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Pozmeňujúci návrh 1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

k návrhu Komisie

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

xx

2017/0125 (COD)

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na 

podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173,

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; 
vypustenia sa označujú symbolom ▌.
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so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2, 

so zreteľom na Dohovor o chemických zbraniach z 3. septembra 1992,

so zreteľom na Dohovor o zákaze biologických zbraní z 10. apríla 1972,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým 

tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské 

alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie3,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) V akčnom pláne v oblasti európskej obrany, prijatom 30. novembra 2016, sa Komisia 

zaviazala dopĺňať, využívať a konsolidovať snahy o spoluprácu členských štátov pri 

rozvoji obranných spôsobilostí, aby bola schopná reagovať na bezpečnostné výzvy 

a zároveň podporovať konkurencieschopný, inovačný a účinný obranný priemysel 

v celej Únii. Navrhla predovšetkým zriadiť európsky obranný fond na podporu 

investícií do spoločného výskumu a spoločného vývoja obranného vybavenia 

a technológií na posilnenie synergií a nákladovej efektívnosti a na podporu 

členských štátov v spoločnom nakupovaní a údržbe ich obranného vybavenia. 

Tento fond by dopĺňal národné rozpočty, ktoré sa na tento účel už používajú, a mal 

by slúžiť na podnietenie členských štátov, aby spolupracovali výraznejšie 

investovali do oblasti obrany. Tento fond by podporoval spoluprácu počas celého 

cyklu vývoja obranných produktov a technológií. 

(1 a) S cieľom vytvoriť účinný európsky trh v oblasti obrany a dosiahnuť, aby mal tento 

program reálny dosah, je mimoriadne dôležité, aby boli splnené kľúčové regulačné 

podmienky, najmä úplné vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2009/81/ES4.

1 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
2 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
3 Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 

postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 
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(2) Aby sa prispelo k zvýšeniu konkurencieschopnosti, inovačnej kapacity a účinnosti 

obranného priemyslu Únie a strategickej autonómie Únie, mal by sa ustanoviť 

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (ďalej len „program“). Program 

by mal byť zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti obranného priemyslu 

Únie, čím sa posilnia obranné spôsobilosti, okrem iného kybernetickej obrany, a to 

podporou spolupráce medzi členskými štátmi a Európskymi podnikmi, vrátane MSP 

a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, výskumných stredísk a univerzít, 

vo fáze vývoja obranných produktov a technológií. Fáza vývoja, ktorá nasleduje po 

fáze výskumu a technológie, zahŕňa značné riziká a náklady, ktoré bránia ďalšiemu 

využívaniu výsledkov výskumu a nepriaznivo ovplyvňujú konkurencieschopnosť 

obranného priemyslu Únie. Podporovaním fázy vývoja by program prispel k 

lepšiemu využívaniu výsledkov výskumu v oblasti obrany, pomohol by užšie 

prepojiť výskum s výrobou, ako aj podporiť inovácie každého druhu, pričom okrem 

výsledkov v oblasti obrany možno počítať aj s pozitívnymi dôsledkami v civilnej 

oblasti. Program by mal dopĺňať činnosti vykonávané v súlade s článkom 182 ZFEÚ 

a nezahŕňa výrobu obranných produktov a technológií.

(3) Program by mal podporovať spoluprácu medzi podnikmi pri vývoji obranných 

produktov a technológií, a teda aj štandardizáciu obranných systémov a zlepšenie 

ich interoperability, aby sa v obrannom priemysle lepšie využívali úspory z 

rozsahu. Aby sa podporil otvorený a spravodlivý vnútorný trh, program by mal 

dôrazne podporovať cezhraničné zapojenie MSP a uľahčiť rozvoj spolupráce 

medzi novými partnermi. 

(4) Program by mal trvať dva roky, od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020, pričom na 

toto obdobie by sa mala určiť suma na vykonávanie programu. 

(4 a) Na financovanie programu zo všeobecného rozpočtu Únie by sa mala vyčleniť 

suma 500 miliónov EUR v bežných cenách. Keďže program je novou iniciatívou, 

s ktorou sa pri tvorbe viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 20201 

nepočítalo, a s cieľom zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na 

zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach 
obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

1 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 884).
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financovanie existujúcich viacročných programov, mala by sa táto suma čerpať 

primárne z nepridelených rezerv pod stropnými hodnotami viacročného 

finančného rámca a/alebo prostredníctvom mobilizácie príslušných osobitných 

nástrojov VFR. Konečnú sumu by mali Európsky parlament a Rada potvrdiť 

prostredníctvom každoročného rozpočtového postupu.

(5) Tento program by sa mal vykonávať v úplnom súlade s ustanoveniami nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20121. Financovanie môže 

mať predovšetkým formu grantov. V prípade potreby možno použiť finančné 

nástroje alebo verejné obstarávanie, pričom by sa zohľadnili mechanizmy 

kombinovaného financovania.

(6) Komisia by mala byť zodpovedná za vykonávanie programu podľa článku 58 ods. 1 

písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. ▌

(7) Vzhľadom na špecifiká tohto sektora sa v praxi nespustí žiaden projekt spolupráce 

medzi podnikmi v prípade, ak členské štáty najprv neodsúhlasia podporu takýchto 

projektov. Po stanovení spoločných priorít obrannej spôsobilosti, a to najmä 

v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, a 

po zohľadnení prípadných iniciatív spolupráce na regionálnej úrovni členské štáty 

určia a konsolidujú obranné požiadavky a vymedzia technické špecifikácie projektu. 

