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6.12.2018 A8-0412/3 

Amendement  3 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) De Commissie moet ernaar streven 

de dialoog met de lidstaten en de industrie 

op gang te houden om het welslagen van 

het fonds te waarborgen. 

(34) De Commissie moet ernaar streven 

de dialoog met de lidstaten, het Europees 

Parlement, defensiedeskundigen uit de 

academische wereld, vakbonden en de 

industrie op gang te houden om het 

welslagen van het fonds te waarborgen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Amendement  4 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (43 bis) Entiteiten die door een 

rechtbank schuldig zijn bevonden aan een 

strafbaar feit, zoals, maar niet beperkt tot, 

het omkopen van een ambtenaar of het 

schenden van beperkende EU-

maatregelen, mogen niet voor 

financiering in aanmerking komen. De 

Commissie kan besluiten dat een 

dergelijke entiteit, of een entiteit waarvan 

het kaderpersoneel schuldig is bevonden, 

gedurende een periode van minstens 36 

maanden na de veroordeling geen 

financiering mag aanvragen. De 

Commissie houdt een openbaar 

toegankelijke gegevensbank bij van alle 

ondernemingen die geen financiering 

mogen aanvragen. Wanneer tegen een 

entiteit een geloofwaardig en relevant 

onderzoek voor een strafbaar feit loopt, 

moet de Commissie zich het recht 

voorbehouden om de uitkomst van het 

onderzoek af te wachten alvorens 

financiering toe te kennen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Amendement  5 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (43 ter) Het fonds moet de beste 

praktijken van de industrie op het gebied 

van corporate governance en 

aanbestedingen ondersteunen. Hierbij 

moet onder andere anoniem en 

vertrouwelijk klokkenluiden mogelijk zijn 

via meldpunten die door derden worden 

beheerd en met procedures om vergelding 

te voorkomen. Deze normen voor 

corporate governance moeten worden 

weerspiegeld in de toekenningsprocedure, 

met als doel de normen voor verantwoord 

ondernemen in de Europese 

defensiesector te verhogen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Amendement  6 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7 Ethiek 7 Ethiek 

1. In het kader van het fonds verrichte 

acties zijn in overeenstemming met de 

ethische beginselen en de toepasselijke 

nationale, internationale en Uniewetgeving. 

1. In het kader van het fonds verrichte 

acties zijn in overeenstemming met: 

- de ethische beginselen en de toepasselijke 

nationale, internationale en Uniewetgeving, 

inclusief het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en 

het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en de aanvullende protocollen 

daarbij, alsook het internationaal 

humanitair recht; 

- ethische grondstoffen en 

bevoorradingsketen; 

- de regels en initiatieven inzake de 

bestrijding van corruptie en 

witwaspraktijken; 

2. Voorstellen worden systematisch 

gescreend om na te gaan welke acties 

aanleiding geven tot ingewikkelde of 

ernstige ethische kwesties en om deze aan 

een ethische beoordeling te onderwerpen. 

Ethische screenings en beoordelingen 

worden uitgevoerd door de Commissie met 

de hulp van deskundigen op het gebied van 

ethiek in defensieaangelegenheden. De 

Commissie waarborgt dat de ethische 

procedures zo transparant mogelijk zijn. 

2. Voorstellen worden systematisch 

vooraf gescreend door de Commissie om 

na te gaan welke acties aanleiding geven 

tot ingewikkelde of ernstige ethische 

kwesties en om deze, in voorkomend 

geval, ter beoordeling aan de ethische 

commissie voor te leggen. De ethische 

commissie bestaat uit deskundigen op het 

gebied van defensie en ethiek die door de 

Commissie worden uitgezocht en 

geselecteerd. Deze deskundigen zijn 

onafhankelijk van relevante industrie-

ondernemingen en hebben verschillende 

achtergronden, in het bijzonder 

maatschappelijke organisaties en 
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universiteiten, en vertegenwoordigen een 

brede waaier aan meningen op militair, 

technologisch en 

civielebeschermingsgebied, waaronder 

medische vraagstukken. Alle deskundigen 

zijn burgers van de Unie en komen uit een 

zo groot mogelijk aantal lidstaten. De 

Commissie houdt bij het vaststellen van 

voorwaarden in verband met ethische 

kwesties in de werkprogramma's rekening 

met hun aanbevelingen. De Commissie 

waarborgt dat de ethische procedures zo 

transparant mogelijk zijn. 

