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7.12.2018 A8-0412/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Keďže fond sa zameriava 

predovšetkým na posilnenie spolupráce 

medzi právnymi subjektmi a členskými 

štátmi v celej Európe, akcia by mala byť 

oprávnená na získanie financovania len 

vtedy, ak sa uskutoční v rámci spolupráce 

najmenej troch právnych subjektov 

v najmenej troch rôznych členských 

štátoch a/alebo pridružených krajinách. 

Najmenej tri z oprávnených právnych 

subjektov usadených v najmenej dvoch 

rôznych členských štátoch a/alebo 

pridružených krajinách by nemali byť pod 

faktickou kontrolou, či už priamou alebo 

nepriamou, tohto istého subjektu, ani by sa 

nemali kontrolovať navzájom. S cieľom 

podporiť spoluprácu medzi členskými 

štátmi možno z fondu podporiť 

obstarávanie vo fáze pred komerčným 

využitím. 

(10) Keďže fond sa zameriava 

predovšetkým na posilnenie spolupráce 

medzi právnymi subjektmi a členskými 

štátmi v celej Európe, akcia by mala byť 

oprávnená na získanie financovania len 

vtedy, ak sa uskutoční formou spolupráce 

v rámci konzorcia najmenej troch 

právnych subjektov so sídlom v najmenej 

troch rôznych členských štátoch. Malo by 

byť povolené, aby akýkoľvek ďalší právny 

subjekt zúčastňujúci sa na konzorciu 

mohol byť usadený v pridruženej krajine. 

V každom type spolupráce by mali právne 

subjekty usadené v členských štátoch 

tvoriť väčšinu konzorcia. Najmenej tri 

z oprávnených právnych subjektov 

usadených v najmenej troch rôznych 

členských štátoch a/alebo pridružených 

krajinách by nemali byť pod kontrolou, či 

už priamou alebo nepriamou, tohto istého 

subjektu, ani by sa nemali kontrolovať 

navzájom. S cieľom podporiť spoluprácu 

medzi členskými štátmi možno z fondu 

podporiť spoločné obstarávanie vo fáze 

pred komerčným využitím. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť  

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Odchylne od odseku 1 môže byť 

žiadateľ usadený v Únii alebo pridruženej 

krajine a kontrolovaný nepridruženou 

treťou krajinou alebo subjektom 

z nepridruženej tretej krajiny oprávnený na 

získanie financovania, ak je to nevyhnutné 

na dosiahnutie cieľov akcie a za 

predpokladu, že jeho účasť neohrozí 

bezpečnostné záujmy Únie a jej členských 

štátov. S cieľom zabezpečiť ochranu 

bezpečnostných záujmov Únie a jej 

členských štátov sa vo výzve na 

predloženie návrhov uvádza požiadavka, 

aby žiadateľ predložil informácie 

preukazujúce najmä to, že: 

2. Odchylne od odseku 1 musí 

žiadateľ alebo subdodávateľ zapojený do 

akcie usadený v Únii alebo pridruženej 

krajine a kontrolovaný nepridruženou 

treťou krajinou alebo subjektom 

z nepridruženej tretej krajiny predstavovať 

subjekt oprávnený na získanie 

financovania, ak je to nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľov akcie a za predpokladu, 

že jeho účasť neohrozí bezpečnostné a 

obranné záujmy Únie a jej členských 

štátov ani ciele stanovené v článku 3. 

S cieľom zabezpečiť ochranu 

bezpečnostných záujmov Únie a jej 

členských štátov sa vo výzve na 

predloženie návrhov uvádza požiadavka, 

aby sa žiadateľ zaviazal poskytnúť 

informácie alebo záruky schválené 

členským štátom, v ktorom je žiadateľ 

usadený, dokladajúce najmä to, že: 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0412/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa nepridruženým tretím krajinám 

alebo subjektom z nepridružených tretích 

krajín zabráni v prístupe k utajovaným 

skutočnostiam a neutajovaným citlivým 

informáciám; osoby zapojené do akcie 

budú mať národnú bezpečnostnú previerku 

vydanú daným členským štátom alebo 

danou pridruženou krajinou; 

b) sa nepridruženým tretím krajinám 

alebo subjektom z nepridružených tretích 

krajín bráni v prístupe k utajovaným 

skutočnostiam a neutajovaným citlivým 

informáciám súvisiacim s akciou; a 

zamestnanci alebo iné osoby zapojené do 

akcie majú v prípade potreby národnú 

bezpečnostnú previerku vydanú daným 

členským štátom alebo danou pridruženou 

krajinou; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pokiaľ nie je v pracovnom 

programe uvedenom v článku 27 

stanovené inak, akcia sa uskutoční 

v rámci spolupráce najmenej troch 

právnych subjektov, ktoré sú usadené 

najmenej v troch rôznych členských 

štátoch a/alebo pridružených krajinách. 

Najmenej tri z oprávnených subjektov 

usadených v najmenej dvoch členských 

štátoch a/alebo pridružených krajinách 

nesmú byť počas celého trvania 

implementácie akcie pod faktickou 

kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, 

tohto istého subjektu, a nesmú sa 

kontrolovať navzájom. 

4. Akcia sa uskutoční v spolupráci v 

rámci konzorcia zloženého najmenej z 
troch právnych subjektov, ktoré sú usadené 

najmenej v troch rôznych členských 

štátoch, pričom akýkoľvek ďalší právny 

subjekt zúčastňujúci sa na konzorciu 

môže byť usadený v pridruženej krajine, 

ako je uvedené v článku 5. Najmenej tri 

z oprávnených subjektov usadených 

v najmenej troch členských štátoch a/alebo 

pridružených krajinách nesmú byť počas 

celého trvania implementácie akcie pod 

kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, 

tohto istého subjektu, a nesmú sa 

kontrolovať navzájom. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Akcie týkajúce sa vývoja výrobkov 

alebo technológií, ktorých používanie, 

vývoj alebo výroba sú zakázané platným 

medzinárodným právom, nie sú oprávnené. 

6. Akcie týkajúce sa vývoja výrobkov 

alebo technológií, ktorých používanie, 

vývoj alebo výroba sú zakázané platným 

medzinárodným právom, vrátane 

bezpilotných vzdušných prostriedkov, 

ktoré pri výbere cieľov a útoku na ne nie 

sú pod ľudskou kontrolou, nie sú 

oprávnené. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Granty možno prideliť bez výzvy 

na predkladanie návrhov právnym 

subjektom určeným v pracovnom 

programe v súlade s článkom [195 písm. 

e)] nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


