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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Kontext a návrh Komisie  
 

Európska rada uvítala akčný plán Komisie v oblasti európskej obrany prijatý v novembri 2016 

a vyzvala Komisiu, aby v prvej polovici roku 2017 predložila návrhy. Hlavným návrhom 

akčného plánu v oblasti európskej obrany je zriadiť európsky obranný fond na podporu 

investícií do spoločného výskumu a spoločného vývoja obranného vybavenia a technológií. 

Fond tvoria dve odlišné, ale vzájomne sa dopĺňajúce okná, t. j. okno výskumu a okno 

spôsobilostí.  

 

Tento návrh Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu patrí do okna spôsobilostí, 

ktorého cieľom je prispieť k inovačnej kapacite európskeho obranného priemyslu a k jeho 

konkurencieschopnosti, v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020.  

 

Podľa návrhu Komisie: príjemcami budú podniky so sídlom v Únii; Únia poskytne finančnú 

pomoc, najmä v podobe grantov; oprávnené činnosti by sa mali vykonávať na základe 

spolupráce najmenej troch podnikov, ktoré majú sídlo aspoň vo dvoch členských štátoch; 

navrhovaná miera financovania sa obmedzí na 20 % celkových nákladov na činnosť, pokiaľ 

ide o vytváranie prototypov, príjemcovia vykonávajúci činnosť v rámci stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO) budú mať nárok na zvýšenie finančného krytia; navrhovaný rozpočet 

programu bude 500 miliónov eur. Navrhované nariadenie zahŕňa opatrenia týkajúce sa 

obranného priemyslu Únie a Komisia využíva článok 173 (priemyselná politika) Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie ako jeho právny základ.  

 

Stanovisko spravodajkyne výboru IMCO  
 

Spravodajkyňa v zásade víta návrh Komisie. Aj keď je prvoradým cieľom podporiť 

konkurencieschopnosť obranného priemyslu, a to aj z hľadiska vnútorného trhu, takýto 

nástroj je možné podporiť. Napriek skutočnosti, že súčasné nástroje vnútorného trhu ponúkajú 

riešenia na účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi a na využívanie úspor z rozsahu, 

roztrieštenosť obranného priemyslu pretrváva; Spravodajkyňa je preto presvedčená, že 

dodatočné opatrenia, ako napríklad cielené financovanie zo strany EÚ, by mohli prispieť 

k otvoreniu možností projektov rozvoja spolupráce, ktoré by sa inak nezačali, a k vytvoreniu 

základov pre postupné začleňovanie európskeho trhu do tohto sektora. 

 

Súčasne, a v rozsahu, v akom budú vynaložené finančné prostriedky Únie, je pre 

spravodajkyňu dôležité, aby sa napriek špecifikám odvetvia obrany zaručila najvyššia úroveň 

transparentnosti a aby program zostal čo najviac otvorený.  

 

Na základe toho je spravodajkyňa presvedčená, že návrh by bolo možné zlepšiť, a svojimi 

pozmeňujúcimi návrhmi sa snažila riešiť tieto otázky:  

 

zvýšiť požadovanú účasť podnikov a členských štátov z troch na osem a z dvoch na šesť; 

Komisiou navrhované požiadavky účasti stanovujú nízke prahové hodnoty, a to 

spôsobom, ktorý nemôže skutočne odôvodniť podporu Únie. Financované projekty by 

mali prakticky podporovať európsku spoluprácu, a to je možné dosiahnuť len vtedy, 

ak sa zvýšia prahové hodnoty účasti, 
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lepšie prepojiť ciele programu s kritériami na vyhodnotenie návrhov, ako aj 

s požiadavkami na hodnotenie/podávanie správ, 

objasniť kritériá na vyhodnotenie návrhov týkajúcich sa záväzku členských štátov, že 

obstarávanie zrealizujú spoločne, s cieľom zabezpečiť, aby nevznikli nijaké 

pochybnosti o rozsahu, v akom sa uplatňuje smernica 2009/81/ES o verejnom 

obstarávaní v oblasti obrany,  

v prípade potreby umožniť účasť podnikov so sídlom v tretej krajine pod podmienkou, že 

to stanovuje pracovný program; týmto spôsobom by boli oprávnené aj významné 

projekty, ktoré slúžia cieľom programu a vyžadujú účasť podniku tretej krajiny; v tejto 

súvislosti môže byť obozretnejšie využiť prístup týkajúci sa práv duševného 

vlastníctva, 

 umožniť (pravidlom by malo byť zintenzívnenie spolupráce európskych podnikov) 

určitú mieru flexibility vo výnimočných odôvodnených prípadoch, pokiaľ ide o počet 

