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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0412/25 

Ändringsförslag  25 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom syftet med fonden i 

synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan 

rättsliga enheter och EU:s medlemsstater 

bör en åtgärd kunna finansieras endast om 

den genomförs genom samarbete mellan 

minst tre rättsliga enheter som är baserade i 

minst tre olika medlemsstater och/eller 

associerade länder. Minst tre av dessa 

stödberättigade rättliga enheter som är 

etablerade i minst två olika medlemsstater 

och/eller associerade länder bör varken 

direkt eller indirekt stå under faktisk 

kontroll av samma enhet eller kontrollera 

varandra. För att öka samarbetet mellan 

medlemsstaterna bör fonden stödja 

gemensam förkommersiell upphandling. 

(10) Eftersom syftet med fonden i 

synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan 

rättsliga enheter och EU:s medlemsstater 

bör en åtgärd kunna finansieras endast om 

den genomförs genom samarbete inom ett 

konsortium mellan minst tre rättsliga 

enheter som är baserade i minst tre olika 

medlemsstater. Eventuella ytterligare 

rättsliga enheter som deltar i konsortiet 

bör tillåtas vara etablerade i ett associerat 

land. Inom varje typ av samarbete bör 

rättsliga enheter som är etablerade i 

medlemsstaterna utgöra en majoritet i 

konsortiet. Minst tre av dessa 

stödberättigade rättsliga enheter som är 

etablerade i minst tre olika medlemsstater 

och/eller associerade länder bör varken 

direkt eller indirekt stå under kontroll av 

samma enhet eller kontrollera varandra. 

För att öka samarbetet mellan 

medlemsstaterna bör fonden stödja 

gemensam förkommersiell upphandling. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0412/26 

Ändringsförslag  26 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom undantag från punkt 1 får 

en sökande som är etablerad i unionen eller 

i ett associerat land och kontrolleras av ett 

icke-associerat tredjeland eller en enhet i 

ett icke-associerat tredjeland vara 

stödberättigad om detta är nödvändigt för 

att uppnå målen med åtgärden och förutsatt 

att dess deltagande inte kommer att 

äventyra unionens och dess 

medlemsstaters säkerhetsintressen. För att 

säkerställa skyddet av unionens och dess 

medlemsstaters säkerhetsintressen ska det i 

ansökningsomgången krävas att sökanden 

lämnar följande uppgifter som särskilt 

visar att 

2. Genom undantag från punkt 1 ska 

en sökande eller en underleverantör som 

deltar i åtgärden, är etablerad i unionen 

eller i ett associerat land och kontrolleras 

av ett icke-associerat tredjeland eller en 

enhet i ett icke-associerat tredjeland kunna 

utgöra en stödberättigad enhet om detta är 

nödvändigt för att uppnå målen med 

åtgärden och förutsatt att dess deltagande 

inte äventyrar unionens och dess 

medlemsstaters säkerhets- och 

försvarsintressen eller målen i artikel 3. 

För att säkerställa skyddet av unionens och 

dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska 

det i förslagsinfordran krävas att sökanden 

åtar sig att lämna följande uppgifter eller 

garantier som godkänts av den 

medlemsstat där den sökande är belägen 

och som särskilt bestyrker att 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/27 

Ändringsförslag  27 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) tillgången för de icke-associerade 

tredjeländerna eller enheterna i de icke-

associerade tredjeländerna till 

säkerhetsskyddsklassificerade och känsliga 

men inte säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter som rör åtgärden kommer att 

förhindras, och att de personer som deltar i 

åtgärden kommer att ha genomgått 

nationell säkerhetsprövning som har 

utfärdats av en medlemsstat eller ett 

associerat land, 

(b) tillgång för de icke-associerade 

tredjeländerna eller enheterna i de icke-

associerade tredjeländerna till 

säkerhetsskyddsklassificerade och känsliga 

men inte säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter som rör åtgärden förhindras, och 

att de anställda eller andra personer som 

deltar i åtgärden vid behov har genomgått 

en nationell säkerhetsprövning som har 

utförts av en medlemsstat eller ett 

associerat land, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/28 

Ändringsförslag  28 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Såvida inte annat föreskrivs i det 

arbetsprogram som avses i artikel 27, ska 

åtgärden genomföras i samarbete mellan 

minst tre rättsliga enheter som är 

etablerade i minst tre olika medlemsstater 

och/eller associerade länder. Minst tre av 

dessa stödberättigade enheter som är 

etablerade i minst två medlemsstater 

och/eller associerade länder ska under hela 

genomförandet av åtgärden varken direkt 

eller indirekt stå under faktisk kontroll av 

samma enhet eller kontrollera varandra. 

4. Åtgärden ska genomföras i 

samarbete inom ett konsortium mellan 

minst tre rättsliga enheter som är 

etablerade i minst tre olika medlemsstater. 

Eventuella ytterligare rättsliga enheter 

som deltar i konsortiet får vara etablerade 

i ett associerat land enligt vad som avses i 

artikel 5. Minst tre av dessa 

stödberättigade enheter som är etablerade i 

minst tre medlemsstater och/eller 

associerade länder ska under hela 

genomförandet av åtgärden varken direkt 

eller indirekt stå under faktisk kontroll av 

samma enhet eller kontrollera varandra. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/29 

Ändringsförslag  29 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Åtgärder för utveckling av 

produkter och teknik, vars användning, 

utveckling eller produktion är förbjuden 

enligt tillämplig internationell rätt ska inte 

vara stödberättigande. 

6. Åtgärder för utveckling av 

produkter och teknik, vars användning, 

utveckling eller produktion är förbjuden 

enligt tillämplig internationell rätt ska inte 

vara stödberättigande, däribland 

obemannade luftfartyg utan mänsklig 

kontroll över målval och insatsbeslut. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0412/30 

Ändringsförslag  30 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Bidrag får beviljas utan en 

ansökningsomgång till de rättsliga 

enheter som fastställs i 

arbetsprogrammen i enlighet med 

artikel [195 e] i budgetförordningen. 

utgår 

Or. en 

 


