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Изменение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2017/0125 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на 
отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет 

на отбранителната промишленост на ЕС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 173 от него,

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията 
се посочват със символа ▌.
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като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2, 

като взеха предвид Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КЗХО) от 

3 септември 1992 г.,

като взе предвид Конвенцията за забрана на бактериологичните (биологичните) 

оръжия (КЗБО) от 19 април 1972 г.;

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно 

търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане 

на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или 

унизително отнасяне или наказание3,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 

2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира 

съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните 

способности, с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на 

сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна, 

иновативна и ефикасна отбранителна промишленост в целия Съюз. По-

специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел 

подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно 

разработване на отбранително оборудване и технологии, като по този начин се 

насърчават полезните взаимодействия и ефективността на разходите, и 

насърчаването на съвместно закупуване и поддръжка на отбранително 

оборудване от държавите членки. Този фонд ще допълва националните 

бюджети, които вече се използват за тази цел, и следва да служи като 

стимул за държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в 

1 OВ C […], […], стр. […].
2 OВ C […], […], стр. […].
3 OВ L 200, 31.7.2005 г, стр. 1.
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областта на отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния 

цикъл на разработване на продуктите и технологиите. 

(1a) За да се създаде ефикасен европейски пазар на отбранително оборудване, 

както и за да може тази програма да окаже реално въздействие, е от 

решаващо значение да бъдат изпълнени ключовите регулаторни 

предпоставки, и по-специално цялостното изпълнение на Директива 

2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1.

(2) За да се допринесе за повишаването на конкурентоспособността, на 

иновационния капацитет и на ефикасността на отбранителната промишленост 

на Съюза и за стратегическата автономност на Съюза, следва да се създаде 

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде 

засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на 

Съюза, което ще допринесе за подобряване на отбранителните 

способности, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за 

сътрудничеството между държавите членки и европейските предприятия, 

включително МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, на 

етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на 

разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е 

свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното 

използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно 

въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на 

Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, 

програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от 

научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на 

дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира 

всички форми на иновации, тъй като освен резултатите в сектора на 

отбраната може да се очаква също така положително въздействие и в 

1 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или 
възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., 
стр. 76).
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гражданския сектор. Програмата следва да има допълваща роля по отношение 

на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща 

производството на отбранителни продукти и технологии.

(3) За да се използват по-добре икономиите от мащаба в отбранителната 

промишленост, програмата следва да предоставя подкрепа за сътрудничеството 

между предприятията при разработването на отбранителни продукти и 

технологии, като по този начин стимулира стандартизирането на 

отбранителните системи и същевременно подобрява тяхната оперативна 

съвместимост. С цел да се насърчава открит и справедлив вътрешен пазар, 

програмата следва да оказва силна подкрепа на трансграничното участие 

на МСП и да способства развитието на сътрудничеството между нови 

партньори. 

(4) Програмата следва да обхване период от две години, от 1 януари 2019 г. до 

31 декември 2020 г., като бюджетът за изпълнението ѝ следва да бъде определен 

за този период. 

(4a) За да се финансира програмата от общия бюджет на Съюза, за тази цел 

следва да бъде заделена сума в размер на 500 милиона евро по текущи цени. 

Като се има предвид, че програмата е нова инициатива, която не беше 

предвидена към момента на изготвяне на многогодишната финансова рамка 

(МФР) за периода 2014 – 2020 г.1, и за да се избегне каквото и да било 

отрицателно въздействие върху финансирането на действащите 

многогодишни програми, тази сума следва да се вземе изключително от 

неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова 

рамка и/или чрез мобилизирането на съответните специални инструменти 

на МФР. Окончателният размер следва да бъде одобрен от Европейския 

парламент и от Съвета посредством годишната бюджетна процедура.

1 Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ 
L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
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(5) Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета1. Финансирането 

може да се предоставя по-специално под формата на безвъзмездни средства. 

Когато е целесъобразно, могат да се използват финансови инструменти или 

обществени поръчки, като се вземат предвид механизмите за смесено 

финансиране.

