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Amendamentul  6 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Nu sunt eligibile acțiunile ce 

vizează produse legate de armele de 

distrugere în masă și tehnologiile conexe 

asociate focoaselor, acțiunile referitoare 

la produse legate de arme și muniții 

interzise, de arme care nu respectă dreptul 

umanitar internațional, cum ar fi 

munițiile cu dispersie în conformitate cu 

Convenția privind munițiile cu dispersie, 

minele terestre anti-personal în 

conformitate cu Convenția privind 

interzicerea utilizării, stocării, producerii 

și transferului de mine antipersonal și 

distrugerea acestora, armele incendiare în 

conformitate cu protocolul III la 

Convenția privind anumite tipuri de arme 

convenționale, precum și armele complet 

autonome care permit efectuarea de 

atacuri fără a necesita un control uman 

pentru deciziile de țintire și lansare de 

atacuri. 

 Nu sunt eligibile acțiunile ce vizează 

produse legate de armele de calibru mic și 

armele ușoare , în cazul în care acțiunile 

respective sunt concepute în principal în 

scopul exportului. 

Or. en 
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Justificare 

Este important, din punct de vedere strategic, ca Fondul european de apărare, și componenta sa de 

dezvoltare, regulamentul EDIDP, să nu contribuie la tehnologii militare inumane sau interzise la nivel 

internațional. De asemenea, obiectivul regulamentului nu ar trebui să fie creșterea exporturilor de 

armament europene. În special, ar trebui să fie împiedicată finanțarea acțiunilor care ar putea contribui 

la exportul de arme ușoare și de arme de calibru mic. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Amendamentul  7 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În ceea ce privește rezultatele generate de 

beneficiarii care au primit finanțare în 

cadrul programului, Comisia este 

notificată în legătură cu orice transfer de 

drepturi de proprietate sau acordarea unei 

licențe unor țări terțe sau unor entități din 

țări terțe. Un astfel de transfer de drepturi 

de proprietate sau acordarea unei licențe 

nu trebuie să contravină obiectivelor 

prezentului regulament, astfel cum sunt 

prevăzute la articolul 2, precum și celor 

opt criterii din Poziția comună 

2008/944/PESC; în caz contrar, va fi 

necesară rambursarea finanțării furnizate 

în cadrul programului. 

Or. en 

Justificare 

Tehnologiile militare susținute financiar de către Uniune nu pot fi exportate într-un mod care contravine 

obiectivelor programului și celor opt criterii ale Uniunii privind exporturile de armament. Acest lucru 

este valabil pentru licențele de export și producția sub licență în țările terțe. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Amendamentul  8 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia adoptă un program de 

lucru multianual pentru durata 

programului, prin intermediul unui act de 

punere în aplicare. Acest act de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 16 alineatul (2). Programul de 

lucru menționat trebuie să fie în 

conformitate cu obiectivele stabilite la 

articolul 2. 

1. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 16a, prin care se stabilește un 

program de lucru de doi ani pentru durata 

programului. Programul de lucru 

menționat trebuie să fie în conformitate cu 

obiectivele stabilite la articolul 2. 

Or. en 

Justificare 

Parlamentul European, în calitate de colegiuitor al prezentului program și fiind una dintre cele două 

autorități bugetare ale Uniunii, trebuie să aibă un cuvânt de spus cu privire la programul de lucru de doi 

ani. Este inacceptabilă acordarea unei libertăți depline în ceea ce privește Fondul european de apărare 

și componenta sa EDIDP. Deputații europeni aleși în mod democratic ar trebui să aibă dreptul de a 

controla ce se face cu bugetul Uniunii în acest domeniu sensibil, cum este cooperarea industrială în 

domeniul apărării. 
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27.6.2018 A8-0037/9 

Amendamentul  9 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este asistată de un comitet. 

Respectivul comitet este un comitet în 

sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

Agenția Europeană de Apărare este 

invitată în calitate de observator. 

1. Comisia este asistată de un comitet. 

Respectivul comitet este un comitet în 

sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

Agenția Europeană de Apărare și 

reprezentanții Parlamentului European, 

ai societății civile și ai mediului academic 

sunt invitați în calitate de observatori. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a garanta transparența, este de o importanță crucială să li se permită societății civile, mediului 

academic și parlamentarilor să observe activitățile de lucru ale comitetului programului. 



 

AM\1157478RO.docx  PE621.708v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0037/10 

Amendamentul  10 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia înființează un grup 

consultativ alcătuit din experți 

independenți, reprezentanți ai mediului 

academic și ai organizațiilor societății 

civile, pentru a oferi consiliere 

comitetului, în special cu privire la 

compatibilitatea tehnologiilor susținute de 

acest program în ceea ce privește 

obligațiile de drept moral, etic și 

internațional, atât ale Uniunii, cât și ale 

statelor sale membre. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca acest program al Uniunii să respecte normele internaționale, dar și criteriile etice și 

morale. Un grup consultativ alcătuit din experți independenți din partea societății civile și a mediului 

academic care să ofere consiliere comitetului ar putea contribui la luarea în considerare a unor astfel de 

aspecte la pregătirea și luarea de decizii legate de programul de lucru și acțiunile individuale și la 

tehnologiile care urmează să fie finanțate de la bugetul Uniunii. 

 