Mali by takisto vymenovať projektového manažéra, ktorý bude zodpovedný za 

vedenie práce súvisiacej s vývojom projektu spolupráce. Komisia by s ním mala 

pred vykonaním platby príjemcovi oprávnenej činnosti konzultovať pokrok 

dosiahnutý v rámci činnosti, aby mohol zabezpečiť, že príjemcovia dodržia lehoty. 

▌(9) Finančná podpora Únie by nemala mať vplyv na vývoz produktov, vybavenia alebo 

technológií a nemala by mať vplyv na diskrečnú právomoc členských štátov 

v súvislosti s politikou vývozu výrobkov obranného priemyslu. Finančná podpora 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 
2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 
1).
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Únie by nemala mať vplyv na vývozné politiky členských štátov v oblasti výrobkov 

obranného priemyslu, ktoré sú vymedzené v spoločnej pozícii Rady 944/2008/SZB1.  

(10) Keďže cieľom programu je podporiť konkurencieschopnosť a efektívnosť obranného 

priemyslu Únie odstránením rizík vo fáze vývoja projektov spolupráce, možnosť 

využívať prostriedky programu by mali dostať činnosti súvisiace s vývojom 

obranných produktov alebo technológií, teda napríklad činnosti ako vymedzenie 

spoločných technických špecifikácií, návrh, vytváranie prototypov, skúšanie, 

kvalifikácia, certifikácia, ako aj štúdie uskutočniteľnosti a iné podporné opatrenia. 

To sa má vzťahovať aj na modernizáciu existujúcich obranných produktov 

a technológií vyvíjaných v Únii, a to vrátane ich interoperability. 

(11) Keďže program sa zameriava predovšetkým na posilnenie spolupráce medzi 

podnikmi v členských štátoch, činnosť by mala byť oprávnená na financovanie v 

rámci programu len vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce najmenej troch 

podnikov v najmenej troch rôznych členských štátoch. 

(12) Cezhraničnej spolupráci v oblasti vývoja obranných produktov a technológií často 

bránili ťažkosti pri schvaľovaní spoločných technických špecifikácií alebo noriem a 

pri podpore interoperability. Chýbajúce alebo obmedzené spoločné technické 

špecifikácie alebo normy viedli k vyššej zložitosti, duplicite, oneskoreniam 

a neúmernému zvýšeniu nákladov vo fáze vývoja. Dohoda o spoločných technických 

špecifikáciách alebo normách by mala byť hlavnou podmienkou podpory Únie 

v rámci tohto programu. Činnosti zamerané na podporu vytvorenia spoločného 

vymedzenia technických špecifikácií alebo noriem by takisto mali byť oprávnené na 

podporu v rámci programu.

(13) Keďže program sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti 

obranného priemyslu Únie, čím sa prispeje k strategickej autonómii Únie, nárok na 

podporu by mali mať len subjekty so sídlom v Únii, nad ktorými majú faktickú 

kontrolu členské štáty alebo ich štátni príslušníci. Iné subjekty so sídlom v EÚ, ktoré 

nie sú pod faktickou kontrolou členských štátov, alebo ich štátni príslušníci môžu 

1 Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú 
spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. 
v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
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byť oprávnené, ak boli na účely činnosti financovanej v rámci programu zavedené 

potrebné mechanizmy s cieľom zabezpečiť zamedzenie faktickej kontroly nad 

podnikom treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajiny a zabrániť ich prístupu 

k citlivým informáciám týkajúcim sa činnosti. Podnik by mal poskytnúť Komisii 

potrebné dôkazy o tom, že boli zavedené potrebné mechanizmy. S cieľom posúdiť 

faktickú kontrolu podniku treba stanoviť miesto a podmienky prijímania 

strategických obchodných rozhodnutí. To si vyžaduje analýzu riadenia podniku, 

pri ktorej by mal byť k dispozícii celkový prehľad fungovania podniku. Treba 

preskúmať aj ďalšie aspekty, ktoré by mohli ovplyvniť prijímanie rozhodnutí o 

strategických hospodárskych otázkach, ako sú práva akcionárov, finančné väzby a 

obchodná spolupráca medzi podnikom a prípadnými akcionármi v tretích 

krajinách. Okrem toho s cieľom zabezpečiť ochranu základných obranných a 

bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov infraštruktúra, zariadenia, 

majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a subdodávatelia pri činnostiach 

financovaných v rámci tohto programu, nesmú byť umiestnené na území štátu, ktorý 

nie je členským štátom. Hmotné a nehmotné prostriedky a ľudské zdroje by mali 

byť voľne použiteľné bez obmedzenia vo vzťahu k tretím krajinám. 

(14) Oprávnené činnosti vypracované v kontexte stálej štruktúrovanej spolupráce 

v inštitucionálnom rámci Únie by zabezpečili nepretržitú posilnenú spoluprácu medzi 

podnikmi v rôznych členských štátoch, čím by priamo prispievali k cieľom 

programu. Takéto projekty, a najmä projekty s významným zapojením MSP 

a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, predovšetkým cezhraničných 

MSP, by preto mali byť oprávnené na zvýšenie miery financovania.

