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2017/0125 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu 
wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 173,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym 
drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
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uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

uwzględniając Konwencję z dnia 3 września 1992 r. o zakazie broni chemicznej (CWC),

uwzględniając konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) z dnia 19 

kwietnia 1972 r.,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w 
sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary 
śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania3,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W europejskim planie działań w sektorze obrony, przyjętym w dniu 30 listopada 
2016 r., Komisja zobowiązała się do uzupełnienia, lewarowania i konsolidowania 
wspólnych wysiłków państw członkowskich na rzecz rozbudowy zdolności obronnych 
w celu odpowiedzi na wyzwania związane z bezpieczeństwem, jak również dla 
wsparcia konkurencyjności, ▌innowacyjności i skuteczności przemysłu obronnego w 
całej Unii. Zaproponowano w nim w szczególności utworzenie Europejskiego 
Funduszu Obrony w celu wsparcia inwestycji na rzecz wspólnych badań oraz 
wspólnego rozwoju wyposażenia i technologii obronnych, a tym samym wspierania 
synergii i opłacalności, a także promowania wspólnych zamówień i wspólnego 
utrzymania wyposażenia obronnego przez państwa członkowskie. Fundusz ten 
stanowiłby uzupełnienie już wykorzystywanych w tym celu budżetów krajowych i 
powinien być środkiem zachęcającym państwa członkowskie do współpracy i 
większych inwestycji w obronność. Fundusz ma wspierać współpracę w trakcie całego 
cyklu rozwoju produktów i technologii obronnych. 

(1a) W celu stworzenia skutecznie funkcjonującego europejskiego rynku wyposażenia 
obronnego, jak również zapewnienia rzeczywistego oddziaływania niniejszego 
programu zasadnicze znaczenie ma spełnienie podstawowych regulacyjnych 
warunków wstępnych, szczególnie pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/81/WE4.

(2) Aby wnieść wkład w konkurencyjność, ▌potencjał innowacyjny i skuteczność 
przemysłu obronnego Unii oraz w strategiczną autonomię Unii, należy ustanowić 
europejski program rozwoju przemysłu obronnego (zwany dalej „programem”). 
Program powinien mieć na celu zwiększenie konkurencyjności przemysłu obronnego 
Unii, co przyczyni się do poprawy zdolności obronnych, w tym cyberobrony, poprzez 

1 Dz.U. C […] z […], s. […].
2 Dz.U. C […] z […], s. […].
3 Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 

sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, 
dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).
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wspieranie ▌współpracy między państwami członkowskimi a europejskimi 
przedsiębiorstwami, w tym MŚP i spółkami o średniej kapitalizacji, w fazie 
rozwojowej produktów i technologii obronnych. Faza rozwojowa, którą poprzedza 
faza badawcza i faza technologiczna, pociąga za sobą znaczące ryzyko i koszty, które 
utrudniają dalsze wykorzystywanie wyników badań i niekorzystnie wpływają na 
konkurencyjność unijnego przemysłu obronnego. Wspierając fazę rozwojową, 
program przyczyni się do lepszego wykorzystania wyników badań w dziedzinie 
obronności, pomoże wypełnić lukę między obszarem badań i produkcji, a także będzie 
wspierać wszelkie formy innowacyjności, ponieważ oprócz rezultatów w dziedzinie 
obronności można również oczekiwać pozytywnych efektów w obszarze cywilnym. 
Program powinien uzupełniać działania prowadzone zgodnie z art. 182 TFUE i nie 
obejmuje wytwarzania produktów i technologii obronnych.

(3) W celu lepszego wykorzystania korzyści skali w przemyśle obronnym program 
powinien wspierać współpracę między przedsiębiorstwami w zakresie rozwoju 
technologii i produktów obronnych, sprzyjając w ten sposób normalizacji systemów 
obronnych przy jednoczesnym zwiększeniu ich interoperacyjności. Aby sprzyjać 
otwartej i sprawiedliwej współpracy na rynku wewnętrznym, program powinien 
zdecydowanie wspierać transgraniczny udział MŚP i ułatwiać rozwój współpracy 
między nowymi partnerami. 

(4) Program powinien trwać dwa lata od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 
r. i należy ustalić kwotę na realizację programu w tym okresie. 

(4a) Aby sfinansować program z budżetu ogólnego Unii, na ten cel powinno się 
przeznaczyć 500 mln EUR w cenach bieżących. Biorąc pod uwagę, że program jest 
nową inicjatywą, nieprzewidzianą w momencie opracowywania wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2014–20201, oraz aby uniknąć wszelkich negatywnych 
skutków dla finansowania obecnych wieloletnich programów, kwota ta powinna 
pochodzić wyłącznie z nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapów 
wieloletnich ram finansowych lub powinno się ją uzyskać dzięki uruchomieniu 
odpowiednich specjalnych instrumentów WRF. Ostateczna kwota powinna być 
zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę w drodze rocznej procedury 
budżetowej.

(5) Program powinien być realizowany w pełnej zgodności z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20122. Finansowanie może 
przyjąć w szczególności formę dotacji. W stosownych przypadkach można 
wykorzystywać instrumenty finansowe lub zamówienia publiczne, z uwzględnieniem 
mechanizmów łączenia.

