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Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Aangezien het fonds met name 

gericht is op sterkere samenwerking tussen 

juridische entiteiten en lidstaten in heel 

Europa, kunnen acties alleen in 

aanmerking komen voor financiering mits 

zij worden uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van ten minste drie 

juridische entiteiten die zijn gevestigd in 

ten minste drie verschillende lidstaten 

en/of geassocieerde landen. Ten minste 

drie van die subsidiabele juridische 

entiteiten die gevestigd zijn in ten minste 

twee verschillende lidstaten en/of 

geassocieerde landen, mogen niet direct of 

indirect onder effectieve zeggenschap van 

dezelfde entiteit staan, noch mogen zij 

onder zeggenschap van elkaar staan. Om 

de samenwerking tussen de lidstaten te 

stimuleren, kan het fonds gezamenlijke 

precommerciële inkoop ondersteunen. 

(10) Aangezien het fonds met name 

gericht is op sterkere samenwerking tussen 

juridische entiteiten en lidstaten in heel 

Europa, kunnen acties alleen in 

aanmerking komen voor financiering mits 

zij worden uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband binnen een 

consortium van ten minste drie juridische 

entiteiten die zijn gevestigd in ten minste 

drie verschillende lidstaten. Elke 

bijkomende juridische entiteit die in het 

consortium participeert, mag in een 

geassocieerd land gevestigd zijn. Bij elk 

soort samenwerking geldt dat de in 

lidstaten gevestigde juridische entiteiten 

binnen het consortium de meerderheid 

moeten vormen. Ten minste drie van die 

subsidiabele juridische entiteiten die 

gevestigd zijn in ten minste drie 

verschillende lidstaten en/of geassocieerde 

landen, mogen niet direct of indirect onder 

zeggenschap van dezelfde entiteit staan, 

noch mogen zij onder zeggenschap van 

elkaar staan. Om de samenwerking tussen 

de lidstaten te stimuleren, kan het fonds 

gezamenlijke precommerciële inkoop 

ondersteunen. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In afwijking van lid 1 kan een in de 

Unie of in een geassocieerd land 

gevestigde aanvrager die onder 

zeggenschap van een niet-geassocieerd 

derde land of een entiteit uit een niet-

geassocieerd derde land staat, in 

aanmerking komen voor financiering 

indien dit noodzakelijk is om de 

doelstellingen van de actie te bereiken en 

op voorwaarde dat zijn deelname de 

veiligheidsbelangen van de Unie en haar 

lidstaten niet in gevaar brengt. Om de 

bescherming van de veiligheidsbelangen 

van de Unie en haar lidstaten te 

waarborgen, wordt in de oproep tot het 

indienen van voorstellen vereist dat de 

aanvrager informatie verstrekt waaruit met 

name blijkt dat: 

2. In afwijking van lid 1 kan een in de 

Unie of in een geassocieerd land 

gevestigde bij de actie betrokken 

aanvrager of subcontractant die onder 

zeggenschap van een niet-geassocieerd 

derde land of een entiteit uit een niet-

geassocieerd derde land staat, een in 

aanmerking komende entiteit voor 

financiering vormen indien dit 

noodzakelijk is om de doelstellingen van 

de actie te bereiken en op voorwaarde dat 

zijn deelname de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie en haar 

lidstaten of de in artikel 3 vermelde 

doelstellingen niet in gevaar brengt. Om de 

bescherming van de veiligheidsbelangen 

van de Unie en haar lidstaten te 

waarborgen, wordt in de oproep tot het 

indienen van voorstellen vereist dat de 

aanvrager zich ertoe verbindt informatie of 

garanties te verstrekken die zijn 

goedgekeurd door de lidstaat waar de 

aanvrager is gevestigd, waarmee met 

name wordt aangetoond dat: 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de toegang van niet-geassocieerde 

derde landen of van entiteiten uit een niet-

geassocieerd derde land tot gerubriceerde 

en niet-gerubriceerde gevoelige informatie 

met betrekking tot de actie wordt 

voorkomen; de bij de actie betrokken 

personen over een door een lidstaat of 

geassocieerd land afgegeven nationale 

veiligheidsmachtiging beschikken; 

b) toegang van niet-geassocieerde 

derde landen of van entiteiten uit een niet-

geassocieerd derde land tot gerubriceerde 

en niet-gerubriceerde gevoelige informatie 

met betrekking tot de actie wordt 

voorkomen; en de bij de actie betrokken 

werknemers of andere personen 

beschikken, indien nodig, over een door 

een lidstaat of geassocieerd land afgegeven 

nationale veiligheidsmachtiging; 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Tenzij anders bepaald in het in 

artikel 27 bedoelde werkprogramma, 
wordt de actie uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van ten minste drie 

juridische entiteiten die gevestigd zijn in 

ten minste drie verschillende lidstaten 

en/of geassocieerde landen. Ten minste 

drie van deze subsidiabele entiteiten die 

gevestigd zijn in ten minste twee 

verschillende lidstaten en/of geassocieerde 

landen, staan niet gedurende de hele 

uitvoering van de actie direct of indirect 

onder effectieve zeggenschap van dezelfde 

entiteit, noch mogen zij onder zeggenschap 

van elkaar staan. 

4. De actie wordt uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband binnen een 

consortium van ten minste drie juridische 

entiteiten die gevestigd zijn in ten minste 

drie verschillende lidstaten. Elke 

bijkomende juridische entiteit die in het 

consortium participeert, mag in een 

geassocieerd land gevestigd zijn als 

bedoeld in artikel 5. Ten minste drie van 

deze subsidiabele entiteiten die gevestigd 

zijn in ten minste drie verschillende 

lidstaten en/of geassocieerde landen, staan 

niet gedurende de hele uitvoering van de 

actie direct of indirect onder zeggenschap 

van dezelfde entiteit, noch mogen zij onder 

zeggenschap van elkaar staan. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Acties met het oog op de 

ontwikkeling van producten en 

technologieën waarvan het gebruik, de 

ontwikkeling of productie op grond van het 

toepasselijke internationaal recht verboden 

is, komen niet voor subsidie in 

aanmerking. 

6. Acties met het oog op de 

ontwikkeling van producten en 

technologieën waarvan het gebruik, de 

ontwikkeling of productie op grond van het 

toepasselijke internationaal recht verboden 

is, komen niet voor subsidie in 

aanmerking, met inbegrip van onbemande 

luchtvaartuigen zonder menselijke 

controle over de besluiten inzake het 

doelwit en de betrokkenheid. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op grond van artikel [195, 

onder e),] van het Financieel Reglement 

kunnen subsidies aan in het 

werkprogramma aangewezen juridische 

entiteiten worden toegekend zonder 

oproep tot het indienen van voorstellen. 

Schrappen 

Or. en 

 


