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Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt 
ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 173. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
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pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2, 

ņemot vērā 1992. gada 3. septembra Ķīmisko ieroču konvenciju (CWC),

ņemot vērā 1972. gada 10. aprīļa Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju (BTIK),

ņemot vērā 2005. gada 27. jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču 
tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, 
necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai3,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) 2016. gada 30. novembrī pieņemtajā Eiropas Aizsardzības rīcības plānā Komisija ir 
apņēmusies papildināt, vairot un nostiprināt dalībvalstu sadarbiskos centienus 
aizsardzības spēju attīstīšanā, lai reaģētu uz drošības problēmām, kā arī veicināt 
▌aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, inovētspēju un efektivitāti visā Savienībā. 
Konkrēti, Komisija ierosināja izveidot Eiropas Aizsardzības fondu, lai atbalstītu 
ieguldījumus kopīgā pētniecībā un aizsardzības ekipējuma un tehnoloģiju kopīgā 
izstrādē, tādējādi sekmējot sinerģijas un izmaksu lietderību, un lai veicinātu 
dalībvalstu aizsardzības ekipējuma kopīgu iegādi un uzturēšanu. Minētais fonds 
papildinātu šim nolūkam jau izmantotus valsts budžeta līdzekļus, un tam būtu 
jāstimulē dalībvalstis sadarboties un ieguldīt vairāk līdzekļu aizsardzībā. Fonds 
atbalstītu sadarbību visā aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju attīstības cikla laikā. 

(1a) Lai izveidotu efektīvu Eiropas aizsardzības ekipējuma tirgu, kā arī nodrošinātu šai 
programmai reālu ietekmi, ir izšķiroši svarīgi, lai būtu izpildīti galvenie regulatīvie 
priekšnoteikumi, it sevišķi — pilnībā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/81/EK4.

(2) Lai palīdzētu uzlabot Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, inovētspēju 
un efektivitāti un Savienības stratēģisko autonomiju un nostiprinātu Savienības 
stratēģisko autonomiju, būtu jāizveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 
programma (turpmāk “programma”). Programmai vajadzētu būt vērstai uz Savienības 
aizsardzības rūpniecības konkurētspējas uzlabošanu, kas palīdzēs uzlabot aizsardzības 
spējas, tostarp kiberaizsardzību, atbalstot sadarbību starp dalībvalstīm un Eiropas 
uzņēmumiem, tostarp MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, aizsardzības 
ražojumu un tehnoloģiju izstrādes posmā. Izstrādes posms, kas seko pētniecības un 
tehnoloģiju posmam, ir saistīts ar ievērojamu risku un izmaksām, kas kavē pētījumu 
rezultātu turpmāku izmantošanu un nelabvēlīgi ietekmē Savienības aizsardzības 

1 OV C […], […], […]. lpp.
2 OV C […], […], […]. lpp.
3 OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/81/EK, ar kuru 

koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 
darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības (OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.).
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rūpniecību. Atbalstot izstrādes posmu, programma ļautu labāk izmantot aizsardzības 
pētniecības rezultātus; tas palīdzētu stiprināt saikni starp pētniecību un ražošanu, kā arī 
veicinātu visu veidu inovāciju, jo līdzās aizsardzības jomā panāktajiem rezultātiem 
varētu būt gaidāma arī pozitīva ietekme civilajā jomā. Programmai būtu jāpapildina 
darbības, ko veic saskaņā ar LESD 182. pantu, un tā neaptver aizsardzības 
izstrādājumu un tehnoloģiju ražošanu.

(3) Lai aizsardzības rūpniecībā labāk izmantotu apjomradītus ietaupījumus, programmai 
būtu jāatbalsta sadarbība starp uzņēmumiem aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 
izstrādes jomā, tādējādi veicinot aizsardzības sistēmu standartizāciju un vienlaikus 
uzlabojot to sadarbspēju. Lai veicinātu atklātu un godīgu iekšējo tirgu, programmai 
būtu spēcīgi jāatbalsta MVU pārrobežu līdzdalība un jāatvieglo sadarbības attīstība 
starp jauniem partneriem. 

(4) Programmai būtu jāaptver divu gadu laikposms no 2019. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim, minētajam laikposmam nosakot finansējuma apjomu 
programmas īstenošanai. 

(4a) Lai programmu finansētu no Savienības vispārējā budžeta, tam būtu jāparedz 
EUR 500 miljoni pašreizējās cenās. Ņemot vērā to, ka programma ir jauna 
iniciatīva, kas netika paredzēta laikā, kad tika izstrādāta daudzgadu finanšu shēma 
(DFS) 2014.–2020. gadam1, un lai izvairītos no tā, ka tiek negatīvi ietekmēta 
pašreizējo daudzgadu programmu finansēšana, šī summa būtu jāpiesaista tikai no 
nepiešķirtu līdzekļu rezerves daudzgadu finanšu shēmas maksimālo apmēru robežās 
un/vai, izmantojot atbilstīgus DFS īpašos instrumentus. Galīgā summa būtu 
jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadējā budžeta procedūrā.

(5) Programma būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/20122. Finansējumu jo īpaši drīkst piešķirt dotāciju veidā. 
Attiecīgos gadījumos drīkst izmantot finanšu instrumentus vai publisko iepirkumu, 
ņemot vērā finansējuma apvienošanas mehānismus.

