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Legislativní usnesení Evropského parlamentu o zřízení Evropského 

obranného fondu 

(European Parliament legislative resolution on establishing the European Defence Fund) 

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-

TA-2019-0430+0+DOC+PDF+V0//EN 

(Duben  2019) 

Autor:  Evropský parlament 

 

Úvod 

Evropský obranný fond (EDF) je reakcí na změnu bezpečnostního prostředí a nové hrozby, 

kterým EU čelí. Komplexnější vybavení a produkty obranného průmyslu zvyšují náklady a EU 

by měla tento sektor podpořit. Fond podpoří cestu k silnému, konkurence schopnému, 

vyspělému a nezávislému evropskému obrannému průmyslu. Podpora bude možná v celém 

životním cyklu od výzkumu, přes prototyp až po certifikaci. 

Fond bude zejména podporovat projekty, do kterých se zapojí alespoň tři členské země nebo 

země přidružené, což znamená země, mezi které patří příslušníci Evropského sdružení volného 

obchodu, kteří jsou zároveň členy Evropského hospodářského prostoru. (Island, Norsko a 

Lichtenštejnsko). (*Na červeně označeném textu nebylo zatím dosaženo dohody) 

Cíle fondu 

Fond se zaměří na cíle plynoucí ze Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. V potaz se 

mohou ale brát i regionální a mezinárodní priority, jako například spolupráce v rámci NATO. 

Fond bude mimo jiné zaměřen na podporu průlomových technologií, které mají potenciál 

změnit obranný průmysl v základech. Konkrétněji jsou cíle fondu následující: 

• Podpora společného výzkumu ke zlepšení obranných kapacit Unie; 

• Podpora společného vývoje obranného vybavení a technologií; 

• Zlepšení efektivity výdajů na obranu; 

• Zvýšení standardizace obranného vybavení a zlepšení interoperability mezi členy EU. 

Rozpočet fondu a míra financování projektů v rámci fondu 

Pro období 2021 až 2027 rozpočet fondu bude 11,453 miliardy Eur v cenách roku 2018 a  

13 miliard Eur v současných cenách. Tyto zdroje budou následovně rozděleny: 

• 3,612 miliard v cenách roku 2018 (4,1 miliard v současných cenách) pro výzkum. 

• 7,841 miliard v cenách roku 2018 (8,9 miliard v současných cenách) pro vývoj. 
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V nepředvídatelných situacích může Komise přesunout zdroje mezi výzkumem a vývojem do 

20 %. Minimálně 4 % a maximálně 8 % zdrojů fondu by mělo být použito na podporu 

průlomových technologií. Projekty mohou získat až 100 % podporu uznaných nákladů s 

následujícími výjimkami: 

• Vývoj modelu obranného vybavení nebo technologie, který může demonstrovat využití 

takového produktu nebo technologie, může získat maximální podporu 20 %. 

• Testování, hodnocení a certifikování produktu/technologie, může získat podporu 

maximálně 80 %. 

• Fond může být také použit na nepřímé náklady (například náklady na bezpečnost) a to 

maximálně ve vyšší 25 % z celkových přímých nákladů. 

Příjemci fondu, zvýšená míra podpory a projekty 

Projekt musí splnit následující podmínky, aby mohl získat podporu z fondu: 

• Zdroje fondu mohou získat pouze aktéři ze zemí EU a přidružených zemí. 

• Vývoj/výzkum a management projektu se musí nacházet na území EU nebo přidružené 

země, v případě kdy neexistuje žádný jiný substitut, (například pro infrastrukturu) může 

dojít k výjimce. 

• Dodavatelé a příjemci podpory nemohou být kontrolováni třetími zeměmi s výjimkou, 

kdy se členský stát za ně zaručí a budou prověřeny Komisí. 

• Projekt může získat podporu pokud se ho zúčastní alespoň tři aktéři ze třech zemí EU a 

nebo dva aktéři z EU a jeden z přidružené země. Výjimka může být u projektů týkajících 

se průlomových technologií. 

