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6.12.2018 A8-0412/3 

Ändringsförslag  3 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Kommissionen bör sträva efter att 

upprätthålla en dialog med 

medlemsstaterna och näringslivet i syfte att 

säkerställa fondens framgång. 

(34) Kommissionen bör sträva efter att 

upprätthålla en dialog med 

medlemsstaterna, Europaparlamentet, 

försvarsexperter från den akademiska 

världen, fackföreningar och näringslivet i 

syfte att säkerställa fondens framgång. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Ändringsförslag  4 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 43a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (43a) Enheter som i en domstol 

befunnits skyldiga till en överträdelse 

såsom att ha mutat en tjänsteman eller att 

ha brutit mot EU:s restriktiva åtgärder, 

och mer därtill, bör inte vara berättigade 

till stöd. Kommissionen får besluta att 

varje sådan enhet, eller en enhet där de 

högsta befattningshavarna befunnits 

skyldiga, ska utestängas från att få 

ansöka om stöd under en period på minst 

36 månader efter domslutet. 

Kommissionen bör föra en offentligt 

tillgänglig databas över alla utestängda 

företag. Om ett företag är föremål för en 

trovärdig och relevant brottsutredning bör 

kommissionen förbehålla sig rätten att 

invänta utredningens resultat innan stöd 

tilldelas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Ändringsförslag  5 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 43b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (43b) Fonden bör stödja bästa praxis 

inom branschen vad gäller 

företagsstyrning och 

upphandlingsmetoder. Detta inbegriper 

möjligheten att anonymt och under 

sekretess rapportera om missförhållanden 

genom jourtelefoner som drivs av 

utomstående, i enlighet med förfaranden 

som införts för att förhindra 

vedergällning. Tilldelningsförfarandet bör 

spegla dessa företagsstyrningsstandarder 

med målet att höja standarderna avseende 

redovisningsskyldigheten för företag inom 

EU:s försvarssektor. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Ändringsförslag  6 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7 Etik 7 Etik 

1. Åtgärder som genomförs inom 

ramen för fonden ska följa etiska principer 

och relevant nationell och internationell 

lagstiftning samt unionslagstiftning. 

1. Åtgärder som genomförs inom 

ramen för fonden ska respektera 

- etiska principer och relevant nationell och 

internationell lagstiftning samt 

unionslagstiftning, inbegripet Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande 

friheterna och dess tilläggsprotokoll samt 

internationell humanitär rätt, 

- etiska råvaror och en etisk 

försörjningskedja, 

- bestämmelser och initiativ mot 

korruption och penningtvätt. 

2. Förslag ska granskas systematiskt 

för att fastställa vilka åtgärder som innebär 

komplicerade och allvarliga etiska frågor 

och överlämna dem för etisk bedömning. 

Etiska kontroller och bedömningar ska 

genomföras av kommissionen med hjälp 

av experter på försvarsetik. Kommissionen 

ska i största möjliga utsträckning 

säkerställa insyn i de etiska förfarandena. 

2. Kommissionen ska i förväg 

systematiskt granska förslag för att 

fastställa vilka åtgärder som innebär 

komplicerade och allvarliga etiska frågor 

och, vid behov, överlämna dem till 

etikkommittén för bedömning. 

Etikkommittén ska bestå av experter på 

försvar och etik med tystnadsplikt som 

identifieras och väljs ut av kommissionen. 

Dessa experter ska vara oberoende, 

särskilt när det gäller relevanta 

industriföretag, och ha olika bakgrund, 

särskilt från det civila samhället och den 

akademiska världen, representera en 

mängd olika åsikter inom det militära och 
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tekniska området samt 

civilskyddsområdet, inbegripet i 

medicinska frågor. Alla experter ska vara 

unionsmedborgare och komma från så 

många olika medlemsstater som möjligt. 

Kommissionen ska beakta deras 

rekommendationer för att specificera 

villkor som rör etiska frågor i 

arbetsprogrammen. Kommissionen ska i 

största möjliga utsträckning säkerställa 

insyn i de etiska förfarandena. 

