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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Fondi edukuse tagamiseks peaks 

komisjon püüdma pidada dialoogi 

liikmesriikide ja kaitsetööstusega. 

(34) Fondi edukuse tagamiseks peaks 

komisjon püüdma pidada dialoogi 

liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, 

akadeemiliste ringkondade 

kaitseekspertide, ametiühingute ja 

kaitsetööstusega. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 43 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (43 a) Rahastamiskõlblikud ei tohiks olla 

üksused, kes on kohtu poolt mõistetud 

süüdi kuriteos, muu hulgas näiteks 

ametiisikule altkäemaksu andmises või 

ELi piiravate meetmete rikkumises. 

Komisjon võib otsustada, et selline üksus 

või üksus, kus süüdi on mõistetud 

kõrgema astme juhid, ei saa vähemalt 36 

kuud pärast süüdimõistvat kohtuotsust 

rahastamist taotleda. Komisjon peab kõigi 

keelualuste ettevõtjate kohta avalikult 

juurdepääsetavat andmebaasi. Kui üksus 

on seoses kuriteoga usaldusväärse ja 

asjakohase uurimise all, peaks komisjonil 

olema õigus uurimise tulemused ära 

oodata, enne kui ta rahastamise andmise 

kohta otsuse teeb. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 43 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (43 b) Fond peaks toetama kaitsetööstuse 

parimaid tavasid äriühingu üldjuhtimise 

ja hanketavade valdkonnas. See peaks 

hõlmama võimalust teatada rikkumistest 

anonüümselt ja konfidentsiaalselt, 

kasutades selleks kolmandate isikute 

hallatavaid vihjeliine ja kehtestatud 

menetlusi kättemaksu ärahoidmiseks. 

Rahastamise andmise menetlus peaks 

neid äriühingu üldjuhtimise standardeid 

peegeldama, et tõsta Euroopa 

kaitsesektoris äriühingute 

aruandekohustust käsitlevate standardite 

taset. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7 Eetika 7 Eetika 

1. Fondi raames toimuv tegevus peab 

vastama eetika põhimõtetele ja 

asjakohastele siseriiklikele, liidu ja 

rahvusvahelistele õigusaktidele. 

1. Fondi raames toimuv tegevus peab 

vastama 
– eetika põhimõtetele ja asjakohastele 

siseriiklikele, liidu ja rahvusvahelistele 

õigusaktidele, sealhulgas Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartale, Euroopa inimõiguste 

konventsioonile ja selle lisaprotokollidele 

ning rahvusvahelisele 

humanitaarõigusele; 

– eetilisele toorainele ja tarneahelale; 

– korruptsiooni- ja rahapesuvastastele 

eeskirjadele ja algatustele. 

2. Ettepanekuid kontrollitakse 

süstemaatiliselt, et selgitada välja need 

tegevused, mis põhjustavad keerukaid või 

tõsiseid eetilisi küsimusi, ja need esitatakse 

eetilisuse hindamiseks. Eetikakontrolli ja 

hindamisi teeb komisjon kaitse-eetika 

ekspertide abiga. Komisjon tagab igal 

võimalusel eetikaga seotud menetluste 

läbipaistvuse. 

2. Komisjon teostab ettepanekute 

süstemaatilist eelkontrolli, et selgitada 

välja need tegevused, mis põhjustavad 

keerukaid või tõsiseid eetilisi küsimusi, ja 

esitab need vajaduse korral eetilisuse 

hindamise komisjonile. Eetikakomisjon 

koosneb kaitse- ja eetikaekspertidest, kes 

on seotud konfidentsiaalsuse kohustusega 

ning kelle selgitab välja ja valib komisjon. 

Need eksperdid on sõltumatud eeskätt 

seoses asjaomaste tööstusettevõtjatega ja 

neil on erinev taust, milleks on eelkõige 

kodanikuühiskond ja akadeemilised 

ringkonnad, ning nad esindavad 

mitmekesiseid arvamusi sõjaväe, 

tehnoloogia ja kodanikukaitse 

valdkondades, sealhulgas 

meditsiiniküsimustes. Kõik eksperdid 
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peavad olema liidu kodanikud ning 

esindama võimalikult paljusid eri 

liikmesriike. Komisjon kaalub nende 

soovitusi, et määrata kindlaks 

tööprogrammide eetikatingimused. 

Komisjon tagab igal võimalusel eetikaga 

seotud menetluste läbipaistvuse. 