(14a) Oprávnené činnosti vytvorené s významným zapojením MSP podporujúce 

otváranie dodávateľského reťazca priamo prispievajú k cieľom programu.

(15) Ak sa na oprávnenej činnosti v rámci programu chce zúčastniť konzorcium podnikov 

a finančná pomoc Únie má mať formu grantu, finančného nástroja alebo verejnej 

zákazky, toto konzorcium by malo vymenovať jedného zo svojich členov za 

koordinátora, ktorý bude hlavnou kontaktnou osobou pre Komisiu.

(16) Podpora inovácie a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by mala 

umožniť udržanie a rozvoj zručností a know-how obranného priemyslu Únie 
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a mala by prispievať k posilneniu jeho technologickej a priemyselnej autonómie. 

Takisto by sa mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými 

záujmami Únie. Preto by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos činnosti 

pre dané záujmy a pre priority obrannej spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili 

členské štáty. Spoločné priority obrannej spôsobilosti sa v rámci Únie vymedzujú 

najmä prostredníctvom plánu rozvoja spôsobilostí. Európska rada na zasadnutí 19. 

a 20. decembra 2013 zdôraznila, že je dôležité zaistiť kľúčové spôsobilosti a riešiť 

kritické nedostatky aj prostredníctvom konkrétnych projektov v oblastiach, ako sú 

napríklad diaľkovo pilotované lietadlá, kapacita dopĺňania paliva počas letu, 

satelitná telekomunikácia a kybernetické otázky. Okrem toho Komisia vo svojom 

oznámení z 30. novembra 2016 s názvom Akčný plán v oblasti európskej obrany 

zdôraznila potrebu optimalizovať civilné a vojenské synergie, najmä v oblastiach 

politiky kozmického priestoru, kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej obrany a v 

oblasti námornej bezpečnosti. Iné procesy v Únii, napríklad koordinované výročné 

preskúmanie v oblasti obrany (CARD) a stála štruktúrovaná spolupráca, podporia 

vykonávanie príslušných priorít prostredníctvom posilnenej spolupráce. Ak je to 

vhodné, mali by sa vziať do úvahy aj regionálne alebo medzinárodné iniciatívy 

spolupráce, napríklad v kontexte NATO, a to pod podmienkou, že slúžia 

bezpečnostným a obranným záujmom Únie a nezabraňujú účasti žiadneho 

členského štátu.

(16 a) Členské štáty pracujú na vývoji, výrobe a operatívnom využívaní bezpilotných 

lietadiel a vozidiel a plavidiel bez posádky samostatne i spoločne. Operatívne 

využívanie zahŕňa vykonávanie útokov na vojenské ciele. Výskum a vývoj spojené s 

vývojom takýchto systémov, či už vojenských alebo civilných, sa podporuje 

z prostriedkov EÚ a predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať aj v 

budúcnosti, možno aj v rámci tohto programu. Žiadne ustanovenie tohto 

nariadenia nebráni legitímnemu využívaniu technológií alebo výrobkov vyvinutých 

v súlade s týmto nariadením.

(17) V záujme zabezpečenia životaschopnosti financovaných činností by kritériom na 

vyhodnotenie návrhov mal byť záväzok členských štátov skutočne prispievať 

k financovaniu činnosti, ktorý by mal byť vyjadrený písomne.
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(18) V záujme upevnenia európskeho dopytu po výrobkoch obranného priemyslu by 

financované činnosti mali byť orientované na trh a na dopyt, aby sa zabezpečil ich 

prínos pre konkurencieschopnosť a efektívnosť európskeho obranného priemyslu, 

a to aj v prípade technológií dvojakého použitia, s cieľom konsolidovať dopyt 

európskeho obranného priemyslu. Preto by sa v rámci kritérií na vyhodnotenie 

ponúk mala zohľadniť skutočnosť, že sa členské štáty už zaviazali, že budú spoločne 

vyrábať a obstarávať konečný produkt alebo technológiu, a to pokiaľ možno 

koordinovane.

(19) Finančná pomoc Únie v rámci programu by nemala presiahnuť 20 % celkových 

oprávnených nákladov na činnosť, pokiaľ ide o vytváranie prototypov, čo je často 

najnákladnejšia činnosť vo fáze vývoja. Celková suma oprávnených nákladov by 

však mala byť pokrytá, pokiaľ ide o ostatné činnosti vo fáze vývoja. 

(20) Keďže podpora Únie je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti sektora a 

týka sa len konkrétnej fázy vývoja, Únia by nemala mať vlastnícke práva alebo práva 

duševného vlastníctva vo vzťahu k produktom alebo technológiám, ktoré sú 

výsledkom financovaných činností. To, ktorý model práv duševného vlastníctva sa 

bude uplatňovať, zmluvne vymedzia príjemcovia. Výsledky činností financovaných 

v rámci programu by navyše nemali podliehať žiadnej kontrole ani obmedzeniam 

zo strany tretej krajiny alebo subjektu z tretej krajiny.

