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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európania v súčasnosti v dôsledku zvýšenej nestability a konfliktov nielen v našom susedstve, 

ale na celom svete čelia skutočnej výzve zachovania bezpečnosti našich hraníc. Bezpečnosť 

hraníc by mala byť súčasťou dlhodobej stratégie, ktorá EÚ umožní pripraviť sa na budúce 

hrozby a chrániť svojich občanov. Ako ukázali nedávne udalosti, túto kľúčovú a strategickú 

úlohu nemôžeme ponechať na našich tradičných spojencov. 

Vedúce postavenie v oblasti technológií je rozhodujúce pre pozíciu silného globálneho hráča, 

ktorú by sme však nemali dosiahnuť na úkor sociálnych politík, a preto by sme mali 

podporovať spoluprácu s cieľom maximalizovať produktivitu a kvalitu investícií členských 

štátov v oblasti obrany. 

Ako uvádza Európska komisia, v EÚ existuje 178 rôznych zbrojných systémov v porovnaní s 

30 v USA. V Európe je viac výrobcov vrtuľníkov, než je počet vlád, ktoré ich môžu kúpiť. 

Okrem toho, napriek tomu, že výdavky EÚ na obranu sú v porovnaní s výdavkami USA 

takmer dvojnásobné, nie sme ani z polovice tak efektívni ako USA. Dôsledky tohto 

nedostatku spolupráce sú vážne: ročné náklady sa odhadujú na 25 až 100 miliárd eur. 

Spravodajca víta Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ako prvý krok k 

zlepšeniu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity EÚ v oblasti obranného priemyslu, ako 

aj začiatok znižovania duplicity a zvyšovania úspor z rozsahu. Okrem toho spravodajca 

zastáva názor, že je potrebné, aby bol program financovaný z nových rozpočtových 

prostriedkov, ako požaduje Európsky parlament, aby sa zamedzilo ohrozeniu súčasných 

programov a priorít Únie. 

Navyše by sme nemali zabúdať na to, že výskum a vývoj v oblasti obrany by takisto mohli 

priniesť výhody pre našu spoločnosť. Internet, GPS, a dokonca slnečné okuliare boli pôvodne 

vynálezy určené na používanie ozbrojenými silami.  

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V akčnom pláne v oblasti európskej 

obrany, prijatom 30. novembra 2016, sa 

Komisia zaviazala dopĺňať, využívať 

a konsolidovať snahy o spoluprácu 

členských štátov pri rozvoji obranných 

(1) V akčnom pláne v oblasti európskej 

obrany, prijatom 30. novembra 2016, sa 

Komisia zaviazala dopĺňať, využívať a 

konsolidovať snahy o spoluprácu 

členských štátov pri rozvoji a získavaní 
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spôsobilostí, aby bola schopná reagovať na 

bezpečnostné výzvy a zároveň podporovať 

konkurencieschopný a inovačný európsky 

obranný priemysel. Navrhla predovšetkým 

zriadiť európsky obranný fond na podporu 

investícií do spoločného výskumu 

a spoločného vývoja obranného vybavenia 

a technológií. Tento fond by podporoval 

spoluprácu počas celého cyklu vývoja 

obranných produktov a technológií. 

vhodných a dostatočných obranných 

spôsobilostí, ktoré by jej umožnili 

reagovať na bezpečnostné výzvy a zároveň 

podporovať konkurencieschopný, 

transparentný, efektívny a inovačný 

európsky obranný priemysel so zaistením 

udržateľného dodávateľského reťazca 

a prispievať k strategickej autonómii 

a technologickej a priemyselnej 

nezávislosti Únie. Navrhla predovšetkým 

zriadiť európsky obranný fond posilňujúci 

synergie a rozpočtovú efektívnosť, a to na 

podporu investícií do spoločného výskumu 

a spoločného vývoja obranného vybavenia 

a technológií. Fond by mal dopĺňať 

národné rozpočty používané na tento účel 

a mal by nabádať členské štáty k tomu, 

aby viac investovali v oblasti obrany a do 

spoločných obranných stratégií Únie. 
Tento fond by podporoval spoluprácu 

počas celého cyklu vývoja obranných 

produktov a technológií.  

