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6.12.2018 A8-0412/3 

Изменение  3 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Комисията следва да се стреми 

да поддържа диалог с държавите членки 

и сектора, за да осигури успеха на 

фонда. 

(34) Комисията следва да се стреми 

да поддържа диалог с държавите 

членки, Европейския парламент, 

експерти в областта на отбраната 

от академичните среди, профсъюзите 
и сектора, за да осигури успеха на 

фонда. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Изменение  4 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Съображение 43 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (43a) Субекти, които са признати за 

виновни по съдебен ред за извършване 

на престъпление, например, но не 

само, подкуп на длъжностно лице или 

нарушаване на ограничителните 

мерки на ЕС, не следва да бъдат 

допускани като кандидати за 

получаване на финансиране. 

Комисията може да реши, че такъв 

субект или субект, при който висши 

ръководни кадри са признати за 

виновни, следва да бъде лишен от 

възможността да кандидатства за 

финансиране за срок, не по-кратък от 

36 месеца след постановяване на 

присъдата. Комисията поддържа 

публично достъпна база данни на 

всички предприятия, по отношение 

на които е налице такава забрана. 

Когато някой субект е предмет на 

основателно и уместно разследване за 

извършване на престъпление, 

Комисията следва да си запази 

правото да изчака резултата от 

разследването, преди да отпусне 

финансирането. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Изменение  5 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Съображение 43 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (43б) Фондът следва да подкрепя и 

прилага най-добрите практики в 

областта на корпоративното 

управление и обществените поръчки. 

Това следва да включва 

възможността за анонимно и 

поверително подаване на сигнали за 

нередности чрез горещи линии, 

обслужвани от трети страни, и с 

действащи процедури, за да се 

предотврати прилагането на 

ответни мерки. Процедурата за 

отпускане на финансиране следва да 

отразява тези стандарти за 

корпоративно управление с цел 

повишаване на стандартите за 

корпоративна отчетност в 

европейския отбранителен сектор. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Изменение  6 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 7 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7 Етични аспекти 7 Етични аспекти 

1. Действията по линия на фонда се 

осъществяват при спазване на 

етичните принципи и на 

националните, съюзните и 

международните норми в тази област. 

1. Действията по линия на фонда се 

осъществяват при спазване на: 

-етичните принципи и на 

националните, съюзните и 

международните норми в тази област, 

включително Хартата на основните 

права на Европейския съюз и 

Европейската конвенция за защита 

на правата на човека и нейните 

допълнителни протоколи, както и 

международното хуманитарно право; 

-етични суровини и вериги на 

доставки; 

-правила и инициативи за борба с 

корупцията и с изпирането на пари; 

2. Предложенията систематично се 

подлагат на преглед, за да се установи 

кои точно действия повдигат сложни 

или сериозни етични въпроси и 

съответно да бъдат подложени на 

оценка техните етични аспекти. 

Прегледите и оценките на етичните 

аспекти се извършват от Комисията 

със съдействието на експерти по 

етичните въпроси в областта на 

отбраната. Комисията гарантира в 

рамките на възможното прозрачността 

на процедурите по етични въпроси. 

2. Предложенията систематично се 

подлагат на предварителен преглед от 

Комисията, за да се установи кои 

точно действия повдигат сложни или 

сериозни етични въпроси и съответно, 

когато е целесъобразно, да бъдат 

представени на комисията за оценка 

на етичните аспекти. Комисията по 

етичните въпроси се състои от 

експерти по въпросите на отбраната 
и етиката, обвързани от 

поверителност, определени и избрани 
от Комисията. Тези експерти са 

независими, по-специално по 

отношение на съответните 
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промишлени предприятия, и имат 

различен произход, по-специално 

гражданското общество и 

академичните среди, представляват 

многообразие от мнения в областта 

на военното дело, технологиите и 

гражданската защита, включително 

по медицински въпроси. Всички 

експерти са граждани на Съюза и са 

от възможно най-голям брой държави 

членки. Комисията разглежда 

техните препоръки, за да определи 

условията, свързани с етични 

въпроси, в работните програми. 

Комисията гарантира в рамките на 

възможното прозрачността на 

процедурите по етични въпроси. 

