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Módosítások 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

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

2017/0125(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai 
védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 173. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig 
a ▌jel mutatja.
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a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2, 

tekintettel az 1992. szeptember 3-i vegyifegyver-tilalmi egyezményre (CWC),

tekintettel az 1972. április 19-i biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezményre (BTWC),

tekintettel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 2005. 

június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendeletre3,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2016. november 30-án elfogadott európai védelmi cselekvési tervben a Bizottság 

elkötelezte magát amellett, hogy kiegészítse, megsokszorozza és konszolidálja a 

tagállamok együttműködési erőfeszítéseit a védelmi képességek fejlesztése terén 

annak érdekében, hogy Európa reagálni tudjon a biztonsági kihívásokra, és Unió-

szerte erősödjön a védelmi ipar versenyképessége, innovációja és hatékonysága. 

Konkrét javaslatot tett az Európai Védelmi Alap létrehozására a védelmi 

felszerelésekhez és technológiákhoz kapcsolódó közös kutatási és közös fejlesztési 

beruházások támogatása – ezáltal a szinergiák és a költséghatékonyság előmozdítása 

–, valamint a tagállamok közötti vásárlások, illetve a védelmi felszerelések közös 

karbantartásának elősegítése céljából. Az Alap a már említett célra használt nemzeti 

költségvetések kiegészítése lenne, és olyan eszköznek kell lennie, amely a védelem 

területén jelentősebb együttműködésre és beruházásokra ösztönözné a tagállamokat. 

Az Alap támogatná az együttműködést a védelmi vonatkozású termékek és 

technológiák teljes fejlesztési ciklusa alatt. 

(1a) Egy hatékony európai védelmi felszerelési piac létrehozása szempontjából, illetve 

azért, hogy ez a program valódi hatást fejtsen ki, döntő jelentőséggel bír, hogy 

1 HL C […], […], […] o.
2 HL C […], […], […] o.
3 HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
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teljesüljenek a fő szabályozási előfeltételek, és különösen a 2009/81/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1 legyen teljes mértékben végrehajtva.

(2) Az Unió védelmi ipara jobb versenyképességének, innovációs képességének és 

hatékonyságának előmozdítása, valamint az Unió stratégiai autonómiájának 

konszolidálása érdekében létre kell hozni egy európai védelmi ipari fejlesztési 

programot (a továbbiakban: a program). A programnak arra kell irányulnia, hogy a 

tagállamok és az európai vállalkozások – többek között a kkv-k és a közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok – közötti együttműködésnek a védelmi termékek és 

technológiák fejlesztési szakaszában történő támogatásával fokozza az Unió védelmi 

iparának a versenyképességét, ideértve a kibervédelmet is, ami hozzájárul a védelmi 

kapacitás javításához. A kutatási és technológiai szakaszt követő fejlesztési szakasz 

komoly kockázatokkal és költségekkel jár, ami akadályozza a kutatási eredmények 

további hasznosítását, és hátrányosan befolyásolja az Unió védelmi iparának 

versenyképességét. A fejlesztési szakasz támogatásával a program hozzájárulna a 

védelmi kutatások eredményeinek jobb hasznosításához, és elősegítené a kutatás és a 

gyártás közötti szakadék megszüntetését, illetve ösztönözné az innováció minden 

formáját, miután ennek a védelem területén elért eredményeken túlmenően a polgári 

területeken is pozitív hatásai lehetnek. A programnak ki kell egészítenie az EUMSZ 

182. cikkének megfelelően folyó tevékenységeket, de nem vonatkozik a védelmi 

vonatkozású termékek és technológiák gyártására.

(3) A védelmi ipar méretgazdaságosságának jobb kihasználása érdekében a programnak 

elő kell mozdítania a vállalkozások közötti együttműködést a védelmi vonatkozású 

termékek és technológiák fejlesztése terén, elősegítve ezáltal a védelmi rendszerek 

szabványosítását, és javítva azok interoperabilitását. A nyitott és tisztességes belső 

piac előmozdítása érdekében a programnak támogatnia kell a kkv-k határokon 

átnyúló részvételét, illetve meg kell könnyítenie az együttműködés kialakulását új 

partnerek között. 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelve a 
honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).
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(4) A programnak a 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti kétéves időszakra kell 

vonatkoznia, erre az időszakra pedig meg kell határozni a program végrehajtására 

fordítható összeget. 

(4a) A programnak az Unió általános költségvetéséből történő finanszírozása érdekében 

folyó áron 500 millió eurót kell e célra elkülöníteni. Tekintettel arra, hogy a 

program új kezdeményezés, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 

pénzügyi keret1 létrehozásakor még nem irányoztak elő, valamint a már meglévő 

többéves programok finanszírozására gyakorolt mindennemű káros hatás elkerülése 

érdekében ezt az összeget kizárólag a többéves pénzügyi keret felső kiadási 

küszöbértékei alatti el nem különített forrásokból és/vagy a többéves pénzügyi keret 

releváns különleges eszközeinek mozgósításából kell előteremteni. A végleges 

összeget az éves költségvetési eljárás során az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak kell jóváhagynia.

(5) A programot a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet2 

maradéktalan betartásával kell végrehajtani. A finanszírozás elsősorban támogatások 

formájában történhet. Adott esetben pénzügyi eszközöket vagy közbeszerzési eljárást 

is lehet alkalmazni a támogatásötvözési mechanizmusok figyelembe vételével.

