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7.12.2018 A8-0412/25 

Tarkistus  25 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Koska rahastolla pyritään erityisesti 

lisäämään yhteistyötä oikeussubjektien ja 

jäsenvaltioiden välillä kaikkialla 

Euroopassa, ainoastaan sellaisen toimen 

tulisi olla avustuskelpoinen, joka 

toteutetaan vähintään kolmen sellaisen 

oikeussubjektin yhteistyönä, jotka ovat 

sijoittautuneet vähintään kolmeen eri 

jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen 

maahan. Näistä osallistumiskelpoisista 

oikeussubjekteista, jotka ovat 

sijoittautuneet vähintään kahteen eri 

jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen 

maahan, vähintään kolme ei saisi 

tosiasiallisesti olla suoraan tai välillisesti 

saman yhteisön määräysvallassa, eivätkä 

ne saisi olla myöskään toistensa 

määräysvallassa. Jäsenvaltioiden välisen 

yhteistyön vauhdittamiseksi rahastosta 

voidaan tukea yhteistä esikaupallista 

hankintaa. 

(10) Koska rahastolla pyritään erityisesti 

lisäämään oikeussubjektien ja 

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 

kaikkialla Euroopassa, toimeen olisi 

voitava myöntää rahoitusta rahastosta 

ainoastaan silloin, kun toimi toteutetaan 

konsortiossa vähintään kolmen sellaisen 

oikeussubjektin yhteistyönä, jotka ovat 

sijoittautuneet vähintään kolmeen eri 

jäsenvaltioon. Mahdollisen muun 

konsortioon osallistuvan oikeussubjektin 

olisi voitava olla sijoittautunut 
assosioituneeseen maahan. Kaikenlaisessa 

yhteistyössä jäsenvaltioihin 

sijoittautuneiden oikeussubjektien olisi 

oltava enemmistönä konsortiossa. Näistä 

osallistumiskelpoisista oikeussubjekteista, 

jotka ovat sijoittautuneet vähintään 

kolmeen eri jäsenvaltioon ja/tai 

assosioituneeseen maahan, vähintään 

kolme ei saisi olla suoraan tai välillisesti 

saman yhteisön määräysvallassa, eivätkä 

ne saisi olla myöskään toistensa 

määräysvallassa. Jäsenvaltioiden välisen 

yhteistyön vauhdittamiseksi rahastosta 

voidaan tukea yhteistä esikaupallista 

hankintaa. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2018 A8-0412/26 

Tarkistus  26 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

tarkoitetaan, unioniin tai assosioituneeseen 

kolmanteen maahan sijoittautunut hakija, 

joka on muun kuin assosioituneen 

kolmannen maan tai muun kuin 

assosioituneen kolmannen maan yhteisön 

määräysvallassa, voi olla 

rahoituskelpoinen, jos se on tarpeen 

toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

edellyttäen, että sen osallistuminen ei 

vaaranna unionin ja sen jäsenvaltioiden 

turvallisuusetuja. Unionin ja sen 

jäsenvaltioiden turvallisuusetujen 

suojaamiseksi ehdotuspyynnössä on 

edellytettävä, että hakija antaa tiedot, joilla 

osoitetaan erityisesti seuraavat: 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, unioniin tai assosioituneeseen 

maahan sijoittautunut hakija tai toimeen 

osallistuva alihankkija, joka on muun kuin 

assosioituneen kolmannen maan tai muun 

kuin assosioituneen kolmannen maan 

yhteisön määräysvallassa, voi muodostaa 

rahoituskelpoisen yhteisön, jos se on 

tarpeen toimen tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja edellyttäen, että sen 

osallistuminen ei vaaranna unionin ja sen 

jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 

puolustusetuja tai 3 artiklassa 

vahvistettuja tavoitteita. Unionin ja sen 

jäsenvaltioiden turvallisuusetujen 

suojaamiseksi ehdotuspyynnössä on 

edellytettävä, että hakija sitoutuu 

antamaan tiedot tai takeet, jotka 

hyväksytään jäsenvaltiossa, jossa hakija 

sijaitsee, ja joilla todistetaan erityisesti 

seuraavat: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/27 

Tarkistus  27 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) muilla kuin assosioituneilla 

kolmansilla mailla tai muiden kuin 

assosioituneiden kolmansien maiden 

yhteisöillä ei ole pääsyä toimeen liittyviin 

turvallisuusluokiteltuihin ja arkaluonteisin 

turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin; 

ja toimeen osallistuvilla henkilöillä on 

jäsenvaltion tai assosioituneen maan 

tekemä turvallisuusselvitys; 

b) muiden kuin assosioituneiden 

kolmansien maiden ja muiden kuin 

assosioituneiden kolmansien maiden 

yhteisöjen pääsy toimeen liittyviin 

turvallisuusluokiteltuihin ja 

turvallisuusluokittelemattomiin 

arkaluonteisiin tietoihin estetään, ja 

toimeen osallistuvilla työntekijöillä tai 

muilla henkilöillä on tarvittaessa 

jäsenvaltion tai assosioituneen maan 

tekemä kansallinen turvallisuusselvitys; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Tarkistus  28 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Ellei 27 artiklassa tarkoitetussa 

työohjelmassa toisin määrätä, toimi on 

toteutettava vähintään kolmen sellaisen 

oikeussubjektin välisellä yhteistyöllä, jotka 

ovat sijoittautuneet vähintään kolmeen eri 

jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen 

maahan. Vähintään kolme näistä vähintään 

kahteen jäsenvaltioon ja/tai 

assosioituneeseen maahan sijoittautuneista 

osallistumiskelpoisista yhteisöistä ei saa 

koko toimen toteutusaikana olla suoraan 

tai välillisesti saman yhteisön 

määräysvallassa eivätkä ne saa harjoittaa 

määräysvaltaa toisiinsa nähden. 

4. Toimi on toteutettava konsortiossa 

vähintään kolmen sellaisen oikeussubjektin 

yhteistyönä, jotka ovat sijoittautuneet 

vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon. 

Mahdollinen muu konsortioon osallistuva 

oikeussubjekti voi olla sijoittautunut 5 

artiklassa tarkoitettuun assosioituneeseen 

maahan. Vähintään kolme näistä 

tukikelpoisista yhteisöistä, jotka ovat 

sijoittautuneet vähintään kolmeen 

jäsenvaltioon ja/tai assosioituneeseen 

maahan, ei saa koko toimen 

toteuttamisaikana olla suoraan tai 

välillisesti saman yhteisön 

määräysvallassa, eivätkä ne saa olla 

toistensa määräysvallassa. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/29 

Tarkistus  29 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Avustuskelpoisia eivät ole 

sellaisten tuotteiden ja teknologioiden 

kehittämistä koskevat toimet, joiden 

käyttö, kehittäminen tai tuotanto ovat 

sovellettavan kansainvälisen oikeuden 

mukaan kiellettyjä. 

6. Sellaisten tuotteiden ja 

teknologioiden kehittämistoimet, joiden 

käyttö, kehittäminen tai tuotanto ovat 

sovellettavan kansainvälisen oikeuden 

mukaan kiellettyjä, mukaan lukien 

miehittämättömät ilma-alukset, joissa 

kohteen valinta ja siihen iskeminen eivät 

ole ihmisen valvonnassa, eivät ole 

rahoituskelpoisia. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/30 

Tarkistus  30 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Avustuksia voidaan myöntää 

ilman ehdotuspyyntöä oikeussubjekteille, 

jotka mainitaan työohjelmassa 

varainhoitoasetuksen [195 artiklan e 

alakohdan] mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

 