účastníkov, druh účastníka a sídlo, 

 stimulovať zintenzívnenie spolupráce (vysoký počet účastníkov a členských štátov) 

a výraznú účasť MSP pridaním príslušných kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

 znížiť maximálny finančný príspevok na iné opatrenia, ako je vytváranie prototypov, 

na maximálnu výšku 50 %, a zvýšiť ho na 100 %, pokiaľ tieto opatrenia prijímajú 

MSP, 

 zrušiť dodatočnú finančnú podporu (10 %) na projekty PESCO s cieľom byť 

nediskriminačný a podnietiť novú spoluprácu členských štátov, 

 požadovať výročné hodnotenie a podávanie správ pre tento dvojročný program, najmä 

vzhľadom na to, že sa považuje za pilotný pre ďalší viacročný program, a na to, že pre 

tento návrh nebolo uskutočnené nijaké komplexné posúdenie vplyvu, 

 znížiť rozpočet programu z 500 miliónov na 355 miliónov EUR. Podľa Komisie sa 

využije 145 miliónov EUR z úspešného programu NPE, v rámci ktorého sa 

uskutočňujú investície okrem iného do opatrení s rozhodujúcim významom pre 

podporu digitalizácie. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 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 

(1) V akčnom pláne v oblasti európskej 

obrany, prijatom 30. novembra 2016, sa 

Komisia zaviazala dopĺňať, využívať 

a konsolidovať snahy o spoluprácu 
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členských štátov pri rozvoji obranných 

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. 

členských štátov pri rozvoji obranných 

spôsobilostí, aby bola schopná reagovať na 

bezpečnostné výzvy a zároveň podporovať 

konkurencieschopný a inovačný európsky 

obranný priemysel a vytvoriť 

integrovanejší trh v oblasti obrany v 

Európe, ktorý súčasne a za prijateľnú 

cenu zohľadňuje rôzne bezpečnostné 

potreby členských štátov. 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. 

Mal by dopĺňať národné rozpočty na 

obranu a slúžiť na povzbudenie členských 

štátov, aby viac investovali do obrany. 

 

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 

vývoja by program prispel k lepšiemu 

využívaniu výsledkov výskumu v oblasti 

obrany, pomohol by užšie prepojiť výskum 

s výrobou, ako aj podporiť inovácie 

(2) Aby sa prispelo k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti a inovačnej 

kapacity obranného priemyslu Únie a 

konsolidovala strategická autonómia 

Únie, mal by sa ustanoviť Program rozvoja 

európskeho obranného priemyslu (ďalej 

len „program“). Program by mal byť 

zameraný na posilnenie 

konkurencieschopnosti a výkonnosti 

obranného priemyslu Únie, okrem iného 

priemyslu kybernetickej obrany so 

zreteľom na vývoj týkajúci sa rýchlosti a 

sofistikovanosti kybernetických útokov, 

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 
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každého druhu. Program by mal dopĺňať 

činnosti vykonávané v súlade s článkom 

182 ZFEÚ a nezahŕňa výrobu obranných 

produktov a technológií. 

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 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Program by mal podporovať 

spoluprácu medzi podnikmi pri vývoji 

obranných produktov a technológií, aby sa 

v obrannom priemysle lepšie využívali 

úspory z rozsahu.  

