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Predlog spremembe  25 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Ker je Sklad izrecno namenjen 

krepitvi sodelovanja med pravnimi subjekti 

in državami članicami po vsej Evropi, bi 

moral biti ukrep upravičen do financiranja 

v okviru programa le, če se izvaja v 

sodelovanju vsaj treh pravnih subjektov s 

sedežem v najmanj treh različnih državah 

članicah in/ali pridruženih državah. 

Najmanj trije od teh upravičenih pravnih 

subjektov s sedežem v najmanj dveh 

različnih državah članicah in/ali 

pridruženih državah ne bi smeli biti pod 

neposredno ali posredno dejanskim 

nadzorom istega subjekta niti se 

medsebojno nadzorovati. Sklad lahko za 

spodbujanje sodelovanja med državami 

članicami podpira skupno predkomercialno 

naročanje. 

(10) Ker je Sklad izrecno namenjen 

krepitvi sodelovanja med pravnimi subjekti 

in državami članicami po vsej Evropi, bi 

moral biti ukrep upravičen do financiranja 

v okviru programa le, če se izvaja v 

sodelovanju vsaj treh pravnih subjektov v 

konzorciju s sedežem v najmanj treh 

različnih državah članicah. Za morebitne 

druge pravne subjekte, ki sodelujejo v 

konzorciju, bi bilo treba dovoliti, da imajo 

sedež v pridruženi državi. Za vsako obliko 

sodelovanja bi moralo veljati, da imajo 

večino v konzorciju pravni subjekti s 

sedežem v državah članicah. Najmanj trije 

od teh upravičenih pravnih subjektov s 

sedežem v najmanj treh različnih državah 

članicah in/ali pridruženih državah ne bi 

smeli biti pod neposrednim ali posrednim 

nadzorom istega subjekta niti se 

medsebojno nadzorovati. Sklad lahko za 

spodbujanje sodelovanja med državami 

članicami podpira skupno predkomercialno 

naročanje. 

Or. en 
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Fabio Massimo Castaldo 
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Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 
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Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 je 

lahko upravičen do financiranja vložnik s 

sedežem v Uniji ali pridruženi državi, ki je 

pod nadzorom nepridružene tretje države 

ali subjekta nepridružene tretje države, če 

je to potrebno za dosego ciljev ukrepa, pod 

pogojem, da njegovo sodelovanje ne bo 

ogrozilo varnostnih interesov Unije in 

njenih držav članic. Za zagotovitev zaščite 

varnostnih interesov Unije in njenih držav 

članic se v razpisu za zbiranje predlogov 

od vložnika zahteva, da predloži 

informacije, s katerimi dokaže predvsem, 

da: 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 je 

lahko subjekt, upravičen do financiranja, 

vložnik ali podizvajalec, ki sodeluje pri 

ukrepu, s sedežem v Uniji ali pridruženi 

državi, ki je pod nadzorom nepridružene 

tretje države ali subjekta nepridružene 

tretje države, če je to potrebno za dosego 

ciljev ukrepa, pod pogojem, da njegovo 

sodelovanje ne ogroža varnostnih in 

obrambnih interesov Unije in njenih držav 

članic ali ciljev iz člena 3. Za zagotovitev 

zaščite varnostnih interesov Unije in njenih 

držav članic se v razpisu za zbiranje 

predlogov od vložnika zahteva, da se 

zaveže, da bo predložil informacije ali 

jamstva, ki jih odobri država članica, v 

kateri ima vložnik sedež, s katerimi potrdi 

predvsem, da: 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

Fabio Massimo Castaldo 
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Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) bo nepridruženim tretjim državam 

ali subjektom iz nepridruženih tretjih držav 

onemogočen dostop do tajnih in netajnih 

občutljivih podatkov v zvezi z ukrepom; 

bodo osebe, ki sodelujejo pri ukrepu, imele 

nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih 

podatkov, ki ga je izdala država članica ali 

pridružena država; 

(b) je nepridruženim tretjim državam 

ali subjektom iz nepridruženih tretjih držav 

onemogočen dostop do tajnih in netajnih 

občutljivih podatkov v zvezi z ukrepom; 

imajo zaposleni ali druge osebe, ki 

sodelujejo pri ukrepu, kjer je to potrebno, 

nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih 

podatkov, ki ga je izdala država članica ali 

pridružena država; 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če v programu dela iz člena 27 ni 

določeno drugače, se ukrep izvede v 

sodelovanju najmanj treh pravnih 

subjektov s sedežem v najmanj treh 

različnih državah članicah in/ali 

pridruženih državah. Najmanj trije od teh 

upravičenih subjektov s sedežem v najmanj 

dveh različnih državah članicah in/ali 

pridruženih državah ves čas izvajanja 

ukrepa niso niti pod neposrednim ali 

posrednim dejanskim nadzorom istega 

subjekta niti se medsebojno ne 

nadzorujejo. 

4. Ukrep se izvede v sodelovanju 

najmanj treh pravnih subjektov v 

konzorciju s sedežem v najmanj treh 

različnih državah članicah. Vsak nadaljnji 

pravni subjekt, ki sodeluje v konzorciju, 

ima lahko sedež v pridruženi državi, kot je 

določeno v členu 5. Najmanj trije od teh 

upravičenih subjektov s sedežem v najmanj 

treh različnih državah članicah in/ali 

pridruženih državah ves čas izvajanja 

ukrepa niso niti pod neposrednim ali 

posrednim nadzorom istega subjekta niti se 

medsebojno ne nadzorujejo. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Ukrepi za razvoj proizvodov in 

tehnologij, katerih uporaba, razvoj ali 

proizvodnja je prepovedana z 

mednarodnim pravom, ki se uporablja, se 

ne štejejo upravičeni. 

6. Ukrepi za razvoj proizvodov in 

tehnologij, katerih uporaba, razvoj ali 

proizvodnja je prepovedana z 

mednarodnim pravom, ki se uporablja, 

vključno z zrakoplovi, ki nimajo 

človeškega nadzora nad izbiranjem in 

napadanjem ciljev, se ne štejejo 

upravičeni. 

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nepovratna sredstva se lahko 

dodelijo brez razpisa za zbiranje predlogov 

pravnim subjektom iz programa dela v 

skladu s členom [195(e)] finančne uredbe. 

črtano 

Or. en 

 