(6) Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par programmas īstenošanu. ▌

(7) Ņemot vērā nozares specifiku, praksē nekādi sadarbības projekti starp uzņēmumiem 
netiks uzsākti, ja dalībvalstis pirms tam nebūs vienojušās šādus projektus atbalstīt. 
Kad saistībā ar kopējās drošības un aizsardzības politikas Spēju attīstības plānu ir 
definētas kopējo aizsardzības spēju prioritātes ▌un ņemtas vērā arī atbilstošas 
sadarbiskas iniciatīvas reģionālā mērogā, dalībvalstis nosaka un konsolidē 
aizsardzības prasības un definē projekta tehniskās specifikācijas. Dalībvalstīm būtu 
jāieceļ projekta vadītājs, kura uzdevums ir vadīt ar sadarbības projekta izstrādi saistīto 
darbu. Pirms līdzekļi par atbalsttiesīgas darbības veikšanu tiek pārskaitīti 
maksājuma saņēmējam, Komisijai būtu jāapspriežas ar projekta vadītāju par 

1 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 
26.10.2012., 1. lpp.).
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darbības īstenošanā gūtajiem panākumiem, lai projekta vadītājs varētu nodrošināt, 
ka saņēmēji ievēro termiņus. 

▌(9) Savienības finansiālajam atbalstam nevajadzētu ietekmēt ražojumu, ekipējuma vai 
tehnoloģiju eksportu un dalībvalstu rīcības brīvību ar aizsardzību saistītu ražojumu 
eksporta politikā. Savienības finansiālajam atbalstam nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu 
ar aizsardzību saistītu ražojumu eksporta politiku, kas ir noteikta Padomes Kopējā 
nostājā 944/2008/KĀDP1.  

(10) Programmas mērķis ir atbalstīt Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un 
efektivitāti, mazinot riskus sadarbības projektu izstrādes posmā, tāpēc atbalsttiesīgām 
vajadzētu būt darbībām, kas saistītas ar aizsardzības ražojuma vai tehnoloģijas izstrādi, 
proti, kopēju tehnisko specifikāciju definēšanai, projektēšanai, prototipa izgatavošanai, 
testēšanai, kvalifikācijai, sertifikācijai, kā arī priekšizpētei un citiem atbalsta 
pasākumiem. Tas attieksies arī uz tādu jau esošu aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 
uzlabošanu, kuras ir izstrādātas Savienībā, tostarp to sadarbspēju. 

(11) Ņemot vērā, ka programma ir īpaši vērsta uz uzņēmumu sadarbības uzlabošanu starp 
dalībvalstīm, darbībai vajadzētu būt tiesīgai saņemt finansējumu programmas ietvaros 
tikai tad, ja to sadarbojoties īsteno vismaz trīs uzņēmumi, kas atrodas vismaz trijās 
dažādās dalībvalstīs. 

(12) Pārrobežu sadarbību aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju izstrādē bieži ir kavējušas 
grūtības vienoties par kopējām tehniskajām specifikācijām vai standartiem un 
veicināt sadarbspēju. Kopēju tehnisko specifikāciju vai standartu neesība vai 
ierobežotais līmenis ir novedis pie lielākas sarežģītības, dublēšanās, kavējumiem un 
pārmērīgām izmaksām izstrādes posmā. Vienošanās par kopējām tehniskajām 
specifikācijām vai standartiem būtu jāizvirza par galveno priekšnoteikumu Savienības 
atbalstam saskaņā ar šo programmu. Saskaņā ar šo programmu atbalsttiesīgām 
vajadzētu būt arī darbībām, kuru mērķis ir atbalstīt tehnisko specifikāciju vai 
standartu kopīgu noteikšanu.

(13) Tā kā programmas mērķis ir uzlabot Savienības aizsardzības rūpniecības 
konkurētspēju un efektivitāti, tādējādi veicinot Savienības stratēģisko autonomiju, 
tiesīgām saņemt atbalstu vajadzētu būt tikai vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un kuras atrodas dalībvalstu vai to valstspiederīgo faktiskā kontrolē. 
Atbalsttiesīgas var būt arī citas vienības, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un 
neatrodas dalībvalstu vai to valstspiederīgo faktiskā kontrolē, ja no programmas 
finansētas darbības īstenošanas nolūkos ir izveidoti mehānismi, ar kuriem tiek 
nodrošināts, ka trešā valsts vai trešās valsts vienība faktiski nekontrolē uzņēmumu 
un netiek pieļauta to piekļuve ar darbību saistītai sensitīvai informācijai. 
Uzņēmumam būtu jāsniedz Komisijai vajadzīgie pierādījumi par to, ka 
nepieciešamie mehānismi ir ieviesti. Lai novērtētu to, kurš faktiski kontrolē 
uzņēmumu, ir nepieciešams noteikt to, kur un kā tiek pieņemti stratēģiski komerciāli 
lēmumi. Tam ir vajadzīga uzņēmuma pārvaldības analīze, kas būtu jāveic, 
pamatojoties uz pārskatu par tā darbību. Būtu jāizvērtē arī citi aspekti, kas var 

1 Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido 
kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).
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ietekmēt lēmumu pieņemšanu par stratēģiskiem ekonomiskiem jautājumiem, 
piemēram, akcionāru tiesībām, finanšu saiknēm un tirdzniecisko sadarbību starp 
uzņēmumu un akcionāriem trešās valstīs. Turklāt, lai nodrošinātu Savienības un tās 
dalībvalstu būtisku aizsardzības un drošības interešu aizsardzību, infrastruktūra, 
iekārtas, aktīvi un resursi, kurus saņēmēji un apakšuzņēmēji izmanto saskaņā ar 
programmu finansētām darbībām, nevar atrasties trešo valstu teritorijā. Materiālajiem 
un nemateriālajiem resursiem un cilvēkresursiem vajadzētu būt brīvi 
izmantojamiem, un tiem nebūtu jāpiemēro uz trešām valstīm attiecināti 
ierobežojumi. 