(6) Комисията следва да носи отговорност за изпълнението на програмата 

съгласно член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

▌

(7) Предвид спецификата на сектора съвместни проекти между предприятията няма 

да бъдат стартирани, ако държавите членки предварително не са се договорили 

да окажат финансова подкрепа за тях. След като са определили общите 

приоритети по отношение на отбранителните способности, особено в 

контекста на плана за развиване на способностите в рамките на Общата 

политика за сигурност и отбрана и, в зависимост от случая, са взели предвид 

съответните съвместни инициативи в регионален мащаб, държавите членки 

определят и обобщават изискванията в областта на отбраната и  определят 

техническите спецификации на проекта. Те следва също така да назначат 

ръководител на проекта, който да управлява работата по разработването на 

съвместния проект. Комисията следва да се консултира с ръководителя на 

проекта относно постигнатия напредък в рамките на съответното 

действие, преди да извърши плащането към бенефициера на допустимото 

действие, така че ръководителят на проекта да може гарантира, че 

бенефициерите спазват графика. 

▌(9) Финансовата подкрепа от Съюза не следва да засяга износа на продукти, 

оборудване или технологии и не следва да засяга свободата на вземане на 

решения от страна на държавите членки по отношение на политиката за износ на 

свързани с отбраната продукти. Финансовата подкрепа от Съюза следва да не 

1 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет 
на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1).
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засяга експортните политики на държавите членки по отношение на свързани с 

отбраната продукти, определени в Обща позиция 944/2008/ОВППС на Съвета1.  

(10) Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността и 

ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки 

рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, 

допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването 

на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи 

технически спецификации, стандарти, проектиране, създаване на прототипи, 

изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и 

други спомагателни мерки. Това ще се отнася и за модернизирането на 

съществуващи отбранителни продукти и технологии, разработени в Съюза, 

включително тяхната оперативна съвместимост. 

(11) Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на 

сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, 

действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата само ако 

се извършват съвместно от поне три предприятия, установени в поне три 

различни държави членки. 

(12) Трансграничното сътрудничество при разработването на отбранителни продукти 

и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на 

общи технически спецификации или стандарти и насърчаването на 

оперативната съвместимост. Липсата или ограниченото използване на общи 

технически спецификации или стандарти на свой ред са пораждали все повече 

усложнения, дублирания, закъснения и завишени разходи на етапа на 

разработването. Съгласуването на общи технически спецификации или 

стандарти следва да бъде главно условие за получаване на подкрепа от Съюза 

по тази програма. Действията, целящи да се подкрепи съвместното определяне 

на технически спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими 

за получаване на подкрепа по линия на програмата.

1 Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща 
общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и 
оборудване (ОВ L . 335, 13.12.2008 г., стр. 99).
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(13) Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността и 

ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, което ще 

способства за стратегическата автономност на Съюза, допустими за 

предоставяне на подкрепа следва да бъдат само субекти, които са установени в 

Съюза и са фактически контролирани от държавите членки или техните 

граждани. Други субекти, които са установени в ЕС и не подлежат на 

фактически контрол от страна на държавите членки или техни граждани, 

могат да бъдат допустими, ако за целите на дадено действие, финансирано 

по програмата, са налице необходимите механизми, така че да се 

гарантира, че се премахва фактическият контрол върху предприятието от 

трета държава или субект от трета държава и се предотвратява 

техният достъп до чувствителна информация, свързана с действието. 

Предприятието следва да предостави на Комисията необходимите 

доказателства, че са налице необходимите механизми. За да се направи 

оценка на фактическия контрол на дадено предприятие, е необходимо да се 

определи мястото и редът и условията на вземането на стратегически 

търговски решения. Това предполага анализ на управлението на 

предприятието, който следва да се проведе въз основа на цялостна картина 

на функционирането на предприятието. Следва да бъдат разгледани също 

така и други аспекти, които могат да повлияят на вземането на решения 

по стратегически икономически въпроси, като правата на акционерите, 

финансовите връзки и търговското сътрудничество между предприятието 

и всеки акционер от трета държава. Освен това, за да се гарантира защитата 

на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на 

отбраната и сигурността, е необходимо инфраструктурата, съоръженията, 

активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при 

финансираните по линия на програмата действия, да не се намират на 

територията на държави, които не са членки на ЕС. Материалните, 

нематериалните и човешките ресурси следва да могат да се използват 

свободно и без ограничения спрямо трети държави. 

(14) Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано 

сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно 
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укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави 

членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на 

програмата. Съответно такива проекти и по-специално проекти със 

значително участие на МСП и дружества със средна пазарна 

капитализация, и по-конкретно трансгранични МСП, следва да бъдат 

допустими за финансиране с по-висок процент.

