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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0037/6 

Módosítás  6 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Európai védelmi ipari fejlesztési program 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Nem támogathatók a 

tömegpusztító fegyverek és velük 

összefüggő robbanófej-technológiák 

tekintetében a termékekre vonatkozó 

tevékenységek, valamint a tiltott fegyverek 

és töltények, illetve a nemzetközi 

humanitárius joggal összeférhetetlen 

fegyverek – mint például a kazettás 

bombák a kazettás bombákról szóló 

egyezménnyel összhangban, a gyalogsági 

taposóaknák a gyalogsági aknák 

alkalmazásának, felhalmozásának, 

gyártásának és átadásának betiltásáról, 

valamint megsemmisítéséről szóló 

egyezménynek megfelelően, a 

gyújtófegyverek az egyes hagyományos 

fegyverekről szóló egyezmény III. 

jegyzőkönyvével összhangban, valamint a 

célszelektálással és a harcbalépéssel 

kapcsolatos döntések feletti emberi 

irányítás nélkül csapások végrehajtására 

képes, teljesen önálló módon működő 

fegyverek – tekintetében a termékekre 

vonatkozó tevékenységek. 

 A kézi- és könnyűfegyverek tekintetében a 

termékekre vonatkozó tevékenységek nem 

támogathatók, amennyiben ezeket 

elsősorban exportcélra fejlesztik. 

Or. en 
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Indokolás 

Stratégiai jelentőséggel bír, hogy az Európai Védelmi Alap és annak fejlesztési alkotóeleme az 

EDIDP-rendelet nem járul hozzá a nemzetközi tilalom tárgyát képező vagy embertelen 

katonai technológia alkalmazásához. Hasonlóképpen, a rendelet célja nem lehet az európai 

fegyverkivitel növelése. Meg kell akadályozni különösen az olyan fellépések finanszírozását, 

amelyek hozzájárulhatnak a kis és könnyű fegyverek kiviteléhez. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0037/7 

Módosítás  7 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Európai védelmi ipari fejlesztési program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A program keretében finanszírozásban 

részesült kedvezményezettek által elért 

eredményeket illetően minden esetben 

értesíteni kell a Bizottságot, ha 

tulajdonjogot ruháznak át vagy engedélyt 

adnak harmadik országok vagy harmadik 

országbeli szervezetek részére. Az ilyen 

tulajdonjog-átruházás vagy engedélyezés 

nem sértheti sem a rendeletnek a 2. 

cikkben meghatározott céljait, sem a 

2008/944/CFSP közös álláspont nyolc 

kritériumát, vagy ellenkező esetben vissza 

kell fizetni a program keretében nyújtott 

finanszírozást. 

Or. en 

Indokolás 

Az Unió által pénzügyileg támogatott katonai technológia nem exportálható a program 

célkitűzéseinek és az Unió fegyverkivitelre vonatkozó nyolc kritériumának megsértése 

gyanánt. Ez a harmadik országokban érvényes kiviteli engedélyekre és a harmadik 

országokban engedélyezett termelésre vonatkozik. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0037/8 

Módosítás  8 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Európai védelmi ipari fejlesztési program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 

útján a program idejére szóló többéves 

munkaprogramot fogad el. A Bizottság e 

végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban fogadja el. A 

munkaprogramnak összhangban kell lennie 

a 2. cikkben meghatározott 

célkitűzésekkel. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 16a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

fogadjon el a program idejére szóló 

kétéves munkaprogram létrehozása 

tekintetében. A munkaprogramnak 

összhangban kell lennie a 2. cikkben 

meghatározott célkitűzésekkel. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlamentnek, mint a program társjogalkotójának és az Unió két költségvetési 

hatóságának egyikeként, hozzá kell szólnia e két évre vonatkozó munkaprogramhoz. 

Elfogadhatatlan, hogy az Európai Védelmi Alap és EDIDP-komponense szabad kezet kapjon. 

A Parlament demokratikusan megválasztott képviselőinek jogot kell biztosítani ahhoz, hogy 

ellenőrizzék, hogy mi történik az uniós költségvetéssel egy olyan érzékeny területen, mint a 

védelmi ipari együttműködés. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0037/9 

Módosítás  9 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Európai védelmi ipari fejlesztési program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 

segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 

rendelet értelmében vett bizottság. Az 

Európai Védelmi Ügynökséget 

megfigyelőként meg kell hívni. 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 

segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 

rendelet értelmében vett bizottság. Az 

Európai Védelmi Ügynökséget, valamint 

az Európai Parlament, a civil társadalom 

és a tudományos élet képviselőit 
megfigyelőként meg kell hívni. 

Or. en 

Indokolás 

Az átláthatóság biztosítása érdekében döntő fontosságú, hogy a civil társadalom, a 

tudományos körök és a parlamenti képviselők számára lehetővé váljon a programbizottság 

munkájának megfigyelése. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.6.2018 A8-0037/10 

Módosítás  10 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Európai védelmi ipari fejlesztési program 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottságnak célszerű 

felállítania egy független szakértőkből, 

valamint a tudományos és civiltársadalmi 

szervezetek képviselőiből álló tanácsadó 

csoportot azzal a céllal, hogy ez 

tanácsadással segítse a bizottsági munkát, 

különösen a szóban forgó program által 

támogatott technológia kompatibilitása 

tárgyában, tekintettel az Unió és 

tagállamai morális, etikai és nemzetközi 

jogi kötelezettségeire. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy ez az uniós program megfeleljen a nemzetközi normáknak, de az erkölcsi és 

etikai kritériumoknak is. Egy, a civil társadalom és a tudományos világ képviselőiből álló, a 

bizottságnak tanácsadással szolgáló, független szakértői csoport közrejátszhat abban, hogy az 

ilyen megfontolásokat vegyék figyelembe az Unió költségvetéséből finanszírozott 

munkaprogram, egyéni fellépések, illetve technológiák előkészítése és meghatározása során. 

 

 


