcia inwestycji na rzecz wspólnych 

badań oraz wspólnego rozwoju 

wyposażenia i technologii wojskowych. 

Fundusz ma wspierać współpracę w trakcie 

całego cyklu rozwoju produktów i 

technologii obronnych. 

do uzupełnienia, lewarowania i 

konsolidowania wspólnych wysiłków 

państw członkowskich na rzecz rozbudowy 

i pozyskania odpowiednich i 

dostatecznych zdolności obronnych, które 

umożliwią jej odpowiedź na wyzwania 

związane z bezpieczeństwem, wsparcie 

konkurencyjnego, przejrzystego, 

skutecznego i innowacyjnego 
europejskiego przemysłu obronnego – 

przez zapewnienie zrównoważonego 

łańcucha dostaw – oraz przyczynienie się 

do autonomii strategicznej i niezależności 

technologiczno-przemysłowej Unii. 

Zaproponowano w nim w szczególności 

utworzenie Europejskiego Funduszu 

Obrony wzmacniającego synergię i 

skuteczność budżetową w celu wsparcia 

inwestycji na rzecz wspólnych badań oraz 

wspólnego rozwoju wyposażenia i 

technologii wojskowych. Fundusz 

powinien uzupełniać przeznaczone na ten 

cel budżety krajowe oraz powinien 

stanowić zachętę dla państw 

członkowskich do zwiększenia inwestycji 

w dziedzinie obronności oraz we wspólne 

strategie obronne Unii. Fundusz ma 

wspierać współpracę w trakcie całego 

cyklu rozwoju produktów i technologii 

obronnych.  

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Aby zwiększyć konkurencyjność i 

potencjał innowacyjny przemysłu 

obronnego Unii, należy ustanowić 

europejski program rozwoju przemysłu 

obronnego (zwany dalej „programem”). 

Program powinien mieć na celu 

zwiększenie konkurencyjności przemysłu 

obronnego Unii, w tym przemysłu 

cyberobronnego, poprzez wspieranie 

współpracy między przedsiębiorstwami w 

(2) Aby zwiększyć konkurencyjność i 

potencjał innowacyjny przemysłu 

obronnego Unii, należy ustanowić 

europejski program rozwoju przemysłu 

obronnego (zwany dalej „programem”). 

Program powinien mieć na celu 

zwiększenie konkurencyjności przemysłu 

obronnego Unii, a także zwiększenie 

niezależności Unii w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa, w tym 
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fazie rozwojowej produktów i technologii 

obronnych. Faza rozwojowa, którą 

poprzedza faza badawcza i faza 

technologiczna, pociąga za sobą znaczące 

ryzyko i koszty, które utrudniają dalsze 

wykorzystywanie wyników badań i 

niekorzystnie wpływają na 

konkurencyjność unijnego przemysłu 

obronnego. Wspierając fazę rozwojową, 

program przyczyni się do lepszego 

wykorzystania wyników badań w 

dziedzinie obronności, pomoże wypełnić 

lukę między obszarem badań i produkcji, a 

także będzie wspierać wszelkie formy 

innowacyjności. Program powinien 

uzupełniać działania prowadzone zgodnie z 

art. 182 TFUE i nie obejmuje wytwarzania 

produktów i technologii obronnych. 

cyberobrony, poprzez wspieranie 

współpracy między przedsiębiorstwami w 

fazie rozwojowej produktów i technologii 

obronnych. Faza rozwojowa, którą 

poprzedza faza badawcza i faza 

technologiczna, pociąga za sobą znaczące 

ryzyko i koszty, które utrudniają dalsze 

wykorzystywanie wyników badań i 

niekorzystnie wpływają na 

konkurencyjność unijnego przemysłu 

obronnego. Wspierając fazę rozwojową, 

program przyczyni się do lepszego 

wykorzystania wyników badań w 

dziedzinie obronności, pomoże wypełnić 

lukę między obszarem badań i produkcji, a 

także będzie wspierać wszelkie formy 

innowacyjności. Program powinien 

uzupełniać działania prowadzone zgodnie z 

art. 182 TFUE i nie obejmuje wytwarzania 

produktów i technologii obronnych. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Aby sfinansować program z 