(14a) Допустимите действия, разработени със значителното участие на МСП, 

които спомагат за отварянето на веригите за доставки, пряко допринасят 

за целите на програмата.

(15) Когато консорциум от предприятия желае да участва в допустимо действие по 

програмата и финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни 

средства, финансов инструмент или обществена поръчка, консорциумът 

следва да определи един от своите членове за координатор, който ще бъде 

основното лице за връзка с Комисията.

(16) Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната 

промишленост на Съюза следва да даде възможност за поддържането и 

развитието на уменията и ноу-хау на отбранителната промишленост на 

Съюза и да допринесе за укрепването на неговата технологична и 

промишлена автономност. То следва също така да бъде съобразено с 

интересите на Съюза в областта на сигурността. Съответно приносът на 

действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки 

приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде 

критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на 

отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в 

Плана за развитие на способностите. Европейският съвет от 19 и 20 декември 

2013 г. подчерта важното значение на осигуряването на ключови 

способности и отстраняването на критичните недостатъци благодарение 

на конкретни проекти в области, като например дистанционно 

управляемите летателни системи, зареждането във въздуха, спътниковите 

комуникации и киберпространството. Освен това, в съобщението си от 30 

ноември 2016 г., озаглавено „Европейски план за действие в областта на 
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отбраната“, Комисията подчертава необходимостта от оптимизиране на 

полезните взаимодействия между гражданската и военната област, по-

специално в областите на космическата политика, киберсигурността, 

киберотбраната и морската сигурност. Други инициативи на Съюза, като 

например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното 

структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните 

приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, могат да 

бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за 

сътрудничество, например в рамките на НАТО ▌, при условие, че те 

обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната 

и не възпрепятстват никоя държава членка да участва.

(16а) Държавите членки работят самостоятелно и съвместно за 

разработването, производството и експлоатацията на безпилотни 

въздухоплавателни средства, превозни средства и плавателни съдове. 

Експлоатацията включва извършване на нападения на военни обекти. 

Научните изследвания и развойната дейност, свързани с разработването на 

такива системи, военни и цивилни, са подпомагани със средства на ЕС и се 

предвижда, че това ще продължи и в бъдеще, евентуално в рамките на 

настоящата програма. Нищо в настоящия регламент не пречи на 

законното използване на технологиите или продукти, разработени по него.

(17) За да се гарантира жизнеспособността на финансираните действия, един от 

критериите за тяхната оценка следва да бъде наличието на поет ангажимент от 

страна на държавите членки за реален принос за тяхното финансиране, като 

този ангажимент следва да е под формата на писмен документ.

(18) За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за 

конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна 

промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето, 

включително технологиите с двойно приложение, с оглед на консолидиране 

на търсенето в областта на европейската отбрана. Следователно 

критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели 
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ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка 

на крайния продукт или технология.

(19) Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 

20 % от общите допустими разходи за действието, когато то е свързано със 

създаване на прототипи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа 

на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване 

обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити. 

(20) Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на 

конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на 

разработване, Съюзът не следва да има права на собственост или права върху 

интелектуалната собственост по отношение на продуктите или технологиите, 

получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по 

отношение на правата върху интелектуалната собственост ще бъде определян от 

бенефициерите чрез договор. Освен това резултатите от дейностите, 

финансирани по програмата, не следва да бъдат предмет на каквито и да е 

ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

(21) Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на 

Комисията във връзка с приемането на двугодишна работна програма в 

съответствие с целите на програмата, по-специално целта за повишаване на 

конкурентоспособността. От особено значение е по време на 

подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да 

бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество1. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и 

Съветът получават всички документи едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се 

1 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
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с подготовката на делегираните актове. Поради факта, че политиката на 

Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за 

постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места 

и социалната интеграция в Съюза, и като се има предвид, че действията, за които 

ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално 

сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да 

дава възможност за такова трансгранично участие на МСП, което да е 

открито, недискриминационно и прозрачно, и съответно поне 15% от общия 

бюджет да бъдат предназначени за такива действия, което ще позволи на МСП 

да бъдат включени във веригите за създаване на стойност на тези 

действия. Тази част от общия бюджет следва да бъде предназначена също 

така за дружества със средна пазарна капитализация. Отделна категория 

проекти следва да бъде специално посветена на МСП.