(14) Atbalsttiesīgās darbības, kas izstrādātas saistībā ar pastāvīgo strukturēto sadarbību 
Savienības iestāžu sistēmā, nodrošinātu pastāvīgu uzlabotu sadarbību starp 
uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs un tādējādi tieši veicinātu programmas mērķu 
sasniegšanu. Tādējādi šādi projekti, un jo īpaši projekti, kuros piedalās ievērojams 
skaits MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu, it sevišķi pārrobežu MVU, būtu 
tiesīgi uz paaugstinātu finansējuma likmi.

(14a) Atbalsttiesīgas darbības, kas izstrādātas, piedaloties ievērojamam skaitam MVU, un 
kas atbalsta piegādes ķēdes atvēršanu, tiešā veidā veicina programmas mērķu 
sasniegšanu.

(15) Ja kāds uzņēmumu konsorcijs vēlas piedalīties atbalsttiesīgā darbībā saskaņā ar 
programmu un Savienības finansiālo palīdzību ir paredzēts piešķirt dotācijas, finanšu 
instrumenta vai publiskā iepirkuma veidā, konsorcijam viens no saviem locekļiem 
būtu jāieceļ par koordinatoru, kas būtu galvenais kontaktpunkts saziņai ar Komisiju.

(16) Inovācijas un tehnoloģiju izstrādes veicināšanai Savienības aizsardzības rūpniecībā 
būtu jāļauj uzturēt un attīstīt prasmes un zinātību Savienības aizsardzības 
rūpniecībā un jādod ieguldījums Savienības tehnoloģiskās un rūpnieciskās 
autonomijas nostiprināšanā. Turklāt tai būtu jānotiek Savienības drošības interesēm 
atbilstošā veidā. Tādējādi starp atbalsta piešķiršanas kritērijiem vajadzētu būt darbības 
devumam šo interešu un to aizsardzības spēju prioritāšu sasniegšanā, par kurām 
dalībvalstis ir vienojušās. Savienībā kopīgās aizsardzības spēju prioritātes galvenokārt 
nosaka Spēju attīstības plānā. Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra 
sanāksmē tika uzsvērts, ka ir svarīgi nodrošināt pamatspējas un risināt būtiskas 
nepilnības, īstenojot konkrētus projektus tādās jomās kā tālvadības gaisa kuģi, 
degvielas uzpilde lidojumā, satelītsakari un kibertelpa. Turklāt Komisija 2016. gada 
30. novembra paziņojumā “Eiropas Aizsardzības rīcības plāns” ir uzsvērusi 
nepieciešamību maksimāli palielināt civilā un militārā sektora sinerģiju, tostarp 
tādās jomās kā kosmosa politika, kiberdrošība, kiberaizsardzība un jūras drošība. 
Attiecīgu prioritāšu īstenošana, izmantojot ciešāku sadarbību, tiks atbalstīta ar citiem 
Savienības procesiem, piemēram, koordinēto ikgadējo pārskatu par aizsardzību 
(CARD) un pastāvīgo strukturēto sadarbību. Attiecīgos gadījumos var ņemt vērā arī 
reģionālas vai starptautiskas sadarbības iniciatīvas, piemēram, NATO kontekstā, ar 
nosacījumu, ka tās kalpo Savienības drošības un aizsardzības interesēm un nevienai 
dalībvalstij nav liegts tajās piedalīties.

(16a) Dalībvalstis gan katra atsevišķi, gan kopīgi strādā pie bezpilota gaisa kuģu, 
transportlīdzekļu un kuģu izstrādes, ražošanas un operatīvās izmantošanas. 
Operatīvajā izmantošanā ietilpst uzbrukumi militāriem mērķiem. Pētniecība un 
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izstrāde, kas saistīta ar šādu sistēmu — gan militāru, gan civilu — izstrādi, tiek 
atbalstīta ar ES līdzekļiem, un ir plānots, ka tas turpināsies arī nākotnē, iespējams, 
arī šīs programmas satvarā. Šīs regulas noteikumi nekādi nekavē saskaņā ar to 
izstrādāto tehnoloģiju vai ražojumu likumīgu izmantošanu.

(17) Lai nodrošinātu, ka finansētās darbības ir dzīvotspējīgas, dalībvalstu apņemšanās 
efektīvi piedalīties to finansēšanā būtu jānosaka par vienu no kritērijiem atbalsta 
piešķiršanai šādām darbībām un jāfiksē rakstiski.

(18) Lai nodrošinātu, ka finansētās darbības veicina Eiropas aizsardzības rūpniecības 
konkurētspēju un efektivitāti, tām vajadzētu būt orientētām uz tirgu un balstītām uz 
pieprasījumu, tostarp arī divējāda lietojuma tehnoloģiju gadījumā, tiecoties 
konsolidēt pieprasījumu Eiropas aizsardzības jomā. Tāpēc piešķiršanas kritērijos 
būtu jāņem vērā fakts, ka dalībvalstis jau ir apņēmušās, iespējams — saskaņoti, kopīgi 
ražot un iepirkt galīgo ražojumu vai tehnoloģiju.

(19) Savienības finansiālajam atbalstam, ko sniedz saskaņā ar šo programmu, nevajadzētu 
pārsniegt 20 % no darbības kopējām atbalsttiesīgajām izmaksām, ja tā attiecas uz 
prototipu izgatavošanu, kas mēdz būt izstrādes posma visdārgākā darbība. Taču būtu 
sedzamas visas citu izstrādes posma darbību atbalsttiesīgās izmaksas. 

(20) Savienības atbalsta mērķis ir uzlabot nozares konkurētspēju, un tas attiecas tikai uz 
konkrēto izstrādes posmu, tādēļ Savienībai nevajadzētu būt īpašuma tiesībām vai 
intelektuālā īpašuma tiesībām uz ražojumiem vai tehnoloģijām, kas izstrādāti ar 
finansētajām darbībām. Piemērojamo intelektuālā īpašuma tiesību režīmu saņēmēji 
noteiks līgumā. Turklāt trešai valstij vai trešās valsts vienībai nebūtu jāierobežo 
programmas finansētu darbību rezultāti.

