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 A8-0412/3 

Pozměňovací návrh  3 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby fond byl úspěšný, měla by 

Komise usilovat o udržování dialogu s 

členskými státy a průmyslem. 

(34) Aby fond byl úspěšný, měla by 

Komise usilovat o udržování dialogu s 

členskými státy, Evropským parlamentem, 

odborníky na obranu z akademické obce, 

odborovými svazy a průmyslem. 

Or. en 
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 A8-0412/4 

Pozměňovací návrh  4 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 43 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (43a) Subjekty, jež byly soudem shledány 

vinnými za trestný čin, jakým je například 

podplácení úřední osoby nebo porušení 

omezujících opatření EU, by neměly být 

způsobilé k financování. Komise může 

rozhodnout, že takový subjekt nebo 

subjekt, jehož členové vyššího 

managementu byli shledáni vinnými, není 

oprávněn podat žádost o financování po 

dobu nejméně 36 měsíců od vynesení 

rozsudku. Komise spravuje veřejně 

přístupnou databázi všech vyloučených 

podniků. Pokud je subjekt předmětem 

důvěryhodného a relevantního trestního 

vyšetřování, měla by si Komise vyhradit 

právo vyčkat výsledku vyšetřování, než 

poskytne finanční prostředky. 

Or. en 
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 A8-0412/5 

Pozměňovací návrh  5 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Establishing the European Defence Fund 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 43 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (43b) Fond by měl podporovat osvědčené 

odvětvové postupy pro řízení podniků a 

zadávání veřejných zakázek. Tyto postupy 

by měly zahrnovat možnost anonymního a 

důvěrného whistleblowingu 

prostřednictvím horké linky provozované 

třetími stranami a zavádět nástroje na 

ochranu před odvetnými opatřeními. 

Postup pro udělování zakázek by měl tyto 

normy řízení podniku zohledňovat, tak 

aby byly posíleny standardy pro 

odpovědnost podniků v evropském odvětví 

obrany. 

Or. en 
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 A8-0412/6 

Pozměňovací návrh  6 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7 Etické otázky 7 Etické otázky 

1. Akce financované z fondu musí být 

v souladu s etickými zásadami a s 

příslušnými vnitrostátními, unijními a 

mezinárodními právními předpisy. 

1. Akce financované z fondu musí být 

v souladu s: 

– etickými zásadami a s příslušnými 

vnitrostátními, unijními a mezinárodními 

právními předpisy, včetně Listiny 

základních práv Evropské unie a 

Evropské úmluvy o lidských právech a 

jejich doplňkových protokolů a 

mezinárodního humanitárního práva; 

– etickými dodavatelskými řetězci surovin; 

– předpisy a iniciativami namířenými 

proti korupci a praní peněz. 

2. Návrhy se systematicky prověřují s 

cílem identifikovat ty akce, které vzbuzují 

složité nebo závažné etické otázky, a 

podrobit je etickému posouzení.  Etické 

prověřování a hodnocení provádí Komise 

za pomoci odborníků na etiku obrany. 

Komise v co největší míře zajistí 

transparentnost postupů týkajících se etiky. 

2. Návrhy předem systematicky 

prověřuje Komise s cílem identifikovat 

opatření, která vyvolávají složité nebo 

závažné etické otázky, a případně je 

předložit etické komisi k posouzení. Etická 

komise je složená z odborníků na obranu 

a etiku, které určí a vybere Komise; etická 

komise zachovává důvěrnost. Tito 

odborníci jsou nezávislí zejména vůči 

dotčeným průmyslovým podnikům a jsou 

vybráni z různých prostředí, zejména 

z občanské společnosti a akademického 

prostředí, zastupují různá stanoviska ve 

vojenských a technologických otázkách, 

otázkách civilní ochrany, včetně 

zdravotních hledisek. Všichni odborníci 
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musí být státními příslušníky členských 

států Unie a musí pocházet zčlenských 

států. Komise posoudí jejich doporučení 

ohledně vymezení podmínky týkajících se 

etických otázek v pracovních programech. 

Komise v co největší míře zajistí 

transparentnost postupů týkajících se etiky. 