(21a) Всички действия по програмата включват субекти от най-малко три 

държави членки. Използването на система от генерални лицензи за 

трансфер за целите на програмата би намалило значително 

административните разходи, произтичащи от трансферите между 

участниците. Поради това държавите членки следва да публикуват 

генералните лицензи за трансфер, които се отнасят до тази програма. 

Когато това е необходимо за изпълнението на програмата, в тези лицензи 

следва да бъдат включени институциите, органите и агенциите на Съюза, 

както и ръководителите на проекти.

(21б) За да се гарантира успехът на програмата, Комисията следва да се стреми 

да поддържа диалог с широк кръг от предприятия от европейската 

промишленост, включително МСП и нетрадиционни доставчици на 

сектора на отбраната.

(22) За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, Европейската 

агенция по отбрана ще получи статут на наблюдател в комитета на държавите 

членки. Европейската служба за външна дейност също следва да подпомага 

дейността на комитета на държавите членки. 
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(22a) Необходимо е на Европейския парламент да се предостави статут на 

наблюдател в комитета на държавите членки.

(23) За целите на подбора на действията, които да се финансират по програмата, 

Комисията ▌следва да публикува състезателни покани за представяне на 

предложения, както е предвидено в Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012. След 

оценка на получените предложения с помощта на независими експерти, които 

следва да бъдат подбрани въз основа на прозрачен процес, Комисията ще 

избере действията, които да бъдат подпомагани по програмата. Що се отнася 

до експертите, Комисията следва да гарантира, че нейните правила 

относно избягване на конфликт на интереси се прилагат стриктно. Освен 

това тя следва да се стреми да гарантира, че експертите са подбрани от 

възможно най-широк набор от държави членки. За да се осигурят единни 

условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия по отношение на приемането и 

изпълнението на работната програма, както и за отпускането на финансиране за 

избраните действия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета.

(24) При приемането на горепосочените актове за изпълнение следва да се използва 

процедурата по разглеждане, като се вземат предвид свързаните с тях 

съществени последици за изпълнението на основния акт.

(25) В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, 

като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от 

финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В 

доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и 

дружествата със средна пазарна капитализация в проектите по програмата, 

както и участието на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация 

в световната верига за създаване на стойност. Той следва да включва 

информация относно произхода на бенефициентите и разпределението на 

финансирането между предприятията и държавите членки в рамките на 

Програмата, ако това е технически възможно. И накрая, във връзка с 
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раздела научни изследвания на Европейския фонд за отбрана, в този доклад 

следва да бъдат предложени решения за намаляване на зависимостта на 

Съюза от определените по-специално при прилагането на настоящия 

регламент продукти и технологии на субекти от трети държави.

(25a) В контекста на преговорите относно многогодишната финансова рамка на 

Европейския съюз след 2020 г. е необходимо да се създаде стабилна рамка за 

този вид действия, включително чрез създаването на отделен бюджетен 

ред и чрез специално изготвени мерки за изпълнение.

(25б) Комисията и държавите членки следва да осигурят възможно най-широко 

популяризиране на програмата, за да се повиши нейната ефективност и по 

този начин да се подобри конкурентоспособността на отбранителната 

промишленост и на отбранителните способности на държавите членки.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създава се Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(наричана по-нататък „програмата“) за действие на Съюза, обхващащо периода 1 

януари 2019 г. — 31 декември 2020 г.

Член 2

Цели

Програмата има следните цели:

а) насърчаване на конкурентоспособността, ефикасността и на 

иновационния капацитет на отбранителната промишленост ▌в целия 

Съюз, което допринася за засилването на стратегическата 

автономност на Съюза чрез подкрепа за действия, осъществявани на 

територията на Съюза, на етапа на разработване;

б) подкрепа за и оптимизиране ▌на сътрудничеството между държавите 

членки и сътрудничество, включително в трансграничен план, между 

предприятията, включително малките и средните предприятия и 

дружествата със средна пазарна капитализация, при разработването 
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на технологии или продукти единствено в съответствие със съвместно 

договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети 

относно отбранителните способности, особено в контекста на плана за 

развитие на способностите на общата политика за сигурност и 

отбрана, за да се избягва дублиране и да бъдат засилени веригите за 

създаване на стойност в отбранителната промишленост, като по 

този начин се допринася за създаването на ново трансгранично 

сътрудничество между предприятията;

