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A8-0412/25

Amendamentul 25
Fabio Massimo Castaldo
în numele Grupului EFDD
Raport
Zdzisław Krasnodębski
Instituirea Fondului european de apărare
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

A8-0412/2018

Propunere de regulament
Considerentul 10
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Având în vedere faptul că fondul
vizează în special consolidarea cooperării
dintre entitățile juridice și statele membre
din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să
fie eligibilă pentru finanțare în cadrul
programului numai în cazul în care este
realizată printr-o cooperare între cel puțin
trei entități juridice situate în cel puțin trei
state membre diferite și/sau țări asociate.
Cel puțin trei dintre aceste entități juridice
eligibile care își au sediul în cel puțin două
state membre și/sau țări asociate diferite nu
trebuie să fie controlate efectiv, direct sau
indirect, de către aceeași entitate sau nu
trebuie să se controleze reciproc. În
vederea consolidării cooperării dintre
statele membre, fondul poate sprijini
achizițiile publice comune înainte de
comercializare.

(10) Având în vedere faptul că fondul
vizează în special consolidarea cooperării
dintre entitățile juridice și statele membre
din întreaga Europă, o acțiune ar trebui să
fie eligibilă pentru finanțare în cadrul
programului numai în cazul în care este
realizată printr-o cooperare în cadrul unui
consorțiu de cel puțin trei entități juridice
situate în cel puțin trei state membre
diferite. Ar trebui ca oricărei alte entități
juridice care participă la consorțiu să i se
permită să fie stabilită într-o țară
asociată. În toate tipurile de cooperare,
entitățile juridice stabilite în statele
membre ar trebui să reprezinte o
majoritate în cadrul consorțiului. Cel
puțin trei dintre aceste entități juridice
eligibile care își au sediul în cel puțin trei
state membre și/sau țări asociate diferite nu
trebuie să fie controlate, direct sau indirect,
de către aceeași entitate sau nu trebuie să
se controleze reciproc. În vederea
consolidării cooperării dintre statele
membre, fondul poate sprijini achizițiile
publice comune înainte de comercializare.
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A8-0412/26

Amendamentul 26
Fabio Massimo Castaldo
în numele Grupului EFDD
Raport
Zdzisław Krasnodębski
Instituirea Fondului european de apărare
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

A8-0412/2018

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.
Prin derogare de la alineatul (1), un
solicitant stabilit în Uniune sau într-o țară
asociată și controlată de către o țară terță
neasociată sau o entitate dintr-o țară terță
neasociată poate fi eligibil pentru finanțare
dacă acest lucru este necesar pentru
realizarea obiectivelor acțiunii și cu
condiția ca participarea sa să nu pună în
pericol interesele în materie de securitate
ale Uniunii și ale statelor sale membre.
Pentru a garanta protecția intereselor de
securitate ale Uniunii și ale statelor sale
membre, cererea de propuneri trebuie să
impună solicitantului să furnizeze
informații care să demonstreze în special
că:

2.
Prin derogare de la alineatul (1), un
solicitant sau un subcontractant implicat
în acțiune, stabilit în Uniune sau într-o țară
asociată și controlat de către o țară terță
neasociată sau o entitate dintr-o țară terță
neasociată poate constitui o entitate
eligibilă pentru finanțare dacă acest lucru
este necesar pentru realizarea obiectivelor
acțiunii și cu condiția ca participarea sa să
nu pună în pericol interesele în materie de
securitate și de apărare ale Uniunii și ale
statelor sale membre sau obiectivele
stabilite la articolul 3. Pentru a garanta
protecția intereselor de securitate ale
Uniunii și ale statelor sale membre, cererea
de propuneri trebuie să impună
solicitantului să se angajeze să furnizeze
informații sau garanții aprobate de statul
membru în care este situat solicitantul,
menționând în special că:
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A8-0412/27

Amendamentul 27
Fabio Massimo Castaldo
în numele Grupului EFDD
Raport
Zdzisław Krasnodębski
Instituirea Fondului european de apărare
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

A8-0412/2018

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)
accesul țărilor terțe neasociate sau
al entităților din țări terțe neasociate la
informații sensibile și clasificate referitoare
la acțiune va fi interzis; și că persoanele
implicate în acțiune vor avea o autorizare
de securitate națională emisă de un stat
membru sau de o țară asociată;

(b)
accesul țărilor terțe neasociate sau
al entităților din țări terțe neasociate la
informații sensibile și clasificate referitoare
la acțiune este împiedicat; și că angajații
sau alte persoane implicate în acțiune au o
autorizare de securitate națională emisă de
un stat membru sau de o țară asociată,
după caz;
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A8-0412/28

Amendamentul 28
Fabio Massimo Castaldo
în numele Grupului EFDD
Raport
Zdzisław Krasnodębski
Instituirea Fondului european de apărare
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

A8-0412/2018

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.
Dacă nu se prevede altfel în
programul de lucru menționat la
articolul 27, acțiunea este întreprinsă în
colaborare de către cel puțin trei entități
juridice care sunt stabilite în cel puțin trei
state membre diferite și/sau țări asociate.
Cel puțin trei dintre aceste entități juridice
eligibile care își au sediul în cel puțin două
state membre și/sau țări asociate nu trebuie
să fie controlate efectiv, direct sau indirect,
pe durata întregii implementări a acțiunii,
de către aceeași entitate și nu trebuie să se
controleze reciproc.

4.
Acțiunea este întreprinsă în
colaborare, în cadrul unui consorțiu
format din cel puțin trei entități juridice
care sunt stabilite în cel puțin trei state
membre diferite. Orice altă entitate
juridică care participă la consorțiu își
poate avea sediul într-o țară asociată,
după cum se menționează la articolul 5.
Cel puțin trei dintre aceste entități juridice
eligibile care își au sediul în cel puțin trei
state membre și/sau țări asociate nu trebuie
să fie controlate, direct sau indirect, pe
durata întregii implementări a acțiunii, de
către aceeași entitate și nu trebuie să se
controleze reciproc.
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A8-0412/29

Amendamentul 29
Fabio Massimo Castaldo
în numele Grupului EFDD
Raport
Zdzisław Krasnodębski
Instituirea Fondului european de apărare
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

A8-0412/2018

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.
Acțiuni pentru dezvoltarea de noi
produse și tehnologii a căror utilizare,
dezvoltare sau producție este interzisă de
dreptul internațional aplicabil nu sunt
eligibile.

6.
Nu sunt eligibile pentru finanțare
acțiuni care vizează dezvoltarea de
produse și tehnologii a căror utilizare,
dezvoltare sau producție este interzisă de
dreptul internațional aplicabil, inclusiv
vehicule aeriene fără pilot și fără control
uman în alegerea și atacarea țintelor.
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A8-0412/30

Amendamentul 30
Fabio Massimo Castaldo
în numele Grupului EFDD
Raport
Zdzisław Krasnodębski
Instituirea Fondului european de apărare
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

A8-0412/2018

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.
Granturile pot fi atribuite, fără o
cerere de propuneri, unor entități juridice
identificate în programul de lucru în
conformitate cu articolul [195 litera (e)]
din Regulamentul financiar.

eliminat
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