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EVROPSKÝ OBRANNÝ FOND
PROČ POTŘEBUJEME EVROPSKÝ
OBRANNÝ FOND?

Ve světě, kde se zvyšuje geopolitická nestabilita a kde nové hrozby, jako jsou kybernetické
útoky, přesahují hranice, musí Evropská unie převzít větší odpovědnost za obranu a ochranu
svých občanů, jejich hodnot a způsobu života.
I když Evropská unie nemůže nahradit úsilí členských států v záležitostech obrany, může
podpořit jejich spolupráci při rozvoji a nabývání technologií a vybavení potřebných k řešení
společných problémů v oblasti obrany a bezpečnosti. Evropská unie se bude více podílet
na evropské kolektivní bezpečnosti a obraně a bude úzce spolupracovat se svými partnery,
v první řadě s Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO).

O JAKÝ FOND SE JEDNÁ?

Tři čtvrtiny
Evropanů si přejí
posílit společnou
bezpečnostní
a obrannou politiku

Evropský obranný fond bude přispívat ke strategické autonomii Evropy tím, že bude chránit a bránit její občany. Bude
koordinovat, doplňovat a posilovat investice jednotlivých členských států do obrany.
Fond bude podporovat spolupráci mezi členskými státy při vytváření špičkové a interoperabilní obranné technologie
a vybavení. Bude důrazně podporovat účast malých a středních podniků na projektech spolupráce a podněcovat
přelomová inovativní řešení.

ČEHO HODLÁ FOND DOSÁHNOUT?
Bude fungovat jako katalyzátor pro inovativní a konkurenceschopnou průmyslovou a vědeckou základnu, jež
je schopna uspokojit evropské potřeby v oblasti obrany nejmodernějšími, plně interoperabilními technologiemi
a vybavením.
Sdružením zdrojů mohou členské státy dosáhnout většího zhodnocení svých investic a rozvíjet technologie
a vybavení, čehož by nebylo možné dosáhnout samostatně.
Podpora pro obě oblasti, výzkum i vývoj, pomůže zajistit, aby výsledky výzkumu nepřišly nazmar kvůli
nedostatku finančních prostředků na vývoj prototypů a testování technologií.

NÁKLADY NA STÁVAJÍCÍ ROZTŘÍŠTĚNOST A NEDOSTATKY
EU
Výdaje na obranu
Celkem
% HDP
Investice na vojáka
Duplicita používaných systémů

SPOJENÉ STÁTY

227 miliard eur
1,34

545 miliard eur
3,3

27 639 eur

108 322 eur

178

Počet typů zbraňových systémů*

30

Hlavní bojové tanky

17

1

Torpédoborce/fregaty

29

4

Bojová letadla

20

6
* Počet typů zbraňových systémů pro vybrané kategorie zbraňových systémů
Zdroj: NATO, Mezinárodní institut strategických studií, SIPRI, Mnichovská zpráva o bezpečnosti z roku 2017

Odhaduje se, že nedostatek
spolupráce mezi členskými státy
v oblasti obrany a bezpečnosti stojí
25 až 100 miliard eur ročně.

V současné době zhruba 80 %
veřejných zakázek v oblasti obrany
probíhá výlučně na vnitrostátním
základě, což vede k nákladnému
zdvojování vojenských kapacit.

Od roku 2010 se za kolaborativní
evropský výzkum a technologie
v oblasti obrany každoročně utratí
méně než 200 milionů eur.

JAK JE FINANCOVÁN?
Komise navrhuje, aby byl na Evropský obranný fond vyčleněn rozpočet ve výši 13 miliard eur na období 2021–2027.
EU se zařadí mezi čtyři nejvýznamnější evropské investory do výzkumu v oblasti obrany.
Podpora z Evropského obranného fondu může být doplněna finanční podporou z fondu InvestEU zaměřeného na odvětví
obrany.

ROZPOČET EU VYČLENĚNÝ NA EVROPSKÝ OBRANNÝ FOND
4,1 miliardy eur na
financování spolupráce
na výzkumných
projektech v oblasti
obrany zaměřených
na nově se objevující
a budoucí bezpečnostní
hrozby

13 milliard
euro

8,9 miliardy eur
na spolufinancování
projektů společného
rozvoje kapacit, které
doplní příspěvky
členských států

JAK BUDE FOND FUNGOVAT?
Fond bude podporovat kompetitivní a kolaborativní projekty v oblasti obrany v rámci celého cyklu výzkumu a vývoje
s cílem dosáhnout většího dopadu.
EU bude přímo financovat celkové náklady během výzkumné fáze, především prostřednictvím grantů. Poté bude fond
doplňovat investice členských států prostřednictvím spolufinancování do výše 20 % nákladů na vývoj prototypů a do výše
80 % nákladů na certifikaci a testování.
Fond se nevztahuje na fázi nabývání. Pokud se však členské státy rozhodnou společně získat určitou kapacitu, např.
společně si pořídit vrtulníky, může Komise nabídnout praktickou podporu, pomoci vybrat účinná finanční ujednání, stanovit
podmínky a rámcové dohody a poskytnout poradenství týkající se vlastnické struktury.