3. Entiteiten die aan de actie 

deelnemen, verkrijgen vóór de aanvang 

van de desbetreffende activiteiten alle 

goedkeuringen of andere verplichte 

documenten van de betrokken nationale of 

lokale ethische commissies of andere 

organen, bijvoorbeeld 

gegevensbeschermingsautoriteiten. Die 

documenten worden aangehouden en op 

verzoek aan de Commissie overgelegd. 

3. Entiteiten die aan de actie 

deelnemen, verkrijgen, in voorkomend 

geval, vóór de aanvang van de 

desbetreffende activiteiten alle 

goedkeuringen of andere verplichte 

documenten van de betrokken nationale 

ethische commissies of andere relevante 

organen, bijvoorbeeld 

gegevensbeschermingsautoriteiten. Die 

documenten worden aangehouden en op 

verzoek aan de Commissie en de ethische 

commissie overgelegd. 

4. In voorkomend geval voert de 

Commissie tijdens de uitvoering van de 

actie ethische controles uit. In het geval 

van ernstige of complexe ethische kwesties 

worden de controles uitgevoerd door de 

Commissie met de hulp van deskundigen 

op het gebied van 

defensieaangelegenheden. 

4. Tijdens de uitvoering van de actie 

en in voorkomend geval voert de 

Commissie op eigen initiatief of op 

verzoek van het Europees Parlement (na 

een stemming met absolute meerderheid) 
ethische controles uit tijdens de uitvoering 

van de actie ex post de afronding van een 

actie. In het geval van ernstige of 

complexe ethische kwesties worden de 

controles uitgevoerd door de Commissie 

met de hulp van deskundigen op het gebied 

van defensieaangelegenheden van de 

ethische commissie. 

5. Acties die ethisch niet 

aanvaardbaar zijn, kunnen te allen tijde 

worden verworpen of beëindigd. 

5. De Commissie kan, in 

overeenstemming met de leden 2 en 4 van 

dit artikel en het Financieel Reglement, 

de actie verwerpen, wijzigen of 

beëindigen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Amendement  7 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) bijdrage aan de vermindering van 

de milieugevolgen van defensieproducten, 

door innovatieve oplossingen te bieden, 

zodat het gebruik van milieuschadelijke 

stoffen waar mogelijk geleidelijk kan 

worden afgebouwd; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Amendement  8 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onafhankelijke deskundigen zijn 

burgers van de Unie die zijn aangeduid en 

geselecteerd op basis van oproepen tot het 

indienen van blijken tot belangstelling die 

met het oog op het vaststellen van een lijst 

met deskundigen zijn gericht aan relevante 

organisaties zoals ministeries van Defensie 

en ondergeschikte agentschappen, 

onderzoeksinstituten, universiteiten, 

bedrijfsverenigingen of ondernemingen in 

de defensiesector. In afwijking van 

artikel [237] van het Financieel Reglement 

wordt die lijst niet bekendgemaakt. 

2. Onafhankelijke deskundigen zijn 

burgers van de Unie die zijn aangeduid en 

geselecteerd op basis van oproepen tot het 

indienen van blijken tot belangstelling die 

met het oog op het vaststellen van een lijst 

met deskundigen met een evenwicht tussen 

vrouwen en mannen zijn gericht aan 

relevante organisaties zoals ministeries van 

Defensie en ondergeschikte agentschappen, 

onderzoeksinstituten, niet-

gouvernementele organisaties, 
universiteiten, bedrijfsverenigingen of 

ondernemingen in de defensiesector. In 

afwijking van artikel [237] van het 

Financieel Reglement wordt die lijst niet 

bekendgemaakt. 

Or. en 

Motivering 

Ngo's die actief zijn in de defensiesector, zoals ngo's die de belangen van militair personeel 

behartigen, zouden ook mogelijke deskundigen naar voren moeten kunnen schuiven. 

Daarnaast zou het panel van deskundigen evenwichtig moeten zijn samengesteld wat de 

geslachten betreft om de belangrijke rol van vrouwen op het gebied van vrede en veiligheid te 

weerspiegelen. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Amendement  9 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer een lidstaat of onderneming 

nationale veiligheid als reden aanvoert 

om informatie voor OLAF achter te 

houden wanneer sprake is van een risico 

van fraude of andere onwettige activiteit, 

worden de 

nationaleveiligheidsoverwegingen strikt 

geïnterpreteerd. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Amendement  10 

Edouard Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprichting van het Europees Defensiefonds 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indicator 5 bis (nieuw): Europeanisering 

van militaire uitrusting: 

 Gemeten aan de hand van: het financiële 

aandeel en de geografische spreiding van 

door het programma gefinancierde 

projecten op het gebied van Europese 

overheidsopdrachten of potentiële 

aankopen 

Or. en 

 