(21) Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie dvojročného 

pracovného programu v súlade s cieľmi programu, najmä však s cieľom posilniť 

konkurencieschopnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto 

konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1. Predovšetkým v záujme rovnakého 

zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú 

Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských 

štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na 

zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 

1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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aktov. Keďže politika Únie v oblasti malých a stredných podnikov (MSP) je kľúčová 

na zabezpečenie hospodárskeho rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest a 

sociálnej integrácie v Únii, a na to, že podporované činnosti si zvyčajne vyžadujú 

nadnárodnú spoluprácu, je dôležité, aby sa v pracovnom programe zohľadňovala a 

umožňovala otvorená, nediskriminačná a transparentná cezhraničná účasť MSP a 

aby sa preto aspoň 15 % celkového rozpočtu využilo na túto činnosť, ktorá umožní 

začlenenie MSP do hodnotových reťazcov činností. Táto časť celkového rozpočtu by 

mala byť prospešná aj pre spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Jedna 

kategória projektov by mala byť osobitne určená pre MSP.

(21a) Všetky činnosti v rámci programu zahŕňajú subjekty z aspoň troch členských 

štátov. Využívanie systému všeobecných transferových licencií na účely tohto 

programu by výrazne znížilo administratívnu záťaž vyplývajúcu z transferov medzi 

účastníkmi. Členské štáty by preto mali zverejniť všeobecné transferové licencie 

týkajúce sa tohto programu. Tam, kde je to na plnenie programu potrebné, by sa 

do týchto licencií mali začleniť aj inštitúcie, orgány a agentúry Únie, ako aj 

projektoví manažéri.

(21b) Na zaistenie úspechu programu by sa Komisia mala snažiť viesť dialóg so širokým 

spektrom európskeho priemyslu, vrátane MSP a netradičných dodávateľov sektora 

obrany.

(22) Európskej obrannej agentúre bude udelený štatút pozorovateľa vo výbore členských 

štátov, aby sa využili jej odborné znalosti v sektore obrany. Výboru členských štátov 

by mala pomáhať aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. 

(22a) Európskemu parlamentu by sa vo výbore členských štátov mal udeliť štatút 

pozorovateľa.

(23) Pri výbere činností, ktoré sa majú financovať v rámci programu by Komisia mala 

organizovať súťažné výzvy na predkladanie návrhov, ako sa stanovuje v nariadení 

(EÚ, Euratom) č. 966/2012. Komisia po vyhodnotení prijatých návrhov s pomocou 

nezávislých transparentne vybraných expertov z rôznych krajín vyberie činnosti, 

ktoré sa majú v rámci programu financovať. Pokiaľ ide o odborníkov, Komisia by 

mala zabezpečiť prísne uplatňovanie svojich príslušných pravidiel predchádzania 
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konfliktu záujmov. Okrem toho by sa mala usilovať zabezpečiť, aby odborníci 

pochádzali z čo najširšieho spektra členských štátov. S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 

právomoci, pokiaľ ide o prijatie a vykonávanie pracovného programu, ako aj 

pridelenie finančných prostriedkov na vybrané činnosti. Uvedené právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 182/2011.

(24) Pri prijímaní uvedených vykonávacích aktov by sa mal so zreteľom na ich zásadný 

vplyv na vykonávanie základného aktu používať postup preskúmania.

(25) Komisia by mala na konci programu vypracovať správu o vykonávaní, pričom 

preverí finančné činnosti z hľadiska výsledkov finančného plnenia a podľa možnosti 

aj z hľadiska vplyvu. V tejto správe by sa mala analyzovať aj cezhraničná účasť MSP 

a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na projektoch v rámci programu, 

ako aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na globálnom 

hodnotovom reťazci. Ak je to technicky možné, mala by správa zahŕňať informácie 

o pôvode príjemcov finančných prostriedkov a ich rozdelení medzi podniky a 

členské štáty v rámci programu. V tejto správe by sa v spojení so zložkou výskumu 

v rámci európskeho obranného fondu mali navrhnúť riešenia na zníženie 

závislosti Únie od produktov a technológií subjektov z tretích krajín, ktoré boli 

určené pri vykonávaní tohto nariadenia.

(25a) V kontexte rokovaní o viacročnom finančnom rámci Európskej únie na obdobie po 

roku 2020 treba zaviesť stabilný rámec pre tento typ činností, a to najmä 

zavedením samostatného rozpočtového riadku a vhodnými vykonávacími 

opatreniami.

(25b) Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť čo najširšiu podporu programu s 

cieľom zvýšiť jeho účinnosť a tým zlepšiť konkurencieschopnosť obranného 

priemyslu a obranných spôsobilostí členských štátov.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
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Týmto sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (ďalej len 

„program“) pre činnosť Únie na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020.