(21) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz divu gadu darba programmas 
pieņemšanu saskaņā ar programmas mērķiem, jo īpaši konkurētspējas uzlabošanas 
mērķi. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu1. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi 
ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 
Ņemot vērā Savienības politiku attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), kas tiek uzskatīti par būtisku faktoru ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, 
darbvietu radīšanas un sociālās integrācijas nodrošināšanai Savienībā, kā arī to, ka 
atbalstītajām darbībām parasti būs nepieciešama starpvalstu sadarbība, ir svarīgi, lai 
darba programmā būtu atspoguļota un lai ar to tiktu veicināta šāda MVU atklāta, 
nediskriminējoša un pārredzama pārrobežu dalība, no kopējā budžeta paredzot 
vismaz 15 % līdzekļu šādai darbībai, kas ļaus MVU iekļauties darbību vērtības ķēdēs. 
Šai kopējai budžeta līdzekļu daļai būtu jāsniedz labums arī uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu. Viena projektu kategorija būtu jāparedz konkrēti MVU.

1 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
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(21a) Visās darbībās, kas tiek veiktas programmas satvarā, iesaistās vienības no vismaz 
trim dalībvalstīm. Izmantojot šīs programmas īstenošanā vispārēju sūtījumu licenču 
sistēmu, tiktu ievērojami samazinātas administratīvās izmaksas, ko radītu 
dalībnieku veikti savstarpēji sūtījumi. Tādēļ dalībvalstīm saistībā ar šo programmu 
būtu jāizdod vispārējas sūtījumu licences. Gadījumos, kad tas nepieciešams 
programmas darbības nolūkos, šādās licencēs būtu jāietver Savienības iestādes, 
struktūras un aģentūras, kā arī projektu vadītāji.

(21b) Lai nodrošinātu programmas sekmīgu īstenošanu, Komisijai būtu jācenšas uzturēt 
dialogu ar plašu Eiropas rūpniecības pārstāvju loku, tostarp ar MVU un 
aizsardzības nozarē netradicionāliem piegādātājiem.

(22) Lai varētu izmantot Eiropas Aizsardzības aģentūras īpašās zināšanas aizsardzības 
jomā, dalībvalstu komitejā tai tiks piešķirts novērotāja statuss. Arī Eiropas Ārējās 
darbības dienestam būtu jāpalīdz dalībvalstu komitejai. 

(22a) Eiropas Parlamentam būtu jāpiešķir novērotāja statuss dalībvalstu komitejā.

(23) Lai varētu izraudzīties darbības, kas finansējamas saskaņā ar programmu, Komisijai 
▌būtu jāorganizē Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 paredzētie uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus. Pēc saņemto priekšlikumu izvērtēšanas ar tādu neatkarīgu 
ekspertu palīdzību, kuri atlasīti, pamatojoties uz pārredzamu procesu, Komisija 
izvēlēsies saskaņā ar programmu finansējamās darbības. Attiecībā uz ekspertiem 
Komisijai būtu jānodrošina, ka tiek stingri piemēroti tās atbilstīgie noteikumi par 
izvairīšanos no interešu konfliktiem. Turklāt tai būtu jācenšas nodrošināt, lai šie 
eksperti tiktu izraudzīti no pēc iespējas lielāka dalībvalstu skaita. Lai nodrošinātu 
vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz darba programmas pieņemšanu un īstenošanu, kā arī attiecībā uz 
finansējuma piešķiršanu izraudzītām darbībām. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(24) Ņemot vērā iepriekš minēto īstenošanas aktu būtisko ietekmi uz pamatakta īstenošanu, 
to pieņemšanā būtu jāizmanto pārbaudes procedūra.

(25) Programmas beigās Komisijai būtu jāsagatavo īstenošanas ziņojums, vērtējot 
finansēšanas darbības finansiālās īstenošanas rezultātu un, ja iespējams, ietekmes 
izteiksmē. Ziņojumā būtu jāanalizē arī MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu 
pārrobežu dalība programmas projektos, kā arī MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
kapitālu dalība globālajā vērtības ķēdē. Tajā būtu jāiekļauj informācija par līdzekļu 
saņēmēju izcelsmi un programmas satvarā piešķirtā finansējuma sadalījumu pa 
uzņēmumiem un dalībvalstīm, ja tas ir tehniski iespējams. Visbeidzot, attiecībā uz 
Eiropas Aizsardzības fonda pētniecības atzaru Komisijai būtu jānāk klajā ar 
risinājumiem par to, kā samazināt Savienības atkarību no trešo valstu vienību 
ražojumiem un tehnoloģijām, jo īpaši tiem, kas konstatēti šīs regulas īstenošanas 
laikā.

(25a) Risinot sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 
2020. gada, ir nepieciešams paredzēt stabilu satvaru šādām darbībām, cita starpā 
izveidojot atsevišķu budžeta pozīciju un nosakot piemērotus īstenošanas pasākumus.
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(25b) Komisijai un dalībvalstīm būtu jānodrošina pēc iespējas plašāka programmas 
sekmēšana, lai palielinātu tās efektivitāti un tādējādi uzlabotu aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēju un dalībvalstu aizsardzības spējas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek izveidota Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma (turpmāk 
“programma”) Savienības rīcībai laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

