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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Λαμβανομένου υπόψη του 

γεγονότος ότι το Ταμείο αποσκοπεί ιδίως 

στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

νομικών οντοτήτων και κρατών μελών ανά 

την Ευρώπη, οι δράσεις θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση μόνο 

εφόσον υλοποιούνται με συνεργασία 

τουλάχιστον τριών νομικών οντοτήτων που 

εδρεύουν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά 

κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες. 

Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω 

επιλέξιμες νομικές οντότητες, 

εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο 

διαφορετικά κράτη μέλη και/ή 

συνδεδεμένες χώρες δεν θα πρέπει να 

τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο 

πραγματικό έλεγχο της ίδιας οντότητας 

ούτε να ελέγχουν η μία την άλλη. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών, το Ταμείο 

μπορεί να στηρίζει κοινές προεμπορικές 

προμήθειες. 

(10) Λαμβανομένου υπόψη του 

γεγονότος ότι το Ταμείο αποσκοπεί ιδίως 

στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

νομικών οντοτήτων και κρατών μελών ανά 

την Ευρώπη, οι δράσεις θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση μόνο 

εφόσον υλοποιούνται με συνεργασία στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας τουλάχιστον τριών 

νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε 

τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη. 

Κάθε πρόσθετη νομική οντότητα που 

συμμετέχει στην κοινοπραξία θα πρέπει 

να επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένη σε 

συνδεδεμένη χώρα. Σε κάθε τύπο 

συνεργασίας, οι νομικές οντότητες που 

είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη θα 

πρέπει να αποτελούν την πλειοψηφία στο 

πλαίσιο της κοινοπραξίας. Τουλάχιστον 

τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες νομικές 

οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον 

τρία διαφορετικά κράτη μέλη και/ή 

συνδεδεμένες χώρες δεν θα πρέπει να 

τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της 

ίδιας οντότητας ούτε να ελέγχουν η μία την 

άλλη. Προκειμένου να ενισχυθεί η 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, το 

Ταμείο μπορεί να στηρίζει κοινές 

προεμπορικές προμήθειες. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, οι αιτούντες οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε 

συνδεδεμένη χώρα και ελέγχονται από μη 

συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή οντότητα μη 

συνδεδεμένης τρίτης χώρας μπορούν να 

είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση εάν 

αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 

σκοπών της δράσης και υπό την 

προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους δεν 

απειλεί τα συμφέροντα ασφάλειας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της. Για να 

διασφαλιστεί η προστασία των 

συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και 

των κρατών μελών της, η πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων ζητά από τον 

αιτούντα να παράσχει στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ιδίως ότι: 

2. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, οι αιτούντες ή οι 

υπεργολάβοι που συμμετέχουν στη δράση 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην 

Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και 

ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη 

χώρα ή οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης 

χώρας μπορούν να συνιστούν επιλέξιμες 

οντότητες για χρηματοδότηση εάν αυτό 

είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 

σκοπών της δράσης και υπό την 

προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους δεν 

απειλεί τα συμφέροντα ασφάλειας και 

άμυνας της Ένωσης και των κρατών 

μελών της, ή τους στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 3. Για να διασφαλιστεί η 

προστασία των συμφερόντων ασφάλειας 

της Ένωσης και των κρατών μελών της, η 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων ζητά από 

τον αιτούντα να δεσμευτεί ότι θα παράσχει 

στοιχεία ή εγγυήσεις εγκεκριμένες από το 

κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο 

αιτών, που να τεκμηριώνουν ιδίως ότι: 

Or. en 



 

AM\1171667EL.docx  PE631.560v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0412/27 

Τροπολογία  27 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Article 10 – paragraph 2 – point b 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) θα αποτρέπεται η πρόσβαση μη 

συνδεδεμένων τρίτων χωρών ή οντοτήτων 

μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών σε 

διαβαθμισμένες και σε μη διαβαθμισμένες 

ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη 

δράση· και τα πρόσωπα που συμμετέχουν 

στη δράση θα διαθέτουν εθνική 

εξουσιοδότηση ασφαλείας από κράτος 

μέλος ή από συνδεδεμένη χώρα· 

β) αποτρέπεται η πρόσβαση μη 

συνδεδεμένων τρίτων χωρών ή οντοτήτων 

μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών σε 

διαβαθμισμένες και σε μη διαβαθμισμένες 

ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη 

δράση· και οι υπάλληλοι ή τα άλλα 

πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση 

διαθέτουν εθνική εξουσιοδότηση 

ασφαλείας από κράτος μέλος ή από 

συνδεδεμένη χώρα, εφόσον είναι 

αναγκαίο· 
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Πρόταση κανονισμού 

Article 11 – paragraph 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά στο πρόγραμμα εργασίας 

που αναφέρεται στο άρθρο 27, η δράση 

εκτελείται με συνεργασία τουλάχιστον 

τριών νομικών οντοτήτων που είναι 

εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία 

διαφορετικά κράτη μέλη και/ή 

συνδεδεμένες χώρες. Τουλάχιστον τρεις 

από τις εν λόγω επιλέξιμες οντότητες, 

εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο κράτη 

μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες δεν τελούν 

υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό 

έλεγχο της ίδιας οντότητας και δεν 

ελέγχουν η μία την άλλη, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης της δράσης. 

4. Η δράση εκτελείται με συνεργασία, 

στο πλαίσιο κοινοπραξίας, τουλάχιστον 

τριών νομικών οντοτήτων που είναι 

εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία 

διαφορετικά κράτη μέλη. Κάθε πρόσθετη 

νομική οντότητα που συμμετέχει στην 

κοινοπραξία μπορεί να είναι 

εγκατεστημένη σε συνδεδεμένη χώρα 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. 
Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω 

επιλέξιμες οντότητες, εγκατεστημένες σε 

τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και/ή 

συνδεδεμένες χώρες δεν τελούν υπό τον 

άμεσο ή έμμεσο  έλεγχο της ίδιας 

οντότητας και δεν ελέγχουν η μία την 

άλλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υλοποίησης της δράσης. 
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Πρόταση κανονισμού 

Article 11 – paragraph 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Δράσεις για την ανάπτυξη 

προϊόντων και τεχνολογιών των οποίων η 

χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή 

απαγορεύεται από το εφαρμοστέο διεθνές 

δίκαιο δεν είναι επιλέξιμες. 

6. Δράσεις για την ανάπτυξη 

προϊόντων και τεχνολογιών των οποίων η 

χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή 

απαγορεύεται από το εφαρμοστέο διεθνές 

δίκαιο δεν είναι επιλέξιμες, 

συμπεριλαμβανομένων των μη 

επανδρωμένων οχημάτων αέρος που δεν 

ελέγχονται από άνθρωπο κατά την 

επιλογή του στόχου και κατά την 

εμπλοκή. 
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Πρόταση κανονισμού 

Article 12 – paragraph 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Επιχορηγήσεις μπορούν να δοθούν 

χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

στις νομικές οντότητες που 

προσδιορίζονται στο πρόγραμμα 

εργασίας σύμφωνα με το άρθρο [195 

στοιχείο ε)] του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