(6) Komisja powinna być odpowiedzialna za realizację programu na mocy art. 58 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. ▌

1 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 884).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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(7) Biorąc pod uwagę specyfikę sektora, w praktyce żaden wspólny projekt między 
przedsiębiorstwami nie zostanie uruchomiony, dopóki państwa członkowskie nie 
zgodzą się na wsparcie takich projektów. Po ustaleniu wspólnych priorytetów w 
zakresie zdolności obronnych, szczególnie w kontekście planu rozwoju zdolności w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także uwzględniając w 
stosownych przypadkach wspólne inicjatywy na szczeblu regionalnym, państwa 
członkowskie identyfikują i konsolidują wymogi obronne oraz określają specyfikacje 
techniczne projektu. Powinny one również wyznaczyć kierownika projektu, który 
będzie odpowiadać za kierowanie pracami związanymi z opracowaniem wspólnego 
projektu. Przed dokonaniem płatności na rzecz beneficjenta kwalifikującego się 
działania Komisja powinna skonsultować się z kierownikiem projektu w sprawie 
postępów w działaniu, tak aby mógł on zapewnić przestrzeganie ram czasowych 
przez beneficjentów. 

▌(9) Unijne wsparcie finansowe nie powinno mieć wpływu na eksport produktów, 
wyposażenia lub technologii oraz nie powinno wpływać na swobodę państw 
członkowskich co do ustalania polityki w zakresie wywozu produktów związanych z 
obronnością. Unijne wsparcie finansowe nie powinno mieć wpływu na politykę 
państw członkowskich w zakresie eksportu produktów związanych z obronnością, 
określoną we wspólnym stanowisku Rady 944/2008/WPZiB1. 

(10) Ponieważ celem programu jest wspieranie konkurencyjności i skuteczności unijnego 
przemysłu obronnego poprzez ograniczenie ryzyka w fazie rozwojowej wspólnych 
projektów, działania związane z rozwojem produktu lub technologii obronnych – takie 
jak określanie wspólnych specyfikacji technicznych, projekt, tworzenie prototypów, 
testowanie, kwalifikowanie, certyfikacja, studia wykonalności i inne środki 
towarzyszące – powinny kwalifikować się do wsparcia. Dotyczy to również 
modernizacji już istniejących produktów i technologii obronnych opracowanych w 
Unii, w tym ich interoperacyjności. 

(11) Mając na uwadze fakt, że program ma przede wszystkim na celu wzmocnienie 
współpracy między przedsiębiorstwami w państwach członkowskich, działanie 
powinno kwalifikować się do finansowania w ramach programu tylko wtedy, gdy jest 
ono podejmowane w ramach współpracy co najmniej trzech przedsiębiorstw z siedzibą 
w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich. 

(12) Współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju produktów i technologii obronnych 
była często hamowana przez trudności w uzgodnieniu wspólnych specyfikacji 
technicznych lub norm oraz promowaniu interoperacyjności. Brak lub niski poziom 
wspólnych specyfikacji technicznych lub norm doprowadził do złożoności, 
powielania, opóźnień i zwiększonych kosztów w fazie rozwojowej. Ustalenie 
wspólnych specyfikacji technicznych lub norm powinno być podstawowym 
warunkiem korzystania ze wsparcia unijnego w ramach tego programu. Działania 
mające na celu wspieranie tworzenia wspólnej definicji specyfikacji technicznych lub 
norm również powinny kwalifikować się do wsparcia w ramach programu.

1 Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające 
wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. 
L 335 z 13.12.2008, s. 99).
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(13) Ponieważ program ma na celu zwiększenie konkurencyjności i skuteczności unijnego 
przemysłu obronnego, co przyczyni się do strategicznej autonomii Unii, do wsparcia 
powinny kwalifikować się wyłącznie podmioty mające siedzibę w Unii i znajdujące 
się pod skuteczną kontrolą państw członkowskich lub ich obywateli. Inne podmioty 
mające siedzibę w UE i nieznajdujące się pod skuteczną kontrolą państw 
członkowskich lub ich obywateli mogą się kwalifikować, jeżeli do celów działania 
finansowanego w ramach programu istnieją niezbędne mechanizmy gwarantujące, 
że skuteczna kontrola nad przedsiębiorstwem, sprawowana przez państwo trzecie lub 
podmiot z państwa trzeciego, zostanie usunięta oraz zostanie im uniemożliwiony 
dostęp do poufnych informacji związanych z działaniem. Przedsiębiorstwo powinno 
dostarczyć Komisji niezbędne dowody potwierdzające istnienie niezbędnych 
mechanizmów. W celu dokonania oceny skutecznej kontroli przedsiębiorstwa należy 
określić miejsce i sposób podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. 
Wymaga to analizy ładu korporacyjnego, którą należy przeprowadzić z 
uwzględnieniem całego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy również 
uwzględnić inne aspekty, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji w 
strategicznych kwestiach gospodarczych, takie jak prawa akcjonariuszy, powiązania 
finansowe i współpraca handlowa między spółką a akcjonariuszami z państw 
trzecich. Ponadto – w celu zapewnienia ochrony podstawowych interesów Unii i jej 
państw członkowskich w zakresie obrony i bezpieczeństwa – infrastruktura, obiekty, 
aktywa i zasoby używane przez beneficjentów i podwykonawców w działaniach 
finansowanych w ramach programu nie mogą być zlokalizowane na terytorium państw 
nienależących do UE. Zasoby materialne, niematerialne i ludzkie powinny być 
dostępne do swobodnego wykorzystywania i pozbawione ograniczeń wobec państw 
trzecich. 