(3) Roztrieštenosť európskych trhov v 

oblasti obrany a nízky počet projektov 

spolupráce v oblasti obrany medzi 

členskými štátmi vedie k zbytočnému 

zdvojeniu spôsobilostí a výdavkov. Aby sa 

v obrannom priemysle lepšie využívali 

úspory z rozsahu a posilnil jednotný trh v 

oblasti obrany, program by mal 

podporovať spoluprácu medzi podnikmi pri 

vývoji obranných produktov a technológií, 

a to na úrovni hlavných zadávateľov 

a dodávateľov, ak boli určené spoločne 

odsúhlasené požiadavky na spôsobilosť a 

ak sa vyriešila nedostatočná 

interoperabilita a technologické 

nedostatky. Mala by sa tým zlepšiť aj 

efektivita jednotného trhu v sektore 

obrany, ktorá by členským štátom 

v konečnom dôsledku priniesla lepšie 

zhodnotenie finančných prostriedkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Rozpočet programu by nemal 

negatívne ovplyvňovať vykonávanie 

programov, z ktorých sa uskutočňujú 
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presuny, a preto by mal byť financovaný 

predovšetkým z celkovej rezervy na 

záväzky, celkovej rezervy na platby a 

nástroja flexibility. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V súlade s cieľom posilnenia 

strategickej autonómie Únie, keď sa 

prostredníctvom programu poskytuje 

finančná podpora Únie, by sa mali 

uprednostniť výrobky a technológie 

vyvinuté v rámci programu, ak majú 

členské štáty v úmysle nadobudnúť 

výrobky alebo technológie dostupné na 

európskom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na špecifiká tohto 

sektora sa v praxi nespustí žiaden projekt 

spolupráce medzi podnikmi v prípade, ak 

členské štáty najprv neodsúhlasia podporu 

takýchto projektov. Po stanovení 

spoločných priorít obrannej spôsobilosti na 

úrovni Únie a po zohľadnení prípadných 

iniciatív spolupráce na regionálnej úrovni 

členské štáty určia a konsolidujú vojenské 

požiadavky a vymedzia technické 

špecifikácie projektu. Môžu takisto 

vymenovať projektového manažéra, ktorý 

bude zodpovedný za vedenie práce 

súvisiacej s vývojom projektu spolupráce.  

(7) Vzhľadom na špecifiká tohto 

sektora sa v praxi nespustí žiaden projekt 

spolupráce medzi podnikmi v prípade, ak 

členské štáty najprv neodsúhlasia podporu 

takýchto projektov. Po stanovení 

spoločných priorít obrannej spôsobilosti v 

kontexte spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky a v rámci stálej 

štruktúrovanej spolupráce na úrovni Únie 

a tiež po zohľadnení prípadných iniciatív 

spolupráce na regionálnej úrovni členské 

štáty určia a konsolidujú požiadavky v 

oblasti obrany a vymedzia technické 

špecifikácie projektu. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

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. 

To sa má vzťahovať aj na modernizáciu 

existujúcich obranných produktov 

a technológií. 

(10) Keďže cieľom programu je 

podporiť konkurencieschopnosť a 

integráciu obranného priemyslu Únie 

znášaním niektorých 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 a noriem, návrh, 

vytváranie prototypov, skúšanie, 

kvalifikácia, certifikácia, ako aj štúdie 

uskutočniteľnosti a iné podporné opatrenia. 

To by sa malo vzťahovať aj na výrazný 

rozvoj existujúcich obranných produktov 

a technológií. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vzhľadom na to, že program sa 

zameriava predovšetkým na posilnenie 

spolupráce medzi podnikmi v členských 

štátoch, činnosť by mala byť oprávnená na 

financovanie v rámci programu len vtedy, 

ak sa uskutoční v rámci spolupráce 

najmenej troch podnikov v najmenej dvoch 

rôznych členských štátoch. 

(11) Vzhľadom na to, že program sa 

zameriava predovšetkým na posilnenie 

spolupráce medzi verejnými alebo 

súkromnými podnikmi v členských 

štátoch, činnosť by mala byť oprávnená na 

financovanie v rámci programu len vtedy, 

ak sa uskutoční v rámci spolupráce 

najmenej troch podnikov v najmenej troch 

rôznych členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Cezhraničnej spolupráci v oblasti 

vývoja obranných produktov a technológií 

často bránili ťažkosti pri schvaľovaní 

spoločných technických špecifikácií. 

Chýbajúce alebo obmedzené spoločné 

technické špecifikácie viedli k vyššej 

zložitosti, oneskoreniam a vyšším 

nákladom vo fáze vývoja. Dohoda 

o spoločných technických špecifikáciách 

by mala byť podmienkou podpory Únie 

v rámci tohto programu. Činnosti zamerané 

na podporu vytvorenia spoločného 

vymedzenia technických špecifikácií by 

takisto mali byť oprávnené na podporu 

v rámci programu. 