Článok 2

Ciele

Toto sú ciele programu:

a) podporovať konkurencieschopnosť, efektívnosť a inovačnú kapacitu 

obranného priemyslu v celej Únii, čím sa prispieva k európskej strategickej 

autonómii, a to prostredníctvom podpory činností vykonávaných v Únii vo 

fáze vývoja;

b) podporovať a podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj 

spoluprácu, a to aj cezhraničnú, medzi podnikmi vrátane malých a stredných 

podnikov a podnikov so strednou trhovou kapitalizáciou vo vývoji 

technológií alebo produktov výlučne v súlade s prioritami obrannej 

spôsobilosti, ktoré spoločne odsúhlasili členské štáty v rámci Únie, a to najmä 

v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí v rámci spoločnej bezpečnostnej 

a obrannej politiky, aby sa zabránilo duplicite a posilnili hodnotové reťazce 

obranného priemyslu, čím sa prispeje k vytváraniu novej cezhraničnej 

spolupráce medzi podnikmi;

c)  podporovať lepšie využívanie výsledkov výskumu a prispievať k zmenšovaniu 

rozdielov medzi výskumom a vývojom, a tým podporovať 

konkurencieschopnosť obranného priemyslu Únie na vnútornom a 

globálnom trhu, a to prípadne aj prostredníctvom konsolidácie;

ca) podporovať normalizáciu obranných systémov a ich interoperabilitu, čo by 

členským štátom umožnilo dosiahnuť významné úspory z rozsahu. 

Na účely tohto nariadenia „spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou“, ako sa 

uvádzajú v písmene b) sú podniky, ktoré nie sú MSP a ktoré zamestnávajú 3 000 alebo 

menej osôb. Počet zamestnancov sa vypočítava v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 hlavy I 

prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES1.

1 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia pojmu 
mikropodniky, malé podniky a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
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Článok 3

Rozpočet

Suma na vykonávanie programu na obdobie 2019 – 2020 sa stanovuje na 500 miliónov EUR 

v bežných cenách, ktoré sa budú čerpať výlučne z nepridelených rezerv v medziach 

stropných hodnôt viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a/alebo 

prostredníctvom mobilizácie príslušných osobitných nástrojov VFR.

Článok 4

Všeobecné finančné ustanovenia

1. Finančná pomoc Únie sa môže poskytnúť prostredníctvom typov financovania podľa 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, najmä prostredníctvom grantov a v 

náležitých prípadoch finančných nástrojov a verejného obstarávania, a to aj 

prostredníctvom mechanizmov kombinovaného financovania.

▌

2. Typy financovania uvedené v odseku 1 tohto článku a spôsoby plnenia sa zvolia na 

základe ich schopnosti splniť konkrétne ciele opatrení a dosiahnuť výsledky, berúc 

do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a riziko konfliktu 

záujmov.

3. Komisia vykonáva finančnú pomoc Únie v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a) 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4. Členské štáty vymenujú projektového manažéra. Komisia s ním pred tým, ako 

vykoná platbu v prospech oprávnených príjemcov, konzultuje pokrok dosiahnutý v 

rámci činnosti.

Článok 5

Druhy finančných nástrojov

1. Finančné nástroje zriadené v súlade s hlavou VIII nariadenia (EÚ, Euratom) č. 

966/2012 sa môžu použiť na to, aby sa subjektom vykonávajúcim činnosti v súlade 

s článkom 6 uľahčil prístup k financiám.

2. Použiť sa môžu tieto druhy finančných nástrojov:
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a) kapitálové alebo kvázi kapitálové investície;

b) úvery alebo záruky;

c) nástroje na rozdelenie rizika.

Článok 6

Oprávnené činnosti

1. Program podporí činnosti príjemcov vo fáze vývoja a vzťahuje sa na nové produkty 

a technológie, ako aj na modernizáciu existujúcich produktov a technológií, ktoré 

boli vyvinuté v Únii, pokiaľ ide o:

a) návrh obranného produktu, hmotnú alebo nehmotnú zložku alebo technológiu, 

ako aj technické špecifikácie, na základe ktorých sa vypracoval návrh;

b) vytváranie prototypu obranného produktu, hmotnej alebo nehmotnej zložky 

alebo technológie. Prototyp je model produktu alebo technológie, ktorý dokáže 

preukázať výkon prvku v prevádzkovom prostredí;

c) testovanie obranného produktu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo 

technológie;

d) kvalifikáciu obranného produktu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo 

technológie; kvalifikácia je celý postup preukazovania toho, že návrh 

produktu/zložky/technológie spĺňa stanovené požiadavky. Tento postup 

poskytuje objektívne dôkazy, ktorými sa preukazuje, že sa splnili konkrétne 

požiadavky návrhu;

e) osvedčovanie obranného produktu alebo technológie. Osvedčovanie je postup, 

podľa ktorého vnútroštátny orgán osvedčí, že produkt/zložka/technológia spĺňa 

platné predpisy;

f) štúdie, ako sú štúdie uskutočniteľnosti a iné sprievodné opatrenia.

2. Táto činnosť sa uskutoční v spolupráci najmenej troch podnikov, ktoré majú sídlo 

aspoň v troch rôznych členských štátoch. Najmenej tri podniky, ktoré sú príjemcami, 
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nie sú fakticky pod priamou či nepriamou kontrolou toho istého subjektu, a ani 

medzi nimi nie je takýto vzťah.

3. Na účely odseku 2 sa pod „faktickou kontrolou“ rozumie vzťah, ktorý tvoria práva, 

zmluvy alebo iné prostriedky, ktoré buď samostatne, alebo spoločne a s ohľadom na 

vecné skutočnosti alebo právnu úpravu umožňujú priamo alebo nepriamo uplatniť 

rozhodujúci vplyv na podnik, hlavne:

a) právo použiť všetok majetok podniku alebo jeho časť;

b) práva alebo zmluvy, ktoré poskytujú rozhodujúci vplyv na zloženie, voľby 

alebo rozhodnutia orgánov podniku, alebo inak poskytujú rozhodujúci vplyv 

na riadenie obchodnej činnosti podniku. 