(6) A ▌program egyes részeinek végrehajtásáért a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottságnak kell felelnie. ▌

(7) Az ágazat sajátosságaira tekintettel a gyakorlatban egyetlen együttműködésen alapuló 

projekt sem indulhat el a vállalkozások között addig, amíg a tagállamok nem 

állapodnak meg a projektek támogatásában. A közös védelmi képességbeli 

prioritásoknak – elsősorban a közös biztonság- és védelempolitika képességfejlesztési 

tervével összefüggésben történő – meghatározását követően, adott esetben pedig a 

regionális szintű együttműködési kezdeményezéseket is figyelembe véve a tagállamok 

meghatározzák és egységesítik a projekt védelmi vonatkozású követelményeit, illetve 

meghatározzák a műszaki előírásait. Egy projektvezetőt is ki kell nevezniük, aki felel 

1 A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete 
az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 
2012.10.26., 1. o.).
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az együttműködésen alapuló projekt fejlesztésével kapcsolatos munka irányításáért. A 

kifizetésnek a támogatható tevékenység kedvezményezettje számára történő 

teljesítése előtt a Bizottságnak konzultálnia kell a projektvezetővel a fellépés 

keretében elért eredményekről, annak érdekében, hogy a projektvezető biztosítani 

tudja a határidők kedvezményezettek általi betartását. 

▌(9) Az Unió pénzügyi támogatása nem befolyásolhatja a termékek, felszerelések vagy 

technológiák exportját, és nem befolyásolhatja a tagállamok védelmi vonatkozású 

termékeket érintő exportpolitikával kapcsolatos mérlegelési jogkörét. Az Unió 

pénzügyi támogatása nem befolyásolhatja a tagállamok védelmi vonatkozású 

termékeket érintő exportpolitikáját, amelyet a 944/2008/KKBP határozat1 határoz 

meg.  

(10) Mivel a program célja az Unió védelmi ipari versenyképességének és 

hatékonyságának támogatása az együttműködésen alapuló projektek fejlesztési 

szakaszának kockázatmentesítésével, a védelmi vonatkozású termékek vagy 

technológiák fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, például a közös műszaki 

előírások meghatározása, a tervezés, a prototípusgyártás, a tesztelés, a hitelesítés és a 

tanúsítás, illetve megvalósíthatósági tanulmányok és egyéb támogatási intézkedések 

támogatandók a program keretében. Ugyanez az Unióban kifejlesztett, már létező 

védelmi vonatkozású termékek és technológiák korszerűsítésére is vonatkozik, 

ideértve ezek interoperabilitását is. 

(11) Mivel a program célja elsősorban a tagállamok vállalkozásai között megvalósuló 

együttműködés fokozása, a tevékenységek csak akkor kaphatnak a programból 

finanszírozási támogatást, ha legalább három különböző tagállamban alapított legalább 

három vállalkozás együttműködésével valósulnak meg. 

(12) A védelmi vonatkozású termékek és technológiák fejlesztésében a határon átnyúló 

együttműködésnek sokszor akadálya az, hogy nehéz megállapodni közös műszaki 

előírásokban és szabványokban, valamint előmozdítani az interoperabilitást. A közös 

műszaki előírások vagy szabványok hiánya vagy alacsony szintje növekvő 

1 A Tanács 2008. december 8-i 2008/944/KKBP közös álláspontja a katonai technológia 
és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról 
(HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).
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bonyodalmakat, duplikációt, késedelmeket és megugró költségeket eredményez a 

fejlesztési szakaszban. Elsődleges feltételként kell szabni, hogy a program keretében 

uniós támogatásban csak akkor lehet részesülni, ha megállapodás született a közös 

műszaki előírások vagy szabványok tekintetében. A programból támogathatónak kell 

lenniük azoknak a tevékenységeknek is, amelyek a műszaki előírások vagy 

szabványok közös meghatározásának elkészítését segítik elő.

(13) Mivel a program az uniós védelmi ipar versenyképességének és hatékonyságának 

erősítésére irányul – ami hozzájárul az Unió stratégiai önállóságának növeléséhez –, 

csak az Unióban alapított és ténylegesen a tagállamok vagy állampolgáraik által 

ellenőrzött szervezetek részesülhetnek támogatásban. Az Unióban alapított és nem a 

tagállamok vagy polgáraik tényleges ellenőrzése alatt álló egyéb szervezetek akkor 

támogathatók, ha a program keretében finanszírozott tevékenységeik 

alkalmazásában a szükséges mechanizmusok bevezetésre kerültek annak biztosítása 

érdekében, hogy az adott vállalat harmadik ország vagy harmadik országbeli 

szervezet általi tényleges ellenőrzése megszűnjék, és megakadályozzák 

hozzáférésüket a tevékenységgel összefüggő érzékeny információkhoz. A 

vállalkozásnak megfelelő bizonyítékokkal kell szolgálni a Bizottság felé arra 

vonatkozóan, hogy a szükséges mechanizmusok bevezetésre kerültek. Egy adott 

vállalkozás feletti tényleges ellenőrzés megállapításához meg kell határozni a 

stratégiai üzleti döntéshozatal módját és helyét. Ehhez a vállalat irányításának 

elemzésére van szükség, amit a vállalat működésének egészét szem előtt tartva kell 

elvégezni. A stratégiai gazdasági kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalt 

valószínűsíthetően befolyásoló egyéb szempontokat – például a részvényesi jogokat, 

a vállalat és az összes harmadik országbeli részvényes között fennálló pénzügyi és 

kereskedelmi együttműködési kapcsolatokat – is meg kell vizsgálni. Ezenkívül az 

Unió és a tagállamok alapvető védelmi és biztonsági érdekeinek védelmét 

biztosítandó, a kedvezményezettek és alvállalkozók által a program keretében 

finanszírozott tevékenységekhez felhasznált infrastruktúrák, létesítmények, eszközök 

és erőforrások nem lehetnek olyan ország területén, amely nem tagja az Uniónak. Az 

anyagi, nem anyagi és emberi erőforrásoknak szabadon felhasználhatónak kell 

lenniük, és nem képezhetik korlátozás tárgyát a harmadik országok szempontjából. 
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(14) Az állandó strukturált együttműködéssel összefüggésben az Unió intézményi 

keretében kidolgozott támogatható projektek folyamatosan biztosíthatják a szorosabb 

együttműködést a különböző tagállamok vállalkozásai között, ezzel pedig közvetlenül 

hozzájárulhatnak a program céljainak eléréséhez. E projektek esetében ezért indokolt 

magasabb finanszírozási arányt alkalmazni, különös tekintettel azokra a projektekre, 

amelyekben jelentős számban vesznek részt kkv-k és közepes piaci tőkeértékű 

vállalatok, különösen határokon átnyúló tevékenységet folytató kkv-k.