budżetu ogólnego Unii, na ten cel 

powinno się przeznaczyć 500 mln EUR w 

cenach bieżących. Biorąc pod uwagę, że 

program jest nową inicjatywą, 

nieprzewidzianą w momencie 

opracowywania wieloletnich ram 

finansowych (WRF) na lata 2014–20201a, 

oraz by uniknąć wszelkich negatywnych 

skutków dla finansowania obecnych 

wieloletnich programów, kwota ta 

powinna pochodzić wyłącznie z 

nieprzydzielonych marginesów w ramach 

pułapów wieloletnich ram finansowych 

i/lub powinno się ją uzyskać dzięki 

uruchomieniu odpowiednich specjalnych 

instrumentów WRF. Ostateczna kwota 

powinna zostać zatwierdzona przez 

Parlament Europejski i Radę w drodze 
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rocznej procedury budżetowej. 

 ______________________ 

 1a Rozporządzenie Rady (UE, 

Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 

2013 r. określające wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 

347 z 20.12.2013, s. 884). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Program powinien być realizowany 

w pełnej zgodności z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/20126. Finansowanie 

może przyjąć w szczególności formę 

dotacji. W stosownych przypadkach można 

wykorzystywać instrumenty finansowe lub 

zamówienia publiczne. 

(5) Program powinien być realizowany 

w pełnej zgodności z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 966/20126. Finansowanie 

może przyjąć w szczególności formę 

dotacji. W stosownych przypadkach można 

wykorzystywać instrumenty finansowe lub 

zamówienia publiczne. Komisja powinna 

przeanalizować możliwość dalszego 

wykorzystania potencjału alternatywnych 

w stosunku do dotacji form finansowania 

(instrumenty finansowe i zamówienia 

publiczne), tak aby mogły one stać się 

istotniejszym źródłem finansowania tego 

programu w ramach kolejnych 

wieloletnich ram finansowych. 

_________________ _________________ 

6 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

6 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponieważ celem programu jest 

wspieranie konkurencyjności unijnego 

przemysłu obronnego poprzez ograniczenie 

ryzyka w fazie rozwojowej wspólnych 

projektów, działania związane z rozwojem 

produktu lub technologii obronnych – takie 

jak określanie wspólnych specyfikacji 

technicznych, projekt, tworzenie 

prototypów, testowanie, kwalifikowanie, 

certyfikacja, studia wykonalności i inne 

środki towarzyszące – powinny 

kwalifikować się do wsparcia. Dotyczy to 

również modernizacji już istniejących 

produktów i technologii obronnych. 

(10) Ponieważ celem programu jest 

wspieranie konkurencyjności unijnego 

przemysłu obronnego poprzez ograniczenie 

ryzyka w fazie rozwojowej wspólnych 

projektów, działania związane z rozwojem 

produktu lub technologii obronnych – takie 

jak określanie wspólnych specyfikacji 

technicznych, projekt, tworzenie 

prototypów, testowanie, kwalifikowanie, 

certyfikacja, ochrona własności 

intelektualnej, studia wykonalności i inne 

środki towarzyszące – powinny 

kwalifikować się do wsparcia. Dotyczy to 

również modernizacji już istniejących 

produktów i technologii obronnych, 

opracowanych w UE przez państwa 

członkowskie. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Jeżeli konsorcjum przedsiębiorstw 

pragnie uczestniczyć w jednym z 

kwalifikujących się działań w ramach 

programu, a pomoc finansowa Unii ma 

formę dotacji, konsorcjum takie powinno 

wyznaczyć jednego ze swoich członków na 

koordynatora, który będzie stanowić 

główny punkt kontaktowy z Komisją. 