4. Keď sa to týka činností vymedzených v bodoch b) až f) prvého odseku, činnosť sa 

musí zakladať na spoločných technických špecifikáciách, čím sa posilní 

normalizácia a interoperabilita systémov.

4 a. Oprávnené nie sú činnosti súvisiace s výrobkami, ktoré sa týkajú zbraní 

hromadného ničenia a s nimi súvisiacich technológií, činnosti súvisiace s 

výrobkami, ktoré sa týkajú zakázaných zbraní a munície, zbraní, ktoré nie sú v 

súlade s medzinárodným humanitárnym právom, ako sú kazetová munícia v súlade 

s Dohovorom o kazetovej munícii, protipechotné míny v súlade s Dohovorom o 

zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich 

zničení, zápalné zbrane v súlade s protokolom III k dohovoru o používaní určitých 

konvenčných zbraní, ako aj plne autonómne zbrane, ktorými možno uskutočňovať 

útoky bez ľudskej kontroly nad rozhodnutiami týkajúcimi sa vymedzenia cieľa 

a streľby.

Článok 7

Oprávnené subjekty

1. Príjemcami pomoci a ich subdodávateľmi sú verejné alebo súkromné podniky so 

sídlom v Únii, nad ktorými nemajú faktickú kontrolu tretie krajiny alebo subjekty 

z tretích krajín v zmysle článku 6 ods. 3, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom 

jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov. Okrem toho celá 
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infraštruktúra, všetky zariadenia, všetok majetok a všetky zdroje používané 

účastníkmi vrátane subdodávateľov a iných tretích strán pri činnostiach 

financovaných v rámci programu sa počas celého obdobia trvania činnosti 

nachádzajú na území Únie. Použitie týchto infraštruktúr, zariadení, majetku 

a zdrojov nepodlieha žiadnej kontrole ani žiadnemu obmedzeniu zo strany tretej 

krajiny alebo subjektu z tretej krajiny.

1a. V prípade zmeny faktickej kontroly nad podnikom v zmysle článku 6 ods. 3 počas 

vykonávania činnosti o tom podnik informuje Komisiu, ktorá posúdi, či sú ešte 

stále splnené kritériá oprávnenosti.

1b. Odchylne od odseku 1, podnik so sídlom v Únii a fakticky kontrolovaný treťou 

krajinou alebo subjektom z tretej krajiny v zmysle článku 6 ods. 3, či už priamo 

alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských 

podnikov, môže byť oprávnený, ak by na účely činnosti financovanej v rámci 

programu boli zavedené potrebné mechanizmy na zabezpečenie splnenia všetkých 

týchto podmienok:

a) odstráni sa faktická kontrola nad podnikom treťou krajinou alebo subjektom 

z tretej krajiny;

b) zabráni sa prístupu k citlivým informáciám týkajúcim sa činnosti; ako aj

c) vlastnícke práva vyplývajúce z duševného vlastníctva a výsledky činnosti 

zostávajú u oprávnenej osoby počas činnosti a po jej skončení a nevzťahuje 

sa na ne žiadna kontrola ani obmedzenie treťou krajinou alebo subjektom z 

tretej krajiny.

Podnik poskytne Komisii potrebné dôkazy o tom, že boli zavedené potrebné 

mechanizmy.

2. Ak príjemca, ako je vymedzený v odseku 1, rozvíja činnosť podľa článku 6 v rámci 

stálej štruktúrovanej spolupráce, má v súvislosti s touto činnosťou nárok na zvýšenie 

finančných prostriedkov uvedených v článku 11 ods. 2.
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2b. Ak v Únii nie sú ľahko dostupné konkurencieschopné náhrady a ak by toto 

použitie nebolo v rozpore s bezpečnostnými alebo obrannými záujmami Únie a jej 

členských štátov, príjemcovia a ich subdodávatelia môžu využívať aktíva, 

infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sú umiestnené alebo uchovávané mimo 

územia členských štátov alebo pod kontrolou tretích krajín.

Pri vykonávaní oprávnenej činnosti môžu príjemcovia a ich subdodávatelia 

spolupracovať aj s podnikmi so sídlom mimo územia členských štátov EÚ alebo 

nad ktorými vykonávajú faktickú kontrolu tretie krajiny alebo subjekty tretej 

krajiny, ak by to nebolo v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a 

členských štátov. Náklady spojené s týmito činnosťami nie sú oprávnené na 

financovanie v rámci programu.

Článok 8

Vyhlásenie žiadateľov

Každý žiadateľ písomne vyhlási, že je plne oboznámený s príslušnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie a nariadeniami týkajúcimi sa činností v 

oblasti obrany, a dodržuje ich, a to vrátane spoločnej pozície 2008/944/SZBP, režimu 

Spoločenstva na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s 

dvojakým použitím a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov o kontrolách vývozu.