Kapacity
Výzkum

Rozvoj
Výzkum

Nabývání
Spolufinancování EU a členských států
8,9 miliardy eur
na období 2021–2027

rozpočet
EU ve výši
4,1 miliardy eur
na období 2021–2027

Evropský
obranný fond

Finanční
nástroj
(rozpočet členských států)

13 miliard eur
na období 2021–2027

>

Způsobilé jsou pouze kolaborativní projekty. Každého projektu se musí účastnit nejméně tři subjekty ze tří různých
členských států.

>

Projekty budou definovány na základě priorit, jež stanoví členské státy, a jejich cílem bude přispívat k bezpečnosti
a obraně zájmů Unie v souladu s prioritami v oblasti obranných kapacit, které členské státy schválily v rámci společné
bezpečnostní a obranné politiky a jiných regionálních a mezinárodních organizací (NATO).

>

Fond bude podněcovat přeshraniční zapojení malých a středních podniků tím, že poskytne vyšší míru financování
a bude upřednostňovat projekty konsorcií, jež zahrnují malé a střední podniky.

>

5 % rozpočtu bude vyhrazeno na průlomové, vysoce riskantní inovace, jež podpoří dlouhodobou vedoucí pozici EU
v oblasti technologií a podnítí nezávislost obrany.

>

Aby se zajistilo správné využití prostředků EU, bude se z fondu spolufinancovat vývoj společných prototypů pouze v případě,
kdy se členské státy zaváží ke koupi konečného produktu. EU nebude vlastnit žádné kapacity.

>

Způsobilé projekty v rámci stálé strukturované spolupráce mohou získat vyšší míru spolufinancování ze strany EU
(bonus ve výši dalších 10 % spolufinancování), avšak příspěvek z fondu není automatický.

JAKÉ KROKY PŘEDCHÁZELY VZNIKU FONDU?
Fond staví na úsilí, jež vynaložila Junckerova Komise na podporu a testování spolupráce v oblasti obrany.
Na výzkum v oblasti obrany bylo vyčleněno 90 milionů eur z rozpočtu EU na období 2017–2019 a první granty EU na
výzkumné projekty v oblasti obrany již byly podepsány. Mezi ně patří projekt Ocean2020, jenž obdržel grant ve výši 35
milionů eur. Podporuje námořní dohled a mise, jejichž účelem je izolace námořního prostoru, a za tímto účelem zahrne do
operací loďstva drony a bezpilotní ponorky. V brzké době budou zveřejněny nové výzvy k předkládání návrhů výzkumných
projektů v oblasti obrany.
Komise rovněž zahájila Evropský program rozvoje obranného průmyslu s rozpočtem 500 milionů eur na období 2019–
2020. Evropský parlament a Rada dospěly k předběžné dohodě ohledně programu, který vstoupí v platnost v lednu 2019.

JAK BUDE FOND DOPLŇOVAT JINÉ INICIATIVY V OBLASTI
OBRANY?
>

Bude zajištěno úzké propojení mezi Evropským obranným fondem a projekty prováděnými v rámci stálé strukturované
spolupráce v oblasti obrany.

>

Budou podpořeny další činnosti související s obranou prostřednictvím evropského nástroje na budování míru
s rozpočtem 10,5 miliardy eur, mimorozpočtového nástroje navrženého mimo víceletý finanční rámec. Cílem tohoto
nástroje je zvýšit podporu EU ve prospěch mírových operací uskutečňovaných třetími stranami po celém světě; hradit
společné náklady v souvislosti s vojenskými misemi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (v současnosti se
na ně vztahuje mechanismus Athena); umožnit EU účast na rozsáhlejších akcích zaměřených na podporu ozbrojených sil
partnerských zemí prostřednictvím infrastruktury, vybavení nebo vojenské technické pomoci.

>

Z Nástroje pro propojení Evropy bude vyčleněn zvláštní rozpočet ve výši 6,5 miliardy eur. Jeho účelem bude posílit
infrastruktury strategické přepravy Unie tak, aby byly vhodné pro vojenskou mobilitu.

>

Zvyšování účinnosti spolupráce s novým programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa s rozpočtem 100 miliard eur
zajistí, aby z výsledků civilního výzkumu mohly mít prospěch obranné kapacity a naopak. To pomůže zabránit zbytečnému
zdvojování úsilí.
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