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6.12.2018 A8-0412./3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) Komisia by sa mala usilovať 

o pokračovanie v dialógu s členskými 

štátmi a priemyselným odvetvím, aby sa 

zaistil úspech fondu. 

(34) Komisia by sa mala usilovať 

o pokračovanie v dialógu s členskými 

štátmi, Európskym parlamentom, 

odborníkmi v oblasti obrany z 

akademickej obce, odborovými 

organizáciami a priemyselným odvetvím, 

aby sa zaistil úspech fondu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 43 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (43a) Subjekty, ktoré boli uznané za 

vinné v súdnom konaní za trestný čin, ako 

je okrem iného podplácanie úradníka 

alebo porušenie reštriktívnych opatrení 

EÚ, by nemali byť oprávnené na 

financovanie. Komisia môže rozhodnúť 

o tom, že každému takémuto subjektu 

alebo subjektu, v ktorom boli vedúci 

pracovníci uznaní za vinných, sa zakáže 

podať žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na obdobie najmenej 36 

mesiacov po odsúdení. Komisia udržiava 

verejne prístupnú databázu všetkých 

podnikov, ktoré nesmú podať žiadosť 

o poskytnutie finančných prostriedkov. Ak 

v prípade subjektu prebieha vyšetrovanie 

trestného činu týkajúce sa dôveryhodnosti 

alebo relevantnosti, Komisia by si mala 

pred udelením finančných prostriedkov 

vyhradiť právo čakať na výsledok 

vyšetrovania. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 43 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (43b) Fond by mal podporovať najlepšie 

postupy v oblasti správy a riadenia 

spoločnosti a postupov verejného 

obstarávania. To by malo zahŕňať 

možnosť anonymného a dôverného 

oznamovania protispoločenskej činnosti 

prostredníctvom horúcich liniek 

prevádzkovaných tretími stranami a mali 

by byť zavedené postupy na odvrátenie 

odvetných opatrení. Postup prideľovania 

by mal odrážať tieto normy správy 

a riadenia spoločnosti s cieľom zvýšiť 

normy zodpovednosti podnikov 

v európskom sektore obrany. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7 Etika 7 Etika 

1. Akcie implementované v rámci 

fondu musia byť v súlade s etickými 

zásadami a príslušnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, právnymi predpismi 

Únie a medzinárodnými predpismi. 

1. Akcie implementované v rámci 

fondu musia byť v súlade s: 

– s etickými zásadami a príslušnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

právnymi predpismi Únie 

a medzinárodnými predpismi vrátane 

Charty základných práv Európskej únie 

a Európskeho dohovoru o ľudských 

právach a jeho dodatkových protokolov a 

medzinárodným humanitárnym právom; 

– etickým dodávateľským reťazcom 

surovín; 

– pravidlami a iniciatívami na boj proti 

korupcii a praniu špinavých peňazí 

2. Návrhy sa sústavne skúmajú, aby 

sa identifikovali tie akcie, ktoré vyvolávajú 

zložité alebo závažné etické otázky, a aby 

sa predložili na posúdenie z etického 

hľadiska. Preskúmania a posúdenia 

z etického hľadiska vykonáva Komisia za 

podpory odborníkov na etické otázky 

v oblasti obrany. Komisia v čo najväčšej 

miere zabezpečí transparentnosť postupov 

v etických otázkach. 

2. Návrhy sústavne skúma Komisia 

ex ante, aby sa identifikovali tie akcie, 

ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné 

etické otázky, a aby sa prípadne predložili 

na posúdenie etickému výboru. Etický 

výbor pozostáva z odborníkov na obranu a 

etiku, ktorých viaže povinnosť 

zachovávať dôvernosť a ktorí boli určení 

a vybraní Komisiou. Títo odborníci sú 

nezávislí, najmä pokiaľ ide o príslušné 

priemyselné podniky, a majú odlišné 

zázemie, a to najmä pokiaľ ide o 

občiansku spoločnosť a akademickú obec, 

zastupujú rôznorodé názory na vojenskú 

oblasť, oblasť technológie a civilnej 

ochrany, a to aj pokiaľ ide o zdravotné 
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otázky. Títo experti sú štátni príslušníci 

Únie a pochádzajú z čo možno najširšej 

škály členských štátov. Komisia zváži ich 

odporúčania pri spresňovaní podmienok 

súvisiacich s etickými otázkami v 

pracovných programoch. Komisia v čo 

najväčšej miere zabezpečí transparentnosť 

postupov v etických otázkach. 