2. pants

Mērķi

Programmai ir šādi mērķi:

a) veicināt ▌aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, efektivitāti un inovētspēju 
visā Savienībā un tādējādi sekmēt Savienības stratēģisko autonomiju, 
atbalstot Savienības teritorijā īstenotas darbības izstrādes posmā;

b) atbalstīt un stiprināt dalībvalstu sadarbību un sadarbību, tostarp pārrobežu 
sadarbību, starp uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus un 
uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, tehnoloģiju vai ražojumu izstrādes jomā 
saskaņā ar aizsardzības spēju prioritātēm, par kurām vienojušās Savienības 
dalībvalstis, jo īpaši saistībā ar kopējās drošības un aizsardzības politikas 
Spēju attīstības plānu, lai izvairītos no dublēšanās un stiprinātu aizsardzības 
rūpniecības vērtības ķēdes, tādējādi veicinot jaunu pārrobežu sadarbību 
starp uzņēmumiem;

c) veicināt aizsardzības pētniecības rezultātu labāku izmantošanu un palīdzēt 
stiprināt saikni starp pētniecību un izstrādi, tādējādi atbalstot — cita starpā, ja 
vajadzīgs, ar konsolidāciju — Savienības aizsardzības rūpniecības 
konkurētspēju iekšējā un pasaules tirgū;

ca) veicināt aizsardzības sistēmu standartizāciju un sadarbspēju, tādējādi ļaujot 
dalībvalstīm panākt nozīmīgus apjomradītus ietaupījumus. 

Šīs regulas nolūkos b) punktā minētie uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu ir uzņēmumi, kuri 
nav MVU un kuru darbinieku skaits nepārsniedz 3000 personas. Darbinieku skaitu 
aprēķina saskaņā ar Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK1 pielikuma I sadaļas 3., 4., 5. un 
6. pantu.

3. pants

Budžets

Summa programmas īstenošanai 2019.–2020. gadā ir EUR 500 miljoni faktiskajās cenās, un 
šis finansējums piesaistāms tikai un vienīgi no nepiešķirtu līdzekļu rezervēm 2014.–2020. 

1 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).
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gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) maksimālo apmēru robežās un/vai, izmantojot 
atbilstīgus DFS īpašos instrumentus.

4. pants

Vispārīgi finansēšanas noteikumi

1. Savienības finansiālo atbalstu drīkst sniegt, izmantojot Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 paredzētos finansēšanas veidus, jo īpaši dotācijas un attiecīgos 
gadījumos finanšu instrumentus un publisko iepirkumu, tostarp izmantojot 
finansējuma apvienošanas mehānismus.

▌

2. Šā panta 1. punktā minētos finansēšanas veidus un īstenošanas metodes izvēlas, 
pamatojoties uz iespējām ar tiem sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, īpaši ņemot vērā pārbaužu izmaksas, administratīvo slogu un interešu 
konflikta risku.

3. Savienības finansiālo atbalstu ▌īsteno Komisija, kā paredzēts Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

4. ▌Dalībvalstis ieceļ projekta vadītāju. Pirms maksājuma atbalsttiesīgajiem 
saņēmējiem Komisija apspriežas ar projekta vadītāju par darbības īstenošanā 
gūtajiem panākumiem.

5. pants

Finanšu instrumentu veidi

1. Lai atvieglotu finansējuma pieejamību vienībām, kas īsteno darbības saskaņā ar 
6. pantu, drīkst izmantot finanšu instrumentus, kas izveidoti saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 VIII sadaļu.

2. Drīkst izmantot šādu veidu finanšu instrumentus:

a) kapitālieguldījumus vai kvazikapitāla ieguldījumus;

b) aizdevumus vai garantijas;

c) riska dalīšanas instrumentus.

6. pants

Atbalsttiesīgās darbības

1. Saņēmēju darbībām izstrādes posmā, kuras ietver gan jaunu ražojumu un tehnoloģiju 
izstrādi, gan esošo ražojumu un tehnoloģiju modernizēšanu Savienības teritorijā, 
programma sniedz atbalstu, kas attiecas uz:
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a) aizsardzības ražojuma, materiālas vai nemateriālas sastāvdaļas vai tehnoloģijas 
projektēšanu, kā arī tehniskajām specifikācijām, pēc kurām tāds projekts ir 
izstrādāts;

b) aizsardzības ražojuma, materiālas vai nemateriālas sastāvdaļas vai tehnoloģijas 
prototipa radīšanu. Prototips ir ražojuma vai tehnoloģijas modelis, kas var 
demonstrēt elementa veiktspēju ekspluatācijas vidē;

c) aizsardzības ražojuma, materiālas vai nemateriālas sastāvdaļas vai tehnoloģijas 
testēšanu;

d) aizsardzības ražojuma, materiālas vai nemateriālas sastāvdaļas vai tehnoloģijas 
kvalifikāciju; kvalifikācija ir viss process, kurā pierāda, ka 
ražojuma/sastāvdaļas/tehnoloģijas konstrukcija atbilst noteiktajām prasībām. 
Šis process sniedz objektīvus pierādījumus, ka ir izpildītas konkrētas 
konstruktīvās prasības;

e) aizsardzības ražojuma vai tehnoloģijas sertifikācija. Sertifikācija ir process, 
kurā valsts iestāde apliecina, ka ražojums/sastāvdaļa/tehnoloģija atbilst 
piemērojamajiem noteikumiem;

f) izpēte, piemēram, priekšizpēte un papildinošie pasākumi.

2. Darbību sadarbojoties veic vismaz trīs uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību vismaz 
trijās dažādās dalībvalstīs. Vismaz trīs uzņēmumus, kas ir atbalsta saņēmēji, tieši vai 
netieši faktiski nekontrolē viena un tā pati vienība, kā arī tie nekontrolē viens otru.

