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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/13 

Tarkistus  13 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rahastoon kuuluvissa toimissa on 

noudatettava eettisiä periaatteita sekä 

asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 

kansainvälistä lainsäädäntöä. 

1. Rahastoon kuuluvissa toimissa on 

noudatettava 
– eettisiä periaatteita sekä asiaankuuluvaa 

kansallista, unionin ja kansainvälistä 

lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 

unionin perusoikeuskirja ja Euroopan 

ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat 

sekä kansainvälinen humanitaarinen 

oikeus; 

– eettistä raaka-aine- ja toimitusketjua; 

– korruption ja rahanpesun torjuntaa 

koskevia sääntöjä ja aloitteita. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/14 

Tarkistus  14 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Ehdotukset on seulottava 

järjestelmällisesti, jotta voidaan tunnistaa 

toimet, joihin liittyy monimutkaisia tai 

vakavia eettisiä kysymyksiä, ja teettää 

niistä eettinen arviointi. Komissio 

suorittaa eettiset seulonnat ja arvioinnit 

puolustuseettisten kysymysten 
asiantuntijoiden tuella. Komissio varmistaa 

eettisten menettelyjen mahdollisimman 

laajan läpinäkyvyyden. 

2. Komissio seuloo ehdotukset 

ennalta järjestelmällisesti, jotta voidaan 

tunnistaa toimet, joihin liittyy 

monimutkaisia tai vakavia eettisiä 

kysymyksiä, ja tapauksen mukaan 

toimittaa ne eettisestä arvioinnista 

vastaavalle komitealle. 

Eettinen komitea koostuu komission 

yksilöimistä ja valitsemista 

asiantuntijoista. Näiden asiantuntijoiden 

on oltava riippumattomia erityisesti 

asiaan liittyvien teollisuusyritysten osalta 

ja taustoiltaan erilaisia, erityisesti 

kansalaisyhteiskunnasta ja 

korkeakouluista tulevia. Kaikkien 

asiantuntijoiden on oltava unionin 

kansalaisia, ja heidän on tultava 

mahdollisimman monesta jäsenvaltiosta. 

Komissio ottaa huomioon heidän 

suosituksensa täsmentäessään eettisiin 

kysymyksiin liittyvät edellytykset 

työohjelmissa. Komissio varmistaa 

eettisten menettelyjen mahdollisimman 

laajan läpinäkyvyyden. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/15 

Tarkistus  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Toimeen osallistuvien yhteisöjen on 

hankittava kaikki hyväksynnät tai muut 

pakolliset asiakirjat asianomaisilta 

kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä 

lautakunnilta tai muilta elimiltä, kuten 

tietosuojaviranomaisilta, ennen 

asianomaisten toimien aloittamista. Nämä 

asiakirjat on säilytettävä ja toimitettava 

komissiolle. 

3. Toimeen osallistuvien yhteisöjen on 

hankittava kaikki hyväksynnät tai muut 

pakolliset asiakirjat asianomaisilta 

kansallisilta eettisiltä lautakunnilta tai 

muilta asiaankuuluvilta elimiltä, kuten 

tietosuojaviranomaisilta, ennen 

asianomaisten toimien aloittamista. Nämä 

asiakirjat on säilytettävä ja toimitettava 

komissiolle ja eettiselle komitealle. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/16 

Tarkistus  16 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio suorittaa tarvittaessa 

eettiset tarkastukset toimen toteuttamisen 

aikana. Vakavien tai monimutkaisten 

eettisten kysymysten osalta komissio 

suorittaa tarkastukset puolustuseettisten 

kysymysten asiantuntijoiden tuella. 

4. Toimen toteuttamisen aikana ja 

tapauksen mukaan komissio suorittaa 
eettiset tarkastukset omasta aloitteestaan 

tai Euroopan parlamentin pyynnöstä 

(ehdottomalla enemmistöllä hyväksytyn 

äänestystuloksen perusteella). Vakavien 

tai monimutkaisten eettisten kysymysten 

osalta komissio suorittaa tarkastukset 

eettisen komitean asiantuntijoiden tuella. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/17 

Tarkistus  17 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Toimet, jotka eivät ole eettisesti 

hyväksyttäviä, voidaan hylätä tai irtisanoa 

milloin tahansa. 

5. Komissio voi tämän artiklan 2 ja 

4 kohdan sekä varainhoitoasetuksen 

mukaisesti hylätä toimen, muuttaa sitä tai 

päättää sen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/18 

Tarkistus  18 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Unioniin tai assosioituneeseen 

maahan sijoittautunut hakija tai toimeen 

osallistuva alihankkija, joka on muun 

kuin assosioituneen kolmannen maan tai 

muun kuin assosioituneen kolmannen 

maan yhteisön määräysvallassa, ei voi 

saada rahoitusta, jos kyseinen kolmas 

maa ei ole allekirjoittanut ja ratifioinut 

asekauppasopimusta. 

Or. en 

 