Článok 9

Konzorcium

1. Ak sa finančná pomoc Únie poskytuje prostredníctvom grantu, členovia 

akéhokoľvek konzorcia, ktorí sa chcú zúčastniť na činnosti, vymenujú jedného zo 

svojich členov za koordinátora, ktorý sa uvedie v dohode o grante. Koordinátor je 

hlavnou kontaktnou osobou vo vzťahu medzi členmi konzorcia a Komisiou alebo 

príslušným financujúcim subjektom, pokiaľ sa v dohode o grante nestanoví inak 

alebo nenastane prípad, že si neplní svoje povinnosti stanovené v dohode o grante. 

Finančná pomoc Únie môže mať aj podobu finančného nástroja alebo verejného 

obstarávania.

2. Členovia konzorcia, ktoré sa zúčastňuje na činnosti, uzavrú vnútornú dohodu, ktorou 

sa stanovia ich práva a povinnosti týkajúce sa vykonávania činnosti vrátane vydania 
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práv duševného vlastníctva týkajúcich sa nových produktov (v súlade s dohodou o 

grante), s výnimkou náležite odôvodnených prípadov uvedených v pracovnom 

programe alebo pracovnom pláne alebo vo výzve na predkladanie návrhov.

Článok 10

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Činnosti navrhované na financovanie v rámci programu sa hodnotia podľa cieľov 

vymedzených v článku 2 a na základe týchto kumulatívnych kritérií:

a) excelentnosť, výkonnosť priemyslu a kapacita vykazovať značné výhody oproti 

existujúcim produktom a technológiám; ako aj

b) prínos pre inováciu a technologický vývoj obranného priemyslu, a tým aj podpora 

priemyselnej a strategickej autonómie Únie v oblasti obranných technológií; ako aj

ba) prínos pre konkurencieschopnosť a rast podnikov obranného priemyslu v celej 

Únii; ako aj

c) prínos pre bezpečnostné a obranné záujmy Únie posilnením obranných technológií, 

ktoré prispievajú k vykonávaniu priorít obranných spôsobilostí, ktoré spoločne 

odsúhlasili členské štáty v rámci Únie, a to najmä v kontexte plánu rozvoja kapacít 

alebo koordinovaného ročného preskúmania v oblasti obrany; ako aj

ca) prínos k vytvoreniu novej cezhraničnej spolupráce medzi podnikmi; ako aj

d) životaschopnosť, ktorú príjemcovia preukazujú najmä tým, že dokážu, že zostávajúce 

náklady na oprávnené činnosti sú pokryté inými finančnými prostriedkami, napríklad 

príspevkami členských štátov; ako aj

da) podiel na celkovom rozpočte činnosti, ktorý sa má vyčleniť na účasť MSP so sídlom 

v Európskej únii, buď ako členov konzorcia, subdodávateľov, alebo ako iných 

podnikov v dodávateľskom reťazci; ako aj

e) v prípade činností opísaných v bodoch b) až e) článku 6 ods. 1 prínos pre 

konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu, ktorý príjemcovia 

preukazujú tým, že dokážu, že členské štáty sa zaviazali koordinovane spoločne 
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vyrábať a obstarávať konečný produkt alebo technológiu, v prípade potreby aj 

spoločným obstarávaním. 

Článok 11

Miery financovania

1. Finančná pomoc Únie poskytnutá v rámci programu nesmie presiahnuť 20 % 

celkových oprávnených nákladov na činnosť, pokiaľ ide o vytváranie prototypov, v 

zmysle článku 126 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Vo všetkých ostatných 

prípadoch môže pomoc pokrývať celkové oprávnené náklady na činnosť.

2. Pri činnosti vyvinutej príjemcom uvedeným v článku 7 ods. 2 možno využiť mieru 

financovania zvýšenú o ďalších 10 percentuálnych bodov.

2a. Na činnosť, na ktorú sa odkazuje v článku 6 ods. 1, sa môže využívať miera 

financovania zvýšená o ďalších 10 percentuálnych bodov, ak aspoň 15 % 

celkových oprávnených nákladov na ňu je vyčlenených pre MSP so sídlom v Únii. 

Táto zvýšená miera financovania sa môže ďalej zvýšiť o percentuálny podiel, ktorý 

zodpovedá dvojnásobku percentuálneho podielu celkových oprávnených nákladov 

na činnosť vyčlenených pre MSP so sídlom v iných členských štátoch ako tých, v 

ktorých majú sídlo podniky konzorcia, ktoré nie sú malými a strednými podnikmi.

2b. Na činnosť, na ktorú sa odkazuje v článku 6 ods. 1, sa môže využívať miera 

financovania zvýšená o ďalších 10 percentuálnych bodov, ak aspoň 30 % 

celkových oprávnených nákladov na túto činnosť je vyčlenených pre podniky 

so strednou kapitalizáciou so sídlom v Únii.

2c. Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 

25 % celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených 

nákladov na subdodávky.

2d. Finančná pomoc Únie poskytnutá v rámci programu vrátane zvýšenej miery 

financovania nesmie pokrývať viac ako 100 % oprávnených nákladov na činnosť.

Článok 12

Vlastníctvo a právo duševného vlastníctva
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1. Únia nebude vlastniť produkty alebo technológie, ktoré sú výsledkom danej činnosti 

a nemá nárok na práva duševného vlastníctva vrátane licenčných práv týkajúcich sa 

danej činnosti. 

1a. Výsledky činností, na ktoré sa poskytli finančné prostriedky v rámci programu, 

nepodliehajú žiadnej kontrole ani obmedzeniu zo strany tretej krajiny ani subjektu 

z tretej krajiny.