(14) Działania kwalifikowalne realizowane w kontekście stałej współpracy strukturalnej w 
ramach instytucjonalnych Unii zapewniłyby ciągłość wzmocnionej współpracy 
między przedsiębiorstwami w różnych państwach członkowskich i w ten sposób 
bezpośrednio przyczyniałyby się do realizacji celów programu. Projekty takie, a 
zwłaszcza projekty o znacznym udziale MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, 
szczególnie transgranicznych MŚP, powinny zatem kwalifikować się do 
zwiększonego finansowania.

(14a) Działania kwalifikowalne rozwijane przy znacznym zaangażowaniu MŚP, które 
sprzyjają otwarciu łańcucha dostaw, bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia 
celów programu.

(15) Jeżeli konsorcjum przedsiębiorstw pragnie uczestniczyć w jednym z kwalifikujących 
się działań w ramach programu, a pomoc finansowa Unii ma formę dotacji, 
instrumentu finansowego lub zamówienia publicznego, konsorcjum takie powinno 
wyznaczyć jednego ze swoich członków na koordynatora, który będzie stanowić 
główny punkt kontaktowy z Komisją.

(16) Promowanie innowacyjności i rozwoju technologicznego w unijnym przemyśle 
obronnym powinno umożliwić utrzymanie i rozwój kompetencji i wiedzy fachowej 
unijnego przemysłu obronnego oraz przyczynić się do wzmocnienia jego 
niezależności technologiczno-przemysłowej. Promowanie to powinno również 
odbywać się w sposób spójny z interesami Unii w zakresie bezpieczeństwa. W 
związku z tym kryterium przyznawania środków powinien być wkład danego 
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działania w te interesy oraz w realizację priorytetów w zakresie zdolności obronnych 
uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie. W Unii wspólne priorytety w 
zakresie zdolności obronnych określono za pośrednictwem planu rozwoju zdolności. 
Rada Europejska obradująca w dniach 19–20 grudnia 2013 r. podkreśliła znaczenie 
zapewnienia dostępności niezbędnych zdolności i wypełnienia krytycznych braków 
dzięki konkretnym projektom w takich dziedzinach jak bezzałogowe samoloty, 
zdolność uzupełniania paliwa w powietrzu, łączność satelitarna i cyberprzestrzeń. 
Ponadto w komunikacie z dnia 30 listopada 2016 r. pt. „Europejski plan działań w 
sektorze obrony” Komisja podkreśliła potrzebę maksymalizacji synergii między sferą 
cywilną i wojskową, zwłaszcza w dziedzinie polityki kosmicznej, 
cyberbezpieczeństwa, cyberobrony i bezpieczeństwa morskiego. Inne procesy unijne 
takie jak skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD) i stała 
współpraca strukturalna (PESCO) będą wspierać wdrażanie odpowiednich priorytetów 
w ramach wzmocnionej współpracy. W stosownych przypadkach uwzględnić można 
również regionalne lub międzynarodowe inicjatywy współpracy, takie jak w 
kontekście NATO, pod warunkiem że służą bezpieczeństwu Unii i interesom 
obronności oraz nie uniemożliwiają udziału żadnego państwa członkowskiego.

(16a) Państwa członkowskie pracują indywidualnie i wspólnie nad tworzeniem, produkcją 
i eksploatacją bezzałogowych statków powietrznych, pojazdów i statków. 
Eksploatacja obejmuje dokonywanie ataków na cele wojskowe. Badania i rozwój 
związane z tworzeniem takich systemów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, były 
wspierane ze środków funduszy UE, i planuje się kontynuację tego stanu rzeczy w 
przyszłości, ewentualnie także w ramach przedmiotowego programu. Żadne przepisy 
niniejszego rozporządzenia nie utrudniają zgodnego z prawem wykorzystania 
stworzonych na jego podstawie technologii lub produktów.

(17) W celu zagwarantowania, że finansowane działania są skuteczne, zobowiązanie 
państw członkowskich, by skutecznie przyczyniać się do finansowania działania, 
powinno być kryterium przyznawania środków dla takich działań i powinno 
przekładać się na akt pisemny.

(18) W celu zagwarantowania, że finansowane działania przyczynią się do zwiększenia 
konkurencyjności i skuteczności europejskiego przemysłu obronnego, powinny być 
one zorientowane na rynek i uzależnione od popytu, również jeżeli chodzi o 
technologie podwójnego zastosowania, aby skonsolidować europejski popyt w 
zakresie obrony. W związku z tym w kryteriach przyznawania środków należy 
uwzględnić fakt, że państwa członkowskie zobowiązały się do wspólnej produkcji i 
zamówienia produktu końcowego lub technologii końcowej w miarę możliwości w 
skoordynowany sposób.

(19) Pomoc finansowa Unii w ramach programu nie powinna przekroczyć 20 % 
całkowitych kosztów działania, jeżeli odnosi się ono do tworzenia prototypów, co jest 
często najbardziej kosztownym działaniem w fazie rozwojowej. W przypadku 
pozostałych działań w fazie rozwojowej należy jednak objąć pomocą całkowite koszty 
kwalifikowalne. 