в) насърчаване на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от 

научните изследвания в областта на отбраната и принос за скъсяване на 

дистанцията между научноизследователската и развойната дейност, като 

по този начин се подпомага конкурентоспособността на 

отбранителната промишленост на Съюза на вътрешния и на 

световния пазар, включително, когато е целесъобразно, чрез 

консолидиране;

ва) стимулиране на стандартизирането на отбранителните системи, 

както и тяхната съвместимост, като се дава възможност на 

държавите членки да реализират съществени икономии от мащаба; 

За целите на настоящия регламент понятието „дружества със средна пазарна 

капитализация“, както е посочено в буква б), означава предприятия, които не са 

МСП и в които работят до 3000 лица. Числеността на персонала се изчислява в 

съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от дял I от приложението към Препоръка 

2003/361/ЕО на Комисията1.

Член 3

Бюджет

За изпълнението на програмата за периода 2019—2020 г. се определя бюджет от 500 

милиона евро по текущи цени, като той трябва да се вземе изключително от 

неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка 

1 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ C 124, 20.5.2003 г., 
стр. 36).
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(МФР) за периода 2014—2020 г. и/или чрез мобилизиране на съответните 

специални инструменти на МФР.

Член 4

Общи финансови разпоредби

1. Финансова помощ от Съюза може да бъде предоставена чрез видовете 

финансиране, предвидени в Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012, ▌по-

специално безвъзмездните средства и по целесъобразност – финансовите 

инструменти и обществените поръчки, включително чрез механизми за 

смесено финансиране.

▌

2. Видовете финансиране, посочени в параграф 1 от настоящия член, и методите 

за изпълнение се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на 

конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат 

предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и 

рискът от конфликт на интереси.

3. Финансовата помощ на Съюза се управлява от Комисията в съответствие с 

член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 ▌.

4. Държавите членки назначават ръководител на проекта ▌. Комисията се 

консултира с него относно напредъка, постигнат в рамките на 

действието, преди да извърши плащането на допустимите бенефициери ▌.

Член 5

Видове финансови инструменти

1. Финансовите инструменти, създадени в съответствие с дял VIII от Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012, могат да се използват за улесняване на достъпа до 

финансиране на субектите, изпълняващи действия в съответствие с член 6.

2. Могат да се използват следните видове финансови инструменти:
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а) капиталови или квазикапиталови инвестиции;

б) заеми или гаранции;

в) инструменти за споделяне на риска.

Член 6

Допустими действия

1. Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап 

разработване, които обхващат нови и модернизиране на съществуващи 

продукти и технологии, разработени в Съюза, във връзка със:

а) проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален 

компонент или технология, както и техническите спецификации за 

проектирането;

б) създаване на прототип на отбранителен продукт, материален или 

нематериален компонент или технология. Прототипът е образец на 

продукт или технология, който показва резултатите от функционирането 

на елемента в оперативна среда;

в) изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален 

компонент или технология;

г) атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален 

компонент или технология. Атестацията представлява цялостният процес, 

чрез който се демонстрира, че проектирането на даден продукт, 

компонент или технология отговаря на определените изисквания. Този 

процес осигурява обективни доказателства за това, че са изпълнени 

конкретни изисквания на проектирането;

д) сертифициране на отбранителен продукт или технология. 

Сертифицирането е процесът, чрез който национален орган удостоверява, 

че продуктът, компонентът или технологията е в съответствие с 

приложимите регламенти;
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е) проучвания, като например проучвания за осъществимост и други 

съпътстващи мерки.

2. Действието трябва да се изпълнява съвместно от най-малко три предприятия, 

установени в най-малко три различни държави членки. Най-малко три от 

предприятията бенефициери фактически не трябва да бъдат контролирани, 

пряко или непряко, от същия субект, нито да се контролират взаимно.

3. За целите на параграф 2 фактически контрол означава отношение, породено от 

права, договори или по друг начин, които — заедно или поотделно и с оглед на 

конкретните фактически обстоятелства или приложимото право — дават 

възможност за пряко или непряко упражняване на решаващо влияние върху 

определено предприятие, по-специално чрез:

а) право на ползване на всички или част от активите на предприятието;

б) права или договори, с които се осигурява възможността за решаващо 

влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на 

предприятието или които по друг начин дават възможност за 

упражняване на решаващо влияние върху управлението на стопанската 

дейност на предприятието. 