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Aby sa prispelo k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti a inovačnej 

kapacity obranného priemyslu Únie, mal 

by sa ustanoviť európsky program rozvoja 

obranného priemyslu (ďalej len 

„program“). Program by mal byť zameraný 

na posilnenie konkurencieschopnosti 

obranného priemyslu Únie, okrem iného 

kybernetickej obrany, a to podporou 

spolupráce medzi podnikmi vo fáze vývoja 

obranných produktov a technológií. Fáza 

vývoja, ktorá nasleduje po fáze výskumu 

a technológie, zahŕňa značné riziká 

a náklady, ktoré bránia ďalšiemu 

využívaniu výsledkov výskumu 

a nepriaznivo ovplyvňujú 

konkurencieschopnosť obranného 

priemyslu Únie. Podporovaním fázy 

(2) Aby sa prispelo k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti a inovačnej 

kapacity obranného priemyslu Únie, mal 

by sa ustanoviť európsky program rozvoja 

obranného priemyslu (ďalej len 

„program“). Program by mal byť zameraný 

na posilnenie konkurencieschopnosti 

obranného priemyslu Únie a zvýšenie 

nezávislosti Únie v oblasti obrany a 

bezpečnosti, okrem iného kybernetickej 

obrany, a to podporou spolupráce medzi 

podnikmi vo fáze vývoja obranných 

produktov a technológií. Fáza vývoja, ktorá 

nasleduje po fáze výskumu a technológie, 

zahŕňa značné riziká a náklady, ktoré 

bránia ďalšiemu využívaniu výsledkov 

výskumu a nepriaznivo ovplyvňujú 

konkurencieschopnosť obranného 
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vývoja by program prispel k lepšiemu 

využívaniu výsledkov výskumu v oblasti 

obrany, pomohol by užšie prepojiť výskum 

s výrobou, ako aj podporiť inovácie 

každého druhu. Program by mal dopĺňať 

činnosti vykonávané v súlade s článkom 

182 ZFEÚ a nezahŕňa výrobu obranných 

produktov a technológií. 

priemyslu Únie. Podporovaním fázy 

vývoja by program prispel k lepšiemu 

využívaniu výsledkov výskumu v oblasti 

obrany, pomohol by užšie prepojiť výskum 

s výrobou, ako aj podporiť inovácie 

každého druhu. Program by mal dopĺňať 

činnosti vykonávané v súlade s článkom 

182 ZFEÚ a nezahŕňa výrobu obranných 

produktov a technológií. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Na financovanie programu zo 

všeobecného rozpočtu Únie by sa mala 

vyčleniť suma 500 miliónov EUR v 

bežných cenách. Keďže program je novou 

iniciatívou, s ktorou sa pri tvorbe 

viacročného finančného rámca na 

obdobie 2014 – 20201a nepočítalo, a s 

cieľom zabrániť akémukoľvek 

negatívnemu vplyvu na financovanie 

existujúcich viacročných programov, 

mala by sa táto suma čerpať primárne z 

nepridelených rezerv pod stropnými 

hodnotami viacročného finančného 

rámca a/alebo prostredníctvom 

mobilizácie príslušných osobitných 

nástrojov VFR. Konečnú sumu by mali 

schváliť Európsky parlament a Rada 

prostredníctvom ročného rozpočtového 

postupu. 

 ______________________ 

 1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Tento program by sa mal 

vykonávať v úplnom súlade 

s ustanoveniami nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

966/20126. Financovanie môže mať 

predovšetkým formu grantov. V prípade 

potreby možno použiť finančné nástroje 

alebo verejné obstarávanie. 

(5) Tento program by sa mal 

vykonávať v úplnom súlade 

s ustanoveniami nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

966/20126. Financovanie môže mať 

predovšetkým formu grantov. V prípade 

potreby možno použiť finančné nástroje 

alebo verejné obstarávanie. Komisia by 

mala preskúmať možnosť ďalšieho 

využitia potenciálu foriem financovania 

iných, ako sú granty (finančné nástroje a 

verejné zákazky), aby sa stali dôležitejším 

zdrojom financovania tohto programu v 

rámci budúceho viacročného finančného 

rámca. 