• Zájemci o podporu musí dokázat, že náklady, které nejsou pokryty podporou fondu, 

jsou pokryty jiným financováním. 

• Zájemci o podporu musí dokázat, že alespoň dva členské státy nebo přidružené země 

budou výsledek projektu využívat. 

Projekt může získat zvýšenou podporu v následujících případech: 

• Pokud je projekt součástí PESCO projektů může získat dalších 10 %. 

• Pokud alespoň 10 % nákladů jsou alokovány malým nebo středním podnikům  

(50/250 zaměstnanců) v členských nebo přidružených zemí.  

• Pokud alespoň 15 % nákladů jsou alokovány firmám s hodnotou mezi 2 až 10 

miliardami Eur v členských nebo přidružených zemích, může projekt získat podporu 

dalších 10 %. 

• Součet této zvýšené podpory nemůže přesáhnout 35 % a maximální podpora nemůže 

být více jak 100 %. 

Aby projekt získal podporu musí se týkat alespoň jedné z následujících aktivit: 

• Zlepšení znalostí, vybavení a technologií, které mohou mít výrazný dopad na obranu 
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• Aktivity na zlepšení interoperability a odolnosti pro obranné produkty a technologie 

• Studie (například studie proveditelnosti) nových technologií, produktů, procesů, služeb 

a řešení 

• Navrhování konkrétního obranného produktu 

• Testování obranného produktu 

• Kvalifikování obranného produktu 

• Certifikace obranného produktu  

• Vývoj technologie nebo aktivit zvyšující efektivitu napříč životním cyklem obranného 

produktu nebo technologie 

Kritéria pro návrh projektu 

Při podávání žádosti o podporu projektu musí žadatelé prokázat následující: 

• Očekávaný výsledek návrhu představuje výrazné zlepšení oproti současným produktům 

a technologiím. 

• Návrh zahrnuje nové přístupy a koncepty, které nebyly v minulosti používány. 

• Výsledky projektu pomohou konkurence schopnosti evropského obranného průmyslu. 

• Výsledek přispěje k větší samostatnosti evropských obranných technologií. 

• Prokázání, že výsledek vytvoří novou mezistátní spolupráci mezi aktéry v členských 

nebo přidružených zemích, zejména pokud se jedná o malé nebo středně velké podniky. 

• Kvalitu a efektivnost implementace.  

Další ustanovení 

Výsledky výzkumu nebo vývoje podpořených fondem budou vlastnictvím příjemců fondu. 

Pokud však bude podpora z fondu ve formě veřejné zakázky, výsledek bude ve vlastnictví EU 

a členské státy a přidružené země budou k výsledku mít přístup zdarma. Budou mít také přístup 

ke speciálním zprávám o výzkumu pro potřeby svých ozbrojených sil. Výsledek projektů 

nemůže být ve vlastnictví nebo pod kontrolou nepřidružené země. O změně vlastnictví výsledku 

v budoucnosti musí být uvědoměna Komise. 

Komise bude zkoumat etickou stránku projektu jmenováním nezávislého experta, který se touto 

problematikou bude zabývat. Využívání zdrojů z fondu bude pravidelně kontrolováno, budou 

probíhat každoroční zprávy o pokroku a do konce roku 2027 komise provede závěrečné 

hodnocení implementace fondu. Finanční podpora v rámci fondu by neměla ovlivnit export 

produktů a technologií uvnitř Unie. 

Co bude následovat 

V trialogu mezi Parlamentem, Radou a Komisí došlo k předběžné politické dohodě. Nyní ji 

musí formálně Parlament a Rada schválit. Konkrétní rozpočet a další části, kterých nebylo na 

jednání dosaženo, podléhají dohodě o příštím dlouhodobém rozpočtu na roky 2021 až 2027. 
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Nařízení o Evropském obranném fondu bude závazné pro všechny členské státy a vejde 

v účinnost 1. ledna 2021. 


