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6.12.2018 A8-0412/19 

Poprawka  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Działania badawczo-rozwojowe 

kwalifikują się do finansowania w ramach 

niniejszego programu jedynie wówczas, 

jeżeli zostanie zagwarantowane, że 

identyczne lub podobne krajowe lub 

dwustronne działania badawczo-

rozwojowe zostaną zakończone przed 

rozpoczęciem działań w ramach 

programu. Maksymalnie 75 % kwot, o 

których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) i lit. b), 

jest dostępne dla takich działań. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/20 

Poprawka  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Wyklucza się działania 

przyczyniające się bezpośrednio lub 

pośrednio do produkcji uzbrojonych 

bezzałogowych statków powietrznych lub 

ich części, w tym komponentów, 

oprogramowania, funkcji sztucznej 

inteligencji oraz wszelkich istotnych 

technologii podwójnego zastosowania, o 

ile Rada nie wydała decyzji w sprawie 

korzystania z takich nowych technologii 

wojskowych z poszanowaniem 

międzynarodowego prawa 

humanitarnego, uwzględniającej takie 

kwestie jak ramy prawne, 

proporcjonalność, ochrona ludności 

cywilnej i przejrzystość. 

Or. en 
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Poprawka  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 6 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Działania, które przyczyniają się w 

części lub w całości, bezpośrednio lub 

pośrednio do rozwoju broni masowego 

rażenia i powiązanej technologii 

stosowanej w głowicach bojowych i 

rakietach, nie kwalifikują się do wsparcia. 

Or. en 
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Poprawka  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 21 skreśla się 

Działania łączone  

Działania łączone, co do których podjęto 

decyzję w ramach niniejszego funduszu, 

realizowane są zgodnie z 

[rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem 

X rozporządzenia finansowego. 

 

Or. en 
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Poprawka  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Każde przekazanie praw własności 

lub przyznanie licencji musi być zgodne z 

ośmioma kryteriami zawartymi we 

wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB, z 

rozporządzeniem (WE) nr 428/2009 

ustanawiającym wspólnotowy system 

kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa 

i tranzytu w odniesieniu do produktów 

podwójnego zastosowania, a także z 

obowiązującymi unijnymi środkami 

ograniczającymi, w przeciwnym razie 

konieczny będzie, obok innych środków, 

zwrot finansowania otrzymanego w 

ramach funduszu. 

Or. en 
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Poprawka  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja ustanawia grupę 

doradczą, w której skład wchodzą 

niezależni eksperci, organizacje 

akademickie i organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, i która ma doradzać 

komitetowi w szczególności w kwestiach 

dotyczących zgodności technologii 

wspieranej w ramach tego programu w 

odniesieniu do obowiązków moralnych, 

etycznych i związanych z prawem 

międzynarodowym, spoczywających 

zarówno na Unii, jak i na państwach 

członkowskich. 

Or. en 

 