(12) Cezhraničnej spolupráci v oblasti 

vývoja obranných produktov a technológií 

často bránili ťažkosti pri schvaľovaní 

spoločných technických špecifikácií alebo 

noriem a pri podpore interoperability. 

Chýbajúce alebo obmedzené spoločné 

technické špecifikácie alebo normy viedli 

k vyššej zložitosti, oneskoreniam 

a neúmernému zvýšeniu nákladov vo fáze 

vývoja. Dohoda o spoločných technických 

špecifikáciách alebo normách by mala byť 

hlavnou podmienkou podpory Únie 

v rámci tohto programu. Činnosti zamerané 

na podporu vytvorenia spoločného 

vymedzenia technických špecifikácií alebo 

noriem by takisto mali byť oprávnené na 

podporu v rámci programu. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Keďže program sa zameriava na 

posilnenie konkurencieschopnosti 

obranného priemyslu Únie, nárok na 

podporu by mali mať len subjekty so 

sídlom v Únii, nad ktorými majú faktickú 

kontrolu členské štáty alebo ich štátni 

príslušníci. Okrem toho s cieľom 

zabezpečiť ochranu základných 

bezpečnostných záujmov Únie a jej 

členských štátov by infraštruktúra, 

zariadenia, majetok a zdroje, ktoré 

používajú príjemcovia a subdodávatelia pri 

činnostiach financovaných v rámci tohto 

programu, nemali byť umiestnené na 

území štátu, ktorý nie je členským štátom. 

(13) Keďže program sa zameriava na 

posilnenie  účinnej spolupráce a 

konkurencieschopnosti obranného 

priemyslu Únie a na konsolidáciu 

strategickej autonómie Únie v oblasti 

obrany, nárok na finančnú podporu by 

mali mať len subjekty, ktoré majú sídlo 

v Únii rovnako ako svoje výkonné 

riadiace štruktúry. Podniky nachádzajúce 

sa v tretích krajinách by takisto mali mať 

možnosť zúčastňovať sa na projektoch na 

základe spolupráce s príjemcami, pokiaľ 

sa nachádzajú v tretej krajine uvedenej 

v pracovnom programe. Okrem toho 

s cieľom zabezpečiť ochranu základných 

obranných a bezpečnostných záujmov 

Únie a jej členských štátov by sa 

infraštruktúra, zariadenia a majetok, ktoré 

používajú príjemcovia a subdodávatelia pri 

činnostiach financovaných v rámci tohto 

programu, nemali nachádzať na území 
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tretích krajín. Príjemcovia a ich 

subdodávatelia by nemali podliehať 

kontrole tretích krajín ani subjektov 

z tretích krajín, ak sa kontrola chápe tak, 

ako napríklad v rámci politiky 

hospodárskej súťaže. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Oprávnené činnosti vypracované 

v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce 

v inštitucionálnom rámci Únie by 

zabezpečili nepretržitú posilnenú 

spoluprácu medzi podnikmi v rôznych 

členských štátoch, čím by priamo 

prispievali k cieľom programu. Takéto 

projekty by preto mali byť oprávnené na 

zvýšenie miery financovania. 

(14) Oprávnené činnosti vypracované 

v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce 

v inštitucionálnom rámci Únie by 

zabezpečili nepretržitú posilnenú 

spoluprácu medzi podnikmi v rôznych 

členských štátoch, čím by účinne 

prispievali k cieľom programu. Takéto 

projekty by preto mali byť oprávnené na 

zvýšenie miery financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

 

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 

(16) Podpora inovácie 

a technologického vývoja v obrannom 

priemysle Únie by sa mala uskutočňovať 

spôsobom, ktorý je v súlade 

s bezpečnostnými záujmami Únie a s 

medzinárodným právom. 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. V akčnom pláne v oblasti 

európskej obrany, ktorý 30. novembra 

2016 uverejnila Komisia, bola zdôraznená 
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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. 