(15) Jeżeli konsorcjum przedsiębiorstw 

pragnie uczestniczyć w jednym z 

kwalifikujących się działań w ramach 

programu, a pomoc finansowa Unii ma 

mieć formę dotacji, instrumentu 

finansowego lub zamówienia publicznego, 

konsorcjum takie powinno wyznaczyć 

jednego ze swoich członków na 

koordynatora, który będzie stanowić 

główny punkt kontaktowy z Komisją. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Promowanie innowacyjności i (16) Promowanie innowacyjności i 
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rozwoju technologicznego w unijnym 

przemyśle obronnym powinno odbywać się 

w sposób spójny z interesami Unii w 

zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym 

kryterium przyznawania środków powinien 

być wkład danego działania w te interesy 

oraz w realizację priorytetów w zakresie 

zdolności obronnych uzgodnionych 

wspólnie przez państwa członkowskie. W 

Unii wspólne priorytety w zakresie 

zdolności obronnych określono za 

pośrednictwem planu rozwoju zdolności. 

Inne procesy unijne takie jak 

skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności (CARD) i stała 

współpraca strukturalna (PESCO) będą 

wspierać wdrażanie odpowiednich 

priorytetów w ramach wzmocnionej 

współpracy. W stosownych przypadkach 

uwzględnić można również regionalne lub 

międzynarodowe inicjatywy współpracy, 

takie jak w kontekście NATO, leżące w 

interesie Unii w zakresie bezpieczeństwa i 

obrony. 

rozwoju technologicznego w unijnym 

przemyśle obronnym powinno umożliwić 

utrzymanie i rozwój kompetencji i wiedzy 

fachowej unijnego przemysłu obronnego 

oraz przyczynić się do wzmocnienia jego 

autonomii technologiczno-przemysłowej. 
Promowanie to powinno również odbywać 

się w sposób spójny z interesami Unii w 

zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym 

kryterium przyznawania środków powinien 

być wkład danego działania w te interesy 

oraz w realizację priorytetów w zakresie 

zdolności obronnych uzgodnionych 

wspólnie przez państwa członkowskie. W 

Unii wspólne priorytety w zakresie 

zdolności obronnych określono za 

pośrednictwem planu rozwoju zdolności. 

Inne procesy unijne takie jak 

skoordynowany roczny przegląd w 

zakresie obronności (CARD) i stała 

współpraca strukturalna (PESCO) będą 

wspierać wdrażanie odpowiednich 

priorytetów w ramach wzmocnionej 

współpracy. W stosownych przypadkach 

uwzględnić można również regionalne lub 

międzynarodowe inicjatywy współpracy, 

takie jak w kontekście NATO, leżące w 

interesie Unii w zakresie bezpieczeństwa i 

obrony. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W celu zagwarantowania, że 

finansowane działania przyczynią się do 

zwiększenia konkurencyjności 

europejskiego przemysłu obronnego, 

powinny być one zorientowane na rynek i 

uzależnione od popytu. W związku z tym 

w kryteriach przyznawania środków należy 

uwzględnić fakt, że państwa członkowskie 

zobowiązały się do wspólnej produkcji i 

zamówienia produktu końcowego lub 

technologii końcowej w miarę możliwości 

(18) W celu zagwarantowania, że 

finansowane działania przyczynią się do 

zwiększenia konkurencyjności 

europejskiego przemysłu obronnego, 

powinny być one zorientowane na rynek i 

uzależnione od popytu, również jeżeli 

chodzi o technologie podwójnego 

zastosowania. W związku z tym w 

kryteriach przyznawania środków należy 

uwzględnić fakt, że państwa członkowskie 

zobowiązały się do wspólnej produkcji i 



 

AD\1143762PL.docx 9/19 PE612.357v02-00 

 PL 

w skoordynowany sposób. zamówienia produktu końcowego lub 

technologii końcowej w miarę możliwości 

w skoordynowany sposób. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Pomoc finansowa Unii w ramach 

programu nie powinna przekroczyć 20 % 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

działania, jeżeli odnosi się ono do 

tworzenia prototypów, co jest często 

najbardziej kosztownym działaniem w 

fazie rozwojowej. W przypadku 

pozostałych działań w fazie rozwojowej 

należy jednak objąć pomocą całkowite 

koszty kwalifikowalne. 