3. Subjekty účastnící se dané akce 

musí před zahájením příslušných činností 

získat všechna povolení nebo jiné povinné 

dokumenty od příslušných celostátních a 

místních etických komisí nebo jiných 

subjektů, např. úřadů pro ochranu údajů. 

Tyto dokumenty jsou součástí 

dokumentace a předkládají se Komisi. 

3. Subjekty účastnící se dané akce 

musí v relevantních případech před 

zahájením příslušných činností získat 

všechna povolení nebo jiné povinné 

dokumenty od příslušných celostátních a 

místních etických komisí nebo jiných 

příslušných subjektů, např. úřadů pro 

ochranu údajů. Tyto dokumenty jsou 

součástí dokumentace a předkládají se 

Komisi a etické komisi. 

4. V případě potřeby provádí Komise 

etické kontroly v průběhu akce.  V případě 

závažných nebo složitých etických otázek 

provádí Komise kontroly za pomoci 

odborníků na etiku obrany.  

4. V průběhu akce a v relevantních 

případech i po jejím ukončení provede 
Komise etické kontroly z vlastního 

podnětu nebo na žádost Evropského 

parlamentu (přijatou rozhodnutím 

absolutní většiny). V případě závažných 

nebo složitých etických otázek provádí 

Komise kontroly za pomoci odborníků 

z etické komise. 

5. Akce, které nejsou z etického 

hlediska přijatelné, mohou být zamítnuty 

nebo kdykoli ukončeny. 

5. Komise může v souladu s odstavci 

2 a 4 tohoto článku a s finančním 

nařízením akci zamítnout, pozměnit nebo 

ukončit. 

Or. en 
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 A8-0412/7 

Pozměňovací návrh  7 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) příspěvek ke zmírnění dopadu 

obranných produktů na životní prostředí 

a tam, kde to bude možné, k zavádění 

inovativních řešení, jež umožní postupně 

vyloučit látky poškozující životní 

prostředí; 

Or. en 
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 A8-0412/8 

Pozměňovací návrh  8 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Nezávislými odborníky jsou občané 

Unie, kteří byli určeni a vybráni na základě 

výzev k projevení zájmu adresovaných 

příslušným organizacím, jako jsou 

ministerstva obrany a podřízené agentury, 

výzkumné ústavy, univerzity, obchodní 

sdružení nebo podniky v odvětví obrany, s 

cílem vytvořit seznam odborníků.   

Odchylně od článku [237] finančního 

nařízení se tento seznam nezveřejňuje. 

2. Nezávislými odborníky jsou občané 

Unie, kteří byli určeni a vybráni na základě 

výzev k projevení zájmu adresovaných 

příslušným organizacím, jako jsou 

ministerstva obrany a podřízené agentury, 

výzkumné ústavy, nevládní organizace, 

univerzity, obchodní sdružení nebo 

podniky v odvětví obrany, s cílem vytvořit 

genderově vyvážený seznam odborníků. 

Odchylně od článku [237] finančního 

nařízení se tento seznam nezveřejňuje. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nevládní organizace činné na poli obrany, jako jsou organizace hájící zájmy vojenského 

personálu, by rovněž měly být způsobilé nabídnout své potenciální odborníky. Kromě toho by 

měla být skupina odborníků sestavena tak, aby vyváženě odrážela význam úlohy žen v 

otázkách míru a bezpečnosti. 
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 A8-0412/9 

Pozměňovací návrh  9 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud se členský stát nebo podnik 

dovolávají národní bezpečnosti coby 

důvodu pro odepření informací úřadu 

OLAF v případě, že existuje riziko 

podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, je 

pojem „obavy o národní bezpečnost“ 

vykládán úzce. 

Or. en 
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 A8-0412/10 

Pozměňovací návrh  10 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zřízení Evropského obranného fondu 

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

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 2 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ukazatel 5a (nový): Europeizace 

vojenského vybavení: 

 Měří se: Finanční podíl a zeměpisné 

rozložení projektů financovaných 

programem, pokud jde o evropské veřejné 

zakázky nebo potenciální nákupy 

Or. en 

 

 