(20) Ponieważ pomoc unijna ma na celu wzmacnianie konkurencyjności sektora i dotyczy 
jedynie szczególnej fazy rozwojowej, Unia nie powinna mieć prawa własności lub 
prawa własności intelektualnej w stosunku do produktów lub technologii powstałych 
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w wyniku finansowanych działań. Mający zastosowanie system ochrony praw 
własności intelektualnej zostanie określony umownie przez beneficjentów. Ponadto 
wyniki działań finansowanych w ramach programu nie powinny podlegać żadnym 
ograniczeniom ze strony państwa trzeciego lub podmiotu z państwa trzeciego.

(21) Należy powierzyć Komisji uprawnienie do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia 
dwuletniego programu prac zgodnie z celami programu, zwłaszcza celem 
wzmacniania konkurencyjności. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 
delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. W świetle unijnej polityki w zakresie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), która jest kluczem do zapewnienia wzrostu gospodarczego, 
innowacji, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej w UE, oraz uwzględniając 
fakt, że wspierane działania będą z reguły wymagały współpracy ponadnarodowej, 
ważne jest, aby program prac odzwierciedlał i umożliwiał otwarty, niedyskryminujący 
i przejrzysty transgraniczny udział MŚP oraz aby w związku z tym przynajmniej 15 % 
całkowitego budżetu przeznaczono na takie działania, co umożliwi włączenie MŚP do 
łańcuchów wartości działań. Z tej części całkowitego budżetu powinny również 
skorzystać spółki o średniej kapitalizacji. Jedna kategoria projektów powinna 
koncentrować się na MŚP.

(21a) We wszystkich działaniach w ramach programu uczestniczą podmioty z co najmniej 
trzech państw członkowskich. Korzystanie z systemu generalnych zezwoleń na 
transfer na potrzeby programu znacznie ograniczyłoby koszty administracyjne 
związane z transferami między uczestnikami. Państwa członkowskie powinny zatem 
publikować generalne zezwolenia na transfer w związku z programem. Jeśli jest to 
konieczne do realizacji programu, zezwolenia te powinny uwzględniać instytucje, 
organy i agencje UE oraz kierowników projektów.

(21b) Aby zapewnić powodzenie programu, Komisja powinna dążyć do prowadzenia 
dialogu z szerokim gronem przedstawicieli europejskiego przemysłu, w tym MŚP 
oraz dostawców nietypowych prowadzących działalność na rzecz sektora obronności.

(22) Aby umożliwić korzystanie z wiedzy fachowej Europejskiej Agencji Obrony w 
sektorze obronności, zostanie jej nadany status obserwatora w komitecie państw 
członkowskich. Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna również 
uczestniczyć w pracach komitetu państw członkowskich. 

(22a) Parlament Europejski powinien uzyskać status obserwatora w komitecie państw 
członkowskich.

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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(23) Przy wyborze działań, które mają być finansowane w ramach programu, Komisja 
powinna organizować zaproszenia do składania wniosków, jak przewidziano w 
rozporządzeniu nr (EU, Euratom) 966/2012. Po dokonaniu oceny otrzymanych 
wniosków z pomocą niezależnych ekspertów, których należy wyłonić w drodze 
przejrzystej procedury, Komisja dokona wyboru działań, które mają być finansowane 
w ramach programu. W odniesieniu do ekspertów Komisja powinna zapewnić ścisłe 
stosowanie odpowiednich przepisów dotyczących unikania konfliktu interesów. 
Ponadto Komisja powinna dołożyć starań, aby eksperci pochodzili z możliwie 
najszerszego kręgu państw członkowskich. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego rozporządzenia, Komisji należy powierzyć 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przyjęcia i realizacji programu prac, a 
także przyznawania finansowania wybranych działań. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011.

(24) Biorąc pod uwagę znaczące skutki wyżej wymienionych aktów wykonawczych dla 
wykonania aktu podstawowego, przy ich przyjmowaniu należy stosować procedurę 
sprawdzającą.

(25) Na zakończenie programu Komisja powinna sporządzić sprawozdanie z wykonania 
zawierające analizę finansową działań pod względem wyników finansowych oraz, tam 
gdzie to możliwe, wpływu. W sprawozdaniu tym powinien również zostać 
przeanalizowany transgraniczny udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w 
projektach realizowanych w ramach programu, a także udział MŚP i spółek o średniej 
kapitalizacji w globalnym łańcuchu wartości. Powinno ono zawierać informacje o 
pochodzeniu beneficjentów i podziale finansowania między przedsiębiorstwa i 
państwa członkowskie w ramach programu, jeżeli jest to technicznie wykonalne. 
Ponadto, w związku z pionem badawczym Europejskiego Funduszu Obrony, należy 
w nim zaproponować rozwiązania mające na celu zmniejszenie zależności Unii od 
produktów i technologii podmiotów z państw trzecich, zwłaszcza tych 
zidentyfikowanych podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia.

(25a) W ramach negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskich po roku 
2020 należy koniecznie nadać stały charakter tego rodzaju działaniom, zwłaszcza 
przez ustanowienie osobnej linii budżetowej oraz dostosowanych środków 
wykonawczych.

