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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje
evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační
kapacitu obranného průmyslu EU
KOM(2017) 294 v konečném znění, kód Rady 10589/17
Interinstitucionální spis 2017/0125/COD


Právní základ:
Článek 173 Smlouvy o fungování Evropské unie.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
22. 6. 2017



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 7. srpna 2017.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
V návaznosti na Evropský obranný akční plán1 z listopadu 2016, jehož jádrem je zřízení Evropského
obranného fondu na podporu společného výzkumu a vývoje, Komise předložila dne 7. června 2017
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského
obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného
průmyslu EU. Cílem navrhovaného Programu rozvoje evropského obranného průmyslu je doplnit
iniciativy na financování kooperativního výzkumu a zajistit praktické využití výsledků výzkumu za
účelem zvýšení inovační schopnosti a konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu.



Obsah a dopad:
Program rozvoje evropského obranného průmyslu má tyto cíle:
 zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál obranného průmyslu Unie podporou
opatření v jejich vývojové fázi;
 podpořit a umocnit spolupráci mezi podniky, včetně malých a středních podniků, na vývoji
technologií nebo produktů v souladu s prioritami v oblasti obranných schopností, na nichž
se členské státy v Unii společně dohodly;
 podpořit lepší využívání výsledků výzkumu v oblasti obrany a pomoci překlenout mezery
mezi výzkumem a vývojem.
Program se zřizuje na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 a příjemci podpory budou
podniky usazené v Unii.
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Strategie, které se pro podporu navrhují, budou ve formě finanční pomoci. Prostředky, které se
budou v rámci programu poskytovat, budou mít podobu grantů a finančních nástrojů nebo
veřejných zakázek. Z programu bude podporován návrh, vymezení společných technických
specifikací, vývoj prototypů, zkoušení, kvalifikace a certifikace produktů pro obranné účely,
hmotné či nehmotné konstrukční části a technologie. Podpořit lze rovněž studie, posouzení
proveditelnosti a další podpůrné činnosti. Podpora se zaměří na opatření ve vývojové fázi a bude
se vztahovat jak na nové produkty a technologie, tak na modernizaci stávajících.
Na opatření by měly spolupracovat alespoň tři podniky usazené přinejmenším ve dvou členských
státech.
Navrhovaná míra financování bude omezena na 20 % celkových nákladů na opatření. Zbývající část
nákladů budou muset hradit členské státy sloučením vnitrostátních příspěvků. Rozpočet Unie
podpoří konkurenceschopnost tím, že svým aktivačním účinkem na patřičnou částku příspěvků
členských států povede ke spuštění spolupráce a bude působit jako prostředek k její realizaci, který
uvolní potenciální kooperativní programy v oblasti vývoje. Příjemci připravující opatření v rámci
stálé strukturované spolupráce budou mít nárok na vyšší objem finančních prostředků.
Podporované projekty by měly přispívat k prioritám v oblasti schopností, na nichž se členské státy
společně dohodly v plánu rozvoje schopností Unie, a měly by případně zohledňovat rovněž
regionální a mezinárodní spolupráci.
Návrhy podané s cílem získat podporu z programu budou hodnoceny na základě kritérií pro
přidělení, která budou přihlížet k tomu, nakolik návrhy přispívají k inovačnímu a technologickému
rozvoji odvětví obrany a rovněž k bezpečnostním a obranným zájmům Unie prostřednictvím
zdokonalení obranných technologií, které odpovídají prioritám v oblasti schopností, na nichž se
členské státy v Unii společně dohodly, k životaschopnosti opatření, jakož i k tomu, nakolik budou
příjemci schopni prokázat, že členské státy skutečně hodlají konečný produkt nebo technologii
koordinovaným způsobem společně vyrobit a pořídit, případně i prostřednictvím společného
zadávání zakázek.
Za plnění a správu programu bude odpovídat Komise. Provádění však může částečně svěřit jinému
subjektu v souladu s požadavky finančního nařízení. Kromě toho by část celkového rozpočtu měla
být určena ve prospěch opatření, která umožní přeshraniční účast malých a středních podniků.
Navrhovaná výše rozpočtu programu činí 500 milionů EUR.
Návrhem se nezvýší celková výše výdajů naplánovaných v okruhu 1a víceletého finančního rámce
na roky 2014–2020, neboť finanční krytí Nástroje pro propojení Evropy, evropských programů
družicové navigace, Evropského programu monitorování Země, programu ITER a nepřiděleného
rozpětí bude sníženo, aby mohl být financován příspěvek z rozpočtu EU na Program rozvoje
evropského obranného průmyslu v navrhované výši.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Nepřímý dopad na státní rozpočet ČR ve zvýšení odvodů vlastních zdrojů ČR do rozpočtu EU.
Předpokládá se, že na financování 500 mil. EUR by se ČR podílela ve výši cca 6 mil. EUR. Další
dodatečné dopady na státní rozpočet ČR budou souviset s konkrétním zapojením ČR.
Nařízení EU je pro členské státy závazné a přímo použitelné. Předmětné nařízení má přímý dopad
na právní řád ČR a bude vyžadovat příslušné změny některých právních předpisů.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR vítá zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu, při jeho projednávání
bude podporovat alternativní možnosti jeho financování, než je krácení prostředků v programech
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CEF, GALILEO a COPERNICUS2. Zejména v případě programu GALILEO, který je pro ČR prioritní,
bude ČR poukazovat na dosavadní implementaci a na stav plnění jeho cílů, které představují hlavní
důvody, proč je krácení jeho alokace nepřijatelné.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu se dokument nachází v tzv. přípravné fázi, návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem
podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU byl přidělen výboru
ITRE (Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku) jako gesčně příslušnému výboru.
V Radě se návrh projednává v pracovní skupině Skupina přátel předsednictví a v Coreperu 2.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 21. 9. 2017 a usnesením č. 413
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1 . p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit
konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU, kód Rady 10589/17;
2 . b e r e n a v ě d o m í návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje
Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost
a inovační kapacitu obranného průmyslu EU, kód Rady 10589/17;
3 . u s n á š í s e postoupit dokument spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády ČR pro
informaci výboru pro obranu.

2

Komise navrhuje financování Programu rozvoje evropského obranného průmyslu prostřednictvím krácení
finančních krytí Nástroje pro propojení Evropy (CEF) – 145 mil. EUR, evropských programů družicové navigace
(GALILEO) – 135 mil. EUR, Evropského programu monitorování Země (COPERNICUS) – 15 mil. EUR, programu
termojaderné fůze (ITER) a nepřiděleného marginu Headingu 1a.
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