_________________ _________________ 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 

298, 26.10.2012, s. 1). 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 

298, 26.10.2012, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Keďže cieľom programu je 

podporiť konkurencieschopnosť obranného 

priemyslu Únie odstránením rizík vo fáze 

vývoja projektov spolupráce, možnosť 

využívať prostriedky programu by mali 

dostať činnosti súvisiace s vývojom 

obranných produktov alebo technológií, 

teda napríklad činnosti ako vymedzenie 

spoločných technických špecifikácií, 

návrh, vytváranie prototypov, skúšanie, 

kvalifikácia, certifikácia, ako aj štúdie 

uskutočniteľnosti a iné podporné opatrenia. 

(10) Keďže cieľom programu je 

podporiť konkurencieschopnosť obranného 

priemyslu Únie odstránením rizík vo fáze 

vývoja projektov spolupráce, možnosť 

využívať prostriedky programu by mali 

dostať činnosti súvisiace s vývojom 

obranných produktov alebo technológií, 

teda napríklad činnosti ako vymedzenie 

spoločných technických špecifikácií, 

návrh, vytváranie prototypov, skúšanie, 

kvalifikácia, certifikácia, ochrana 

duševného vlastníctva, ako aj štúdie 
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To sa má vzťahovať aj na modernizáciu 

existujúcich obranných produktov 

a technológií. 

uskutočniteľnosti a iné podporné opatrenia. 

To sa má vzťahovať aj na modernizáciu 

existujúcich obranných produktov 

a technológií vyvíjaných v Únii členskými 

štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Ak sa na oprávnenej činnosti 

v rámci programu chce zúčastniť 

konzorcium podnikov a finančná pomoc 

Únie má mať formu grantu, toto 

konzorcium by malo vymenovať jedného 

zo svojich členov za koordinátora, ktorý 

bude hlavnou kontaktnou osobou pre 

Komisiu. 

(15) Ak sa na oprávnenej činnosti 

v rámci programu chce zúčastniť 

konzorcium podnikov a finančná pomoc 

Únie má mať formu grantu, finančného 

nástroja alebo verejnej zákazky, toto 

konzorcium by malo vymenovať jedného 

zo svojich členov za koordinátora, ktorý 

bude hlavnou kontaktnou osobou pre 

Komisiu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Podpora inovácie 

a technologického vývoja v obrannom 

priemysle Únie by sa mala uskutočňovať 

spôsobom, ktorý je v súlade 

s bezpečnostnými záujmami Únie. Z tohto 

dôvodu by kritériom na vyhodnotenie 

návrhov mal byť prínos činnosti pre dané 

záujmy a pre priority obrannej spôsobilosti, 

ktoré spoločne odsúhlasili členské štáty. 

Spoločné priority obrannej spôsobilosti sa 

v rámci Únie vymedzujú najmä 

prostredníctvom plánu rozvoja 

spôsobilostí. Iné procesy v Únii, napríklad 

koordinované výročné preskúmanie 

v oblasti obrany (CARD) a stála 

štruktúrovaná spolupráca, podporia 

vykonávanie príslušných priorít 

(16) Podpora inovácie a 

technologického vývoja v obrannom 

priemysle Únie by mala umožniť udržanie 

a rozvoj zručností a know-how obranného 

priemyslu Únie a mala by prispievať 

k posilneniu jeho technologickej 

a priemyselnej autonómie. Takisto by sa 

mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v 

súlade s bezpečnostnými záujmami Únie. 

Z tohto dôvodu by kritériom na 

vyhodnotenie návrhov mal byť prínos 

činnosti pre dané záujmy a pre priority 

obrannej spôsobilosti, ktoré spoločne 

odsúhlasili členské štáty. Spoločné priority 

obrannej spôsobilosti sa v rámci Únie 

vymedzujú najmä prostredníctvom plánu 

rozvoja spôsobilostí. Iné procesy v Únii, 
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prostredníctvom posilnenej spolupráce. Ak 

je to vhodné, možno vziať do úvahy aj 

regionálne alebo medzinárodné iniciatívy 

spolupráce, napríklad v kontexte NATO, 

slúžiace bezpečnostným a obranným 

záujmom Únie. 

