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27.6.2018 A8-0037/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4 a. Oprávnené nie sú činnosti 

súvisiace s výrobkami, ktoré sa týkajú 

zbraní hromadného ničenia a s nimi 

súvisiacich technológií bojových hlavíc, 

činnosti súvisiace s výrobkami, ktoré sa 

týkajú zakázaných zbraní a munície, 

zbrane, ktoré nie sú v súlade s 

medzinárodným humanitárnym právom, 

ako napríklad kazetová munícia v súlade s 

Dohovorom o kazetovej munícii, 

protipechotné míny v súlade s Dohovorom 

o zákaze použitia, skladovania, výroby a 

transferu protipechotných mín a o ich 

zničení, zápalné zbrane v súlade 

s protokolom III k dohovoru o používaní 

určitých konvenčných zbraní, ako aj plne 

autonómne zbrane, ktorými možno 

uskutočňovať útoky bez ľudskej kontroly 

nad rozhodnutiami týkajúcimi sa 

vymedzenia cieľa a streľby. 

 Oprávnené nie sú činnosti súvisiace s 

výrobkami, ktoré sa týkajú ručných a 

ľahkých zbraní, ak sa vyvíjajú najmä na 

účely vývozu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je strategicky dôležité, aby Európsky obranný fond a jeho rozvojová zložka (nariadenie o EDIDP) 

neprispievali na vojenské technológie, ktoré sú v medzinárodnom prostredí zakázané alebo nehumánne. 
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Cieľom tohto nariadenia by nemalo byť ani zvýšenie vývozu európskych zbraní. Najmä treba zabrániť 

financovaniu opatrení, ktoré by mohli podporovať vývoz malých a ľahkých zbraní. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pokiaľ ide o výsledky, ktoré dosiahli 

príjemcovia financovania na základe 

tohto programu, Komisii sa musí oznámiť 

každý prevod vlastníctva alebo udelenie 

licencie tretím krajinám alebo subjektom z 

tretích krajín. Takýto prevod vlastníctva 

alebo udelenie licencie nesmie byť v 

rozpore s cieľmi tohto nariadenia 

stanovenými v článku 2 a ani s ôsmimi 

kritériami spoločnej pozície 

2008/944/SZBP. V opačnom prípade budú 

musieť byť finančné prostriedky 

poskytnuté v rámci programu vrátené. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vojenská technológia, ktorú Únia finančne podporuje, sa nesmie vyvážať v rozpore s cieľmi programu a 

ôsmimi kritériami Únie pre vývoz zbraní. Týka sa to vývozných licencií a výroby v tretích krajinách na 

základe licencie. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia prijme na základe 

vykonávacieho aktu viacročný pracovný 

program na obdobie trvania programu. 

Uvedený vykonávací akt sa prijme 

v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 16 ods. 2. Uvedený 

pracovný program musí byť v súlade 

s cieľmi stanovenými v článku 2. 

1. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 16 

písm. a), ktorým sa stanovuje dvojročný 

pracovný program na obdobie trvania 

programu. Tento pracovný program musí 

byť v súlade s cieľmi stanovenými 

v článku 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európsky parlament musí mať ako spoluzákonodarca tohto programu a jeden z dvoch rozpočtových 

orgánov Únie možnosť vyjadriť sa k dvojročnému pracovnému programu. Nie je prijateľné, aby mal 

Európsky obranný fond a jeho zložka EDIDP úplne voľné ruky. Demokraticky zvolení poslanci 

Európskeho parlamentu by mali mať právo podrobne skúmať, ako sa s rozpočtom Únie nakladá v takej 

citlivej oblasti, akou je spolupráca v oblasti obranného priemyslu. 
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27.6.2018 A8-0037/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený 

výbor je výborom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 182/2011. Európska obranná 

agentúra bude prizvaná ako pozorovateľ. 

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený 

výbor je výborom v zmysle nariadenia 

(EÚ) č. 182/2011. Európska obranná 

agentúra a zástupcovia Európskeho 

parlamentu, občianskej spoločnosti 

a akademickej obce sa prizývajú ako 

pozorovatelia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme zachovania transparentnosti je nevyhnutné umožniť občianskej spoločnosti, akademickej obci a 

poslancom sledovať prácu výboru. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a. Komisia zriadi poradnú skupinu 

zloženú z nezávislých odborníkov, 

akademickej obce a organizácií 

občianskej spoločnosti, aby výboru 

poskytovala poradenstvo najmä o 

zlučiteľnosti technológií s podporou tohto 

programu s ohľadom na morálne, etické 

a medzinárodné právne záväzky Únie a jej 

členských štátov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby bol tento program Únie nielen v súlade s medzinárodnými normami, ale aj s morálnymi a 

etickými kritériami. Poradná skupina zložená z nezávislých odborníkov z občianskej spoločnosti a 

akademickej obce, by mohla pomôcť tomu, aby boli tieto otázky zohľadnené pri príprave pracovného 

programu a tiež pri rozhodovaní o ňom, ako aj o jednotlivých činnostiach a technológiách, ktoré sa majú 

financovať z rozpočtu Únie. 

 