(14a) A kkv-k jelentős mértékű részvételével kialakított, az ellátási lánc megnyitását 

elősegítő támogatható tevékenységek közvetlenül hozzájárulnak a program 

célkitűzéseihez.

(15) Ha egy vállalkozói konzorcium a program valamelyik támogatható tevékenységében 

szeretne részt venni, és az Unió pénzügyi segítségnyújtása támogatás, pénzügyi eszköz 

vagy közbeszerzési szerződés formájában valósul meg, a konzorciumnak ki kell 

neveznie az egyik tagot koordinátornak, aki a Bizottság felé a fő kapcsolattartó lesz.

(16) Az Unió védelmi iparában az innováció és a technológiai fejlesztés előmozdításának 

lehetővé kell tennie az Unió védelmi iparában felhalmozott szaktudás és know-how 

megőrzését és fejlesztését, és hozzá kell járulnia az Unió technológiai és ipari 

függetlenségének megerősítéséhez. Ennek az Unió védelmi érdekeivel összhangban 

kell történnie. Ennek megfelelően az egyik odaítélési szempontnak annak kell lennie, 

hogy az adott tevékenység mennyiben szolgálja ezeket az érdekeket, illetve a 

tagállamok által közösen elfogadott védelmi képességbeli prioritásokat. Az Unióban a 

közös védelmi képességbeli prioritásokat elsősorban a képességfejlesztési terv 

keretében határozzák meg. Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésén 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a kulcsfontosságú képességek megléte 

biztosítva legyen, a kritikus hiányosságok pedig orvosolva legyenek olyan 

területeken indított konkrét projektek révén, mint például a távirányított légi 

járművek, a repülés közben való üzemanyag-tankolási képesség, a műholdas 

távközlés és a kibertér. Ezenfelül az „Európai védelmi cselekvési terv” című, 2016. 

november 30-i közleményében a Bizottság hangsúlyozta a polgári és katonai szférák 

közötti szinergiák optimalizálásának szükségességét, különösen az űrpolitika, a 

kiberbiztonság, a kibervédelem és a tengerhajózási biztonság terén. Más uniós 
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folyamatok, például a koordinált éves védelmi szemle (CARD) és az állandó 

strukturált együttműködés az adott prioritások megvalósítását támogatják a szorosabb 

együttműködés révén. Adott esetben figyelembe lehet venni a regionális vagy 

nemzetközi – például a NATO keretében megvalósuló –együttműködési 

kezdeményezéseket is, ▌azzal a feltétellel, hogy azok az Unió biztonsági és védelmi 

érdekeit szolgálják, és hogy egyetlen tagállam részvételét se akadályozzák.

(16a) A tagállamok egyénileg és közösen munkálkodnak a pilóta nélküli légi, közúti és vízi 

járművek fejlesztésén, gyártásán és operatív használatán. Az operatív használat 

magában foglalja a katonai célpontok elleni támadások végrehajtását is. Az ilyen 

katonai és polgári rendszerek fejlesztésével járó kutatást és fejlesztést mostanáig 

uniós alapokból finanszírozták, és a tervek szerint ez a jövőben is így lesz, lehetőség 

szerint e program keretében is. Ennek a rendeletnek egyetlen rendelkezése sem 

akadályozza a keretében kidolgozott technológiák vagy kifejlesztett termékek 

jogszerű használatát.

(17) A finanszírozott tevékenységek életképességének biztosítása érdekében ezeknél a 

tevékenységeknél az egyik odaítélési szempontnak kell lennie a tagállamok írásba 

foglalt kötelezettségvállalásának, hogy ténylegesen hozzájárulnak a tevékenység 

finanszírozásához.

(18) A finanszírozott tevékenységeknek piacközpontúnak és keresletalapúnak kell lenniük 

– a kettős felhasználású technológiákat is beleértve – annak biztosítása érdekében, 

hogy az európai védelmi kereslet konszolidálása céljából hozzájáruljanak az európai 

védelmi ipar versenyképességéhez és hatékonyságához. Az odaítélési szempontok 

között ezért figyelembe kell venni azt is, hogy a tagállamok elkötelezték-e már 

magukat a végtermék vagy -technológia – lehetőség szerint összehangolt módon 

történő – közös gyártása és beszerzése mellett.

(19) A programban az Unió pénzügyi támogatása nem haladhatja meg a tevékenység 

támogatható összköltségének 20 %-át, ha prototípus gyártására vonatkozik, amely a 

fejlesztési szakasz sokszor legköltségesebb tevékenysége. A fejlesztési szakasz egyéb 

tevékenységeinek esetében azonban a támogatható összes költséget le kell fedni. 
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(20) Mivel az Unió támogatása az ágazat versenyképességének erősítését célozza, és csak 

magára a fejlesztési szakaszra vonatkozik, a finanszírozott tevékenységek 

eredményeként létrejövő termékek vagy technológiák vonatkozásában az Uniót nem 

illethetik meg tulajdon- vagy szellemitulajdon-jogok. A szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogok alkalmazandó rendszerét a kedvezményezettek szerződésben fogják 

meghatározni. Ezen kívül a program keretében finanszírozott tevékenységek 

eredményei nem vethetők semmilyen harmadik országbeli vagy nem európai uniós 

ellenőrzés vagy korlátozás alá.