napríklad koordinované výročné 

preskúmanie v oblasti obrany (CARD) 

a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia 

vykonávanie príslušných priorít 

prostredníctvom posilnenej spolupráce. Ak 

je to vhodné, možno vziať do úvahy aj 

regionálne alebo medzinárodné iniciatívy 

spolupráce, napríklad v kontexte NATO, 

slúžiace bezpečnostným a obranným 

záujmom Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Financované činnosti by mali byť 

orientované na trh a na dopyt, aby sa 

zabezpečil ich prínos pre 

konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu. Preto by sa v rámci 

kritérií na vyhodnotenie ponúk mala 

zohľadniť skutočnosť, že sa členské štáty 

už zaviazali, že budú spoločne vyrábať 

a obstarávať konečný produkt alebo 

technológiu, a to pokiaľ možno 

koordinovane. 

(18) Financované činnosti by mali byť 

orientované na trh a na dopyt, a to aj 

v prípade technológií dvojakého použitia, 

aby sa zabezpečil ich prínos pre 

konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu. Preto by sa v rámci 

kritérií na vyhodnotenie ponúk mala 

zohľadniť skutočnosť, že sa členské štáty 

už zaviazali, že budú spoločne vyrábať 

a obstarávať konečný produkt alebo 

technológiu, a to pokiaľ možno 

koordinovane. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Finančná pomoc Únie v rámci 

programu by nemala presiahnuť 20 % 

celkových oprávnených nákladov na 

činnosť, pokiaľ ide o vytváranie 

prototypov, čo je často najnákladnejšia 

činnosť vo fáze vývoja. Celková suma 

oprávnených nákladov by však mala byť 

pokrytá, pokiaľ ide o ostatné činnosti vo 

fáze vývoja. 

(19) Finančná pomoc Únie v rámci 

programu by nemala presiahnuť 20 % 

celkových nákladov na činnosti súvisiace 

s vytváraním prototypov. Celková suma 

oprávnených nákladov by však mala byť 

pokrytá, pokiaľ ide o ostatné činnosti vo 

fáze vývoja. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Keďže podpora Únie je zameraná 

na posilnenie konkurencieschopnosti 

sektora a týka sa len konkrétnej fázy 

vývoja, Komisia by nemala mať vlastnícke 

práva alebo práva duševného vlastníctva vo 

vzťahu k produktom alebo technológiám, 

ktoré sú výsledkom financovaných 

činností. To, ktorý model práv duševného 

vlastníctva sa bude uplatňovať, zmluvne 

vymedzia príjemcovia. 

(20) Keďže podpora Únie je zameraná 

na posilnenie konkurencieschopnosti 

sektora a týka sa len konkrétnej fázy 

vývoja, Komisia by nemala mať vlastnícke 

práva alebo práva duševného vlastníctva vo 

vzťahu k produktom alebo technológiám, 

ktoré sú výsledkom financovaných 

činností. To, ktorý model práv duševného 

vlastníctva sa bude uplatňovať, zmluvne 

vymedzia príjemcovia, a to v súlade 

s vnútroštátnym právom. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Komisia by mala vytvoriť 

viacročný pracovný program v súlade 

s cieľmi programu. Pri zostavovaní 

pracovného programu by mal Komisii 

pomáhať výbor členských štátov (ďalej len 

„programový výbor“). Vzhľadom na to, že 

politika Únie v oblasti malých a stredných 

podnikov (MSP) je kľúčová na 

zabezpečenie hospodárskeho rastu, 

inovácií, vytvárania pracovných miest 

a sociálnej integrácie v Únii, a na 

skutočnosť, že podporované činnosti si 

zvyčajne vyžadujú nadnárodnú spoluprácu, 

je dôležité, aby sa v pracovnom programe 

zohľadňovala a umožňovala cezhraničná 

účasť MSP a aby sa preto časť celkového 

rozpočtu využila na túto činnosť. 

