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7.12.2018 A8-0412/25 

Pozměňovací návrh  25 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzhledem k tomu, že fond zejména 

usiluje o posílení spolupráce mezi právními 

subjekty a členskými státy v Evropě, měla 

by být akce způsobilá k financování z 

fondu pouze tehdy, pokud je prováděna 

formou spolupráce alespoň tří subjektů 

usazených nejméně ve třech různých 

členských státech a/nebo přidružených 

zemích. Alespoň tři z těchto způsobilých 

právních subjektů usazené nejméně ve 

dvou různých členských státech a/nebo 

přidružených zemích by neměly přímo ani 

nepřímo podléhat faktické kontrole 

stejného subjektu ani se ovládat navzájem. 

Pro posílení spolupráce mezi členskými 

státy může fond podpořit společné 

zadávání veřejných zakázek v 

předobchodní fázi. 

(10) Vzhledem k tomu, že fond zejména 

usiluje o posílení spolupráce mezi právními 

subjekty a členskými státy v Evropě, měla 

by být akce způsobilá k financování z 

fondu pouze tehdy, pokud je prováděna 

formou spolupráce v rámci konsorcia 

alespoň tří subjektů usazených nejméně ve 

třech různých členských státech.  Další 

právní subjekty účastnící se konsorcia 

mohou být usazeny v přidružené zemi. V 

každém druhu spolupráce by měly mít v 

konsorciu většinu právní subjekty usazené 

v členském státě.  Alespoň tři z těchto 

způsobilých právních subjektů usazené 

nejméně ve třech různých členských 

státech a/nebo přidružených zemích by 

neměly přímo ani nepřímo podléhat 

faktické kontrole stejného subjektu ani se 

ovládat navzájem. Pro posílení spolupráce 

mezi členskými státy může fond podpořit 

společné zadávání veřejných zakázek v 

předobchodní fázi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/26 

Pozměňovací návrh  26 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – návětí  

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Žadatel usazený v Unii nebo 

v přidružené zemi a kontrolovaný 

nepřidruženou třetí zemí nebo subjektem 

nepřidružené třetí země může být, 

odchylně od odstavce 1, způsobilý pro 

financování, pokud je to nezbytné pro 

dosažení cílů příslušné akce, a za 

předpokladu, že jeho účast neohrozí 

bezpečnostní zájmy Unie a jejích 

členských států. V zájmu zajištění ochrany 

bezpečnostních zájmů Unie a jejích 

členských států se musí ve výzvě 

k předkládání návrhů po navrhovateli 

požadovat, aby předložil informace, které 

prokazují zejména, že: 

2. Žadatelé nebo subdodavatelé 

účastnící do akce, kteří jsou usazeni v 

Unii nebo v přidružené zemi a jsou pod 

kontrolou nepřidružené třetí země nebo 

subjektu nepřidružené třetí země, mohou 

být subjektem způsobilým pro financování, 

pokud je to nezbytné pro dosažení cílů 

příslušné akce a pokud jejich účast 

neohrozí bezpečnostní a obranné zájmy 

Unie a jejích členských států ani cíle 

uvedené v článku 3. V zájmu zajištění 

ochrany bezpečnostních zájmů Unie a 

jejích členských států se musí ve výzvě k 

předkládání návrhů po žadateli požadovat, 

aby poskytl informace nebo záruky 

schválené členským státem, v nichž je 

žadatel usazen, a které zejména zajistí, že:   

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/27 

Pozměňovací návrh  27 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) bude zamezeno tomu, aby měly 

nepřidružené třetí země nebo subjekty 

nepřidružených třetích zemí přístup 

k citlivým utajovaným i neutajovaným 

informacím týkajícím se příslušné akce; a 

osoby zapojené do akce budou mít 

vnitrostátní bezpečnostní prověrku 

vydanou členským státem nebo 

přidruženou zemí; 

b) bude zamezeno tomu, aby měly 

nepřidružené třetí země nebo subjekty 

nepřidružených třetích zemí přístup 

k citlivým utajovaným i neutajovaným 

informacím týkajícím se příslušné akce; a 

zaměstnanci a jiné osoby zapojené do akce 

budou mít případně vnitrostátní 

bezpečnostní prověrku vydanou členským 

státem nebo přidruženou zemí, pokud je to 

zapotřebí; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Pozměňovací návrh  28 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Není-li v pracovním programu 

uvedeném v článku 27 stanoveno jinak, 

provádí se akce ve spolupráci alespoň tří 

právních subjektů usazených nejméně 

ve třech různých členských státech a/nebo 

přidružených zemích. Alespoň tři z těchto 

způsobilých subjektů usazené nejméně ve 

dvou členských státech a/nebo 

přidružených zemích nesmí během celého 

provádění akce přímo ani nepřímo podléhat 

faktické kontrole stejného subjektu ani se 

ovládat navzájem. 

4. Provádí se akce ve spolupráci v 

rámci konsorcia alespoň tří právních 

subjektů usazených nejméně ve třech 

různých členských státech.Další právní 

subjekty účastnící se konsorcia mohou být 

usazeny v přidružené zemi podle článku 5. 

Alespoň tři z těchto způsobilých subjektů 

usazené nejméně ve třech členských 

státech a/nebo přidružených zemích nesmí 

během celého provádění akce přímo ani 

nepřímo podléhat faktické kontrole 

stejného subjektu ani se ovládat navzájem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/29 

Pozměňovací návrh  29 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Akce zaměřené na vývoj produktů 

a technologií, jejichž použití, vývoj nebo 

výroba jsou zakázány platnými 

mezinárodními právními předpisy, nejsou 

způsobilé. 

6. Akce zaměřené na vývoj produktů 

a technologií, jejichž použití, vývoj nebo 

výroba jsou zakázány platnými 

mezinárodními právními předpisy, včetně 

bezpilotních vzdušných prostředků bez 

lidské kontroly při výběru cílů a zahájení 

útoku, nejsou způsobilé 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/30 

Pozměňovací návrh  30 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Granty lze udělovat bez výzvy 

k podávání návrhů právním subjektům 

uvedeným v pracovním programu 

v souladu s [čl. 195 písm. e)] finančního 

nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 


