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27.6.2018 A8-0037/6 

Predlog spremembe  6 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Evropski program za razvoj obrambne industrije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Ukrepi v zvezi s proizvodi, ki so 

povezani z orožjem za množično 

uničevanje in povezanimi tehnologijami 

na področju bojnih glav, ukrepi v zvezi s 

proizvodi, ki so povezani s prepovedanim 

orožjem in strelivom ter orožjem, ki ni v 

skladu z mednarodnim humanitarnim 

pravom, kot so kasetno strelivo na podlagi 

Konvencije o kasetnem strelivu, 

protipehotne mine na podlagi Konvencije 

o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, 

proizvodnje in prenosa protipehotnih min 

in o njihovem uničenju ter zažigalno 

orožje na podlagi Protokola III 

Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega 

orožja, pa tudi ukrepi v zvezi s popolnoma 

avtonomnim orožjem, ki omogoča izvedbo 

napadov brez človeškega nadzora pri 

odločanju o ciljih in uporabi tega orožja, 

niso upravičeni do podpore. 

 Ukrepi v zvezi s proizvodi, ki so povezani z 

osebnim in lahkim orožjem, če so 

namenjeni predvsem za izvoz, niso 

upravičeni do podpore. 

Or. en 

Obrazložitev 

Strateško pomembno je, da Evropski obrambni sklad in uredba o evropskem programu za razvoj 

obrambne industrije, ki je njegova razvojna komponenta, ne prispevata k razvoju mednarodno 

prepovedane ali nehumane vojaške tehnologije. Prav tako ta uredba ne bi smela biti namenjena 
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povečanju evropskega izvoza orožja. Zlasti bi bilo treba preprečiti financiranje ukrepov, ki bi lahko 

prispevali k izvozu osebnega in lahkega orožja. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Predlog spremembe  7 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Evropski program za razvoj obrambne industrije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V zvezi z rezultati dejavnosti 

upravičencev, ki so financirani v okviru 

programa, je Komisija obveščena o vseh 

prenosih lastništva na tretje države ali 

subjekte iz tretjih držav in o vseh 

podelitvah licence tem državam in 

subjektom iz njih. Takšen prenos 

lastništva ali podelitev licence ne smejo 

biti v nasprotju s cilji te uredbe, 

določenimi v členu 2, in z osmimi merili iz 

Skupnega stališča 2008/944/SZVP, sicer 

je treba sredstva, zagotovljena v okviru 

programa, vrniti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vojaška tehnologija, ki jo finančno podpira Unija, se ne more izvažati v nasprotju s cilji programa in 

osmimi merili Unije za izvoz orožja. To velja za izvozna dovoljenja in licenčno proizvodnjo v tretjih 

državah. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Predlog spremembe  8 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Evropski program za razvoj obrambne industrije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija z izvedbenim aktom 

sprejme večletni delovni program za čas 

trajanja programa. Ta izvedbeni akt se 

sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2). Ta delovni program je v 

skladu s cilji iz člena 2. 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 16(a) v zvezi z oblikovanjem 

dvoletnega delovnega programa za čas 

trajanja programa. Ta delovni program je 

v skladu s cilji iz člena 2. 

Or. en 

Obrazložitev 

Evropski parlament, ki je sozakonodajalec programa in eden od dveh proračunskih organov Unije, mora 

soodločati o dvoletnem delovnem programu. Nesprejemljivo bi bilo, da bi imela Evropski obrambni sklad 

in evropski program za razvoj obrambne industrije, ki je njegova razvojna komponenta, pri tem 

popolnoma proste roke. Demokratično izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta bi morali imeti pravico 

do nadzora nad uporabo proračuna Unije na tako občutljivem področju, kot je sodelovanje v obrambni 

industriji. 
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27.6.2018 A8-0037/9 

Predlog spremembe  9 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Evropski program za razvoj obrambne industrije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor 

je odbor v smislu Uredbe (EU) 

št. 182/2011. Evropska obrambna agencija 

je povabljena kot opazovalka. 

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor 

je odbor v smislu Uredbe (EU) 

št. 182/2011. Evropska obrambna agencija 

in predstavniki Evropskega parlamenta, 

civilne družbe in akademskega sveta so 

povabljeni kot opazovalci. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi zagotovili preglednost, je ključnega pomena, da se civilni družbi, akademskim ustanovam in 

poslancem omogoči opazovanje dela programskega odbora. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Predlog spremembe  10 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Evropski program za razvoj obrambne industrije 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija ustanovi svetovalno 

skupino, ki jo sestavljajo neodvisni 

strokovnjaki ter predstavniki 

akademskega sveta in organizacij civilne 

družbe, da bi odboru svetovala v zvezi z 

združljivostjo tehnologije, ki jo podpira 

program, z moralnimi in etičnimi 

obvezami ter obveznostmi Unije in njenih 

držav članic, ki izhajajo iz mednarodnega 

prava. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je zagotoviti, da bo ta program Unije izpolnjeval mednarodne norme, pa tudi moralna in 

etična merila. Skupina za svetovanje odboru, sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov iz civilne družbe in 

akademskega sveta, bi lahko pomagala, da bi se ti vidiki upoštevali pri pripravi in odločanju o delovnem 

programu ter posameznih ukrepih in tehnologijah, ki se financirajo iz proračuna Unije. 

 