(21) Komisia by mala vytvoriť 

viacročný pracovný program v súlade 

s cieľmi programu. Pri zostavovaní 

pracovného programu by mal Komisii 

pomáhať výbor členských štátov (ďalej len 

„programový výbor“). Vzhľadom na to, že 

politika Únie v oblasti malých a stredných 

podnikov (MSP) je kľúčová na 

zabezpečenie hospodárskeho rastu, 

inovácií, vytvárania pracovných miest a 

sociálnej integrácie v Únii, a na 

skutočnosť, že podporované činnosti si 

zvyčajne vyžadujú nadnárodnú spoluprácu, 

je dôležité, aby sa v pracovnom programe 

zohľadňovala a umožňovala cezhraničná 

účasť MSP a aby sa preto pevne určená 

časť celkového rozpočtu vo výške aspoň 

20 % využila na túto činnosť. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) Európskemu parlamentu by sa vo 

výbore členských štátov mal udeliť štatút 

pozorovateľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Komisia by mala na konci 

programu vypracovať správu o 

vykonávaní, pričom preverí finančné 

činnosti z hľadiska výsledkov finančného 

plnenia a podľa možnosti aj z hľadiska 

vplyvu. V tejto správe by sa mala 

analyzovať aj cezhraničná účasť MSP na 

projektoch v rámci programu, ako aj účasť 

MSP na globálnom hodnotovom reťazci, 

(25) Komisia by mala na konci 

programu vypracovať správu 

o vykonávaní, pričom preverí finančné 

činnosti z hľadiska výsledkov finančného 

plnenia a podľa možnosti aj z hľadiska 

vplyvu. V tejto správe by sa mala 

analyzovať aj cezhraničná účasť MSP 

na projektoch v rámci programu, ako aj 

účasť MSP na globálnom hodnotovom 

reťazci. Okrem toho by Komisia mala 

vypracovať priebežnú správu o 

vykonávaní, ktorej závery by 

spoluzákonodarcovia mali mať k 

dispozícii v dostatočnom predstihu pred 

konečným prijatím legislatívneho aktu na 

pokračovanie programu rozvoja 

obranného priemyslu, ktorý sa má 

vytvoriť v rámci budúceho VFR. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podporovať konkurencieschopnosť 

a inovačnú kapacitu obranného priemyslu 

Únie prostredníctvom podpory činností vo 

a) posilňovať technologickú 

a priemyselnú nezávislosť Únie 

a konkurencieschopnosť a inovačnú 
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fáze vývoja; schopnosť jej obranného priemyslu, 

prostredníctvom podpory činností vo fáze 

vývoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporovať a podnecovať 

spoluprácu medzi podnikmi vrátane 

malých a stredných podnikov vo vývoji 

technológií alebo produktov v súlade 

s prioritami obrannej spôsobilosti, ktoré 

spoločne odsúhlasili členské štáty v rámci 

Únie; 

b) podporovať a podnecovať 

spoluprácu medzi podnikmi vrátane MSP 

a spoločností so strednou trhovou 

kapitalizáciou vo vývoji technológií alebo 

produktov v súlade s prioritami obrannej 

spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili 

členské štáty, a to podporou kompatibility, 

interoperability a normalizácie, najmä 

vymedzením príslušných spoločných 

technických špecifikácií; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Suma na vykonávanie programu na 

obdobie 2019 – 2020 sa stanovuje na 500 

miliónov EUR v bežných cenách. 

Suma na vykonávanie programu na 

obdobie 2019 – 2020 sa stanovuje na 

500 miliónov EUR v bežných cenách, 

ktoré sa budú čerpať výlučne 

z nepridelených rezerv v rámci stropných 

hodnôt viacročného finančného rámca na 

roky 2014 – 2020 a/alebo prostredníctvom 

mobilizácie príslušných osobitných 

nástrojov VFR. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. Príjemcami pomoci sú podniky so 

sídlom v Únii, v ktorých členské štáty 

a/alebo štátni príslušníci členských štátov 

vlastnia viac ako 50 % podniku a majú nad 

ním faktickú kontrolu v zmysle článku 6 

ods. 3, priamo alebo nepriamo, 

prostredníctvom jedného alebo viacerých 

sprostredkovateľských podnikov. Okrem 

toho infraštruktúra, zariadenia, majetok 

a zdroje používané účastníkmi vrátane 

subdodávateľov a iných tretích strán pri 

činnostiach financovaných v rámci 

programu sa počas celého obdobia trvania 

činnosti nesmú nachádzať na území štátu, 

ktorý nie je členským štátom. 