(21) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a program 

célkitűzéseinek megfelelő kétéves munkaprogram elfogadása tekintetében, 

különösen a versenyképesség fokozásának céljából. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek 

között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1 megfelelően 

kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. Tekintettel az Unión belüli 

gazdasági növekedés, innováció, munkahelyteremtés és társadalmi integráció 

biztosítása szempontjából kulcsfontosságú kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) 

vonatkozó uniós politikára, továbbá arra, hogy a támogatott tevékenységekhez 

jellemzően transznacionális együttműködésre lesz szükség, fontos, hogy a 

munkaprogram tartalmazza és lehetővé tegye a kkv-k határon átnyúló, nyílt, hátrányos 

megkülönböztetéstől mentes és átlátható részvételét, éppen ezért a teljes költségvetés 

legalább 15%-át az e célt szolgáló tevékenységekre kell fordítani, ami lehetővé teszi, 

hogy a kkv-k részt vegyenek a projektek értékláncában. A teljes költségvetésnek ebből 

a részéből a közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak is részesülniük kell. Külön 

projektkategóriát kell szentelni a kkv-knak.

1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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(21a) A program keretében végzett valamennyi tevékenység legalább három tagállam 

entitásainak bevonásával folyik. Az általános transzferengedélyek rendszerének a 

programban való alkalmazása jelentősen csökkentené a résztvevők közötti 

transzferekből adódó igazgatási költségeket. A tagállamoknak ezért általános 

transzferengedélyeket kell közzétenniük e programmal kapcsolatban. Amennyiben a 

program működéséhez szükséges, az uniós intézményeket, szerveket és 

ügynökségeket, valamint a projektirányítókat bele kell foglalni ezekbe az 

engedélyekbe.

(21b) A program sikerének biztosítása érdekében a Bizottságnak törekednie kell arra, 

hogy párbeszédet tartson fenn az európai ipar széles körével, a kkv-kat és a védelmi 

ágazat nem hagyományos beszállítóit is beleértve.

(22) A védelmi ágazatban szerzett tudásának kihasználása érdekében az Európai Védelmi 

Ügynökség megfigyelői státuszt kap a tagállamok képviselőiből álló bizottságban. Az 

Európai Külügyi Szolgálatnak ugyancsak segítenie kell a tagállamok képviselőiből 

álló bizottság munkáját. 

(22a) Az Európai Parlament számára a tagállamok bizottságában megfigyelői státuszt kell 

biztosítani.

(23) A program által finanszírozott tevékenységek kiválasztása céljából a Bizottságnak 

versenypályázati felhívásokat kell közzétennie a 966/2012 rendeletben foglaltak 

szerint. A beérkező ajánlatok – átlátható folyamat alapján kiválasztott – független 

szakértők segítségével elvégzett értékelése után a Bizottság kiválasztja a program 

keretében finanszírozható tevékenységeket. A szakértők tekintetében az 

összeférhetetlenségek elkerülése érdekében a Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó szabályok szigorú alkalmazásáról. Emellett törekednie kell annak 

biztosítására is, hogy a szakértőket a tagállamok lehető legszélesebb köréből 

válasszák ki. E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása 

érdekében a munkaprogram elfogadásával és végrehajtásával, illetve a kiválasztott 

tevékenységekre a finanszírozási források odaítélésével kapcsolatban végrehajtási 

hatáskörökkel kell felruházni a Bizottságot. E hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
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(24) A fent említett végrehajtási jogi aktusokat vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni az alap-jogiaktus végrehajtására gyakorolt lényeges hatások 

figyelembevételével.

(25) A program végén a Bizottságnak végrehajtási jelentést kell készítenie, amelyben a 

pénzügyi megvalósítás eredményei, adott esetben pedig hatásai szempontjából 

megvizsgálja a pénzügyi tevékenységeket. Ebben a jelentésben a kkv-knak és a 

közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak a program határon átnyúló projektjeiben, 

illetve a globális értékláncban való részvételét is elemezni kell. A jelentésnek 

információt kell tartalmaznia a kedvezményezettek származási országáról és – 

amennyiben ez technikailag megvalósítható – a finanszírozás vállalkozások és 

tagállamok közötti megoszlásáról. Végezetül pedig az Európai Védelmi Alap kutatási 

keretével kapcsolatban megoldásokat kell javasolnia az Unió harmadik országbeli 

termékektől és technológiáktól való – különösen az e rendelet alkalmazása során 

feltárt – függőségének csökkentésére.

(25a) Az Európai Unió 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keretéről folytatott 

tárgyalások keretében stabil keretet kell biztosítani e tevékenységek számára, többek 

között külön költségvetési sor, valamint megfelelő végrehajtási intézkedések 

bevezetésével.

(25 b) A program eredményességének és ezáltal a tagállamok védelmi ipara 

versenyképességének és védelmi képességeinek javítása értékében a Bizottságnak és 

a tagállamoknak gondoskodniuk kell a program lehető legszélesebb körű 

támogatásáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra létrejön az európai védelmi ipari 

fejlesztési program nevű uniós cselekvési program (a továbbiakban: a program).