3. Šā panta 2. punktā minētā “faktiska kontrole” ir attiecības, ko veido tiesības, līgumi 
vai citi līdzekļi, kas atsevišķi vai kopā un, ņemot vērā attiecīgus faktiskus vai 
juridiskus apsvērumus, dod iespēju tieši vai netieši izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, jo 
īpaši ar:

a) tiesībām izmantot visus uzņēmuma aktīvus vai daļu no tiem;

b) tiesībām vai līgumiem, kas dod izšķirošu ietekmi uz uzņēmumu struktūru 
sastāvu, balsošanu vai lēmumiem vai citādi dod izšķirošu ietekmi uzņēmuma 
darbības vadīšanā. 

4. Ja tas ir saistīts ar darbībām, kas noteiktas 1. punkta b) līdz f) apakšpunktā, darbībai 
ir jāpamatojas uz kopīgām tehniskajām specifikācijām, tādējādi stiprinot sistēmu 
standartizāciju un sadarbspēju.

4.a Atbalsts netiek piešķirts, lai veiktu ar ražojumiem saistītas darbības, kas attiecas uz 
masu iznīcināšanas ieročiem un ar tiem saistītām kaujas galviņu tehnoloģijām, ar 
ražojumiem saistītas darbības, kas attiecas uz aizliegtiem ieročiem un munīciju, 
ieročiem, kas neatbilst starptautiskajām humanitārajām tiesībām, piemēram, 
kasešu munīciju saskaņā ar Konvenciju par kasešu munīciju, kājnieku mīnām 
saskaņā ar Konvenciju par kājnieku mīnu izmantošanas, uzglabāšanas, ražošanas 
un nodošanas aizliegumu un to iznīcināšanu, degbumbām saskaņā ar Parasto 
ieroču konvencijas III protokolu, kā arī pilnībā autonomiem ieročiem, ar kuriem 
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iespējams izdarīt uzbrukumus bez būtiskas cilvēka iejaukšanās, pieņemot lēmumus 
par mērķiem un uzbrukuma sākšanu.

7. pants

Atbalsttiesīgās vienības

1. Saņēmēji un to apakšuzņēmēji ir publiski vai privāti uzņēmumi, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un kurus faktiski nekontrolē trešā valsts vai trešās 
valsts vienība 6. panta 3. punkta nozīmē vai nu tieši, vai netieši, izmantojot vienu vai 
vairākus starpniekuzņēmumus. Turklāt visa infrastruktūra, iekārtas, aktīvi un 
resursi, ko dalībnieki, ieskaitot apakšuzņēmējus un citas trešās personas, izmanto 
programmas finansētās darbībās, visā darbības veikšanas laikā atrodas Savienības 
teritorijā. Trešā valsts vai trešās valsts vienība nekontrolē un neierobežo šo 
infrastruktūru, iekārtu, aktīvu un resursu izmantošanu.

1.a Gadījumā, ja darbības īstenošanas laikā mainās uzņēmuma faktiskā kontrole 
6. panta 3. punkta nozīmē, uzņēmums par to informē Komisiju, kas izvērtē, vai 
joprojām tiek ievēroti atbilstības kritēriji.

1.b Atkāpjoties no 1. punkta, uzņēmums, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuru 
tieši vai netieši, izmantojot vienu vai vairākus starpniekuzņēmumus, faktiski 
kontrolē trešā valsts vai trešās valsts vienība 6. panta 3. punkta nozīmē, var būt 
atbalsttiesīgs, ja no programmas finansētas darbības īstenošanas nolūkos ir ieviesti 
nepieciešamie mehānismi, ar kuriem tiek nodrošināta jo īpaši šādu nosacījumu 
kopuma izpilde:

a) netiek pieļauts, ka trešā valsts vai trešās valsts vienība faktiski kontrolē 
uzņēmumu;

b) tiek liegta piekļuve ar darbību saistītai sensitīvai informācijai un

c) līdzekļu saņēmējs patur no darbības izrietošas un tās rezultātā radušās 
intelektuālā īpašuma tiesības gan darbības īstenošanas laikā, gan pēc tās 
pabeigšanas, un tās netiek pakļautas trešās valsts vai trešās valsts vienības 
kontrolei vai ierobežojumiem.

Uzņēmums sniedz Komisijai vajadzīgos pierādījumus par to, ka nepieciešamie 
mehānismi ir ieviesti.

2. Ja 1. punktā minētais saņēmējs 6. pantā minēto darbību izstrādā pastāvīgas 
strukturētās sadarbības ietvaros, tas ir tiesīgs minētajai darbībai saņemt 11. panta 
2. punktā noteikto palielināto finansējumu.

2.b Ja Savienībā nav konkurētspējīgu un tūlītēji pieejamu alternatīvu un ja šāds 
izmantojums nav pretrunā Savienības un tās dalībvalstu drošības un aizsardzības 
interesēm, saņēmēji un to apakšuzņēmēji var izmantot aktīvus, infrastruktūru, 
iekārtas un resursus, kas atrodas vai tiek turēti ārpus dalībvalstu teritorijas vai ko 
kontrolē trešās valstis.



PE621.708/ 12

LV

Atbalsttiesīgas darbības īstenošanā saņēmēji un to apakšuzņēmēji var arī 
sadarboties ar uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus dalībvalstu teritorijas 
vai kas atrodas vienīgi trešo valstu vai trešo valstu vienību kontrolē, ja šāda 
sadarbība nav pretrunā Savienības un tās dalībvalstu drošības un aizsardzības 
interesēm. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas nav atbalsttiesīgas izmaksas un 
netiek finansētas no programmas.

8. pants

Pieteikuma iesniedzēju deklarācija

Katrs pieteikuma iesniedzējs rakstiski deklarē, ka pilnībā apzinās un izpilda piemērojamos 
valsts un Savienības tiesību aktus un noteikumus par darbībām aizsardzības jomā, tostarp 
Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, 
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei un attiecīgos valstu tiesību aktus par 
eksporta kontroli.