(25b) Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić jak najszerszą promocję 
programu, aby zwiększyć jego efektywność i tym samym poprawić konkurencyjność 
przemysłu obronnego i zdolności obronnych państw członkowskich,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się europejski program rozwoju przemysłu obronnego (zwany dalej 
„programem”) dla działań Unii obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Artykuł 2
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Cele

Program ma następujące cele:

a) sprzyjanie konkurencyjności, skuteczności i zdolnościom innowacyjnym 
▌przemysłu obronnego w całej Unii, co przyczynia się do strategicznej 
autonomii Unii, poprzez wspieranie działań realizowanych w Unii w fazie 
rozwojowej;

b) wspieranie współpracy między państwami członkowskimi oraz współpracy, w 
tym transgranicznej, między przedsiębiorstwami, w tym małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz spółkami o średniej kapitalizacji, i czerpanie z niej 
korzyści, w dziedzinie rozwoju technologii lub produktów zgodnie z 
priorytetami w zakresie zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez 
państwa członkowskie w ramach Unii, szczególnie w kontekście planu 
rozwoju zdolności w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w 
celu uniknięcia powielania działań oraz wzmocnienia łańcuchów wartości 
przemysłu obronnego, co przyczyni się do tworzenia nowej współpracy 
transgranicznej między przedsiębiorstwami;

c) wspieranie lepszego wykorzystywania wyników badań w zakresie obronności 
oraz przyczynianie się do wypełnienia luk między badaniami a rozwojem, a 
tym samym wspieranie konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnym, w tym w 
stosownych przypadkach przez konsolidację;

ca) sprzyjanie normalizacji systemów obronnych, a także ich interoperacyjności, 
co umożliwi osiągnięcie znaczących korzyści skali dla państw członkowskich. 

Do celów niniejszego rozporządzenia „spółki o średniej kapitalizacji”, o których mowa w lit. 
b), oznaczają przedsiębiorstwa niebędące MŚP i zatrudniające 3000 lub mniej osób. Liczbę 
pracowników oblicza się zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 tytułu I załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE1.

Artykuł 3

Budżet

Kwota przeznaczona na realizację programu w latach 2019–2020 wynosi 500 milionów EUR 
w cenach bieżących i pochodzi wyłącznie z nieprzydzielonych nadwyżek w ramach pułapów 
wieloletnich ram finansowych (WFR) na lata 2014–2020 lub dzięki uruchomieniu 
odpowiednich specjalnych instrumentów WRF.

Artykuł 4

Ogólne przepisy dotyczące finansowania

1. Pomoc finansowa Unii może być udzielana w formie rodzajów finansowania 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012, ▌w szczególności w 

1 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36).
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formie dotacji oraz, w stosownych przypadkach, instrumentów finansowych i 
zamówień publicznych, w tym za pomocą mechanizmów łączenia.

▌

2. Rodzaje finansowania, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz metody 
wykonywania wybiera się na podstawie ich potencjału osiągania szczególnych celów 
działań i możliwości uzyskania wyników, z uwzględnieniem w szczególności 
kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz ryzyka konfliktu interesów.

3. Pomoc finansowa Unii jest wykonywana przez Komisję jak przewidziano w art. 58 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 ▌.

4. ▌Państwa członkowskie wyznaczają kierownika projektu. Komisja konsultuje się z 
nim w sprawie postępów w działaniu przed dokonaniem płatności na rzecz 
kwalifikujących się beneficjentów ▌.

Artykuł 5

Rodzaje instrumentów finansowych

1. Stosowane mogą być instrumenty finansowe utworzone zgodnie z tytułem VIII 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w celu ułatwienia dostępu do 
finansowania podmiotom realizującym działania zgodnie z art. 6.

2. Stosowane mogą być następujące rodzaje instrumentów finansowych:

a) inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe;

b) pożyczki lub gwarancje;

c) instrumenty oparte na podziale ryzyka.

Artykuł 6

Działania kwalifikowalne

1. Program zapewnia wsparcie dla podejmowanych przez beneficjentów działań w fazie 
rozwojowej, obejmującej nowe produkty i technologie oraz modernizację już 
istniejących produktów i technologii opracowywanych w Unii, w odniesieniu do:

a) projektu produktu obronnego, materialnych lub niematerialnych komponentów 
lub technologii, a także specyfikacji technicznych, na podstawie których dany 
projekt został opracowany;

b) tworzenia prototypów produktów obronnych, materialnych lub 
niematerialnych komponentów lub technologii. Prototyp oznacza model 
produktu lub technologii, na którym można zademonstrować działanie danego 
elementu w środowisku operacyjnym;
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c) testowania produktów obronnych, materialnych lub niematerialnych 
komponentów lub technologii;

d) kwalifikowania produktów obronnych, materialnych lub niematerialnych 
komponentów lub technologii; kwalifikowanie to cały proces, w którym 
wykazuje się, że projekt produktu/komponentu/technologii spełnia określone 
wymagania. Proces ten dostarcza obiektywnych dowodów potwierdzających, 
że wykazano spełnienie określonych wymagań projektu;

e) certyfikacji produktów lub technologii obronnych. Certyfikacja to proces, w 
którym organ krajowy zaświadcza, że produkt/komponent/technologia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami;

f) badań, takich jak studium wykonalności, i innych środków towarzyszących.