potreba dosiahnuť čo najväčšiu 

súčinnosť medzi civilnou a vojenskou 

sférou vrátane oblastí, ako sú vesmírna 

politika, kybernetická bezpečnosť, 

kybernetická obrana a námorná 

bezpečnosť. Iné procesy v Únii, napríklad 

koordinované výročné preskúmanie 

v oblasti obrany (CARD) a stála 

štruktúrovaná spolupráca, podporia 

vykonávanie príslušných priorít 

prostredníctvom posilnenej spolupráce. Ak 

je to vhodné, mali by sa vziať do úvahy aj 

regionálne alebo medzinárodné iniciatívy 

spolupráce, napríklad tie, ktoré boli 

realizované v kontexte NATO, slúžiace 

bezpečnostným a obranným záujmom 

Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

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, aby sa 

zabezpečil ich prínos pre 

konkurencieschopnosť a efektívnosť 

európskeho obranného priemyslu. Preto by 

sa v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk 

mala zohľadniť skutočnosť, že sa členské 

štáty už zaviazali, že budú spoločne 

vyvíjať, vyrábať alebo obstarávať konečný 

produkt alebo technológiu, a to pokiaľ 

možno koordinovane. Vo všetkých 

prípadoch by sa mali v plnej miere 

dodržiavať požiadavky smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/81/ES1a vrátane zásady 

transparentnosti a zásady nediskriminácie 

a výnimky by mali byť povolené len 

v súlade so striktne vymedzeným rámcom 

tejto smernice. 

 ___________________ 

 1aSmernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o 
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koordinácii postupov pre zadávanie 

určitých zákaziek na práce, zákaziek na 

dodávku tovaru a zákaziek na služby 

verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a 

bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 

2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 

216, 20.8.2009, s. 76). 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

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 50 % 

celkových oprávnených nákladov na 

činnosť, pokiaľ ide o vytváranie 

prototypov, čo je často najnákladnejšia 

činnosť vo fáze vývoja. Až 75% 

oprávnených nákladov by však mala 

pokrývať Únia v prípade ostatných 

činností vo fáze vývoja a 100 % 

v súvislosti s opatreniami, ktoré prijali 

MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Jednou z prekážok väčšej 

konkurencieschopnosti európskeho 

obranného priemyslu a jeho orientácie na 

trh je, že členské štáty alebo príslušné 

orgány sa v niektorých prípadoch rozhodli 

získať nové obranné produkty bez 

náležitého verejného obstarávania s 

cieľom zatajiť informácie o získaných 

produktoch, a to aj v prípadoch, keď je na 

to minimálny, prípadne žiadny dôvod. 

Táto situácia by sa preto mala analyzovať 

v rámci programu a mali by sa prijať 
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vhodné opatrenia v záujme väčšej 

konkurencieschopnosti európskeho 

obranného priemyslu a jeho orientácie na 

trh bez dodatočných nákladov na 

program. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

 

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 

dvojročný 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, keďže 

MSP sú ústredným prvkom európskej 

obrannej priemyselnej základne a 

hodnotového reťazca. Zároveň sú aj 

najzraniteľnejšou časťou dodávateľského 

reťazca v oblasti obrany s ohľadom na 

prístup k novému kapitálu potrebnému na 

nové investície. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Európskej obrannej agentúre bude 

udelený štatút pozorovateľa vo výbore 

(22) Európskej obrannej agentúre bude 

udelený štatút pozorovateľa v 
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členských štátov, aby sa využili jej 

odborné znalosti v sektore obrany. Výboru 

členských štátov by mala pomáhať aj 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť.  

programovom výbore, aby sa využili jej 

odborné znalosti v sektore obrany. 

Programovému výboru by mala pomáhať 

aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.   

 

Pozmeňujúci návrh  18 

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 každého 

roka programu vypracovať správu 

o vykonávaní a hodnotiacu správu, pričom 

preverí a vyhodnotí finančné činnosti 

z hľadiska výsledkov finančného plnenia 

a 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. Ak sa účasť MSP považuje za 

nízku, Komisia by mala preskúmať 

dôvody tejto situácie a mala by 

bezodkladne navrhnúť primerané nové 

opatrenia, ktoré by MSP umožnili zvýšiť 

svoju účasť. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

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 

fáze vývoja; 

a) podporovať konkurencieschopnosť 

a inovačnú kapacitu obranného priemyslu 

Únie prostredníctvom podpory 

cezhraničných činností vo fáze vývoja; 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 
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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) zintenzívniť, podporovať 

