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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 
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ανεξάρτητοι, ιδίως όσον αφορά τις 

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, 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. 
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5. Οι δράσεις που δεν είναι ηθικώς 

αποδεκτές μπορούν να απορριφθούν ή να 

τερματιστούν ανά πάσα στιγμή. 

5. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με 

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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