(19) Pomoc finansowa Unii w ramach 

programu nie powinna przekroczyć 20 % 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

działań związanych z tworzeniem 
prototypów. W przypadku pozostałych 

działań w fazie rozwojowej należy jednak 

objąć pomocą całkowite koszty 

kwalifikowalne. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Ponieważ pomoc unijna ma na celu 

wzmacnianie konkurencyjności sektora i 

dotyczy jedynie szczególnej fazy 

rozwojowej, Komisja nie powinna mieć 

prawa własności lub prawa własności 

intelektualnej w stosunku do produktów 

lub technologii powstałych w wyniku 

finansowanych działań. Mający 

zastosowanie system ochrony praw 

własności intelektualnej zostanie określony 

umownie przez beneficjentów. 

(20) Ponieważ pomoc unijna ma na celu 

wzmacnianie konkurencyjności sektora i 

dotyczy jedynie szczególnej fazy 

rozwojowej, Komisja nie powinna mieć 

prawa własności lub prawa własności 

intelektualnej w stosunku do produktów 

lub technologii powstałych w wyniku 

finansowanych działań. Mający 

zastosowanie system ochrony praw 

własności intelektualnej zostanie określony 

umownie przez beneficjentów zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Komisja powinna ustanowić 

wieloletni program prac zgodnie z celami 

programu. Przy ustanawianiu programu 

prac Komisję powinien wspierać komitet 

państw członkowskich (zwany dalej 

„komitetem programu”). W świetle unijnej 

polityki w zakresie małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), która jest kluczem 

do zapewnienia wzrostu gospodarczego, 

innowacji, tworzenia miejsc pracy i 

integracji społecznej w UE, oraz 

uwzględniając fakt, że wspierane działania 

będą z reguły wymagały współpracy 

ponadnarodowej, ważne jest, aby program 

prac odzwierciedlał i umożliwiał taki 

transgraniczny udział MŚP oraz aby w 

związku z tym część całkowitego budżetu 

była przeznaczona na takie działania. 

(21) Komisja powinna ustanowić 

wieloletni program prac zgodnie z celami 

programu. Przy ustanawianiu programu 

prac Komisję powinien wspierać komitet 

państw członkowskich (zwany dalej 

„komitetem programu”). W świetle unijnej 

polityki w zakresie małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), która jest kluczem 

do zapewnienia wzrostu gospodarczego, 

innowacji, tworzenia miejsc pracy i 

integracji społecznej w UE, oraz 

uwzględniając fakt, że wspierane działania 

będą z reguły wymagały współpracy 

ponadnarodowej, ważne jest, aby program 

prac odzwierciedlał i umożliwiał taki 

transgraniczny udział MŚP oraz aby w 

związku z tym ustalić część wynoszącą co 

najmniej 20 % całkowitego budżetu, która 

zostanie przeznaczona na takie działania. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Parlament Europejski powinien 

uzyskać status obserwatora w komitecie 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Na zakończenie programu Komisja 

powinna sporządzić sprawozdanie z 

wykonania zawierające analizę finansową 

działań pod względem wyników 

finansowych oraz, tam gdzie to możliwe, 

wpływu. W sprawozdaniu tym powinien 

(25) Na zakończenie programu Komisja 

powinna sporządzić sprawozdanie z 

wykonania zawierające analizę finansową 

działań pod względem wyników 

finansowych oraz, tam gdzie to możliwe, 

wpływu. W sprawozdaniu tym powinien 
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również zostać przeanalizowany 

transgraniczny udział MŚP w projektach 

realizowanych w ramach programu, a także 

udział MŚP w globalnym łańcuchu 

wartości. 

