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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Mając na uwadze fakt, że fundusz 

ma przede wszystkim na celu wzmocnienie 

współpracy między podmiotami prawnymi 

i państwami członkowskimi w całej 

Europie, dane działanie powinno się 

kwalifikować do finansowania tylko 

wtedy, gdy jest ono podejmowane 

w ramach współpracy co najmniej trzech 

podmiotów prawnych z siedzibą w co 

najmniej trzech różnych państwach 

członkowskich lub państwach 

stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych 

kwalifikujących się podmiotów prawnych, 

które mają siedzibę w co najmniej dwóch 

różnych państwach członkowskich lub 

państwach stowarzyszonych, nie powinny 

znajdować się pod skuteczną kontrolą, 

bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam 

podmiot ani nie powinny kontrolować 

siebie nawzajem. W celu wzmocnienia 

współpracy między państwami 

członkowskimi w ramach funduszu można 

wspierać wspólne zamówienia 

przedkomercyjne. 

(10) Mając na uwadze fakt, że fundusz 

ma przede wszystkim na celu wzmocnienie 

współpracy między podmiotami prawnymi 

i państwami członkowskimi w całej 

Europie, dane działanie powinno się 

kwalifikować do finansowania tylko 

wtedy, gdy jest ono podejmowane 

w ramach współpracy w ramach 

konsorcjum co najmniej trzech podmiotów 

prawnych z siedzibą w co najmniej trzech 

różnych państwach członkowskich. Każdy 

dodatkowy podmiot prawny uczestniczący 

w konsorcjum powinien mieć zezwolenie 

na prowadzenie działalności gospodarczej 

w państwie stowarzyszonym. We 

wszystkich rodzajach współpracy 

podmioty prawne z siedzibą w państwach 

członkowskich powinny stanowić 

większość w ramach konsorcjum. Co 

najmniej trzy z tych kwalifikujących się 

podmiotów prawnych, które mają siedzibę 

w co najmniej trzech różnych państwach 

członkowskich lub państwach 

stowarzyszonych, nie powinny znajdować 

się pod skuteczną kontrolą, bezpośrednio 

lub pośrednio, przez ten sam podmiot ani 

nie powinny kontrolować siebie nawzajem. 

W celu wzmocnienia współpracy między 

państwami członkowskimi w ramach 

funduszu można wspierać wspólne 

zamówienia przedkomercyjne. 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2018 A8-0412/26 

Poprawka  26 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

wnioskodawca mający siedzibę w Unii lub 

w państwie stowarzyszonym i podlegający 

kontroli sprawowanej przez 

niestowarzyszone państwo trzecie lub 

podmiot z niestowarzyszonego państwa 

trzeciego może kwalifikować się do 

finansowania, jeżeli jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów działania i pod 

warunkiem że jego udział nie będzie 

stanowił zagrożenia dla interesów Unii i jej 

państw członkowskich w zakresie 

bezpieczeństwa. W celu zapewnienia 

ochrony interesów Unii i jej państw 

członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 

w zaproszeniu do składania wniosków 

wymaga się od wnioskodawcy 

dostarczenia informacji wykazujących 

w szczególności, że: 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

wnioskodawca lub podwykonawca 

zaangażowany w działanie mający 

siedzibę w Unii lub w państwie 

stowarzyszonym i podlegający kontroli 

sprawowanej przez niestowarzyszone 

państwo trzecie lub podmiot 

z niestowarzyszonego państwa trzeciego 

może stanowić podmiot kwalifikujący się 

do finansowania, jeżeli jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów działania i pod 

warunkiem że jego udział nie stanowi 

zagrożenia dla interesów Unii i jej państw 

członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 

i obrony lub celów wymienionych w art. 3. 

W celu zapewnienia ochrony interesów 

Unii i jej państw członkowskich w zakresie 

bezpieczeństwa w zaproszeniu do 

składania wniosków wymaga się od 

wnioskodawcy zobowiązania się do 

dostarczenia informacji lub gwarancji 

zatwierdzonych przez państwo 

członkowskie, w którym wnioskodawca 

ma siedzibę, uzasadniających w 

szczególności, że: 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) uniemożliwi się dostęp 

niestowarzyszonych państw trzecich lub 

podmiotów z niestowarzyszonych państw 

trzecich do informacji niejawnych 

i szczególnie chronionych informacji 

jawnych związanych z tym działaniem, 

a osoby zaangażowane w działanie będą 

posiadać krajowe poświadczenie 

bezpieczeństwa wydane przez państwo 

członkowskie lub kraj stowarzyszony; 

b) uniemożliwia się dostęp 

niestowarzyszonych państw trzecich lub 

podmiotów z niestowarzyszonych państw 

trzecich do informacji niejawnych 

i szczególnie chronionych informacji 

jawnych związanych z tym działaniem, 

a pracownicy lub inne osoby 

zaangażowane w działanie w razie 

potrzeby posiadają krajowe poświadczenie 

bezpieczeństwa wydane przez państwo 

członkowskie lub kraj stowarzyszony; 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. O ile nie przewidziano inaczej 

w programie prac, o którym mowa 

w art. 27, działania podejmowane są we 

współpracy z co najmniej trzema 

podmiotami prawnymi, które mają siedziby 

w co najmniej trzech różnych państwach 

członkowskich lub państwach 

stowarzyszonych. Co najmniej trzy z tych 

kwalifikujących się podmiotów, które mają 

siedziby w co najmniej dwóch różnych 

państwach członkowskich lub państwach 

stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie 

całego okresu realizacji działania, podlegać 

skutecznej kontroli sprawowanej, 

bezpośrednio lub pośrednio, przez ten sam 

podmiot, ani nie mogą kontrolować siebie 

nawzajem. 

4. Działania podejmowane są w 

ramach współpracy w obrębie konsorcjum 

składającego się z co najmniej trzech 

podmiotów prawnych, które mają siedzibę 

w co najmniej trzech różnych państwach 

członkowskich. Każdy dodatkowy podmiot 

prawny uczestniczący w konsorcjum może 

mieć siedzibę w jednym z krajów 
stowarzyszonych, o których mowa w art. 

5. Co najmniej trzy z tych kwalifikujących 

się podmiotów, które mają siedziby w co 

najmniej trzech różnych państwach 

członkowskich lub państwach 

stowarzyszonych, nie mogą, w trakcie 

całego okresu realizacji działania, podlegać 

kontroli sprawowanej, bezpośrednio lub 

pośrednio, przez ten sam podmiot, ani nie 

mogą kontrolować siebie nawzajem. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Działania służące opracowywaniu 

produktów i technologii, których 

stosowanie, rozwój lub produkcja są 

zakazane na mocy mających zastosowanie 

przepisów prawa międzynarodowego, nie 

kwalifikują się. 

6. Działania służące opracowywaniu 

produktów i technologii, których 

stosowanie, rozwój lub produkcja są 

zakazane na mocy mających zastosowanie 

przepisów prawa międzynarodowego, nie 

kwalifikują się, łącznie z uzbrojonymi 

bezzałogowymi statkami powietrznymi 

działającymi bez kontroli człowieka nad 

funkcją wyboru i zaatakowania celu. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dotacje mogą być udzielane bez 

zaproszenia do składania wniosków 

podmiotom prawnym określonym 

w programie prac zgodnie z art. [195 

lit. e)] rozporządzenia finansowego. 

skreśla się 

Or. en 

 