9. pants

Konsorcijs

1. Ja Savienības finansiālo atbalstu sniedz dotācijas veidā, tāda konsorcija dalībnieki, 
kas vēlas piedalīties darbībā, ieceļ vienu dalībnieku no sava vidus, kas darbojas par 
koordinatoru, un to norāda dotācijas nolīgumā. Koordinators ir galvenais 
kontaktpunkts starp konsorcija dalībniekiem attiecībās ar Komisiju vai attiecīgo 
finansēšanas struktūru, izņemot gadījumus, kad dotācijas nolīgumā norādīts citādi vai 
ja tas nepilda savus pienākumus saskaņā ar dotācijas nolīgumu. Savienības 
finansiālo atbalstu var sniegt arī finanšu instrumenta vai publiskā iepirkuma 
līguma veidā.

2. Tāda konsorcija locekļi, kurš piedalās darbībā, noslēdz iekšēju līgumu, kur saskaņā 
ar dotācijas nolīgumu nosaka savas tiesības un pienākumus attiecībā uz darbības 
īstenošanu, tostarp ar jauniem ražojumiem saistīto intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumu, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, kas paredzēti darba programmā 
vai uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

10. pants

Piešķiršanas kritēriji

Darbības, ko ierosina finansēt saskaņā ar programmu, izvērtē, ņemot vērā 2. pantā noteiktos 
mērķus un pamatojoties uz šādiem kumulatīviem kritērijiem:

a) izcilība, rūpnieciskais sniegums un spēja apliecināt ievērojamas priekšrocības 
salīdzinājumā ar pastāvošiem ražojumiem vai tehnoloģijām un

b) ieguldījums aizsardzības rūpniecības nozaru inovācijā un tehnoloģiskajā attīstībā un 
tādējādi Savienības rūpnieciskās un stratēģiskās autonomijas veicināšanā 
aizsardzības tehnoloģiju jomā, un

ba) ieguldījums aizsardzības jomas uzņēmumu konkurētspējā un izaugsmē visā 
Savienībā, un
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c) ieguldījums Savienības drošības un aizsardzības interešu stiprināšanā, uzlabojot 
aizsardzības tehnoloģijas, kas palīdz īstenot aizsardzības spēju prioritātes, par kurām 
Savienības dalībvalstis ir vienojušās, jo īpaši saistībā ar kopējās drošības un 
aizsardzības politikas Spēju attīstības plānu, un

ca) ieguldījums uzņēmumu jaunas pārrobežu sadarbības veidošanā, un

d) dzīvotspēja, jo īpaši, saņēmējiem pierādot, ka atbalsttiesīgās darbības atlikušās 
izmaksas tiek segtas no citiem finanšu līdzekļiem, piemēram, dalībvalstu iemaksām, 
un

da) darbības kopējā budžeta daļa, kas jāpiešķir MVU, kuri veic uzņēmējdarbību Eiropas 
Savienībā, dalībai vai nu kā konsorcija locekļiem, apakšuzņēmējiem vai citiem 
piegādes ķēdes uzņēmumiem, un

e) attiecībā uz 6. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā aprakstītajām darbībām — 
ieguldījums Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspējas veicināšanā, saņēmējiem 
pierādot, ka dalībvalstis ir apņēmušās saskaņotā veidā kopīgi ražot un iepirkt galīgo 
ražojumu vai tehnoloģiju, attiecīgos gadījumos izmantojot arī apvienoto iepirkumu. 

11. pants

Finansējuma likmes

1. Savienības finansiālā palīdzība, ko sniedz saskaņā ar programmu, nedrīkst pārsniegt 
20 % no visa atbalsttiesīgo izmaksu apmēra, ja tā saistīta ar prototipu izgatavošanu 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 126. panta nozīmē. Visos pārējos gadījumos 
palīdzība drīkst būt līdz pat darbības kopējām atbalsttiesīgajām izmaksām.

2. Darbībai, ko izstrādājis 7. panta 2. punktā minēts saņēmējs, finansējuma likmi drīkst 
palielināt par papildu 10 procentpunktiem.

2.a Finansējuma likmi darbībām, kas minētas 6. panta 1. punktā, drīkst palielināt par 
papildu 10 procentpunktiem, ja vismaz 15 % no kopējām atbalsttiesīgajām 
izmaksām ir radušās MVU, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Šo palielināto 
finansējuma likmi var vēl vairāk palielināt par procentu likmi, kura ir līdzvērtīga 
kopējām atbalsttiesīgajām darbības izmaksām divkāršā apmērā, ja tās ir radušās 
MVU, kuri veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, nevis tajās, kurās 
uzņēmējdarbību veic citi konsorcija uzņēmumi, kas nav MVU.

2.b Finansējuma likmi darbībām, kas minētas 6. panta 1. punktā, var palielināt par 
papildu 10 procentpunktiem, ja vismaz 30 % no kopējām atbalsttiesīgajām 
darbības izmaksām ir radušās uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

2.c Netiešās atbalsttiesīgās izmaksas nosaka, piemērojot vienotu likmi, kas ir 25 % no 
kopējām tiešajām atbalsttiesīgajām izmaksām, izņemot tiešās atbalsttiesīgās 
izmaksas, kas radušās saistībā ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu.
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2.d Savienības finansiālais atbalsts, ko sniedz saskaņā ar programmu, tostarp 
paaugstināta finansējuma likmes, nepārsniedz 100 % no darbības 
atbalsttiesīgajām izmaksām.

12. pants

Īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības

1. Savienībai nepieder ražojumi vai tehnoloģijas, kas tiek radīti, īstenojot darbību, un 
Savienība saistībā ar darbību neizvirza arī nekādas intelektuālā īpašuma tiesību, 
tostarp tiesību uz licenci, prasības. 