3. Преди началото на съответните 

дейности, участващите в действието 

субекти се снабдяват с всички 

разрешения или други задължителни 

документи от компетентните 

национални или местни комисии по 

етичните въпроси, или други органи, 

като например органите за защита на 

данните. Документите се съхраняват в 

досието и се предават на Комисията. 

3. Където е приложимо, преди 

началото на съответните дейности, 

участващите в действието субекти се 

снабдяват с всички разрешения или 

други задължителни документи от 

компетентните национални или местни 

комисии по етичните въпроси, или 

други съответни органи, като 

например органите за защита на 

данните. Документите се съхраняват в 

досието и се предават на Комисията и 

на комисията по етичните въпроси. 

4. При необходимост Комисията 

извършва проверки, касаещи етичните 

аспекти, по време на изпълнението на 

действието. Комисията извършва 

проверките по сериозни или сложни 

етични въпроси със съдействието на 

експерти по етичните въпроси в 

областта на отбраната. 

4. По време на изпълнението на 

действието и когато е целесъобразно, 

при необходимост Комисията извършва 

проверки, касаещи етичните аспекти, по 

собствена инициатива или по искане 

на Европейския парламент (след 

гласуване с абсолютно мнозинство) по 

време на изпълнението на действието 

след приключване на дадено действие. 

Комисията извършва проверките по 

сериозни или сложни етични въпроси 

със съдействието на експерти по 

отбраната от комисията по етичните 

въпроси. 

5. Действията, които не са 

приемливи от етични съображения, 

могат да бъдат отхвърлени или 

5. В съответствие с параграф 2 и 

параграф 4 от настоящия член, както 

и с Финансовия регламент, 

Комисията може да отхвърли, 
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прекратени по всяко време. измени или прекрати действието. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/7 

Изменение  7 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) принос за намаляване на 

влиянието върху околната среда на 

отбранителните продукти, като се 

предоставят иновативни решения, 

даващи възможност за постепенно 

прекратяване на използването на 

вредни за околната среда вещества, 

когато е възможно; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Изменение  8 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Независимите експерти са 

граждани на Съюза, набрани и подбрани 

въз основа на покани за заявяване на 

интерес, адресирани към имащите 

отношение организации, като например 

министерства на отбраната и агенции на 

тяхно подчинение, 

научноизследователски институти, 

университети, бизнес сдружения или 

предприятия от сектора на отбраната, с 

оглед съставяне на списък с експерти. 

Чрез дерогация от член [237] от 

Финансовия регламент този списък не 

се оповестява публично. 

2. Независимите експерти са 

граждани на Съюза, набрани и подбрани 

въз основа на покани за заявяване на 

интерес, адресирани към имащите 

отношение организации, като например 

министерства на отбраната и агенции на 

тяхно подчинение, 

научноизследователски институти, 

неправителствени организации, 

университети, бизнес сдружения или 

предприятия от сектора на отбраната, с 

оглед съставяне на списък с експерти, 

който е балансиран по отношение на 

половете. Чрез дерогация от член [237] 

от Финансовия регламент този списък 

не се оповестява публично. 

Or. en 

Обосновка 

НПО, активни в областта на отбраната, като тези, които защитават интересите 

на военнослужещите, следва също да могат да предоставят потенциални експерти. В 

допълнение групата от експерти следва да бъде полово балансирана, за да отразява 

важната роля на жените за опазването на мира и сигурността. 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0412/9 

Изменение  9 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато държава членка или 

предприятие се позове на 

националната сигурност като 

основание да не предостави 

информация на OLAF при наличие на 

риск от извършване на измама или 

друга незаконна дейност, 

съображенията, свързани с 

националната сигурност, се 

тълкуват в тесен смисъл. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Изменение  10 

Едуар Мартен 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0412/2018 

Зджислав Краснодембски 

Създаване на Европейски фонд за отбрана 

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

 

Предложение за регламент 

Приложение І – част 2 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Показател 5a (нов) Европеизация на 

военното оборудване: 

 измерва се чрез: финансов дял и 

географско разпространение на 

финансирани по Програмата проекти 

от гледна точка на европейските 

обществени поръчки или на 

потенциалните придобивания. 

Or. en 

 