2. Działania prowadzone są we współpracy co najmniej trzech przedsiębiorstw, które 
mają siedzibę w co najmniej trzech państwach członkowskich. Co najmniej trzy 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami nie mogą być skutecznie kontrolowane, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani nie mogą kontrolować siebie 
nawzajem.

3. Do celów ust. 2 „skuteczna kontrola” oznacza związek ustanowiony na mocy praw, 
umów lub wszelkich innych środków, które oddzielnie albo wspólnie i z 
uwzględnieniem poszanowania danego stanu faktycznego lub prawnego, przyznają 
możliwość wywierania bezpośrednio lub pośrednio decydującego wpływu na 
przedsiębiorstwo, w szczególności przez:

a) prawo użytkowania wszystkich lub niektórych aktywów przedsiębiorstwa;

b) prawa lub umowy, które mają decydujący wpływ na skład, głosowanie lub 
decyzje organów przedsiębiorstwa lub które w inny sposób mają decydujący 
wpływ na prowadzenie działalności przedsiębiorstwa. 

4. Działanie odnoszące się do czynności zdefiniowanych w ust. 1 lit. b)–f) musi być 
oparte na wspólnych specyfikacjach technicznych i wzmacniać w ten sposób 
normalizację i interoperacyjność systemów.

4a. Nie kwalifikują się działania w zakresie produktów związanych z bronią masowego 
rażenia i powiązanymi technologiami stosowanymi w głowicach bojowych ani 
działania w zakresie produktów związanych z zakazaną bronią i amunicją oraz 
bronią niezgodną z międzynarodowym prawem humanitarnym, taką jak amunicja 
kasetowa zgodnie z Konwencją o amunicji kasetowej, miny przeciwpiechotne 
zgodnie z Konwencją o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania 
min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, broń zapalająca zgodnie z 
protokołem III do konwencji w sprawie pewnych broni konwencjonalnych, jak 
również w pełni autonomiczna broń umożliwiająca przeprowadzanie ataków bez 
kontroli człowieka nad decyzjami co do ich celów i użycia.

Artykuł 7

Uprawnione podmioty
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1. Beneficjentami i ich podwykonawcami są przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne 
mające siedzibę w Unii, które nie są skutecznie kontrolowane w rozumieniu art. 6 
ust. 3 przez państwo trzecie lub podmiot z państwa trzeciego bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez jedno lub kilka przedsiębiorstw pośredniczących. Ponadto cała 
infrastruktura, wszystkie obiekty, aktywa i zasoby używane przez uczestników, w 
tym podwykonawcy i inne osoby trzecie, w działaniach finansowanych w ramach 
programu muszą być zlokalizowane na terytorium Unii w całym okresie realizacji 
działania. Korzystanie z takiej infrastruktury, obiektów, aktywów i zasobów nie 
może podlegać żadnej kontroli ani ograniczeniom ze strony państwa trzeciego lub 
podmiotu z państwa trzeciego.

1a. Jeżeli w trakcie wdrażania działania dojdzie do zmiany w zakresie skutecznej 
kontroli nad przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 6 ust. 3, przedsiębiorstwo 
informuje Komisję, która ocenia, czy kryteria kwalifikowalności wciąż są 
spełnione.

1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 przedsiębiorstwo, które ma siedzibę w Unii i jest 
skutecznie kontrolowane w rozumieniu art. 6 ust. 3 przez państwo trzecie lub 
podmiot z państwa trzeciego, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub kilka 
przedsiębiorstw pośredniczących, może być uprawnione, jeżeli do celów działania 
finansowanego w ramach programu wprowadzono niezbędne mechanizmy 
gwarantujące spełnienie następujących warunków:

a) zlikwidowano skuteczną kontrolę nad przedsiębiorstwem przez państwo 
trzecie lub podmiot z państwa trzeciego;

b) uniemożliwiono dostęp do informacji szczególnie chronionych związanych z 
działaniem; oraz

c) beneficjent pozostaje właścicielem praw własności intelektualnej 
wynikających z działania oraz rezultatów działania w jego trakcie oraz po 
jego zakończeniu, a te prawa i rezultaty nie podlegają kontroli ani 
ograniczeniom ze strony państwa trzeciego lub podmiotu z państwa trzeciego.

Przedsiębiorstwo przedstawia Komisji niezbędne dowody na wprowadzenie tych 
mechanizmów.

2. Jeżeli beneficjent, zdefiniowany w ust. 1, realizuje działanie, zdefiniowane w art. 6, 
w kontekście stałej współpracy strukturalnej, kwalifikuje się on w odniesieniu do 
tego działania do wyższego finansowania, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

2b. Beneficjenci i ich podwykonawcy mogą korzystać z aktywów, infrastruktury, 
obiektów i zasobów zlokalizowanych lub przechowywanych poza terytorium państw 
członkowskich lub kontrolowanych przez państwa trzecie, jeżeli w Unii nie ma 
łatwo dostępnych konkurencyjnych zamienników i jeżeli to korzystanie nie będzie 
naruszać interesów Unii i jej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i 
obrony.

Realizując kwalifikujące się działania, beneficjenci i ich podwykonawcy mogą 
także współpracować z przedsiębiorstwami mającymi siedzibę poza terytorium 
państw członkowskich lub kontrolowanymi wyłącznie przez państwa trzecie lub 
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przez podmioty z państw trzecich, jeżeli nie będzie to naruszać interesów Unii i jej 
państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Koszty związane z 
takimi działaniami nie kwalifikują się do finansowania w ramach programu.