2. cikk

Célkitűzések

A program célkitűzései a következők:
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a) a védelmi ipar versenyképességének, hatékonyságának és innovációs 

képességének javítása az Unió egészében, ami – fejlesztési szakaszban lévő, az 

Unióban végzett tevékenységek támogatásával – hozzájárul Európa stratégiai 

autonómiájához;

b) a tagállamok által az Unió szintjén közösen elfogadott védelmi képességbeli 

prioritásokkal összhangban a tagállamok között és a vállalkozásokkal – a kis- 

és középvállalkozásokat, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozásokat 

is ideértve – a technológiák vagy termékek fejlesztésében megvalósuló 

együttműködés támogatása és megtöbbszörözése a közös biztonság- és 

védelempolitika képességfejlesztési tervének keretében, a párhuzamosságok 

elkerülése, illetve a védelmi ipari értékláncok erősítése érdekében, 

hozzájárulva ezáltal a vállalkozások közötti új, határon átnyúló 

együttműködés kialakításához;

c) a védelmi kutatási eredmények jobb hasznosításának előmozdítása, illetve 

hozzájárulás a kutatás és a fejlesztés közötti szakadék megszüntetéséhez 

ezáltal támogatva az uniós védelmi ipar belső piaci és globális piaci 

versenyképességét, többek között – adott esetben – a vállalkozások 

konszolidációjával;

ca) a védelmi rendszerek szabványosításának és interoperabilitásának 

előmozdítása, amelynek révén a tagállamok jelentős méretgazdaságosságot 

érhetnek el; 

E rendelet alkalmazásában a b) pontban említett „közepes piaci tőkeértékű vállalkozások” 

olyan vállalkozások, amelyek nem tartoznak a kis- és középvállalkozások kategóriájába, és 

legfeljebb 3000 főt foglalkoztatnak. A személyzeti létszámot a 2003/361/EK bizottsági 

ajánlás1 melléklete I. címének 3., 4., 5. és 6. cikkében foglaltaknak megfelelően kell 

kiszámítani.

3. cikk

Költségvetés

1 A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).
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A 2019–2020-as időszakra a program végrehajtására megállapított összeg folyó árakon 

500 millió EUR, amelyet kizárólag a 2014–2020 között időszakra szóló többéves pénzügyi 

keret határértékei alatti el nem különített forrásokból és/vagy a többéves pénzügyi keret 

megfelelő különleges eszközeinek mozgósításával kell biztosítani.

4. cikk

Általános pénzügyi rendelkezések

(1) Az Unió pénzügyi támogatásait a 966/2012/EU, Euratom rendeletben előirányzott 

finanszírozási formákban, különösen támogatások, valamint adott esetben pénzügyi 

eszközök és közbeszerzési szerződések formájában lehet nyújtani, a 

támogatásötvözési mechanizmusokat is beleértve.

▌

(2) Az e cikk (1) bekezdésében hivatkozott finanszírozási formákat és a végrehajtási 

módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a 

tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve 

különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és az 

összeférhetetlenségi kockázatot.

(3) Az Unió pénzügyi támogatását a Bizottság hajtja végre a 966/2012/EU, Euratom 

rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint▌.

(4) ▌A tagállamok projektvezetőt neveznek ki. A kifizetés támogatható 

kedvezményezetteknek való teljesítése előtt a Bizottság konzultál a projektvezetővel 

a fellépés keretében elért eredményekről.

5. cikk

A pénzügyi eszközök típusai

(1) A 966/2012/EU, Euratom rendelet VIII. címének megfelelően létrehozott pénzügyi 

eszközök felhasználhatók annak elősegítésére, hogy a 6. cikknek megfelelő 

tevékenységeket folytató entitások könnyebben jussanak hozzá a finanszírozási 

forrásokhoz.

(2) A következő típusú pénzügyi eszközöket lehet alkalmazni:
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a) tulajdonviszonyt vagy részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések;

b) hitelek vagy garanciák;

c) kockázatmegosztási eszközök

6. cikk

Támogatható tevékenységek

(1) A program a fejlesztési szakaszban lévő tevékenységeket folytató 

kedvezményezetteknek fog támogatást nyújtani, és alkalmazási köre új termékekre és 

technológiákra, valamint az Unióban kifejlesztett, már létező termékek és 

technológiák korszerűsítésére is kiterjed a következők tekintetében:

a) védelmi vonatkozású termékek, fizikai vagy immateriális alkotóelemek vagy 

technológiák tervezése, illetve műszaki előírások, amelyek alapján az adott 

konstrukciót kifejlesztették;

b) védelmi vonatkozású termékek, fizikai vagy immateriális alkotóelemek vagy 

technológiák prototípusának előállítása. A prototípus egy termék vagy 

technológia mintadarabja, amely üzemi környezetben képes bemutatni az adott 

elem működését;

c) védelmi vonatkozású termékek, fizikai vagy immateriális alkotóelemek vagy 

technológiák tesztelése;

d) védelmi vonatkozású termékek, fizikai vagy immateriális alkotóelemek vagy 

technológiák prototípusának hitelesítése; a hitelesítés azt a teljes folyamatot 

jelenti, amikor bemutatják, hogy a termék/alkotóelem/technológia 

konstrukciója megfelel ez előírt követelményeknek. Ez az eljárás objektív 

bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy egy konstrukció az adott 

követelményeknek megfelelően működött;

e) védelmi vonatkozású termékek vagy technológiák tanúsítása. A tanúsítás azt az 

eljárást jelenti, amikor egy nemzeti hatóság igazolja, hogy a 

termék/alkotóelem/technológia megfelel a vonatkozó rendeleteknek;
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f) tanulmányok, például megvalósíthatósági tanulmányok és más kiegészítő 

intézkedések.

(2) A tevékenységet legalább három különböző tagállamban alapított legalább három 

vállalkozás együttműködésével kell megvalósítani. A kedvezményezett 

vállalkozások közül legalább három nem állhat közvetlenül vagy közvetve sem 

ugyanazon entitás, sem egymás tényleges ellenőrzése alatt.

