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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0412/25 

Grozījums Nr.  25 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Tā kā fonda mērķis ir jo īpaši 

uzlabot sadarbību starp tiesību subjektiem 

un dalībvalstīm visā Eiropā, darbība būtu 

jāuzskata par atbilstīgu finansējuma 

saņemšanai tikai tad, ja tā tiek īstenota, 

sadarbojoties vismaz trīs tiesību 

subjektiem, kas nodibināti vismaz trīs 

dažādās dalībvalstīs un/vai asociētajās 

valstīs. Vismaz trīs no šiem atbilstīgajiem 

tiesīgajiem tiesību subjektiem, kas veic 

uzņēmējdarbību vismaz divās dažādās 

dalībvalstīs un/vai asociētajās valstīs, 

nedrīkstētu tieši vai netieši faktiski 

kontrolēt viens un tas pats subjekts, kā arī 

tie nedrīkstētu kontrolēt cits citu. Lai 

veicinātu dalībvalstu sadarbību, fonds var 

atbalstīt kopīgu iepirkumu 

pirmskomercializācijas posmā. 

(10) Tā kā fonda mērķis ir jo īpaši 

uzlabot sadarbību starp tiesību subjektiem 

un dalībvalstīm visā Eiropā, darbība būtu 

jāuzskata par atbilstīgu finansējuma 

saņemšanai tikai tad, ja tā tiek īstenota, 

konsorcijā sadarbojoties vismaz trim 

tiesību subjektiem, kas nodibināti vismaz 

trīs dažādās dalībvalstīs. Ikvienam papildu 

tiesību subjektam, kas piedalās 

konsorcijā, būtu jāļauj veikt 

uzņēmējdarbību asociētajā valstī. Ikviena 

veida sadarbībā konsorcijā vairākumam 

vajadzētu būt tiesību subjektiem, kas veic 

uzņēmējdarbību dalībvalstīs. Vismaz trīs 

no šiem atbilstīgajiem tiesīgajiem tiesību 

subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību 

vismaz trīs dažādās dalībvalstīs un/vai 

asociētajās valstīs, nedrīkstētu tieši vai 

netieši kontrolēt viens un tas pats subjekts, 

kā arī tie nedrīkstētu kontrolēt cits citu. Lai 

veicinātu dalībvalstu sadarbību, fonds var 

atbalstīt kopīgu iepirkumu 

pirmskomercializācijas posmā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2018 A8-0412/26 

Grozījums Nr.  26 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, 

pieteikuma iesniedzējs, kurš veic 

uzņēmējdarbību Savienībā vai asociētajā 

trešā valstī un kuru kontrolē neasociētā 

trešā valsts vai neasociētās trešās valsts 

subjekts, var būt tiesīgs saņemt 

finansējumu, ja tas ir vajadzīgs darbības 

mērķu sasniegšanai un ar nosacījumu, ka tā 

dalība neapdraudēs Savienības un tās 

dalībvalstu drošības intereses. Lai 

nodrošinātu Savienības un tās dalībvalstu 

drošības interešu aizsardzību, 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus 

pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs sniedz 

informāciju, kas apliecina jo īpaši to, ka: 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, 

pieteikuma iesniedzējs vai darbībā 

iesaistīts apakšuzņēmējs, kurš veic 

uzņēmējdarbību Savienībā vai asociētajā 

valstī un kuru kontrolē neasociētā trešā 

valsts vai neasociētās trešās valsts subjekts, 

spēj kļūt par subjektu, kas ir tiesīgs 

saņemt finansējumu, ja tas ir vajadzīgs 

darbības mērķu sasniegšanai un ar 

nosacījumu, ka tā dalība neapdraudēs 

Savienības un tās dalībvalstu drošības un 

aizsardzības intereses vai 3. pantā 

izklāstīto mērķu sasniegšanu. Lai 

nodrošinātu Savienības un tās dalībvalstu 

drošības interešu aizsardzību, 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus 

pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs 

apņemas sniegt informāciju vai garantijas, 

ko apstiprinājusi dalībvalsts, kurā 

pieteikuma iesniedzējs atrodas, jo īpaši 

apliecinot to, ka: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/27 

Grozījums Nr.  27 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tiks novērsta neasociēto trešo valstu 

vai neasociēto trešo valstu subjektu 

piekļuve klasificētai un neklasificētai 

sensitīvai informācijai saistībā ar darbību, 

un darbībā iesaistītajām personām būs 

dalībvalsts vai asociētās valsts izdota valsts 

drošības pielaide; 

b) tiek novērsta neasociēto trešo valstu 

vai neasociēto trešo valstu subjektu 

piekļuve klasificētai un neklasificētai 

sensitīvai informācijai saistībā ar darbību, 

un darbībā iesaistītajiem darbiniekiem vai 

citām personām vajadzības gadījumā būs 

dalībvalsts vai asociētās valsts izdota valsts 

drošības pielaide; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Grozījums Nr.  28 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

11. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja vien 27. pantā minētajā darba 

programmā nav paredzēts citādi, darbību 

īsteno, sadarbojoties vismaz trīs tiesību 

subjektiem, kuri veic uzņēmējdarbību 

vismaz trīs dažādās dalībvalstīs un/vai 

asociētajās valstīs. Vismaz trīs no šiem 

piedalīties tiesīgajiem subjektiem, kuri veic 

uzņēmējdarbību vismaz divās valstīs un/vai 

asociētajās valstīs, visā darbības 

īstenošanas laikā ne tieši, ne netieši faktiski 

nekontrolē viens un tas pats subjekts, kā arī 

tie nekontrolē cits citu. 

4. Darbību īsteno, konsorcijā 

sadarbojoties vismaz trīs tiesību 

subjektiem, kuri veic uzņēmējdarbību 

vismaz trīs dažādās dalībvalstīs. Jebkādi 

citi tiesību subjekti, kas piedalās 

konsorcijā, var veikt uzņēmējdarbību 

asociētajā valstī, kā norādīts 5. pantā. 
Vismaz trīs no šiem piedalīties tiesīgajiem 

subjektiem, kuri veic uzņēmējdarbību 

vismaz trīs dalībvalstīs un/vai asociētajās 

valstīs, visā darbības īstenošanas laikā ne 

tieši, ne netieši nekontrolē viens un tas pats 

subjekts, kā arī tie nekontrolē cits citu. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2018 A8-0412/29 

Grozījums Nr.  29 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

11. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Finansējumu nevar saņemt par tādu 

ražojumu un tehnoloģiju izstrādes 

darbībām, kuru izmantošana, izstrāde vai 

ražošana ir aizliegta ar piemērojamām 

starptautiskajām tiesībām. 

6. Finansējumu nav tiesības saņemt 

par tādu ražojumu, tostarp bezpilota 

lidaparātu, kuru mērķu atlase un pret 

šiem mērķiem vērstie uzbrukumi nav 

pakļauti cilvēku kontrolei, un tehnoloģiju 

izstrādes darbībām, kuru izmantošana, 

izstrāde vai ražošana ir aizliegta ar 

piemērojamām starptautiskajām tiesībām. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/30 

Grozījums Nr.  30 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dotācijas var piešķirt bez 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tiem 

tiesību subjektiem, kuri norādīti darba 

programmā, saskaņā ar Finanšu regulas 

[195. panta e) punktu]. 

svītrots 

Or. en 