1. Príjemcami a ich subdodávateľmi 

sú podniky so sídlom v Únii, v ktorých 

členské štáty a/alebo štátni príslušníci 

členských štátov vlastnia viac ako 50 % 

podniku a majú nad ním faktickú kontrolu 

v zmysle článku 6 ods. 3, či už priamo 

alebo nepriamo prostredníctvom jedného 

alebo viacerých sprostredkovateľských 

podnikov. Okrem toho celá infraštruktúra, 

všetky zariadenia, všetok majetok a všetky 

zdroje používané účastníkmi vrátane 

subdodávateľov a iných tretích strán pri 

činnostiach financovaných v rámci 

programu sa počas celého obdobia trvania 

činnosti nachádzajú na území Únie. 

Použitie týchto infraštruktúr, zariadení, 

majetku a zdrojov nepodlieha žiadnej 

kontrole ani žiadnemu obmedzeniu zo 

strany tretej krajiny alebo subjektu so 

sídlom mimo EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak sa finančná pomoc Únie 

poskytuje prostredníctvom grantu, členovia 

akéhokoľvek konzorcia, ktorí sa chcú 

zúčastniť na činnosti, vymenujú jedného zo 

svojich členov za koordinátora, ktorý sa 

uvedie v dohode o grante. Koordinátor je 

hlavnou kontaktnou osobou vo vzťahu 

medzi členmi konzorcia a Komisiou alebo 

príslušným financujúcim subjektom, 

pokiaľ sa v dohode o grante nestanoví inak 

alebo nenastane prípad, že si neplní svoje 

povinnosti stanovené v dohode o grante. 

1. Ak sa finančná pomoc Únie 

poskytuje prostredníctvom grantu, členovia 

akéhokoľvek konzorcia, ktorí sa chcú 

zúčastniť na činnosti, vymenujú jedného zo 

svojich členov za koordinátora, ktorý sa 

uvedie v dohode o grante. Koordinátor je 

hlavnou kontaktnou osobou vo vzťahu 

medzi členmi konzorcia a Komisiou alebo 

príslušným financujúcim subjektom, 

pokiaľ sa v dohode o grante nestanoví inak 

alebo nenastane prípad, že si neplní svoje 

povinnosti stanovené v dohode o grante. 

Finančná pomoc Únie môže mať aj 

podobu finančného nástroja alebo 

verejného obstarávania. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 
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Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Činnosti navrhované na financovanie 

v rámci programu sa hodnotia na základe 

týchto kumulatívnych kritérií: 

Činnosti navrhované na financovanie v 

rámci programu sa hodnotia so zreteľom 

na ciele stanovené v článku 2 a na základe 

týchto kumulatívnych kritérií: 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) excelentnosť; a) technologická a priemyselná 

excelentnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) počet členských štátov zapojených 

do projektu; a 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prínos pre bezpečnostné a obranné 

záujmy Únie posilnením obranných 

technológií, ktoré prispievajú 

k vykonávaniu priorít obrannej 

spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili 

členské štáty v rámci Únie; a 

c) prínos pre bezpečnostné a obranné 

záujmy Únie posilnením obranných 

technológií, ktoré prispievajú 

k vykonávaniu priorít obrannej 

spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili 

členské štáty v rámci Únie ako súčasť 

plánu rozvoja kapacít alebo 

koordinovaného ročného preskúmania 

v oblasti obrany; a 

 



 

PE612.357v02-00 14/19 AD\1143762SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) životaschopnosť, ktorú príjemcovia 

preukazujú najmä tým, že dokážu, že 

zostávajúce náklady na oprávnené činnosti 

sú pokryté inými finančnými 

prostriedkami, napríklad príspevkami 

členských štátov; a 

d) životaschopnosť, ktorú príjemcovia 

preukazujú najmä tým, že dokážu, že 

zostávajúce náklady na oprávnené činnosti 

sú pokryté inými finančnými 

prostriedkami, napríklad príspevkami 

členských štátov a dvojakým využitím 

vyvíjaných technológií; a 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V pracovnom programe sa uvedú 

podrobné kategórie projektov, ktoré sa 

majú financovať v rámci programu. 