4. Когато се отнася за действията, определени в параграф 1, букви б) – е), 

действието трябва да се основава на общи технически спецификации, като по 

този начин утвърждава се стандартизацията и оперативната 

съвместимост на системите.

4а. Недопустими са свързаните с продукт действия във връзка с оръжия за 

масово унищожение и свързаните с тях технологии за бойни глави, 

свързаните с продукт действия във връзка със забранени оръжия и 

муниции, въоръжения, които не съответстват на международното 

хуманитарно право, като например касетъчни боеприпаси в съответствие 

с Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси, противопехотни 

мини в съответствие с Конвенцията за забраната на използването, 

складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за 
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тяхното унищожаване, запалителни оръжия в съответствие с протокол 

III към Конвенцията за определени конвенционални оръжия, както и 

изцяло автономни оръжия, които дават възможност за осъществяването 

на нападения без човешки контрол върху решенията за насочване и 

задействане.

Член 7

Допустими субекти

1. Бенефициерите и техните подизпълнители са публични или частни 

предприятия, установени в Съюза, които не са фактически контролирани 

от трета държава или субект от трета държава по смисъла на член 6, 

параграф 3, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия. 

Освен това цялата инфраструктура, съоръженията, активите и ресурсите, 

използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети 

страни, за финансираните по програмата действия, ▌се намират на територията 

на Съюза за целия срок на действието. Използването на тези 

инфраструктури, инсталации, стоки и ресурси не подлежи на каквито и 

да е форми на контрол или ограничения от страна на трета държава или 

субект от трета държава.

1а. В случай на промяна, по време на изпълнение на действието, във 

фактическия контрол на предприятие по смисъла на член 6, параграф 3, 

то информира за това Комисията, която преценява дали критериите за 

допустимост все още са изпълнени.

1б. Чрез дерогация от параграф 1, предприятие със седалище в Съюза и 

фактически контролирано от трета държава или субект от трета 

държава по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или косвено, чрез едно или 

повече междинни предприятия, може да бъде допустимо, ако за целите на 

дадено, финансирано по програмата действие  са въведени необходимите 

механизми, за да се гарантира по-специално, че всички изброени по-долу 

условия са изпълнени:
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а) фактическият контрол върху предприятието от трета държава 

или субект от трета държава е отстранен;

б) достъпът до чувствителна информация, свързана с действието, е 

предотвратен; както и

в) собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща 

от действието и резултатите от него, остават за бенефициера по 

време и след приключване на действието и не са предмет на никакъв 

контрол или ограничение от трета държава или субект от трета 

държава.

Предприятието предоставя на Комисията необходимите доказателства, 

че са създадени съответните механизми.

2. Ако бенефициер по смисъла на параграф 1 разработва действие по член 6 в 

рамките на постоянното структурирано сътрудничество, той е допустим за 

финансиране с по-висок процент за това действие, както е посочено в член 11, 

параграф 2.

2б. Ако в ЕС не са налице конкурентни заместители и ако тази употреба 

няма да противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки 

в областта на сигурността и отбраната, бенефициерите и техните 

подизпълнители могат да използват активи, инфраструктура, 

съоръжения и ресурси, разположени или съхранявани извън територията 

на държавите – членки на ЕС, или контролирани от трети държави.

При осъществяване на допустимо действие бенефициерите и техните 

подизпълнители могат също така да си сътрудничат с предприятия, 

установени извън територията на държавите членки, или изключително 

контролирани от трети държави или от субекти от трети държави, ако 

това не противоречи на интересите на Съюза и на държавите членки в 

областта на сигурността и отбраната. Разходите, свързани с такива 

действия, не са допустими за финансиране по линия на програмата.
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Член 8

Декларация от кандидатите

Всеки кандидат декларира писмено, че изцяло е запознат и отговаря на изискванията в 

приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза и на 

разпоредбите, свързани с дейностите в областта на отбраната, включително Обща 

позиция 2008/944/ОВППС, режима на Общността за контрол на износа, 

трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна 

употреба и съответното национално законодателство в областта на контрола 

на износа.

