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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/19 

Muudatusettepanek  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Sellest programmist võib teadus- ja 

arendustegevust rahastada ainult siis, kui 

on tagatud, et samasugune või sarnane 

riigi tasandi või kahepoolne teadus- ja 

arendustegevus on enne käesoleva 

programmi kohas(t)e tegevus(t)e algust 

lõpetatud. Sellise tegevuse jaoks võib 

kasutada artikli 4 lõike 2 punktides a ja b 

osutatud summast kõige rohkem 75 %. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/20 

Muudatusettepanek  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Tegevused, millega aidatakse 

otseselt või kaudselt kaasa relvastatud 

mehitamata õhusõidukite või nende 

osade, sealhulgas komponentide, 

tarkvara, tehisintellektifunktsioonide ja 

mis tahes asjakohase kahesuguse 

kasutusega tehnoloogia tootmisele, 

jäetakse välja, kuni nõukogu on võtnud 

sellise uue sõjatehnoloogia kasutamise 

kohta vastu otsuse, milles järgitakse 

rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja 

rahvusvahelist humanitaarõigust ning 

käsitletakse selliseid küsimusi nagu 

õigusraamistik, proportsionaalsus, 

tsiviilisikute kaitse ja läbipaistvus. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/21 

Muudatusettepanek  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 6 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Rahastamiskõlblikud ei ole 

tegevused, millega aidatakse osaliselt või 

täielikult, otseselt või kaudselt kaasa 

massihävitusrelvade ning nendega seotud 

lõhkepeade ja raketitehnoloogia 

väljatöötamisele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/22 

Muudatusettepanek  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 21 välja jäetud 

Segarahastamistoimingud  

Käesoleva programmi kohased 

segarahastamistoimingud tehakse 

kooskõlas [InvestEU määruse] ja 

finantsmääruse X jaotisega. 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/23 

Muudatusettepanek  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Igasugune omandiõiguse 

üleminek või loa andmine peab olema 

kooskõlas ühise 

seisukoha 2008/944/ÜVJP kaheksa 

kriteeriumiga, määrusega (EÜ) 

nr 428/2009, millega kehtestatakse 

ühenduse kord kahesuguse kasutusega 

kaupade ekspordi, edasitoimetamise, 

vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, 

ning ELi kehtivate piiravate meetmetega, 

vastasel juhul on muude meetmete hulgas 

vaja fondi raames antud rahalised 

vahendid tagasi maksta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0412/24 

Muudatusettepanek  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopa Kaitsefondi loomine 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon loob sõltumatutest 

ekspertidest, akadeemilistest 

ringkondadest ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonidest koosneva 

nõuanderühma, kes annab komiteele nõu 

eelkõige selle kohta, kas programmi 

alusel toetatav tehnoloogia on kooskõlas 

nii liidu kui ka selle liikmesriikide 

moraalsete, eetiliste ja rahvusvahelisest 

õigusest tulenevate kohustustega. 

Or. en 

 