2. V pracovnom programe sa uvedú 

podrobné kategórie projektov, ktoré sa 

majú financovať v rámci programu, a 

stanoví sa v ňom aspoň jedna kategória 

projektov, ktorá je osobitne určená MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V pracovnom programe sa 

zabezpečí, že náležitá časť celkového 

rozpočtu sa využije v prospech činností 

umožňujúcich cezhraničnú účasť MSP. 

3. V pracovnom programe sa 

zabezpečí, aby sa aspoň 20 % celkového 

rozpočtu využilo v prospech činností 

uľahčujúcich spoluprácu medzi MSP 

z viacerých členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Návrhy predložené na základe 

výzvy na predkladanie návrhov vyhodnotí 

Komisia s pomocou nezávislých expertov 

na základe kritérií na vyhodnotenie 

návrhov uvedených v článku 10. 

2. Návrhy predložené na základe 

výzvy na predkladanie návrhov vyhodnotí 

Komisia s pomocou nezávislých 

národných expertov EÚ na základe kritérií 

na vyhodnotenie návrhov uvedených 

v článku 10. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený 

výbor je výborom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 182/2011. Európska obranná 

agentúra bude prizvaná ako pozorovateľ. 

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený 

výbor je výborom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 182/2011. Európska obranná 

agentúra a Európsky parlament sú 

prizvaní ako pozorovatelia. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia bude pravidelne 

monitorovať vykonávanie programu 

a každoročne bude podávať správu 

o dosiahnutom pokroku v súlade s článkom 

38 ods. 3 písm. e) nariadenia č. 966/2012. 

Na tento účel Komisia zavedie potrebné 

opatrenia na monitorovanie. 

1. Komisia bude pravidelne 

monitorovať a vyhodnocovať vykonávanie 

programu a každoročne bude podávať 

správu o dosiahnutom pokroku v súlade 

s článkom 38 ods. 3 písm. e) nariadenia 

č. 966/2012. Na tento účel Komisia 

zavedie potrebné opatrenia na 

monitorovanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia s cieľom podporiť vyššiu 2. Komisia s cieľom podporiť vyššiu 
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efektívnosť a účinnosť budúcich 

politických opatrení Únie vypracuje 

retrospektívnu hodnotiacu správu a odošle 

ju Európskemu parlamentu a Rade. 

V správe, ktorá bude vychádzať 

z relevantných konzultácií s členskými 

štátmi a hlavnými zainteresovanými 

stranami, sa bude posudzovať 

predovšetkým pokrok pri dosahovaní 

cieľov stanovených v článku 2. Bude sa 

v nej analyzovať aj cezhraničná účasť MSP 

na projektoch vykonávaných v rámci 

programu, ako aj účasť MSP na globálnom 

hodnotovom reťazci. 

efektívnosť a účinnosť budúcich 

politických opatrení Únie vypracuje 

retrospektívnu hodnotiacu správu a odošle 

ju Európskemu parlamentu a Rade. 

V správe, ktorá bude vychádzať 

z relevantných konzultácií s členskými 

štátmi a hlavnými zainteresovanými 

stranami, sa bude posudzovať 

predovšetkým pokrok pri dosahovaní 

cieľov stanovených v článku 2. Bude sa v 

nej analyzovať aj cezhraničná účasť MSP 

na projektoch vykonávaných v rámci 

programu, ako aj účasť MSP na globálnom 

hodnotovom reťazci. Ďalej posúdi vplyv na 

vývoz zbraní využívajúcich tento program. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia v dostatočnom predstihu 

pred skončením tohto programu predloží v 

prípade potreby legislatívny návrh na 

pokračovanie programu rozvoja 

obranného priemyslu spolu s 

primeranými finančnými prostriedkami v 

rámci nového viacročného finančného 

rámca. Pred konečným prijatím 

legislatívneho aktu spoluzákonodarcovia 

majú k dispozícii zistenia priebežnej 

správy o vykonávaní, ktorú Komisia 

vypracuje na tento účel. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Z programu sa financujú subjekty, 

ktoré dodržiavajú príslušné právne 

predpisy Európskej únie a normy prijaté 

na medzinárodnej a európskej úrovni, a 
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teda nepodporujú podľa tohto nariadenia 

projekty, ktoré prispievajú k praniu 

špinavých peňazí, financovaniu 

terorizmu, daňovým podvodom a daňovým 

únikom. 
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