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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/3 

Τροπολογία  3 

Edouard Martin 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρεί 

διάλογο με τα κράτη μέλη και τη 

βιομηχανία, ώστε να εξασφαλισθεί η 

επιτυχία του Ταμείου. 

(34) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρεί 

διάλογο με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, εμπειρογνώμονες στον 

τομέα της άμυνας από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και τη βιομηχανία, ώστε να εξασφαλισθεί 

η επιτυχία του Ταμείου. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Τροπολογία  4 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 43 a (new) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (43 α) Οι οντότητες που έχουν 

καταδικαστεί σε δικαστήριο για ποινικό 

αδίκημα όπως, ενδεικτικά, χρηματισμό 

υπαλλήλου ή παραβίαση περιοριστικών 

μέτρων της ΕΕ, δεν θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Η 

Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι κάθε 

τέτοια οντότητα, ή οντότητα της οποίας 

ανώτερα στελέχη έχουν καταδικαστεί, 

αποκλείεται του δικαιώματος να υποβάλει 

αίτηση για χρηματοδότηση για περίοδο 

όχι μικρότερη των 36 μηνών από την 

καταδίκη. Η Επιτροπή διατηρεί δημόσια 

προσβάσιμη βάση δεδομένων όλων των 

αποκλεισμένων επιχειρήσεων. Εφόσον 

μια οντότητα τελεί υπό αξιόπιστη και 

συναφή έρευνα για ποινικό αδίκημα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί το 

δικαίωμα να αναμένει το αποτέλεσμα της 

έρευνας πριν από τη χορήγηση 

χρηματοδότησης. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412:/5 

Τροπολογία  5 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 43 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (43 β) Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει 

τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου όσον 

αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και τις 

πρακτικές δημόσιων συμβάσεων. Αυτό 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

ανώνυμων και εμπιστευτικών μαρτυριών 

δημόσιου συμφέροντος, μέσω ανοικτών 

τηλεφωνικών γραμμών που 

διαχειρίζονται τρίτοι και με εφαρμογή 

διαδικασιών για την αποτροπή 

αντιποίνων. Η διαδικασία χορήγησης θα 

πρέπει να αντανακλά τα εν λόγω πρότυπα 

εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την 

ενίσχυση των προτύπων εταιρικής 

υπευθυνότητας στον τομέα της 

ευρωπαϊκής άμυνας. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Τροπολογία  6 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7 Ηθική 7 Ηθική 

1. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του Ταμείου συμμορφώνονται με 

τις ηθικές αρχές και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. 

1. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του Ταμείου συμμορφώνονται με: 

- τις ηθικές αρχές και τη σχετική εθνική, 

ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 

της πρωτοκόλλων καθώς και του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· 

- πρώτες ύλες και αλυσίδα εφοδιασμού 

που συνάδουν με την ηθική· 

- κανόνες και πρωτοβουλίες για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

2. Οι προτάσεις υποβάλλονται 

συστηματικά σε έλεγχο διαλογής έτσι ώστε 

όσες δράσεις εγείρουν σύνθετα ή σοβαρά 

ζητήματα ηθικής να εντοπίζονται και να 

υποβάλλονται σε ηθική κρίση. Οι έλεγχοι 

διαλογής και οι ηθικές κρίσεις 

διενεργούνται από την Επιτροπή, με την 

υποστήριξη ειδικών στον τομέα της 

αμυντικής ηθικής. Η Επιτροπή 

διασφαλίζει στον υψηλότερο δυνατό 

βαθμό τη διαφάνεια των διαδικασιών 

ηθικής κρίσης. 

2. Οι προτάσεις υποβάλλονται 

συστηματικά σε εκ των προτέρων έλεγχο 

διαλογής από την Επιτροπή έτσι ώστε 

όσες δράσεις εγείρουν σύνθετα ή σοβαρά 

ζητήματα ηθικής να εντοπίζονται και, 

κατά περίπτωση, να υποβάλλονται στην 

επιτροπή δεοντολογίας. Η επιτροπή 

δεοντολογίας απαρτίζεται από ειδικούς 
στον τομέα της άμυνας και της ηθικής 

που υπέχουν υποχρέωση εχεμύθειας και 

εντοπίζονται και επιλέγονται από την 

Επιτροπή. Οι εν λόγω ειδικοί είναι 

ανεξάρτητοι, ιδίως όσον αφορά τις 
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σχετικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και 

έχουν διαφορετική προέλευση,  κυρίως 

την κοινωνία των πολιτών και την 

ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία απόψεων 

στον στρατιωτικό και στον τεχνολογικό 

τομέα καθώς και στον τομέα της 

πολιτικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών 

θεμάτων. Όλοι οι ειδικοί είναι πολίτες της 

Ένωσης και προέρχονται από ένα όσο το 

δυνατόν ευρύτερο φάσμα κρατών μελών. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 

συστάσεις τους για τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων που σχετίζονται με 

δεοντολογικά ζητήματα στα 

προγράμματα εργασίας. Η Επιτροπή 

διασφαλίζει στον υψηλότερο δυνατό 

βαθμό τη διαφάνεια των διαδικασιών 

ηθικής κρίσης. 