1.a Trešās valstis vai trešo valstu vienības nekontrolē un neierobežo no programmas 
finansēto darbību rezultātus.

1.b Ja Savienības atbalsts tiek sniegts pētījuma publiskā iepirkuma veidā, visām 
dalībvalstīm pēc skaidri pausta pieprasījuma ir tiesības bez maksas saņemt šā 
pētījuma izmantošanas vienkāršo licenci.

12.a pants

Vispārīgās sūtījumu licences

1. Šīs programmas nolūkos piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/43/EK1 5. pantu.

2. Neskarot šīs regulas 12. pantu, šā panta 1. punktu pēc analoģijas piemēro 
Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kā arī šīs regulas 4. panta 
4. punktā minētajiem projektu vadītājiem.

13. pants

Darba programma

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16.a pantu, izveidojot 
divu gadu darba programmu uz visu programmas darbības laiku. ▌Šī darba 
programma ir saskaņā ar 2. pantā noteiktajiem mērķiem.

2. Darba programmā sīki nosaka to projektu kategorijas, kuri finansējami saskaņā ar 
programmu. Šīs kategorijas atbilst 2. panta b) punktā minētajām aizsardzības spēju 
prioritātēm. Darba programmā iekļauj arī īpaši MVU paredzētu projektu 
kategoriju.

3. Darba programma nodrošina, ka ar vismaz 15 % no kopējā budžeta tiek atbalstītas 
darbības MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu pārrobežu integrācijai vērtības 
ķēdēs.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/43/EK, ar ko 
vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem 
(OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.).
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14. pants

Piešķiršanas procedūra

1. Īstenojot programmu, Savienības finansējumu piešķir pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, ko izsludina saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un 
Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/20121.

2. Priekšlikumus, ko saņem pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, Komisija izvērtē 
ar neatkarīgu ES dalībvalstu ekspertu palīdzību, pamatojoties uz 10. pantā 
noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem. Minētos ekspertus pārredzamā procesā atlasa 
no pēc iespējas plašāka dalībvalstu klāsta, ņemot vērā viņu neatbilstību interešu 
konflikta dēļ. 

3. Komisija pēc katra uzaicinājuma ar īstenošanas aktu piešķir finansējumu 
izraudzītām darbībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 16. panta 2. punktā. 

15. pants

Gada maksājumi

Komisija budžeta saistības drīkst sadalīt gada maksājumos.

16. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē. Eiropas Aizsardzības aģentūru un Eiropas Parlamentu kā novērotājus 
uzaicina sniegt ieguldījumu.

2. Ja ir norādīts uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

16.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
divu gadu laikposmu no .. [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 1. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

1 Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 
31.12.2012., 1. lpp.).



PE621.708/ 16

LV

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra 
dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 13. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms 
minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

17. pants

Uzraudzība un ziņošana

1. Komisija regulāri uzrauga programmas īstenošanu un katru gadu ziņo par paveikto 
saskaņā ar Regulas Nr. 966/2012 38. panta 3. punkta e) apakšpunktu. Šajā nolūkā 
Komisija ievieš nepieciešamos uzraudzības pasākumus.

2. Lai veicinātu turpmāku Savienības politikas pasākumu efektivitāti un iedarbīgumu, 
Komisija sagatavo retrospektīvu novērtējuma ziņojumu un nosūta to Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ziņojumā, pamatojoties uz attiecīgām konsultācijām ar 
dalībvalstīm un galvenajām ieinteresētajām personām, īpaši izvērtē progresu 2. pantā 
noteikto mērķu sasniegšanā. Tajā analizē arī MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
kapitālu pārrobežu dalību programmas ietvaros īstenotos projektos, kā arī MVU un 
uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu integrāciju globālajā vērtības ķēdē. Ziņojumā 
iekļauj informāciju par līdzekļu saņēmēju izcelsmes valstīm un finansējuma 
sadalījumu pa uzņēmumiem un dalībvalstīm, ja tas ir tehniski iespējams.

2.a Ziņojumā, kas minēts 2. punktā, tiek iekļauti risinājumi attiecībā uz to, kā 
samazināt Savienības atkarību no trešo valstu vienību ražojumiem un 
tehnoloģijām, jo īpaši tām, kas konstatētas šīs regulas īstenošanas laikā.

2.b Savlaicīgi pirms šīs programmas beigām Komisija attiecīgā gadījumā nāk klajā ar 
tiesību akta priekšlikumu par jaunu aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu, nākamajā daudzgadu finanšu shēmā paredzot tai atbilstīgu 
finansējumu.

18. pants

Savienības finanšu interešu aizsardzība

1. Komisija veic piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, Savienības finanšu intereses tiek aizsargātas ar krāpšanas, 
korupcijas un citādu nelikumīgu darbību novēršanas pasākumiem, efektīvām 
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pārbaudēm un, ja ir atklāti pārkāpumi, atgūstot vai attiecīgā gadījumā pieprasot 
kompensēt nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot 
iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus un finansiālus sodus.

2. Komisijai un Revīzijas palātai ir tiesības uz dokumentu pamata un objektos veikt 
revīziju vai — starptautisku organizāciju gadījumā saskaņā ar nolīgumiem, kas ar 
tām noslēgti, — pārbaudes attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, līgumslēdzējiem 
un apakšuzņēmējiem, kuri saskaņā ar šo regulu ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

3. Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 883/20131 un Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 2185/962, Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) drīkst veikt izmeklēšanas, ieskaitot pārbaudes uz 
vietas un inspekcijas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita 
nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses saistībā ar dotācijas 
nolīgumu vai dotācijas lēmumu, vai līgumu, kas finansēts atbilstoši šai regulai.

19. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes 
Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

2 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm 
un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu 
intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.). 

 