Artykuł 8

Deklaracja wnioskodawców

Każdy wnioskodawca składa pisemną deklarację potwierdzającą znajomość i przestrzeganie 
stosownych krajowych i unijnych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących 
działań w dziedzinie obronności, w tym wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB, 
wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu 
do produktów podwójnego zastosowania oraz odpowiedniego ustawodawstwa krajowego 
dotyczącego kontroli wywozu.

Artykuł 9

Konsorcjum

1. Jeżeli pomoc finansowa Unii jest udzielana w formie dotacji, członkowie 
konsorcjum pragnący uczestniczyć w działaniu wyznaczają spośród siebie jednego 
koordynatora, który jest wskazywany w umowie o udzielenie dotacji. Koordynator 
pełni funkcję głównego punktu kontaktowego dla członków konsorcjum, 
reprezentuje konsorcjum w kontaktach z Komisją lub stosownym organem 
finansującym, chyba że przewidziano inaczej w umowie o udzielenie dotacji lub w 
przypadku gdy nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków przewidzianych w 
umowie o udzielenie dotacji. Pomoc finansowa Unii może również przybrać formę 
instrumentu finansowego lub zamówienia publicznego.

2. Członkowie konsorcjum uczestniczący w działaniu zawierają umowę wewnętrzną 
określającą ich prawa i obowiązki w odniesieniu do realizacji działania, z 
uwzględnieniem kwestii praw własności intelektualnej dotyczących nowych 
produktów, (zgodnie z umową o udzielenie dotacji), z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków przewidzianych w programie prac lub zaproszeniu do 
składania wniosków.

Artykuł 10

Kryteria przyznawania środków

Działania proponowane do finansowania w ramach programu są oceniane pod kątem celów 
określonych w art. 2 oraz na podstawie następujących kryteriów stosowanych łącznie:

a) doskonałość, wydajność przemysłowa i zdolność do wykazania znaczących korzyści 
w stosunku do istniejących produktów lub technologii; oraz

b) wkład w innowacyjność i rozwój technologiczny przemysłu obronnego, a 
równocześnie wspieranie autonomii przemysłowej i strategicznej Unii w dziedzinie 
technologii obronnych; oraz

ba) wkład w konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw z sektora obrony w całej Unii; 
oraz
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c) wkład w interesy Unii w zakresie bezpieczeństwa i obrony poprzez doskonalenie 
technologii obronnych, które przyczyniają się do realizacji priorytetów w zakresie 
zdolności obronnych uzgodnionych wspólnie przez państwa członkowskie w obrębie 
Unii, szczególnie w kontekście planu rozwoju zdolności w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony; oraz

ca) wkład w budowę nowych sieci współpracy transgranicznej między 
przedsiębiorstwami; oraz

d) zasadność, zwłaszcza poprzez wykazanie przez beneficjentów, że pozostałe koszty 
działań kwalifikowalnych zostają pokryte z innych środków finansowania, takich jak 
wkłady państw członkowskich; oraz

da) część całkowitego budżetu działania, która ma być przeznaczona na udział MŚP 
mających siedzibę w Unii Europejskiej jako członkowie konsorcjum, podwykonawcy 
lub jako inne przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw; oraz

e) w przypadku działań opisanych w art. 6 ust. 1 lit. b)–e), wkład w konkurencyjność 
europejskiego przemysłu obronnego poprzez wykazanie przez beneficjentów, że 
państwa członkowskie zobowiązały się do wspólnej produkcji i zamówienia produktu 
końcowego lub technologii końcowej w skoordynowany sposób, w tym w stosownych 
przypadkach przez zamówienie wspólne. 

Artykuł 11

Stopy finansowania

1. Pomoc finansowa Unii w ramach programu nie może przekroczyć 20 % całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych działania, jeżeli odnosi się ono do tworzenia prototypów, 
w rozumieniu art. 126 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. We wszystkich 
innych przypadkach pomoc może pokrywać maksymalnie całkowite koszty 
kwalifikowalne działania.

2. W działaniach realizowanych przez beneficjenta, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 
można korzystać ze stopy finansowania powiększonej o dodatkowe 10 punktów 
procentowych.

2a. Działanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, może skorzystać ze stopy finansowania 
powiększonej o dodatkowe 10 punktów procentowych, jeżeli co najmniej 15 % jego 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych przydzielone jest MŚP z siedzibą w Unii. Ta 
podwyższona stopa finansowania może zostać dodatkowo powiększona o odsetek 
równy dwukrotności wartości procentowej całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
działania przydzielonej MŚP z siedzibą w państwie członkowskim innym niż te, w 
których mają siedzibę przedsiębiorstwa uczestniczące w działaniu i niebędące MŚP.

2b. Działanie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, może skorzystać ze stopy finansowania 
powiększonej o dodatkowe 10 punktów procentowych, jeżeli co najmniej 30% jego 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych przydzielone jest przedsiębiorstwom o 
średniej kapitalizacji z siedzibą w Unii.
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2c. Kwalifikowalne koszty pośrednie ustala się według stawki zryczałtowanej 
wynoszącej 25% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z 
wyłączeniem kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich podwykonawstwa.