(3) A (2) bekezdés értelmében „tényleges ellenőrzés” a jogok alapján, szerződéssel vagy 

bármely más módon létrejövő kapcsolat, amely külön-külön vagy együttesen, 

valamint a vonatkozó tények vagy jog figyelembevételével lehetőséget ad arra, hogy 

egy vállalkozás felett közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást 

gyakoroljanak, különösen a következők révén:

a) egy vállalkozás minden eszközének vagy azok egy részének felhasználására 

vonatkozó jog;

b) jogok vagy szerződések, amelyek meghatározó befolyást biztosítanak egy 

vállalkozás testületi összetétele, szavazatai vagy döntései felett, vagy 

egyébként meghatározó befolyást biztosítanak a vállalkozás üzletvitele felett. 

(4) Az (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott tevékenységek esetében az adott 

tevékenységet közös műszaki előírások alapján kell folytatni, ezzel is javítva a 

szabványosítást és a rendszerek interoperabilitását.

(4 a) Nem támogathatók a tömegpusztító fegyverek és velük összefüggő robbanófej-

technológiák tekintetében a termékekre vonatkozó tevékenységek, valamint a tiltott 

fegyverek és töltények, illetve a nemzetközi humanitárius joggal összeférhetetlen 

fegyverek – mint például a kazettás bombák a kazettás bombákról szóló 

egyezménnyel összhangban, a gyalogsági taposóaknák a gyalogsági aknák 

alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, 

valamint megsemmisítéséről szóló egyezménynek megfelelően, a gyújtófegyverek 

az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény III. jegyzőkönyvével 

összhangban, valamint a célszelektálással és a harcbalépéssel kapcsolatos döntések 

feletti emberi irányítás nélkül csapások végrehajtására képes, teljesen önálló 

módon működő fegyverek – tekintetében a termékekre vonatkozó tevékenységek.



PE621.708/ 16

HU

7. cikk

Támogatható entitások

(1) Kedvezményezettek és azok alvállalkozói lehetnek az Unióban alapított olyan állami 

vagy magánvállalkozások, amelyekben harmadik ország vagy harmadik országbeli 

szervezet sem közvetlenül, sem egy vagy több köztes vállalkozáson keresztül nem 

gyakorol a 6. cikk (3) bekezdése értelmében vett tényleges ellenőrzést ▌. Ezenkívül a 

tevékenység teljes ideje alatt a résztvevők, köztük alvállalkozók és egyéb harmadik 

személyek által a program keretében finanszírozott tevékenységhez felhasznált 

infrastruktúráknak, létesítményeknek, eszközöknek és erőforrásoknak az Unió 

területén kell lenniük. Ezen infrastruktúrák, létesítmények, eszközök és erőforrások 

használata semmilyen módon sem kerülhet harmadik ország vagy harmadik 

országbeli szervezet ellenőrzése vagy korlátozása alá.

(1a) Amennyiben a tevékenység végrehajtása során a vállalkozás 6. cikk (3) bekezdése 

szerinti tényleges ellenőrzésében változás áll be, a vállalkozás tájékoztatja a 

Bizottságot, amely értékeli, hogy a jogosultsági kritériumok továbbra is teljesülnek-

e.

(1b) Az (1) bekezdéstől eltérve az Unióban alapított és a 6. cikk (3) bekezdése 

értelmében közvetlenül, illetve egy vagy több köztes vállalkozáson keresztül 

közvetve harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet tényleges ellenőrzése 

alatt álló vállalkozás támogatható entitásnak tekinthető, amennyiben a program 

keretében finanszírozott tevékenység alkalmazásában olyan mechanizmust vezettek 

be, amely biztosítja különösen az összes alábbi feltétel teljesülését:

a) a harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet vállalkozás feletti 

tényleges ellenőrzése megszűnt;

b) a tevékenységhez kapcsolódó érzékeny információkhoz való hozzáférést 

megakadályozzák; és

c) a tevékenységből származó vagy annak eredményeként létrejövő szellemi 

tulajdonjogok a tevékenység végrehajtása során és annak befejezése után 

továbbra is a kedvezményezettet illetik meg, és az semmilyen módon sem 
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kerül harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet ellenőrzése vagy 

korlátozása alá.

A vállalkozás átadja a Bizottságnak a mechanizmus bevezetését igazoló szükséges 

bizonyítékokat.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett az állandó strukturált 

együttműködéssel összefüggésben a 6. cikkben meghatározott tevékenységet indít el, 

akkor az adott tevékenység tekintetében a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

magasabb finanszírozási mértékre válik jogosulttá.

(2b) A kedvezményezettek és alvállalkozóik használhatnak a tagállamok területén kívül 

található vagy tárolt, vagy harmadik ország által ellenőrzött eszközöket, 

infrastruktúrákat, létesítményeket és erőforrásokat, amennyiben azoknak az EU 

területén nem létezik könnyen igénybe vehető, versenyképes alternatívája, és 

amennyiben e használat nem ellentétes az Uniónak és tagállamainak a biztonsági 

és védelmi érdekeivel.

A támogatott tevékenységek teljesítése során a kedvezményezettek és alvállalkozóik 

együttműködhetnek a tagállamok területén kívül alapított, illetve harmadik 

országok vagy harmadik országbeli szervezetek kizárólagos ellenőrzése alatt álló 

vállalkozásokkal, amennyiben ez nem ellentétes az Uniónak és tagállamainak 

biztonsági és védelmi érdekeivel. Az ilyen tevékenységekből származó költségekre a 

program keretében nyújtott finanszírozás nem terjed ki.

8. cikk

A kérelmezők nyilatkozatai

Minden kérelmezőnek ki kell jelentenie írásbeli nyilatkozatban, hogy a védelem területére 

vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokat és rendeleteket – többek között a 2008/944/KKBP 

közös álláspontot, a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 

brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszert, valamint az 

exportellenőrzésre vonatkozó nemzeti jogszabályokat – maradéktalanul megismerte, és 

azokat be is tartja.