3. Pred začatím príslušných činností 

subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akcii, 

získajú všetky povolenia alebo iné povinné 

dokumenty od príslušných vnútroštátnych 

alebo miestnych etických výborov alebo 

iných orgánov, ako sú orgány na ochranu 

osobných údajov. Uvedené dokumenty sa 

archivujú a poskytujú Komisii. 

3. Pred začatím príslušných činností 

subjekty, ktoré sa zúčastňujú na akcii, v 

náležitých prípadoch získajú všetky 

povolenia alebo iné povinné dokumenty od 

príslušných vnútroštátnych alebo 

miestnych etických výborov alebo iných 

príslušných orgánov, ako sú orgány na 

ochranu osobných údajov. Uvedené 

dokumenty sa archivujú a poskytujú 

Komisii a etickému výboru. 

4. Ak je to vhodné, etické kontroly 

vykonáva Komisia počas implementácie 

akcie. V prípade závažných alebo 

komplexných etických otázok kontroly 

vykonáva Komisia za podpory expertov na 

etické otázky v oblasti obrany. 

4. Počas implementácie akcie a v 

náležitých prípadoch Komisia vykonáva 
vhodné etické kontroly z vlastného 

podnetu alebo na požiadanie Európskeho 

parlamentu (na základe hlasovania 

absolútnou väčšinou). Počas 

implementácie akcie po dokončení akcie. 

V prípade závažných alebo komplexných 

etických otázok kontroly vykonáva 

Komisia za podpory expertov v oblasti 

obrany z etického výboru. 

5. Akcie, ktoré sú z etického hľadiska 

neprijateľné, možno zamietnuť alebo 

kedykoľvek ukončiť. 

5. Komisia môže v súlade s odsekmi 2 

a 4 tohto článku a s nariadením o 

rozpočtových pravidlách akciu zamietnuť, 

zmeniť alebo ukončiť. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) prínos v oblasti zníženia vplyvu 

výrobkov obranného priemyslu na životné 

prostredie a poskytnutie inovatívnych 

riešení umožňujúcich postupné ukončenie 

používania látok škodlivých pre životné 

prostredie tam, kde je to možné; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Nezávislí odborníci sú občanmi 

Únie, ktorí sú určení a vybraní na základe 

výziev na vyjadrenie záujmu zaslaných 

príslušným organizáciám, ako sú 

ministerstvá obrany a podriadené agentúry, 

výskumné inštitúcie, univerzity, 

podnikateľské združenia a podniky zo 

sektora obrany, a to s cieľom vytvoriť 

zoznam expertov. Odchylne od článku 

[237] nariadenia o rozpočtových 

pravidlách sa tento zoznam nezverejňuje. 

2. Nezávislí odborníci sú občanmi 

Únie, ktorí sú určení a vybraní na základe 

výziev na vyjadrenie záujmu zaslaných 

príslušným organizáciám, ako sú 

ministerstvá obrany a podriadené agentúry, 

výskumné inštitúcie, mimovládne 

organizácie, univerzity, podnikateľské 

združenia a podniky zo sektora obrany, a to 

s cieľom vytvoriť zoznam expertov 

s vyváženým zastúpením mužov a žien. 

Odchylne od článku [237] nariadenia 

o rozpočtových pravidlách sa tento zoznam 

nezverejňuje. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mimovládne organizácie pôsobiace v sektore obrany, ako napríklad tie, ktoré bránia záujmy 

vojenského personálu, by mali byť takisto oprávnené prispieť potenciálnymi odborníkmi. 

Okrem toho by výbor odborníkov mal byť vyvážene zastúpený mužmi a ženami, aby 

zohľadnila dôležitá úloha, ktorú zohrávajú ženy v oblasti mieru a bezpečnosti. 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.12.2018 A8-0412/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak sa členský štát alebo podnik odvoláva 

na národnú bezpečnosť ako dôvod 

neposkytnutia informácií úradu OLAF v 

prípade, že existuje riziko podvodu alebo 

inej nezákonnej činnosti, obavy týkajúce 

sa národnej bezpečnosti sa musia 

vykladať reštriktívne. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Zriadenie Európskeho obranného fondu 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ukazovateľ 5a (nový) Europeizácia 

vojenského vybavenia: 

 Merané podľa: finančného podielu a 

geografického rozloženia projektov 

financovaných z programu, pokiaľ ide o 

európske verejné obstarávanie alebo 

potenciálne akvizície 

Or. en 

 