również zostać przeanalizowany 

transgraniczny udział MŚP w projektach 

realizowanych w ramach programu, a także 

udział MŚP w globalnym łańcuchu 

wartości. Ponadto Komisja powinna 

przygotować śródokresowe sprawozdanie z 

wykonania, którego wnioski powinny być 

udostępnione współprawodawcom w 

stosownym czasie przed ostatecznym 

przyjęciem aktu ustawodawczego 

przewidującego kontynuację programu 

rozwoju przemysłu w dziedzinie 

obronności, który zostanie wdrożony w 

ramach następnych WRF. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wspieranie konkurencyjności i 

zdolności innowacyjnych unijnego 

przemysłu obronnego poprzez wspieranie 

działań w fazie rozwojowej; 

a) wspieranie autonomii 

technologicznej i przemysłowej Unii, a 

także konkurencyjności i zdolności 

innowacyjnych jej przemysłu obronnego 

poprzez wspieranie działań w fazie 

rozwojowej; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wspieranie współpracy między 

przedsiębiorstwami, w tym między małymi 

i średnimi przedsiębiorstwami, i czerpanie 

z niej korzyści, w dziedzinie rozwoju 

technologii i produktów zgodnie z 

priorytetami w zakresie zdolności 

obronnych uzgodnionymi wspólnie przez 

państwa członkowskie w ramach Unii; 

b) wspieranie współpracy między 

przedsiębiorstwami, w tym między MŚP i 

przedsiębiorstwami o średniej 

kapitalizacji, i czerpanie z niej korzyści, w 

dziedzinie rozwoju technologii i 

produktów zgodnie z priorytetami w 

zakresie zdolności obronnych 

uzgodnionymi wspólnie przez państwa 

członkowskie, przez promowanie 

kompatybilności, interoperacyjności i 

normalizacji, a zwłaszcza przez określanie 
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związanych z tym wspólnych parametrów 

technicznych; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwota przeznaczona na realizację 

programu w latach 2019–2020 wynosi 500 

milionów EUR w cenach bieżących. 

Kwota przeznaczona na realizację 

programu w latach 2019–2020 wynosi 500 

milionów EUR w cenach bieżących i 

pochodzi wyłącznie z nieprzydzielonych 

nadwyżek w ramach pułapów wieloletnich 

ram finansowych (WFR) na lata 2014–

2020 i/lub dzięki uruchomieniu 

odpowiednich specjalnych instrumentów 

WRF. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Beneficjentami są przedsiębiorstwa 

mające siedzibę w Unii, w których państwa 

członkowskie lub obywatele państw 

członkowskich są właścicielami ponad 50 

% przedsiębiorstwa lub skutecznie je 

kontrolują w rozumieniu art. 6 ust. 3, 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno 

lub kilka przedsiębiorstw pośredniczących. 

Ponadto cała infrastruktura, wszystkie 

obiekty, aktywa i zasoby używane przez 

uczestników, w tym podwykonawcy i inne 

osoby trzecie, w działaniach 

finansowanych w ramach programu nie 

mogą być zlokalizowane na terytorium 

poza państwami członkowskimi w całym 

okresie realizacji działania. 

1. Beneficjentami i podwykonawcami 

beneficjentów są przedsiębiorstwa mające 

siedzibę w Unii, w których państwa 

członkowskie lub obywatele państw 

członkowskich są właścicielami ponad 50 

% przedsiębiorstwa lub skutecznie je 

kontrolują w rozumieniu art. 6 ust. 3, 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno 

lub kilka przedsiębiorstw pośredniczących. 

