
 

AM\1171572FI.docx  PE631.560v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/19 

Tarkistus  19 

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 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tästä ohjelmasta rahoitetaan 

tutkimus- ja kehittämistoimia vain siltä 

osin kuin varmistetaan, että samanlaiset 

tai samankaltaiset kansalliset tai 

kahdenväliset tutkimus- ja 

kehittämistoimet saatetaan päätökseen 

ennen tämän ohjelman mukaisten toimien 

käynnistämistä. Tällaisiin toimiin on 

käytettävissä enintään 75 prosenttia 

4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitetuista määristä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/20 

Tarkistus  20 

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 

11 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Ohjelman ulkopuolelle jätetään 

toimet, joilla edistetään suoraan tai 

välillisesti aseistettujen etäohjattujen 

ilma-alusjärjestelmien tai niiden osien 

tuotantoa, mukaan lukien komponentit, 

ohjelmistot, tekoälyominaisuudet ja näitä 

koskevat kaksikäyttöteknologiat, ellei 

neuvosto ole tehnyt tällaisen uuden 

puolustusteknologian käytöstä päätöstä, 

jossa noudatetaan ihmisoikeuksia 

koskevaa kansainvälistä oikeutta ja 

kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja 

jossa tarkastellaan oikeuskehyksen, 

oikeasuhteisuuden, siviilien suojelun ja 

avoimuuden kaltaisia seikkoja. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/21 

Tarkistus  21 

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 

11 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Toimet, joilla edistetään osittain 

tai kokonaan, välittömästi tai välillisesti 

joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvän 

taistelukärki- ja ohjusteknologian 

kehittämistä, eivät ole tukikelpoisia. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/22 

Tarkistus  22 

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 

21 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

21 artikla Poistetaan. 

Rahoitusta yhdistävät toimet  

Tämän rahaston mukaisesti päätetyt 

rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan 

[InvestEU-asetuksen] ja 

varainhoitoasetuksen X osaston 

mukaisesti. 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/23 

Tarkistus  23 

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 

25 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Omistusoikeuden siirron tai 

lisenssin myöntämisen on oltava yhteisen 

kannan 2008/944/YUTP kahdeksan 

kriteerin, kaksikäyttötuotteiden vientiä, 

siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan 

yhteisön valvontajärjestelmän 

perustamisesta annetun asetuksen (EY) 

N:o 428/2009 sekä voimassa olevien 

unionin rajoittavien toimenpiteiden 

mukaista, tai muuten, muiden 

toimenpiteiden ohella, rahastosta annettu 

rahoitus on maksettava takaisin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/24 

Tarkistus  24 

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 

28 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio perustaa neuvoa-

antavan ryhmän, joka koostuu 

riippumattomista asiantuntijoista ja 

tutkijayhteisön ja kansalaisyhteiskunnan 

edustajista ja joka neuvoo komiteaa 

erityisesti siitä, onko tästä ohjelmasta 

tuettu teknologia yhteensopivaa unionin 

ja sen jäsenvaltioiden moraalisten, 

eettisten ja kansainvälisen oikeuden 

mukaisten velvoitteiden kanssa. 

Or. en 

 