3. Οι οντότητες που συμμετέχουν στη 

δράση λαμβάνουν κάθε απαραίτητη 

έγκριση ή άλλο υποχρεωτικό έγγραφο από 

τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τις τοπικές 

επιτροπές δεοντολογίας ή άλλους φορείς, 

όπως π.χ. αρχές προστασίας δεδομένων, 

πριν από την έναρξη των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Τα έγγραφα αυτά 

φυλάσσονται σε αρχείο και υποβάλλονται 

στην Επιτροπή. 

3. Κατά περίπτωση, οι οντότητες που 

συμμετέχουν στη δράση λαμβάνουν κάθε 

απαραίτητη έγκριση ή άλλο υποχρεωτικό 

έγγραφο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, 

τις τοπικές επιτροπές δεοντολογίας ή 

άλλους αρμόδιους φορείς, όπως π.χ. αρχές 

προστασίας δεδομένων, πριν από την 

έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα 

έγγραφα αυτά φυλάσσονται σε αρχείο και 

υποβάλλονται στην Επιτροπή και στην 

επιτροπή δεοντολογίας. 

4. Η Επιτροπή διενεργεί ελέγχους 

ηθικής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

της δράσης, εφόσον χρειάζεται. Σε 

περιπτώσεις σοβαρών ή σύνθετων 

ζητημάτων ηθικής, οι έλεγχοι 

διενεργούνται από την Επιτροπή με την 

υποστήριξη ειδικών στον τομέα της 

αμυντικής ηθικής. 

4. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

της δράσης και κατά περίπτωση, η 

Επιτροπή διενεργεί ελέγχους ηθικής, 

εφόσον χρειάζεται, με δική της 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μετά από 

ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία). 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

δράσης μετά την ολοκλήρωση της 

δράσης. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή 

σύνθετων ζητημάτων ηθικής, οι έλεγχοι 

διενεργούνται από την Επιτροπή με την 

υποστήριξη ειδικών στον τομέα της 

άμυνας που είναι μέλη της επιτροπής 

δεοντολογίας. 

5. Οι δράσεις που δεν είναι ηθικώς 5. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με 
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αποδεκτές μπορούν να απορριφθούν ή να 

τερματιστούν ανά πάσα στιγμή. 

τις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος 

άρθρου και με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό, να απορρίψει, να 

τροποποιήσει ή να τερματίσει τη δράση 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/7 

Amendment  7 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Report A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Article 13 – paragraph 1 – point e a (new) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Amendment 

 ε α) συμβολή στη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

αμυντικών προϊόντων, με την παροχή 

καινοτόμων λύσεων που επιτρέπουν τη 

βαθμιαία κατάργηση των επιβλαβών για 

το περιβάλλον ουσιών, όπου είναι 

δυνατόν· 

Or. en 



 

AM\1171568EL.docx  PE631.560v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0412/8 

Amendment  8 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Report A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Article 29 – paragraph 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Amendment 

2. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 

είναι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 

εντοπίζονται και επιλέγονται βάσει 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

που απευθύνονται σε συναφείς 

οργανισμούς, όπως τα υπουργεία άμυνας 

και οι υπαγόμενες σε αυτά υπηρεσίες, τα 

ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, οι 

επαγγελματικές ενώσεις ή οι επιχειρήσεις 

του αμυντικού τομέα, με σκοπό την 

κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [237] του 

δημοσιονομικού κανονισμού, ο εν λόγω 

κατάλογος δεν δημοσιοποιείται. 

2. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 

είναι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 

εντοπίζονται και επιλέγονται βάσει 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

που απευθύνονται σε συναφείς 

οργανισμούς, όπως τα υπουργεία άμυνας 

και οι υπαγόμενες σε αυτά υπηρεσίες, τα 

ερευνητικά ιδρύματα, οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τα πανεπιστήμια, οι 

επαγγελματικές ενώσεις ή οι επιχειρήσεις 

του αμυντικού τομέα, με σκοπό την 

κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων 

με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [237] του 

δημοσιονομικού κανονισμού, ο εν λόγω 

κατάλογος δεν δημοσιοποιείται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όπως αυτές που υπερασπίζονται τα 

συμφέροντα του στρατιωτικού προσωπικού θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμες για να 

συνεισφέρουν πιθανούς εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 

είναι ισόρροπη ως προς την εκπροσώπηση των φύλων ώστε να αντανακλά τον σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην ειρήνη και την ασφάλεια. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Τροπολογία  9 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Article 34 – paragraph 1 a (new) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος 

ή μια επιχείρηση επικαλείται λόγους 

εθνικής ασφαλείας για τη μη κοινοποίηση 

στοιχείων στην OLAF, και στις οποίες 

υπάρχει κίνδυνος απάτης ή άλλης 

παράνομης δραστηριότητας, 

εφαρμόζεται συσταλτική ερμηνεία των 

λόγων εθνικής ασφαλείας. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Τροπολογία  10 

Edouard Martin 

on behalf of the S&D Group 

 

Έκθεση A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Δείκτης 5α (νέος): Εξευρωπαϊσμός του 

στρατιωτικού εξοπλισμού: 

 Κριτήριο μέτρησης: χρηματοδοτική 

συμμετοχή και γεωγραφική εξάπλωση 

χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα 

έργων από άποψη ευρωπαϊκών δημόσιων 

συμβάσεων ή πιθανών εξαγορών. 

Or. en 

 


