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Françoise Grossetête 

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Produktrelaterede foranstaltninger 

med hensyn til masseødelæggelsesvåben 

og dertil knyttede 

sprænghovedteknologier, 

produktrelaterede foranstaltninger i 

relation til forbudte våben og 

ammunition, våben, som ikke er i 

overensstemmelse med den humanitære 

folkeret såsom klyngeammunition i 

henhold til konventionen om 

klyngeammunition, personellandminer i 

henhold til konventionen om forbud mod 

brug, oplagring, produktion og overførsel 

af personelminer samt disses destruktion, 

brandbomber i henhold til protokol III til 

konventionen om visse konventionelle 

våben samt fuldautomatiske våben, der 

gør det muligt at udføre angreb uden 

nogen relevant menneskelig kontrol, er 

ikke støtteberettigede. 

 Produktrelaterede foranstaltninger med 

hensyn til håndvåben og lette våben, der 

hovedsageligt er udviklet med henblik på 

eksport, er ikke støtteberettigede. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er af strategisk betydning, at Den Europæiske Forsvarsfond og dens udviklingskomponent, 

forordningen om oprettelse af EDIDP, ikke bidrager til internationalt forbudt eller umenneskelig 

militærteknologi. Tilsvarende bør formålet med forordningen ikke være at øge den europæiske 
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våbeneksport. Især bør man forhindre finansiering af foranstaltninger, som bidrager til eksport 

af små og lette våben. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Ændringsforslag  7 

Reinhard Bütikofer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For så vidt angår resultaterne opnået af 

støttemodtagere, der har modtaget støtte 

under programmet, underrettes 

Kommissionen om enhver overførsel af 

ejerskab eller tildeling af licens til 

tredjelande eller enheder fra tredjelande. 

En sådan overførsel af ejerskab eller 

tildeling af licens må hverken være i strid 

med formålene med denne forordning 

som fastsat i artikel 2 eller de otte kriterier 

i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP, 

og hvis de er det, skal den støtte, der er 

ydet under programmet, betales tilbage. 

Or. en 

Begrundelse 

Militærteknologi, som er blevet støttet økonomisk af Unionen, må ikke eksporteret i strid med 

programmets mål og Unionens otte kriterier for våbeneksport. Dette gælder for eksportlicenser 

og produktion på licens i tredjelande. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Ændringsforslag  8 

Reinhard Bütikofer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen vedtager gennem 

en gennemførelsesretsakt et flerårigt 
arbejdsprogram, der dækker programmets 

varighed. Denne gennemførelsesretsakt 

vedtages efter undersøgelsesproceduren 

som omhandlet i artikel 16, stk. 2. Dette 

arbejdsprogram skal være i 

overensstemmelse med målene i artikel 2. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 16a 

vedrørende etablering af et toårigt 
arbejdsprogram, der dækker programmets 

varighed. Dette arbejdsprogram skal være i 

overensstemmelse med målene i artikel 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Europa-Parlamentet er som medlovgiver af dette program og en af EU's to budgetmyndigheder 

nødt til at have indflydelse på det toårige arbejdsprogram. En blankocheck til Den Europæiske 

Forsvarsfond og dens udviklingskomponent EDIDP er uacceptabel. De demokratisk valgte 

medlemmer af Parlamentet bør have ret til at kontrollere, hvad der sker med Unionens budget 

på et så følsomt område som forsvarsindustrielt samarbejde. 
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Reinhard Bütikofer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. Det 

Europæiske Forsvarsagentur inviteres som 

observatør. 

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. Det 

Europæiske Forsvarsagentur og 

repræsentanter for Europa-Parlamentet, 

civilsamfundet og den akademiske verden 
inviteres som observatører. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre gennemsigtighed er det af afgørende betydning at give civilsamfundet, 

videnskabsfolk og parlamentarikere mulighed for at observere arbejdet i programudvalget. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Ændringsforslag  10 

Reinhard Bütikofer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen nedsætter en 

gruppe bestående af uafhængige 

eksperter og repræsentanter fra den 

akademiske verden og 

civilsamfundsorganisationer, som skal 

rådgive udvalget, navnlig med hensyn til, 

om de teknologier, der fremmes af dette 

program, er forenelige med Unionens og 

medlemsstaternes moralske og etiske 

hensyn og deres forpligtelser i henhold til 

international ret. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at Unionens program overholder ikke kun internationale normer men også 

moralske og etiske kriterier. En rådgivende gruppe bestående af uafhængige eksperter fra 

civilsamfundet og den akademiske verden, der skal bistå udvalget, vil kunne bidrage til, at 

sådanne overvejelser tages i betragtning i forbindelse med forberedelsen af og 

beslutningstagningen om arbejdsprogrammet og de enkelte foranstaltninger og teknologier, som 

finansieres af Unionens budget. 

 