Ponadto cała infrastruktura, wszystkie 

obiekty, aktywa i zasoby używane przez 

uczestników, w tym podwykonawcy i inne 

osoby trzecie, w działaniach 

finansowanych w ramach programu są 

zlokalizowane na terytorium Unii w całym 

okresie realizacji działania. Korzystanie z 

takiej infrastruktury, obiektów, aktywów i 

zasobów nie podlega żadnej kontroli ani 

ograniczeniom ze strony państwa 

trzeciego lub podmiotu spoza UE. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli pomoc finansowa Unii jest 

udzielana w formie dotacji, członkowie 

konsorcjum pragnący uczestniczyć w 

działaniu wyznaczają spośród siebie 

jednego koordynatora, który jest 

wskazywany w umowie o udzielenie 

dotacji. Koordynator pełni funkcję 

głównego punktu kontaktowego dla 

członków konsorcjum, reprezentuje 

konsorcjum w kontaktach z Komisją lub 

stosownym organem finansującym, chyba 

że przewidziano inaczej w umowie o 

udzielenie dotacji lub w przypadku gdy nie 

wywiązuje się on ze swoich obowiązków 

przewidzianych w umowie o udzielenie 

dotacji. 

1. Jeżeli pomoc finansowa Unii jest 

udzielana w formie dotacji, członkowie 

konsorcjum pragnący uczestniczyć w 

działaniu wyznaczają spośród siebie 

jednego koordynatora, który jest 

wskazywany w umowie o udzielenie 

dotacji. Koordynator pełni funkcję 

głównego punktu kontaktowego dla 

członków konsorcjum, reprezentuje 

konsorcjum w kontaktach z Komisją lub 

stosownym organem finansującym, chyba 

że przewidziano inaczej w umowie o 

udzielenie dotacji lub w przypadku gdy nie 

wywiązuje się on ze swoich obowiązków 

przewidzianych w umowie o udzielenie 

dotacji. Pomoc finansowa Unii może 

również przybrać formę instrumentu 

finansowego lub zamówienia publicznego. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania proponowane do finansowania w 

ramach programu są oceniane na podstawie 

następujących kryteriów stosowanych 

łącznie: 

Działania proponowane do finansowania w 

ramach programu są oceniane w świetle 

celów określonych w art. 2 oraz na 

podstawie następujących kryteriów 

stosowanych łącznie: 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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a) doskonałość; a) doskonałość technologiczna i 

przemysłowa; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) liczba państw członkowskich 

zaangażowanych w projekt; oraz 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wkład w interesy Unii w zakresie 

bezpieczeństwa i obrony poprzez 

doskonalenie technologii obronnych, które 

przyczyniają się do realizacji priorytetów 

w zakresie zdolności obronnych 

uzgodnionych wspólnie przez państwa 

członkowskie w ramach Unii; oraz 

c) wkład w interesy Unii w zakresie 

bezpieczeństwa i obrony poprzez 

doskonalenie technologii obronnych, które 

przyczyniają się do realizacji priorytetów 

w zakresie zdolności obronnych 

uzgodnionych wspólnie przez państwa 

członkowskie w obrębie Unii w ramach 

planu rozwoju zdolności lub 

skoordynowanego rocznego przeglądu w 

zakresie obronności; oraz 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zasadność, zwłaszcza poprzez 

wykazanie przez beneficjentów, że 

pozostałe koszty działań kwalifikowalnych 

zostają pokryte z innych środków 

finansowania, takich jak wkłady państw 

członkowskich; oraz 

d) zasadność, zwłaszcza poprzez 

wykazanie przez beneficjentów, że 

pozostałe koszty działań kwalifikowalnych 

zostają pokryte z innych środków 

finansowania, takich jak wkłady państw 

członkowskich lub podwójne zastosowanie 

opracowanych technologii; oraz 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W programie prac szczegółowo 

określa się kategorie projektów, które mają 

być finansowane w ramach programu. 

2. W programie prac szczegółowo 

określa się kategorie projektów, które mają 

być finansowane w ramach programu oraz 

przewiduje co najmniej jedną kategorię 

projektów skierowanych specjalnie do 

MŚP; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W programie prac zapewnia się 

przeznaczenie wiarygodnej części 

całkowitego budżetu na działania 

umożliwiające transgraniczne 

uczestnictwo MŚP. 