9. cikk
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Konzorcium

(1) Ha az Unió pénzügyi segítségnyújtása támogatás formájában valósul meg, az adott 

tevékenységben részt venni kívánó konzorciumnak ki kell neveznie egy 

koordinátorként működő tagot, akit a támogatási megállapodásban is fel kell tüntetni. 

A koordinátor a fő kapcsolattartó a konzorcium tagjai és a Bizottság vagy az illetékes 

finanszírozó szerv között, kivéve, ha a támogatási megállapodás másként 

rendelkezik, vagy ha a támogatási megállapodás értelmében fennálló 

kötelezettségeinek nem tesz eleget. Az uniós pénzügyi segítségnyújtás pénzügyi 

eszköz vagy közbeszerzés formáját is öltheti.

(2) Az adott tevékenységben részt vevő konzorciumi tagok belső megállapodást kötnek, 

amelyben (a támogatási megállapodással összhangban) megállapítják a tevékenység 

végrehajtásával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket, beleértve az új 

termékekhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdéseket is, 

kivéve a munkaprogramban vagy a pályázati felhívásban meghatározott kellően 

indokolt eseteket.

10 cikk

Odaítélési szempontok

A program keretében finanszírozásra javasolt tevékenységeket a 2. cikkben meghatározott 

célkitűzések tekintetében és a következő halmozódó szempontok alapján kell értékelni:

a) kiválóság, ipari teljesítmény és a már létező termékeket és technológiákat 

meghaladó, jelentős előnyök felmutatása; és

b) hozzájárulás a védelmi iparok innovációjához és technológiai fejlesztéséhez, ezzel 

pedig az Unió ipari és stratégiai önállóságának erősítéséhez a védelmi vonatkozású 

technológiák területén; és

ba) hozzájárulás a védelmi ipari vállalkozások versenyképességéhez és növekedéséhez az 

egész Unió területén; és

c) az Unió biztonsági és védelmi érdekeinek szolgálata azon védelmi technológiák 

erősítésével, amelyek hozzájárulnak a tagállamok által az Unióban közösen elfogadott 

védelmi képességbeli prioritások megvalósításához, különösen a közös biztonság- és 
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védelempolitika képességfejlesztési tervével összefüggésben; és

ca) a vállalkozások közötti határokon átnyúló új együttműködés megteremtésének 

előmozdítása; és

d) életképesség, elsősorban a kedvezményezettek részéről annak bizonyításával, hogy a 

támogatható tevékenység költségeinek fennmaradó részét egyéb finanszírozási 

eszközökkel, például a tagállamok hozzájárulásaiból fedezik; és

da) a tevékenység teljes költségvetésének az Európai Unióban székhellyel rendelkező 

kkv-k – akár konzorciumi tagként, akár alvállalkozóként vagy az ellátási láncban 

található egyéb vállalkozásként való – részvételére fordított aránya; és

e) a 6. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában ismertetett tevékenységek esetén 

hozzájárulás az európai védelmi ipar versenyképességéhez, aminek bizonyítására a 

kedvezményezettek igazolják, hogy a tagállamok elkötelezték magukat a végtermék 

vagy -technológia összehangolt módon történő közös gyártása és beszerzése mellett, 

ideértve adott esetben az együttes közbeszerzést is. 

11. cikk

Finanszírozási mérték

(1) A program keretében biztosított uniós pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja 

meg a tevékenység összes, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 126. cikke értelmében 

vett elszámolható költségének 20%-át, ha prototípusgyártásról van szó. Minden 

egyéb esetben a tevékenység összes elszámolható költségének erejéig nyújtható 

támogatás.

(2) A 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott kedvezményezett által kialakított 

tevékenység 10 százalékponttal magasabb finanszírozási mértékben részesülhet.

(2a) A 6. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek további 10 százalékponttal 

megemelt támogatási mértékben részesülhetnek, amennyiben a teljes elszámolható 

költség legalább 15%-át az Unióban alapított kkv-k számára különítik el. Ez a 

megemelt finanszírozási mérték tovább emelhető a tevékenység elszámolható 

költségeinek a tevékenységben részt vevő, kkv-nak nem minősülő vállalkozások 
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alapítási helye szerinti tagállamoktól eltérő tagállamokban alapított kkv-k számára 

elkülönített százalékos aránya kétszeresének megfelelő százalékos aránnyal.

(2b) A 6. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek további 10 százalékponttal 

megemelt támogatási mértékben részesülhetnek, amennyiben a teljes elszámolható 

költség legalább 30%-át az Unióban székhellyel rendelkező közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok számára különítik el.

(2c) Az elszámolható közvetett költségek összege az alvállalkozói szerződésekre fordított 

támogatható közvetlen költségek nélkül számított teljes elszámolható közvetlen 

költség 25%-ával egyenlő.

(2d) A program keretében biztosított uniós pénzügyi támogatás, beleértve a magasabb 

finanszírozási mértéket is, nem fedezheti a tevékenység elszámolható költségeinek 

több mint 100%-át.

12. cikk

Tulajdonjog és szellemi tulajdonjogok

(1) Az Unió nem tulajdonosa a tevékenységből származó termékeknek vagy 

technológiáknak, és a tevékenységhez tartozó szellemi tulajdonjogokra – a 

licencjogokat is beleértve – sem tarthat igényt. 

(1a) A program keretében támogatásban részesülő tevékenységek végső eredményei 

nem állhatnak harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet ellenőrzése 

vagy korlátozása alatt.

(1b) Amennyiben az uniós támogatást egy tanulmányra irányuló közbeszerzés 

formájában nyújtják, minden tagállam számára, kifejezett kérés esetén, biztosítani 

kell a tanulmány díjmentes, nem kizárólagos használati jogát.

12a. cikk

Általános transzferengedélyek
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(1) E program alkalmazásában a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 

5. cikkét kell alkalmazni.

