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6.12.2018 A8-0412/19 

Ändringsförslag  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Endast forsknings- och 

utvecklingsåtgärder ska vara berättigade 

till stöd enligt detta program under 

förutsättning att identiska eller liknande 

nationella eller bilaterala forsknings- och 

utvecklingsåtgärder avslutas innan 

lanseringen av åtgärden/åtgärderna inom 

ramen för detta program. Högst 75 % av 

de belopp som anges i artiklarna 4.2 a och 

4.2 b ska vara tillgängligt för sådana 

åtgärder 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/20 

Ändringsförslag  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Åtgärder som direkt eller indirekt 

bidrar till produktion av väpnade 

obemannade luftfarkoster eller deras 

delar, inklusive komponenter, 

programvara, funktioner för artificiell 

intelligens och all relevant teknik med 

dubbla användningsområden ska vara 

exkluderade så länge det inte finns något 

rådsbeslut om användning av sådan ny 

militär teknik, vilket upprätthåller 

internationell människorättslagstiftning 

och internationell humanitär rätt och 

behandlar frågor som exempelvis en 

rättslig ram, proportionalitet, skydd av 

civila och transparens. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Ändringsförslag  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 11b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Åtgärder som direkt eller indirekt 

bidrar till utveckling av 

massförstörelsevapen och tillhörande 

stridsspets- och missilteknik ska inte vara 

stödberättigande. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/22 

Ändringsförslag  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 21 utgår 

Blandfinansieringsinsatser  

Blandfinansieringsinsatser som beslutas 

inom ramen för denna fond ska 

genomföras i enlighet med [InvestEU-

förordningen] och avdelning X i 

budgetförordningen. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/23 

Ändringsförslag  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Överföringar av äganderätt eller 

beviljanden av licens ska vara förenliga 

med de åtta kriterierna i den 

gemensamma ståndpunkten 

2008/944/GUSP, förordning (EG) 

nr 428/2009 om upprättande av en 

gemenskapsordning för kontroll av 

export, överföring, förmedling och 

transitering av produkter med dubbla 

användningsområden, och EU:s gällande 

restriktiva åtgärder, annars ska en av 

åtgärderna vara att medlen som 

tillhandahållits inom ramen för fonden 

återbetalas. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

6.12.2018 A8-0412/24 

Ändringsförslag  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Inrättande av Europeiska försvarsfonden 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska tillsätta en 

rådgivande grupp bestående av oberoende 

experter, akademiker och det civila 

samhällets organisationer för att ge råd 

till kommittén, särskilt om 

kompatibiliteten hos teknik som stöds 

genom detta program med tanke på 

moraliska, etiska och internationella 

rättsliga förpliktelser hos både unionen 

och dess medlemsstater. 

Or. en 

 