1b. Ak sa pomoc Únie sa poskytuje vo forme verejného obstarávania štúdie, všetky 

členské štáty na svoju výslovnú žiadosť majú právo na bezplatné nevýhradné 

licencie na jej využívanie.

Článok 12a

Všeobecné transferové licencie

1. Na účely tohto programu sa uplatňuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/43/ES1.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, odsek 1 tohto článku sa 

vzťahuje na inštitúcie, orgány a agentúry Únie, ako aj analogicky na projektových 

manažérov uvedených v článku 4 ods. 4 tohto nariadenia.

Článok 13

Pracovný program

1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom16a, ktorým 

sa stanovuje dvojročný pracovný program na obdobie trvania programu. Uvedený 

pracovný program musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2.

2. V pracovnom programe sa uvedú podrobné kategórie projektov, ktoré sa majú 

financovať v rámci programu. Tieto kategórie sú v súlade s prioritami v oblasti 

obranných spôsobilostí uvedených v článku 2 písm. b). Pracovný program zahŕňa 

aj kategóriu projektov osobitne zameraný na MSP.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 
o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci 
Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).
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3. V pracovnom programe sa zabezpečí, že prinajmenšom 15 % celkového rozpočtu sa 

využije v prospech cezhraničnej integrácie MSP a spoločností so strednou trhovou 

kapitalizáciou do hodnotového reťazca.

Článok 14

Postup udeľovania

1. Pri vykonávaní programu sa financovanie Únie poskytne na základe výziev 

na predkladanie návrhov uverejnených v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 

966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/121.

2. Návrhy predložené na základe výzvy na predkladanie návrhov vyhodnotí Komisia 

s pomocou nezávislých expertov, ktorí budú štátnymi príslušníkmi krajín EÚ a 

budú pochádzať z čo najväčšieho počtu krajín EÚ, vybraných na základe 

transparentného postupu zohľadňujúc nezlučiteľnosť vyplývajúcu z konfliktov 

záujmov, na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v článku 10. 

3. Komisia po každej výzve udelí prostredníctvom vykonávacieho aktu finančné 

prostriedky na vybrané činnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2. 

Článok 15

Ročné splátky

Komisia môže rozdeliť viazané rozpočtové prostriedky na ročné splátky.

Článok 16

Výbor

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 182/2011. Európska obranná agentúra a Európsky parlament sú prizvaní ako 

pozorovatelia.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ 
L 362, 31.12.2012, s. 1).
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Článok 16a

Vykonávanie delegovania právomocí

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených 

v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 1 sa Komisii udeľuje 

na obdobie dvoch rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 1 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými 

jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Monitorovanie a podávanie správ

1. Komisia bude pravidelne monitorovať vykonávanie programu a každoročne bude 

podávať správu o dosiahnutom pokroku v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. e) 

nariadenia č. 966/2012. Na tento účel Komisia zavedie potrebné opatrenia na 

monitorovanie.
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2. Komisia s cieľom podporiť vyššiu efektívnosť a účinnosť budúcich politických 

opatrení Únie vypracuje retrospektívnu hodnotiacu správu a odošle ju Európskemu 

parlamentu a Rade. V správe, ktorá bude vychádzať z relevantných konzultácií 

s členskými štátmi a hlavnými zainteresovanými stranami, sa bude posudzovať 

predovšetkým pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 2. Bude sa v nej 

analyzovať aj cezhraničná účasť MSP a spoločností so strednou trhovou 

kapitalizáciou na projektoch vykonávaných v rámci programu, ako aj integrácia 

MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou do globálneho hodnotového 

reťazca. Ak je to technicky možné, správa zahŕňa informácie o krajinách pôvodu 

príjemcov finančných prostriedkov a ich rozdelení medzi podniky a členské štáty.

2a. Správa uvedená v odseku 2 obsahuje návrhy riešení na zníženie závislosti Únie od 

produktov a technológií subjektov z tretích krajín, ktoré boli určené pri vykonávaní 

tohto nariadenia.

2b. Komisia v dostatočnom predstihu pred skončením tohto programu predloží v 

prípade potreby legislatívny návrh nového programu rozvoja obranného priemyslu 

spolu s primeranými finančnými prostriedkami v medziach nového viacročného 

finančného rámca.

Článok 18

Ochrana finančných záujmov Únie

1. Komisia prijme vhodné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa pri vykonávaní 

opatrení financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie 

uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným 

protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami a pri odhalení nezrovnalostí 

vymáhaním alebo v prípade potreby spätným získaním neoprávnene vyplatených 

súm a prípadne aj uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich 

administratívnych a finančných sankcií.

2. Komisia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať audit alebo – v prípade 

medzinárodných organizácií – právomoc vykonávať overovanie v súlade 

s dohodami, ktoré boli s nimi uzatvorené, na základe dokumentov a na mieste 
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u všetkých prijímateľov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým sa podľa 

tohto nariadenia poskytli finančné prostriedky Únie.

3. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania 

vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi 

stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20131 

a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/962 na účely zistenia, či v súvislosti 

s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanými podľa tohto 

nariadenia došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu 

konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 
2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

2 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a 
inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 
15.11.1996, s. 2). 