Член 9

Консорциум

1. Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на 

безвъзмездни средства, членовете на консорциума, които желаят да участват в 

дадено действие, назначават един от тях за координатор, който се посочва в 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е 

основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или 

съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на 

неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства. Финансовата помощ на Съюза може също така да 

се предоставя под формата на финансов инструмент или обществена 

поръчка.

2. Членовете на участващия в действието консорциум сключват вътрешно 

споразумение, в което се определят правата и задълженията им по отношение 

на изпълнението на действието, включително въпроса за правата върху 

интелектуалната собственост, свързани с новите продукти (в 

съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства), 

освен в надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма или в 

поканата за представяне на предложения.

Член 10
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Критерии за оценка

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват във връзка с 

целите, определени в член 2, и въз основа на следните кумулативни критерии:

а) високи научни постижения, резултати в областта на промишлеността и 

способност да се демонстрират значителни предимства в сравнение със 

съществуващите продукти или технологии; както и

б) принос за иновациите и технологичното развитие на отбранителната 

промишленост на отделните държави членки и по този начин поощряване на 

промишлената и стратегическата автономия на Съюза в областта на 

отбранителните технологии; както и

ба) принос за конкурентоспособността и растежа на предприятията в 

областта на отбраната в целия Съюз; както и

в) принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез 

усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за 

изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на 

Съюза приоритети относно отбранителните способности, и по-специално в 

контекста на плана за развитие на способностите на общата политика за 

сигурност и отбрана; както и

ва) принос за създаването на ново трансгранично сътрудничество между 

предприятията; както и

г) жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че 

останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на 

финансиране, например участие на държавите членки, както и

га) частта от общия бюджет на действието, която се предоставя за участие 

на МСП, установени в Европейския съюз, или като членове на консорциума, 

или като подизпълнители, или като други предприятия във веригата на 

доставки; както и
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д) за действията, описани в член 6, параграф 1, букви б) — д) — принос за 

конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост чрез 

доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели 

ангажимент за съвместно производство и доставка на крайния продукт или 

технология по координиран начин, включително чрез съвместно възлагане на 

обществени поръчки, когато е приложимо. 

Член 11

Проценти на финансиране

1. Предоставената по линия на програмата финансова помощ от Съюза не 

надвишава 20% от целия размер на допустимите разходи за действието, 

когато то е свързано със създаване на прототипи, по смисъла на член 126 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Във всички останали случаи помощта 

може да покрие до пълния размер на допустимите разходи за действието.

2. Действията, разработвани от бенефициерите по член 7, параграф 2, могат да се 

ползват от процент на финансиране, увеличен с 10 процентни пункта.

2a. Дадено действие, както е посочено в член 6, параграф 1, може да се 

възползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 

процентни пункта, когато най-малко 15% от общите допустими разходи 

по него са предназначени за МСП, установени в Съюза. Този увеличен 

процент на финансиране може да се увеличи допълнително с процент, 

равен на двукратния размер на общите допустими разходи по действието, 

предназначени за МСП, установени в държава членка, различна от 

държавите членки, в които са установени участващите в действието 

предприятия, които не са МСП.

2б. Дадено действие, както е посочено в член 6, параграф 1, може да се 

възползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 

процентни пункта, когато най-малко 30% от общия размер на 

допустимите разходи по дейността са предназначени за дружества със 

средна пазарна капитализация, установени в Съюза.
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2в. Непреките допустими разходи се определят като се прилага фиксирана 

ставка в размер на 25% от общите преки допустими разходи, с изключение 

на преките допустими разходи за договори за подизпълнение.

2г. Финансовата помощ от Съюза, предвидена по програмата, включително 

по-високият процент на финансиране, не трябва да покрива повече от 

100% от допустимите разходи за действието.

Член 12

Права на собственост и права върху интелектуална собственост

1. Съюзът няма права на собственост върху получените в резултат на действието 

продукти или технологии, нито претенции относно правата върху 

интелектуалната собственост, включително върху лицензите, във връзка с 

действието. 

1а. Резултатите от дейностите, които получават финансиране по 

програмата, не са предмет на какъвто и да е контрол или каквито и да е 

ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

1б. Ако помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена 

поръчка за проучване, всички държави членки имат право на безплатна, 

неизключителна лицензия за използването на проучването по тяхно 

изрично искане.