3. W programie prac zapewnia się 

przeznaczenie co najmniej 20 % 

całkowitego budżetu na działania 

umożliwiające współpracę między MŚP z 

różnych państw członkowskich. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wnioski składane w odpowiedzi na 

zaproszenie do składania wniosków ocenia 

Komisja z pomocą niezależnych 

ekspertów, na podstawie kryteriów 

przyznawania środków określonych w art. 

10. 

2. Wnioski składane w odpowiedzi na 

zaproszenie do składania wniosków ocenia 

Komisja z pomocą niezależnych ekspertów 

krajowych z UE, na podstawie kryteriów 

przyznawania środków określonych w art. 

10. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Europejska Agencja Obrony jest 

zapraszana w charakterze obserwatora. 

1. Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Europejska Agencja Obrony i Parlament 

Europejski są zapraszane w charakterze 

obserwatorów. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja regularnie monitoruje 

realizację programu oraz sporządza 

coroczne sprawozdanie z postępów 

zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. e) 

rozporządzenia 966/2012. W tym celu 

Komisja wprowadza niezbędne 

mechanizmy monitorowania. 

1. Komisja regularnie monitoruje i 

ocenia realizację programu oraz sporządza 

coroczne sprawozdanie z postępów 

zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. e) 

rozporządzenia nr 966/2012. W tym celu 

Komisja wprowadza niezbędne 

mechanizmy monitorowania. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu osiągnięcia większej 

efektywności i skuteczności przyszłych 

działań politycznych Unii Komisja 

sporządza sprawozdanie z oceny ex post i 

przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. W sprawozdaniu – 

przygotowanym na podstawie 

odpowiednich konsultacji z państwami 

członkowskimi i najważniejszymi 

zainteresowanymi podmiotami – ocenia się 

w szczególności postępy w osiąganiu 

celów określonych w art. 2. Analizuje się 

także transgraniczny udział MŚP w 

projektach realizowanych w ramach 

programu, a także udział MŚP w 

globalnym łańcuchu wartości. 

2. W celu osiągnięcia większej 

efektywności i skuteczności przyszłych 

działań politycznych Unii Komisja 

sporządza sprawozdanie z oceny ex post i 

przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. W sprawozdaniu – 

przygotowanym na podstawie 

odpowiednich konsultacji z państwami 

członkowskimi i najważniejszymi 

zainteresowanymi podmiotami – ocenia się 

w szczególności postępy w osiąganiu 

celów określonych w art. 2. Analizuje się 

także transgraniczny udział MŚP w 

projektach realizowanych w ramach 

programu, a także udział MŚP w 

globalnym łańcuchu wartości. Ocenia się 
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również skutki dla eksportu broni pod 

kątem korzyści wynikających z programu. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W stosownym czasie przed 

zakończeniem tego programu Komisja, w 

razie potrzeby, występuje z wnioskiem 

ustawodawczym dotyczącym kontynuacji 

programu rozwoju przemysłu w dziedzinie 

obronności wraz z odpowiednimi 

środkami finansowania w ramach 

wieloletnich ram finansowych. Przed 

ostatecznym przyjęciem odpowiedniego 

aktu ustawodawczego współprawodawcy 

mają do dyspozycji wyniki 

śródokresowego sprawozdania z 

wykonania, które Komisja sporządza w 

tym celu. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W ramach programu finansuje się 

podmioty, które podlegają przepisom 

mającym zastosowanie w Unii 

Europejskiej oraz normom przyjętym na 

szczeblu międzynarodowym i europejskim, 

i w konsekwencji nie zapewnia się – na 

mocy niniejszego rozporządzenia – 

wsparcia dla projektów, które prowadzą 

do prania pieniędzy, finansowania 

terroryzmu, a także unikania 

opodatkowania, oszustw podatkowych i 

uchylania się od opodatkowania. 
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