3. Tegevuses osalevad üksused 

omandavad enne asjaomaste tegevuste 

algust kõik load ja muud kohustuslikud 

dokumendid asjakohastelt siseriiklikelt või 

kohalikelt eetikakomisjonidelt või muudelt 

asutustelt, nagu andmekaitseasutused. Neid 

dokumente arhiveeritakse ja need 

esitatakse komisjonile. 

3. Vajaduse korral omandavad 

tegevuses osalevad üksused enne 

asjaomaste tegevuste algust kõik load ja 

muud kohustuslikud dokumendid 

asjakohastelt siseriiklikelt või kohalikelt 

eetikakomisjonidelt või muudelt 

asjakohastelt asutustelt, nagu 

andmekaitseasutused. Neid dokumente 

arhiveeritakse ja need esitatakse 

komisjonile ja eetikakomisjonile. 

4. Võimaluse korral teostab komisjon 

eetikakontrolle tegevuse rakendamise 

käigus. Tõsiste või keerukate 

eetikaküsimuste korral teeb komisjon 

eetikakontrolle kaitse-eetika ekspertide 

abiga. 

4. Tegevuse rakendamise ajal ja 

vajaduse korral teostab komisjon 

eetikakontrolle omal algatusel või 

Euroopa Parlamendi taotlusel (absoluutse 

häälteenamuse alusel) tegevuse 

rakendamise ajal ja pärast tegevuse 

lõpuleviimist. Tõsiste või keerukate 

eetikaküsimuste korral teeb komisjon 

eetikakontrolle eetikakomisjoni kaitse-

ekspertide abiga. 

5. Eetiliselt sobimatuid tegevusi 

võidakse tagasi lükata või igal ajal 

lõpetada. 

5. Komisjon võib kooskõlas käesoleva 

artikli lõigetega 2 ja 4 ning 

finantsmäärusega tegevuse tagasi lükata, 

seda muuta või selle lõpetada. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) panus kaitseotstarbeliste toodete 

keskkonnamõju vähendamisse, pakkudes 

uuenduslikke lahendusi, tänu millele on 

võimalik keskkonnale kahjulikud ained 

võimaluse korral järk-järgult kasutuselt 

kõrvaldada; 

Or. en 
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Artikkel 29 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Sõltumatuteks ekspertideks on liidu 

kodanikud, kes on välja selgitatud ja 

valitud vastavalt kutsele koostada 

ekspertide nimekiri, mis on saadetud 

asjakohastele organisatsioonidele, nagu 

kaitseministeeriumid ja nende allasutused, 

teadusasutused, ülikoolid, ettevõtjate 

ühendused või kaitsesektori ettevõtjad. 

Erandina finantsmääruse artiklist [237] 

seda nimekirja ei avalikustata. 

2. Sõltumatuteks ekspertideks on liidu 

kodanikud, kes on välja selgitatud ja 

valitud vastavalt kutsele koostada sooliselt 

tasakaalustatud ekspertide nimekiri, mis 

on saadetud asjakohastele 

organisatsioonidele, nagu 

kaitseministeeriumid ja nende allasutused, 

teadusasutused, valitsusvälised 

organisatsioonid, ülikoolid, ettevõtjate 

ühendused või kaitsesektori ettevõtjad. 

Erandina finantsmääruse artiklist [237] 

seda nimekirja ei avalikustata. 

Or. en 

Selgitus 

Kaitsesektoris tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid, näiteks need, kes kaitsevad 

sõjaväepersonali huve, peaksid samuti olema kõlblikud potentsiaalseid eksperte nimetama. 

Peale selle peaks ekspertide rühm olema sooliselt tasakaalustatud, et kajastada naiste olulist 

rolli rahu ja julgeoleku tagamisel. 
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Artikkel 34 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui liikmesriik või ettevõtja põhjendab 

OLAFile teabe andmisest keeldumist 

riikliku julgeoleku kaalutlustega ja kui on 

pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse 

oht, tõlgendatakse riikliku julgeoleku 

kaalutlusi rangelt. 

Or. en 
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I lisa – 2. osa – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Näitaja 5 a (uus) Kaitseotstarbelise 

varustuse euroopastamine 

 Mõõtmise alus: programmi raames 

rahastatavate projektide rahaline osa ja 

geograafiline ulatus seoses Euroopa 

riigihangete või potentsiaalsete 

omandamistega 

Or. en 

 