(2) E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül e cikk (1) bekezdését az uniós 

intézményekre, szervekre és ügynökségekre, valamint értelemszerűen az e rendelet 

4. cikkének (4) bekezdésében említett projektvezetőkre kell alkalmazni.

13. cikk

Munkaprogram

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a program idejére szóló kétéves 

munkaprogram létrehozása tekintetében. ▌A munkaprogramnak összhangban kell 

lennie a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel.

(2) A munkaprogramban részletesen meg kell határozni a program keretében 

finanszírozható projektkategóriákat. E kategóriáknak összhangban kell lenniük a 2. 

cikk b) pontjában említett védelmi képességbeli prioritásokkal. A 

munkaprogramnak egy kifejezetten a kkv-knak szóló projektkategóriát is 

tartalmaznia kell.

(3) A munkaprogramnak biztosítania kell, hogy a teljes költségvetés legalább 15%-ából 

olyan tevékenységeket támogassanak, amelyek lehetővé teszik a kkv-k és a közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok értékláncokba való határon átnyúló integrálását.

14. cikk

Odaítélési eljárás

(1) A program végrehajtása során az uniós forrásokat a 966/2012/EU, Euratom 

rendeletnek és az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek2 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/43/EK irányelve a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek 
egyszerűsítéséről (HL L 146., 2009.6.10., 1. o.).

2 A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 
Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól 
(HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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megfelelően kiírt pályázati felhívásokat követően lehet odaítélni.

(2) A pályázati felhívás nyomán benyújtott ajánlatokat a Bizottság független, a 

tagállamok lehető legszélesebb köréből, átlátható eljárás alapján, az 

érdekütközésekből adódó összeférhetetlenségek figyelembe vételével kiválasztott 

uniós nemzeti szakértők közreműködésével értékeli a 10. cikkben szereplő odaítélési 

szempontok alapján. 

(3) A Bizottság minden felhívást követően végrehajtási jogi aktus útján ítéli oda a 

kiválasztott tevékenységek finanszírozási forrásait. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében 

kell elfogadni. 

15. cikk

Éves részletek

A Bizottság a költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatokat éves részletekre is 

feloszthatja.

16. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 

értelmében vett bizottság. Az Európai Védelmi Ügynökséget és az Európai 

Parlamentet fel kell kérni, hogy megfigyelőként járuljon hozzá a bizottság 

munkájához.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni.

16a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 13. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása kétéves időtartamra szól ...-tól/-től [e 
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rendelet hatálybalépésének időpontja] kezdődő hatállyal.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi 

időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban 

foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt 

szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 13. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem 

a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

17. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

(1) A Bizottság rendszeresen nyomon követi a program végrehajtását, és a 966/2012/EU 

rendelet 38. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerint évente jelentést készít a 

teljesítés helyzetéről. Ennek érdekében a Bizottság meghozza a nyomon követéshez 

szükséges intézkedéseket.

(2) Az Unió jövőbeli eredményesebb és hatékonyabb szakpolitikai fellépéseinek 

támogatása érdekében a Bizottság visszamenőleges értékelő jelentést készít, amelyet 

megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésben a tagállamokkal és 
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a legfontosabb érdekelt felekkel folytatott megfelelő konzultációk alapján értékelni 

kell mindenekelőtt a 2. cikkben meghatározott célkitűzések teljesítésének helyzetét. 

A jelentésben elemezni kell továbbá a ▌program keretében megvalósított 

projektekben való határokon átnyúló részvételt, többek között a kkv-k és a közepes 

piaci tőkeértékű vállalatok részéről, továbbá a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű 

vállalatok integrálását a globális értékláncba. A jelentésnek információt kell 

tartalmaznia a kedvezményezettek származási országáról és – amennyiben ez 

technikailag megvalósítható – a finanszírozás vállalkozások és tagállamok közötti 

megoszlásáról.

(2a) A (2) bekezdésben említett jelentés megoldásokat javasol az Unió harmadik 

országbeli szervezetek termékeitől és technológiáitól – különösen az e rendelet 

végrehajtása során feltártaktól – való függésének mérséklésére.

(2b) A Bizottság adott esetben e program vége előtt megfelelő idővel egy új védelmi ipari 

fejlesztési programra és annak többéves pénzügyi kereten belüli megfelelő 

finanszírozására irányuló jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

18. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel – csalás, korrupció és más jogellenes 

cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, 

szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével 

vagy adott esetben visszaszolgáltatásával, valamint szükség esetén hatékony, arányos 

és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal – biztosítja, hogy az 

Európai Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott fellépések 

végrehajtása során ne sérüljenek.

(2) A Bizottság és a Számvevőszék a dokumentumok alapján és a helyszínen is jogosult 

könyvvizsgálatot vagy – nemzetközi szervezetek esetén, a velük kötött megállapodás 

szerint – ellenőrzéseket tartani a támogatások kedvezményezettjei, valamint azon 

vállalkozók és alvállalkozók vonatkozásában, akik a rendelet alapján uniós 

forrásokban részesültek.

(3) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai 
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parlamenti tanácsi rendelet1 és a 2185/96 Euratom, EK tanácsi rendelet2 

rendelkezéseinek és eljárásainak megfelelően vizsgálatokat, egyebek mellett 

helyszíni ellenőrzéseket és szemléket tarthat annak megállapítására, hogy történt-e az 

e rendelet alapján finanszírozott támogatási megállapodással, támogatási határozattal 

vagy szerződéssel kapcsolatban olyan csalás, korrupciós vagy más jogellenes 

cselekmény, amely az Unió pénzügyi érdekeit sérti.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon 

lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom 
rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, 
valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

2 A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a 
Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 
1996.11.15., 2. o.). 


