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27.6.2018 A8-0037/6 

Tarkistus  6 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tukikelpoisia eivät ole tuotteisiin 

liittyvät toimet, jotka koskevat 

joukkotuhoaseita ja niihin liittyviä 

taistelukärkiteknologioita, eivätkä 

tuotteisiin liittyvät toimet, jotka koskevat 

kiellettyjä aseita ja ampumatarvikkeita, 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

vastaisia aseita, kuten rypäleammuksia 

koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetut 

rypäleammukset, jalkaväkimiinojen 

käytön, varastoinnin, tuotannon ja 

siirtämisen kieltämistä ja niiden 

hävittämistä koskevan yleissopimuksen 

mukaiset jalkaväkimiinat ja eräitä 

tavanomaisia aseita koskevan 

yleissopimuksen pöytäkirjassa III 

tarkoitetut polttoaseet, sekä täysin 

autonomisia aseita, jotka mahdollistavat 

iskut ilman, että ihminen valvoo iskun 

kohdistamista ja tekee päätöksen iskun 

tekemisestä. 

 Tukikelpoisia eivät ole tuotteisiin liittyvät 

toimet, jotka koskevat pääasiassa 

vientitarkoituksiin kehitettäviä pienaseita 

ja kevyitä aseita. 

Or. en 

Perustelu 

On strategisesti tärkeää, ettei Euroopan puolustusrahasto tai siihen kuuluva kehittämisen osa-alue eli 

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa koskeva asetus tue kansainvälisesti kiellettyä tai 
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epäinhimillistä sotilasteknologiaa. Asetuksen tarkoituksena ei myöskään saisi olla Euroopan aseviennin 

lisääminen. Erityisen tärkeää on evätä rahoitus sellaisilta toimilta, jotka saattaisivat osaltaan vaikuttaa 

pienten ja kevyiden aseiden vientiin. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Tarkistus  7 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Mitä tulee ohjelmasta rahoitusta 

saaneiden tuensaajien tuottamiin 

tuloksiin, komissiolle tulee ilmoittaa 

mahdollisesta omistajuuden siirrosta tai 

lisenssin myöntämisestä kolmansille 

maille tai kolmansien maiden yhteisöille. 

Tällainen omistajuuden siirto tai lisenssin 

myöntäminen ei saa olla ristiriidassa 

tämän asetuksen 2 artiklassa 

vahvistettujen tavoitteiden eikä neuvoston 

yhteisen kannan 2008/944/YUTP 

kahdeksan kriteerin kanssa. Muussa 

tapauksessa ohjelmasta myönnetty 

rahoitus on maksettava takaisin. 

Or. en 

Perustelu 

EU:n rahoittaman sotilasteknologian vienti ei saa olla ristiriidassa ohjelman tavoitteiden ja EU:n 

aseviennin kahdeksan kriteerin kanssa. Tämä pätee vientilupiin ja lisensoituun tuotantoon kolmansissa 

maissa. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Tarkistus  8 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksellä monivuotisen 

työohjelman koko ohjelman keston ajaksi. 

Kyseinen täytäntöönpanosäädös 

hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. Kyseisen työohjelman on 

vastattava 2 artiklassa asetettuja tavoitteita. 

1. Annetaan komissiolle koko 

ohjelman keston ajaksi valta antaa 

kaksivuotisen työohjelman perustamiseksi 

delegoituja säädöksiä 16 a artiklan 

mukaisesti. Kyseisen työohjelman on 

vastattava 2 artiklassa asetettuja tavoitteita. 

Or. en 

Perustelu 

Tämän ohjelman toisena lainsäätäjänä ja toisena EU:n kahdesta talousarvioviranomaisesta Euroopan 

parlamentin on voitava esittää kantansa kaksivuotisesta työohjelmasta. Ei voida hyväksyä, että Euroopan 

puolustusrahastolle ja sille kuuluvan Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmalle 

annettaisiin vapaat kädet. Demokraattisesti valituilla parlamentin jäsenillä olisi oltava oikeus valvoa, 

miten EU:n talousarviota käytetään puolustusteollisen yhteistyön kaltaisella arkaluonteisella alueella. 
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27.6.2018 A8-0037/9 

Tarkistus  9 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiota avustaa komitea. 

Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 

182/2011 tarkoitettu komitea. Euroopan 

puolustusvirasto on kutsuttava 

tarkkailijaksi. 

1. Komissiota avustaa komitea. 

Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 

182/2011 tarkoitettu komitea. Euroopan 

puolustusvirasto ja Euroopan 

parlamentin, kansalaisyhteiskunnan ja 

tutkijayhteisön edustajat on kutsuttava 

tarkkailijoiksi. 

Or. en 

Perustelu 

Avoimuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää antaa kansalaisyhteiskunnan, tutkijayhteisön ja 

parlamentin jäsenten tarkkailla ohjelmakomitean työtä. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Tarkistus  10 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio perustaa neuvoa-

antavan ryhmän, joka koostuu 

riippumattomista asiantuntijoista, 

tutkijayhteisön ja kansalaisyhteiskunnan 

edustajista, neuvomaan komiteaa 

erityisesti ohjelmasta tuetun teknologian 

sääntöjenmukaisuuden osalta unionin ja 

sen jäsenvaltioiden moraalisten, eettisten 

ja kansainvälisen oikeuden velvoitteiden 

kannalta. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että tämä EU:n ohjelma täyttää paitsi kansainväliset normit myös moraaliset ja eettiset 

edellytykset. Komiteaa neuvova, kansalaisyhteiskuntaa ja tutkijayhteisöä edustavista riippumattomista 

asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava ryhmä voisi auttaa ottamaan tällaiset edellytykset huomioon, 

kun työohjelmaa ja EU:n talousarviosta rahoitettavia yksittäisiä toimia ja teknologioita valmistellaan ja 

niistä päätetään. 

 