a podnecovať cezhraničnú spoluprácu 

medzi členskými štátmi a podnikmi 

s cieľom podporiť integrované opatrenia 

na jednotnom trhu v oblasti obrany, 

vrátane zapojenia malých a stredných 

podnikov, vo vývoji technológií alebo 

produktov v súlade s prioritami obrannej 

spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili 

členské štáty v rámci Únie, vrátane rozvoja 

spôsobilostí v oblasti kybernetickej obrany 

a riešení v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti pre obranný priemysel a s 

cieľom predchádzať duplicite a 

podporovať interoperabilitu a 

štandardizáciu; 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporovať lepšie využívanie 

výsledkov výskumu a prispievať 

k zmenšovaniu rozdielov medzi výskumom 

a vývojom. 

c) podporovať lepšie využívanie 

výsledkov výskumu a prispievať 

k zmenšovaniu rozdielov medzi výskumom 

a vývojom v súlade s prioritami obrannej 

spôsobilosti v rámci Únie, na ktorých sa 

spoločne dohodli členské štáty v Únii; 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) prispievať k strategickej autonómii 

Únie v oblasti obrany prostredníctvom 

podpory rozvoja autonómneho 

a konsolidovaného európskeho 

obranného priemyslu v rámci jednotného 

trhu, so zaručenou bezpečnosťou 
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dodávok; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) podporovať rozvoj a získavanie 

nových zručností pre pracovníkov v 

odvetví obrany. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

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, 

pričom táto suma sa má čerpať z 

nepridelených rezerv v rámci stropov 

viacročného finančného rámca na 

obdobie 2014 – 2020, s osobitným 

využitím celkovej rezervy na záväzky, 

celkovej rezervy pre platby a nástroja 

flexibility.  

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Program podporí činnosti 

príjemcov vo fáze vývoja a vzťahuje sa na 

nové produkty a technológie, ako aj na 

modernizáciu existujúcich produktov 

a technológií, pokiaľ ide o: 

1. Program určí a podporí činnosti 

príjemcov vo fáze vývoja a vzťahuje sa na 

nové produkty a technológie alebo na 

výrazný rozvoj existujúcich produktov 

a technológií, pokiaľ ide o: 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) návrh obranného produktu, hmotnú 

alebo nehmotnú zložku alebo technológiu, 

ako aj technické špecifikácie, na základe 

ktorých sa vypracoval návrh; 

a) návrh obranného produktu, hmotnú 

alebo nehmotnú zložku alebo technológiu, 

ako aj technické špecifikáciealebo normy, 

na základe ktorých sa vypracoval návrh; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Táto činnosť sa uskutoční 

v spolupráci najmenej troch podnikov, 

ktoré majú sídlo aspoň v dvoch rôznych 

členských štátoch. Podniky, ktoré sú 

príjemcami, nie sú fakticky pod priamou či 

nepriamou kontrolou toho istého subjektu, 

a ani medzi nimi nie je takýto vzťah. 

2. Táto činnosť sa uskutoční 

v spolupráci najmenej troch podnikov, 

ktoré majú sídlo aspoň v troch rôznych 

členských štátoch. Podniky, ktoré sú 

príjemcami, ani žiadny z ich 

subdodávateľov zúčastňujúcich sa na 

činnosti, nie sú fakticky pod priamou či 

nepriamou kontrolou toho istého subjektu, 

a ani medzi nimi nie je takýto vzťah. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Keď sa to týka činností 

vymedzených v bodoch b) až f) prvého 

odseku, činnosť sa musí zakladať na 

spoločných technických špecifikáciách. 

4. Keď sa to týka činností 

vymedzených v bodoch b) až f) prvého 

odseku, činnosť sa musí zakladať na 

spoločných technických špecifikáciách 

alebo normách, ktoré podporujú 

interoperabilitu. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 
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Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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 verejné alebo súkromné podniky, ktoré 

majú sídlo v Únii a ktorých výkonné 

riadiace štruktúry sa nachádzajú v Únii. 

Celá infraštruktúra, všetky zariadenia, 

všetokmajetok a všetkyzdroje používané 

príjemcami vrátane subdodávateľov 

a iných tretích strán na účely činností 

financovaných v rámci programu sa počas 

celého obdobia trvania činnosti 

nachádzajú na území členského štátu. 