3. De enheter som deltar i åtgärden 

ska införskaffa alla godkännanden eller 

andra obligatoriska handlingar från 

relevanta nationella och lokala 

etikkommittéer eller andra organ, t.ex. 

dataskyddsmyndigheter, innan den berörda 

verksamheten inleds. Dessa handlingar ska 

arkiveras och tillhandahållas 

kommissionen. 

3. I förekommande fall ska enheter 

som deltar i åtgärden införskaffa alla 

godkännanden eller andra obligatoriska 

handlingar från relevanta nationella 

etikkommittéer eller andra relevanta organ, 

t.ex. dataskyddsmyndigheter, innan den 

berörda verksamheten inleds. Dessa 

handlingar ska arkiveras och 

tillhandahållas kommissionen och 

etikkommittén. 

4. Om så är lämpligt ska etiska 

kontroller utföras av kommissionen under 

genomförandet av åtgärden. För allvarliga 

eller komplicerade etiska frågor ska 

kontrollerna utföras av kommissionen med 

hjälp av experter på försvarsetik. 

4. Under genomförandet av åtgärden 

och i tillämpliga fall ska etiska kontroller 

utföras av kommissionen på eget initiativ 

eller på begäran av Europaparlamentet 

(efter en omröstning med absolut 

majoritet). Under genomförandet av 

åtgärden efter slutförandet av en åtgärd. 

För allvarliga eller komplicerade etiska 

frågor ska kontrollerna utföras av 

kommissionen med hjälp av 

försvarsexperter från etikkommittén. 

5. Åtgärder som inte är etiskt 

godtagbara kan uteslutas eller avslutas 

när som helst. 

5. Kommissionen får i enlighet med 

punkterna 2 och 4 i denna artikel och 

budgetförordningen avvisa, ändra eller 

avsluta åtgärden. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Ändringsförslag  7 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Bidrag till att minska 

försvarsprodukters miljöpåverkan och 

tillhandahålla innovativa lösningar som 

möjliggör utfasning av miljöskadliga 

ämnen, när så är möjligt. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Ändringsförslag  8 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Oberoende experter ska vara 

medborgare i unionen och identifieras och 

väljas ut på grundval av de inbjudningar att 

anmäla intresse som riktar sig till berörda 

organisationer, såsom försvarsministerierna 

och underordnade organ, forskningsinstitut, 

universitet, näringslivsorganisationer eller 

företag inom försvarssektorn i syfte att 

upprätta en förteckning över experter. 

Genom undantag från artikel [237] i 

budgetförordningen ska denna förteckning 

inte offentliggöras. 

2. Oberoende experter ska vara 

medborgare i unionen och identifieras och 

väljas ut på grundval av de inbjudningar att 

anmäla intresse som riktar sig till berörda 

organisationer, såsom försvarsministerierna 

och underordnade organ, forskningsinstitut, 

icke-statliga organisationer, universitet, 

näringslivsorganisationer eller företag 

inom försvarssektorn i syfte att upprätta en 

förteckning över experter, med jämn 

könsfördelning. Genom undantag från 

artikel [237] i budgetförordningen ska 

denna förteckning inte offentliggöras. 

Or. en 

Motivering 

Icke-statliga organisationer som är verksamma inom försvarssektorn, såsom de som 

försvarar den militära personalens intressen, bör också vara berättigade att bidra med 

potentiella experter. Dessutom bör expertpanelen ha en jämn könsfördelning för att 

återspegla den viktiga roll som kvinnor spelar inom fred och säkerhet. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Ändringsförslag  9 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om en medlemsstat eller ett företag 

åberopar nationell säkerhet som skäl för 

att undanhålla information från Olaf där 

det finns en risk för bedrägeri eller annan 

olaglig verksamhet, ska de nationella 

säkerhetsintressena tolkas restriktivt. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Ändringsförslag  10 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 2 – led 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Indikator 5a (ny): Europeisering av 

militär utrustning: 

 Mäts i: finansiell andel och geografisk 

spridning av programfinansierade projekt 

när det gäller europeisk offentlig 

upphandling eller potentiella förvärv. 

Or. en 

 