Член 12а

Генерални лицензи за трансфер

1. За целите на настоящата програма се прилага член 5 от  Директива 

2009/43/EО на Европейския парламент и на Съвета1.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 12 от настоящия регламент, 

параграф 1 от настоящия член се отнася до институциите, органите и 

1 Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 
г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с 
отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).
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агенциите на Съюза, както и до ръководителите на проекти, посочени в 

член 4, параграф 4 от настоящия регламент по аналогия.

Член 13

Работна програма

1. ▌На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове 

в съответствие с член 16а за създаване на двугодишна работна програма за 

срока на програмата. ▌Работната програма трябва да бъде в съответствие с 

целите, посочени в член 2.

2. В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се 

финансират по линия на програмата. Тези категории трябва да са в 

съответствие с приоритетите в областта на отбранителните 

способности, посочени в член 2, буква б). Работната програма съдържа 

също така категория проекти, специално предназначени за МСП.

3. В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се 

заделят най-малко 15% за действия, благоприятстващи трансграничната 

интеграция на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация.

Член 14

Процедура по отпускане на финансиране

1. При изпълнението на програмата финансирането от Съюза се отпуска след 

организирането на ▌процедури за представяне на предложения в съответствие 

с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1268/2012 на Комисията1.

2. Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на 

предложения, се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти на 

ЕС, от възможно най-голям брой държави членки, избрани с прозрачен 

1 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. 
относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
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процес и като се вземат предвид случаите на несъвместимост поради 

конфликти на интереси, въз основа на критериите за оценка по член 10. 

3. След всяка покана за представяне на предложения Комисията отпуска 

финансиране за избраните действия с акт за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена 

в член 16, параграф 2. 

Член 15

Годишни вноски

Комисията може да раздели бюджетните задължения на годишни вноски.

Член 16

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент 

(ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана и Европейският 

парламент са поканени да дадат своя принос в качеството си на 

наблюдатели.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011.

Член 16 a

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията 

при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 

1, се предоставя на Комисията за срок от две години, считано от ... 

[датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 1,  може да 

бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на 
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правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след 

публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз 

или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. 

за по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 1, влиза в сила само ако 

нито Европейският парламент, нито Съветът са представили 

възражения в срок от два месеца след уведомлението на Европейския 

парламент и на Съвета относно акта или ако преди изтичането на този 

срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17

Мониторинг и докладване

1. Комисията подлага на редовен мониторинг изпълнението на програмата и 

ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, 

параграф 3, буква д) от Регламент № 966/2012. Комисията въвежда 

необходимите за целта механизми за мониторинг.

2. За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в 

рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна 

оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на 

консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в 

доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, 

определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното 
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участие, в т.ч. на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в 

изпълняваните по програмата проекти, както и интеграцията на МСП и 

дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за 

създаване на стойност. Докладът съдържа информация за държавите на 

произход на бенефициерите и разпределението на финансирането между 

предприятията и държавите членки, ако това е технически възможно.

2a. Докладът, посочен в параграф 2, предлага решения за намаляване на 

зависимостта на Съюза от продукти и технологии на субекти от трети 

държави, и по-специално на онези, идентифицирани при прилагането на 

настоящия регламент.

2б. Своевременно преди края на настоящата програма, Комисията, по 

целесъобразност, представя законодателно предложение за нова програма 

за развитие на промишлеността в областта на отбраната, заедно с 

подходящо финансиране в рамките на новата многогодишна финансова 

рамка.

Член 18

Защита на финансовите интереси на Съюза

1. Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на 

финансираните съгласно настоящия регламент действия финансовите интереси 

на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, 

корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а 

ако се открият нередности — чрез събиране или, по целесъобразност, чрез 

възстановяване на недължимо платените суми, и ако е подходящо — 

посредством ефективни, пропорционални и възпиращи административни и 

финансови санкции.

2. Комисията и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити или — 

когато се отнася за международни организации — на проверки в съответствие с 

постигнатите с тях споразумения, по документи и на място, на всички 

бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които 

са получили средства от Съюза съгласно настоящия регламент.
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3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва 

разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с 

разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 

883/2013 на Европейския парламент и на Съвета1 и Регламент (Евратом, ЕО) № 

2185/96 на Съвета2, за да установи дали е налице измама, корупция или друга 

незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка 

със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за 

отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране съгласно 

настоящия регламент.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

1 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 
септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

2 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други 
нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2). 

 