 Príjemcovia a ich subdodávatelia 

nepodliehajú kontrole tretích krajín alebo 

subjektov z tretích krajín. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Dodatočné podmienky účasti 

 1. Ak je to vhodné a riadne odôvodnené, 

v pracovnom programe sa môžu stanoviť 

dodatočné podmienky podľa osobitných 

požiadaviek politiky alebo podľa povahy a 

cieľov činnosti vrátane podmienok 

týkajúcich sa počtu a typu účastníkov 

a ich sídla. 

 2. Vo vhodných prípadoch môžu 

príjemcovia spolupracovať s podnikmi 

nachádzajúcimi sa v tretej krajine 

uvedenej v pracovnom programe. 

 Spolupráca uvedená v prvom pododseku 

podlieha podmienke, že takéto podniky 



 

AD\1143977SK.docx 19/27 PE612.223v02-00 

 SK 

majú príslušné odborné znalosti v oblasti 

spôsobilej činnosti. 

 Podnik kontrolovaný treťou krajinou 

alebo subjektmi, ktoré majú sídlo v tretej 

krajine, môže spolupracovať s príjemcami 

činnosti v prípade, ak členský štát, v 

ktorom sa príjemca nachádza, poskytuje v 

súlade s platnými vnútroštátnymi 

postupmi alebo zmluvnými dohodami 

dostatočné záruky, že účasť tohto podniku 

na činnosti nebude v rozpore s 

bezpečnostnými a obrannými záujmami 

Únie a jej členských štátov, ako sú 

stanovené v rámci spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky v súlade s hlavou V 

Zmluvy o EÚ. 

 Na účely pododsekov 1 a 2 odseku 2 sú 

členské štáty NATO vždy oprávnené. 

 3. Oprávnené činnosti musia byť v súlade 

s úlohami uvedenými v článku 42 ods. 1 

Zmluvy o EÚ, pokiaľ ide o udržiavanie 

mieru, predchádzanie konfliktom a 

posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti v 

súlade so zásadami Charty Organizácie 

Spojených národov. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prínos pre inováciu a technologický 

vývoj obranného priemyslu, a tým aj 

podpora priemyselnej autonómie Únie 
v oblasti obranných technológií; a 

b) prínos pre inováciu a technologický 

vývoj obranného priemyslu, ako aj prínos 

k posilneniu jednotného trhu v oblasti 

obrany;  

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prínos pre bezpečnostné a obranné c) prínos pre spoločnú bezpečnostnú 
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záujmy Únie posilnením obranných 

technológií, ktoré prispievajú 

k vykonávaniu priorít obrannej 

spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili 

členské štáty v rámci Únie; a 

a obrannú politiku (SBOP) posilnením 

obranných technológií, ktoré prispievajú k 

vykonávaniu priorít obrannej spôsobilosti, 

ktoré spoločne odsúhlasili členské štáty v 

rámci Únie, a v prípade potreby na 

regionálnej alebo medzinárodnej úrovni;  

 

Pozmeňujúci návrh  33 

 

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; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) v prípade činností opísaných 

v bodoch b) až e) článku 6 ods. 1 prínos 

pre konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu, ktorý príjemcovia 

preukazujú tým, že dokážu, že členské 

štáty sa zaviazali koordinovane spoločne 

vyrábať a obstarávať konečný produkt 

alebo technológiu, v prípade potreby aj 

spoločným obstarávaním. 

e) v prípade činností opísaných 

v bodoch b) až e) článku 6 ods. 1 prínos 

pre konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu a pre posilnenie 

európskeho jednotného trhu v oblasti 

obrany, ktorý príjemcovia preukazujú tým, 

že dokážu, že členské štáty sa zaviazali 

koordinovane spoločne vyvíjať, vyrábať či 

obstarávať konečný produkt alebo 

technológiu, v prípade potreby aj 

spoločným obstarávaním v súlade so 

smernicou 2009/81/ES o obstarávaní v 

oblasti obrany a bezpečnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 
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Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) významné zapojenie MSP so 

sídlom v Únii, ktoré prinášajú pridanú 

hodnotu buď ako členovia konzorcia, 

alebo ako subdodávatelia, a najmä MSP, 

ktoré nemajú sídlo v členských štátoch, v 

ktorých majú sídlo podniky konzorcia; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) posilnená alebo nová cezhraničná 

spolupráca; 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančná pomoc Únie poskytnutá 

v rámci programu nesmie presiahnuť 

20 % celkových oprávnených nákladov na 

činnosť, pokiaľ ide o vytváranie 

prototypov. Vo všetkých ostatných 

prípadoch môže pomoc pokrývať celkové 

náklady na činnosť. 

