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Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Недопустими са свързаните с 

продукт действия във връзка с 

оръжия за масово унищожение и 

свързаните с тях технологии за бойни 

глави, свързаните с продукт действия 

във връзка със забранени оръжия и 

муниции, въоръжения, които не 

съответстват на международното 

хуманитарно право, като например 

касетъчни боеприпаси в 

съответствие с Конвенцията за 

забраната на касетъчните 

боеприпаси, противопехотни мини в 

съответствие с Конвенцията за 

забраната на използването, 

складирането, производството и 

трансфера на противопехотни мини 

и за тяхното унищожаване, 

запалителни оръжия в съответствие 

с протокол III към Конвенцията за 

определени конвенционални оръжия, 

както и изцяло автономни оръжия, 

които дават възможност за 

осъществяването на нападения без 

човешки контрол върху решенията за 

насочване и задействане. 

 Недопустими са свързаните с 

продукт действия във връзка с малки 

оръжия и леко въоръжение, когато те 

са разработени главно за целите на 

износа. 
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Or. en 

Обосновка 

От стратегическо значение е Европейският фонд за отбрана и неговият свързан с развитието 

компонент – Регламентът за ЕППРОО – да не допринасят за международно забранени или 

нехуманни военни технологии. Също така целта на регламента не следва да бъде увеличаване на 

износа на оръжие на ЕС. В частност следва да се предотврати финансирането на действия, 

които биха могли да допринасят за износа на малки оръжия и леко въоръжение. 
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Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По отношение на резултатите, 

създадени от бенефициерите, които 

са получили финансиране по 

програмата, Комисията се уведомява 

за всяко прехвърляне на собственост 

или предоставяне на лицензия на 

трети държави или субекти от 

трети държави. Посоченото 

прехвърляне на собственост или 

предоставянето на лицензии не 

трябва да бъде в противоречие с 

целите на настоящия регламент, 

съгласно определението в член 2, и 

осемте критерия от Обща 

позиция 2008/944/ОВППС, в противен 

случай, ще бъде необходимо 

възстановяването на финансирането, 

предоставено по програмата. 

Or. en 

Обосновка 

Военните технологии, получаващи финансова подкрепа от Съюза, не могат да бъдат изнасяни в 

нарушение на целите на програмата и на осемте критерия на Съюза за износ на оръжие. Това се 

прилага по отношение на лицензиите за износ и на лицензираното производство в трети 

държави. 
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Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Посредством акт за 

изпълнение Комисията приема 

многогодишна работна програма за 

срока на програмата. Този акт за 

изпълнение се приема в съответствие 

с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 16, параграф 2. 

Работната програма трябва да бъде в 

съответствие с целите, посочени в 

член 2. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 16а за 

създаване на двугодишна работна 

програма за срока на програмата. 

Работната програма трябва да бъде в 

съответствие с целите, посочени в 

член 2. 

Or. en 

Обосновка 

В качеството си на съзаконодател на тази програма и един от двата бюджетни органа на 

Съюза, Европейският парламент трябва да има право на глас по отношение на двугодишната 

работна програма. Даването на карт бланш по отношение на Европейския фонд за отбрана и на 

неговия компонент ЕППРОО е неприемливо. Демократично избраните членове на Парламента 

следва да имат право да контролират за какво се използва бюджетът на Съюза в толкова 

чувствителна област като например сътрудничеството в областта на отбранителната 

промишленост. 
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Доклад A8-0037/2018 
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Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната 
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Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се подпомага от 

комитет. Той е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Европейската агенция по отбрана е 

поканена да участва в качеството на 

наблюдател. 

1. Комисията се подпомага от 

комитет. Той е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Европейската агенция по отбрана и 

представителите на Европейския 

парламент, гражданското общество 

и академичните среди са поканени да 

участват в качеството на 

наблюдатели. 

Or. en 

Обосновка 

За гарантиране на прозрачността е от решаващо значение да се позволи на гражданското 

общество, академичните среди и парламентаристите да наблюдават работата на програмния 

комитет. 
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Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Комисията създава 

консултативна група, която се 

състои от независими експерти, 

организации на академичните среди и 

гражданското общество, с цел да 

консултира комитета, по-специално 

относно съвместимостта на 

технологиите, подпомагани от 

настоящата програма, с оглед на 

моралните и етичните задължения, и 

на задълженията, произтичащи от 

международното право, както на 

Съюза, така и на неговите държави 

членки. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е тази програма на Съюза да отговаря на международните норми, но също така и на 

моралните и етични критерии. Консултативна група, състояща се от независими експерти от 

гражданското общество и академичните среди, която да консултира комитета, би могла да 

спомогне тези съображения да се вземат предвид при подготовката и вземането на решения 

относно работната програма и индивидуалните действия и технологии, които подлежат на 

финансиране от бюджета на Съюза. 

 