2d. Pomoc finansowa Unii udzielana w ramach programu, z uwzględnieniem 
zwiększonych stóp finansowania, nie może pokrywać więcej niż 100 % całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych działania.

Artykuł 12

Własność i prawa własności intelektualnej

1. Unia nie jest właścicielem produktów ani technologii powstałych w wyniku 
działania ani też nie może mieć roszczeń w zakresie własności intelektualnej, w tym 
licencji, w odniesieniu do działania. 

1a. Wyniki działań finansowanych w ramach programu nie mogą podlegać żadnej 
kontroli ani ograniczeniom ze strony państwa trzeciego lub podmiotu z państwa 
trzeciego.

1b. Jeżeli pomoc unijna ma postać zamówienia publicznego na analizę, wszystkie 
państwa członkowskie mają prawo do bezpłatnej, niewyłącznej licencji na 
wykorzystanie tej analizy na ich wyraźny wniosek.

Artykuł 12a

Generalne zezwolenia na transfer

1. Do celów niniejszego programu stosuje się art. 5 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/43/WE1.

2. Bez uszczerbku dla art. 12 niniejszego rozporządzenia, ust. 1 niniejszego artykułu 
ma zastosowanie do unijnych instytucji, organów i agencji oraz do kierowników 
projektów, o których mowa w art. 4 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, przez 
analogię.

Artykuł 13

Program prac

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16a 
ustanawiających wieloletni program prac na czas trwania programu. ▌Program prac 
sporządzany jest zgodnie z celami określonymi w art. 2.

2. W programie prac szczegółowo określa się kategorie projektów, które mają być 
finansowane w ramach programu. Kategorie te muszą być zgodne z priorytetami w 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w 
sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we 
Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1).
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zakresie zdolności obronnych, o których mowa w art. 2 lit. b). W programie prac 
określa się również kategorię projektów przeznaczonych specjalnie dla MŚP.

3. W programie prac zapewnia się przeznaczenie co najmniej 15% całkowitego 
budżetu na transgraniczne włączenie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji do 
łańcuchów wartości;

Artykuł 14

Procedura przyznawania środków

1. W ramach realizacji programu finansowanie Unii przyznawane jest na podstawie 
▌zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/121.

2. Wnioski składane w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków ocenia 
Komisja z pomocą niezależnych unijnych ekspertów – pochodzących z jak 
największej liczby państw członkowskich, wybieranych w ramach przejrzystej 
procedury, z uwzględnieniem niezgodności wynikających z konfliktu interesów – na 
podstawie kryteriów przyznawania środków określonych w art. 10. 

3. Po każdym ogłoszeniu zaproszenia Komisja przyznaje finansowanie wybranych 
działań w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2. 

Artykuł 15

Roczne raty

Komisja może podzielić zobowiązania budżetowe na roczne raty.

Artykuł 16

Komitet

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Europejska Agencja Obrony i Parlament 
Europejski są zapraszane w charakterze obserwatorów.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Artykuł 16a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).
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1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 
1, powierza się Komisji na okres dwóch lat od dnia ... [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 13 ust. 1, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy 
przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17

Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Komisja regularnie monitoruje realizację programu oraz sporządza coroczne 
sprawozdanie z postępów zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 966/2012. W 
tym celu Komisja wprowadza niezbędne mechanizmy monitorowania.

2. W celu osiągnięcia większej efektywności i skuteczności przyszłych działań 
politycznych Unii Komisja sporządza sprawozdanie z oceny ex post i przekazuje je 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu – przygotowanym na 
podstawie odpowiednich konsultacji z państwami członkowskimi i najważniejszymi 
zainteresowanymi podmiotami – ocenia się w szczególności postępy w osiąganiu 
celów określonych w art. 2. Analizuje się także transgraniczny udział MŚP i spółek o 
średniej kapitalizacji w projektach realizowanych w ramach programu, a także 
udział MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w globalnym łańcuchu wartości. 
Sprawozdanie zawiera informacje o krajach pochodzenia beneficjentów i podziale 
finansowania między przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, jeżeli jest to 
technicznie wykonalne.

2a. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2, proponuje się rozwiązania mające na 
celu zmniejszenie zależności Unii od produktów i technologii podmiotów z krajów 
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trzecich, w szczególności tych zidentyfikowanych podczas wdrażania niniejszego 
rozporządzenia.

2b. W stosownym czasie przed zakończeniem tego programu Komisja, w razie potrzeby, 
występuje z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym nowego programu rozwoju 
przemysłu obronnego wraz z odpowiednimi środkami finansowania w ramach 
wieloletnich ram finansowych.

Artykuł 18

Ochrona interesów finansowych Unii

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań 
finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów 
finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, 
korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie 
wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie lub, w stosownych przypadkach, 
zwrot kwot nienależnie wypłaconych, a także – w stosownych przypadkach – przez 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary administracyjne i finansowe.

2. Komisja oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu lub – 
w przypadku organizacji międzynarodowych – uprawnienia do weryfikacji, zgodnie 
z umowami z nimi zawartymi, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec 
wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy 
otrzymują środki od Unii na podstawie niniejszego rozporządzenia.

3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może 
przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z 
przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE, Euratom) nr 883/20131 oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 
2185/962, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub 
jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii, w 
związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub 
zamówieniem finansowanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 
września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

2 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie 
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i 
innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2). 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