1. Finančná pomoc Únie poskytnutá v 

rámci programu nepresiahne 50% 

celkových oprávnených nákladov na 

činnosť, pokiaľ ide o vytváranie 

prototypov, ako je ustanovené v článku 6 

ods. 1 písm. b). Pri všetkých ostatných 

činnostiach uvedených v článku 6 ods. 1 

písm. a) a c) až eb) pomoc nepresahuje 

75% celkových oprávnených nákladov na 

činnosť a 100 % v prípade, že tieto 

činnosti vykonávajú MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa konzorcium zaviaže prideliť 

najmenej 10 % celkových oprávnených 

nákladov činností MSP so sídlom v iných 

členských štátoch než v tých, v ktorých 

majú sídlo podniky, ktoré sú členmi 

konzorcia, toto konzorcium môže využiť 

mieru financovania zvýšenú o ďalších 10 

percentuálnych bodov. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia nebude vlastniť produkty alebo 

technológie, ktoré sú výsledkom danej 

činnosti a nemá nárok na práva duševného 

vlastníctva týkajúce sa danej činnosti. 

Komisia nebude vlastniť produkty alebo 

technológie, ktoré sú výsledkom danej 

činnosti a nemá nárok na práva duševného 

vlastníctva týkajúce sa danej činnosti. 

Technologické produkty vyvíjané alebo 

vyrábané s pomocou tohto európskeho 

fondu nemôžu byť predmetom transferu 

technológií či akéhokoľvek práva 

duševného vlastníctva v prospech tretej 

krajiny mimo Európskej únie ani 

žiadneho hospodárskeho subjektu, ktorý 

nie je kontrolovaný členským štátom 

Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia prijme na základe 

vykonávacieho aktu viacročný pracovný 

program na obdobie trvania programu. 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 16 ods. 2. Uvedený pracovný 

program musí byť v súlade s cieľmi 

1. Komisia prijme na základe 

vykonávacieho aktu dvojročný pracovný 

program na obdobie trvania programu. 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 16 ods. 2.  
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stanovenými v článku 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

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 ich 

priama súvislosť s cieľmi stanovenými 

v článku 2.  

 

Pozmeňujúci návrh  42 

 

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 náležitá časť celkového 

rozpočtu využila v prospech činností 

umožňujúcich cezhraničnú účasť MSP, a 

to prípadne na základe konkrétnej 

kategórie projektov zameranej na 
cezhraničnú účasť MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. V pracovnom programe sa uvedú 

všetky tretie krajiny, v ktorých sa podniky 

spolupracujúce s príjemcami môžu 

nachádzať na účely článku 7a. 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – nadpis 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Monitorovanie a podávanie správ Monitorovanie, hodnotenie a podávanie 

správ 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

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 hodnotiť 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  46 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia s cieľom podporiť vyššiu 

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. 

2. Komisia s cieľom podporiť vyššiu 

efektívnosť a účinnosť budúcich 

politických opatrení Únie vypracuje ročné 

hodnotiace správy a odošle ich 

Európskemu parlamentu a Rade. 

V správach, ktoré budú vychádzať 

z relevantných konzultácií s členskými 

štátmi a hlavnými zainteresovanými 

stranami, sa bude posudzovať 

predovšetkým pokrok pri dosahovaní 

cieľov stanovených v článku 2 a preskúma 

sa v nich účinnosť a efektívnosť 

podporovaných činností z hľadiska 

finančného vykonávania, výsledkov, 

nákladov, a ak je to možné, vplyvu. 
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Takisto sa v nich budú analyzovať 

rozličné kritériá na vyhodnotenie ponúk 

stanovené v článku 10 a uvádzať 

relevantné údaje vrátane informácií o 

účasti MSP a malých spoločností so 

strednou trhovou kapitalizáciou na 

realizácii projektov a v globálnom 

hodnotovom reťazci. 

 Správy budú tiež obsahovať informácie o 

rozdelení nadobudnutých práv duševného 

vlastníctva. 
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