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7.12.2018 A8-0412/25 

Изменение  25 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Тъй като фондът по-специално 

има за цел да активизира 

сътрудничеството между правните 

субекти и държавите членки в цяла 

Европа, дадено действие следва да бъде 

допустимо за финансиране само ако се 

изпълнява в сътрудничество между най-

малкото три правни субекта, установени 

в поне три различни държави членки 

и/или асоциирани държави. Най-

малкото три от тези отговарящи на 

условията за финансиране правни 

субекти, установени в поне две 

различни държави членки и/или 

асоциирани държави, следва да не бъдат 

фактически контролирани — било то 

пряко или косвено — от същия субект, 

нито взаимно да се контролират. С цел 

стимулиране на сътрудничеството 

между държавите членки фондът може 

да подпомага съвместни обществени 

поръчки за продукти в предпазарен 

стадий. 

(10) Тъй като фондът по-специално 

има за цел да активизира 

сътрудничеството между правните 

субекти и държавите членки в цяла 

Европа, дадено действие следва да бъде 

допустимо за финансиране само ако се 

изпълнява в сътрудничество в рамките 

на консорцуим между най-малкото три 

правни субекта, установени в поне три 

различни държави членки. Всеки 

допълнителен правен субект, 

участващ в консорциума, следва да 

има правото да се установява в 

асоциирана държава. Във всички 

видове сътрудничество правните 

субекти, установени в държавите 

членки, следва да бъдат мнозинство в 

рамките на консорциума. Най-малкото 

три от тези отговарящи на условията за 

финансиране правни субекти, 

установени в поне три различни 

държави членки и/или асоциирани 

държави, следва да не бъдат 

контролирани — било то пряко или 

косвено — от същия субект, нито 

взаимно да се контролират. С цел 

стимулиране на сътрудничеството 

между държавите членки фондът може 

да подпомага съвместни обществени 

поръчки за продукти в предпазарен 

стадий. 
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7.12.2018 A8-0412/26 

Изменение  26 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от параграф 1 

заявител, който е установен в Съюза или 

в асоциирана държава и се намира под 

контрола на неасоциирана трета 

държава или на субект от неасоциирана 

трета държава, може да отговаря на 

условията за финансиране, ако това е 

необходимо за постигането на целите на 

действието и при условие че участието 

му не застрашава интересите на Съюза и 

на неговите държавите членки в 

областта на сигурността. С цел да се 

осигури защитата на интересите на 

Съюза и на неговите държави членки в 

областта на сигурността, поканата за 

представяне на предложения съдържа 

изискването заявителят да предостави 

информация, доказваща по-специално, 

че: 

2. Чрез дерогация от параграф 1 

заявител или участващ в действието 

подизпълнител, който е установен в 

Съюза или в асоциирана държава и се 

намира под контрола на неасоциирана 

трета държава или на субект от 

неасоциирана трета държава, може да 

представлява субект, който отговаря 

на условията за финансиране ако това е 

необходимо за постигането на целите на 

действието и при условие че участието 

му не застрашава интересите на Съюза и 

на неговите държавите членки в 

областта на сигурността и отбраната 

или за постигане на целите, 

предвидени в член 3. С цел да се 

осигури защитата на интересите на 

Съюза и на неговите държави членки в 

областта на сигурността, поканата за 

представяне на предложения съдържа 

изискването заявителят да се ангажира 

да предостави информация или 

гаранции, одобрени от държавата 

членка, в която заявителят е 

установен, които обосновават по-

специално, че: 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/27 

Изменение  27 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ще бъде предотвратен 

достъпът на неасоциирани трети 

държави или на субекти от 

неасоциирани трети държави до 

класифицирана и некласифицирана 

чувствителна информация, свързана с 

действието, както и че участващите в 

действието лица ще разполагат с 

национално удостоверение за 

надеждност от гледна точка на 

сигурността, издадено от държава 

членка или асоциирана държава; 

б) достъпът на неасоциирани 

трети държави или на субекти от 

неасоциирани трети държави до 

класифицирана и некласифицирана 

чувствителна информация, свързана с 

действието, е предотвратен; и 

служителите или другите лица, 

които участват в действието, 
разполагат с национално удостоверение 

за надеждност от гледна точка на 

сигурността, издадено от държава 

членка или асоциирана държава, когато 

е необходимо; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Изменение  28 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Освен ако не е предвидено друго 

в работната програма, посочена в 

член 27, действието се предприема в 

сътрудничество между най-малко три 

правни субекта, установени в най-малко 

три различни държави членки и/или 

асоциирани държави. Поне три от тези 

отговарящи на условията за 

финансиране субекти, установени в най-

малко две държави членки и/или 

асоциирани държави, не могат да са 

фактически контролирани — било то 

пряко или косвено — от същия субект, 

нито взаимно да се контролират, през 

целия период на изпълнение на 

действието. 

4. Действието се предприема в 

сътрудничество в рамките на 

консорциум между най-малко три 

правни субекта, установени в най-малко 

три различни държави членки. Всеки 

допълнителен правен субект, който 

участва в консорциума, може да бъде 

установен в асоциирана държава 

съобразно посоченото в член 5. Поне 

три от тези отговарящи на условията за 

финансиране субекти, установени в най-

малко три държави членки и/или 

асоциирани държави, не могат да са 

контролирани – било то пряко или 

косвено – от същия субект, нито 

взаимно да се контролират, през целия 

период на изпълнение на действието. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/29 

Изменение  29 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Действията за разработване на 

продукти и технологии, чиято употреба, 

разработване или производство са 

забранени от приложимото 

международно право, не са допустими. 

6. Действията за разработване на 

продукти и технологии, чиято употреба, 

разработване или производство са 

забранени от приложимото 

международно право, не са допустими, 

включително безпилотни летателни 

апарати без човешки контрол над 

избирането и атакуването на цели. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/30 

Изменение  30 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Безвъзмездни средства могат 

да бъдат отпускани — без 

публикуване на покана за представяне 

на предложения — на правните 

субекти, определени в работната 

програма в съответствие с член [195, 

буква д)] от Финансовия регламент. 

заличава се 

Or. en 

 


