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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Nie kwalifikują się działania w 

zakresie produktów związanych z bronią 

masowego rażenia i powiązanymi 

technologiami stosowanymi w głowicach 

bojowych ani działania w zakresie 

produktów związanych z zakazaną bronią 

i amunicją oraz bronią niezgodną z 

międzynarodowym prawem 

humanitarnym, taką jak amunicja 

kasetowa zgodnie z Konwencją o amunicji 

kasetowej, miny przeciwpiechotne zgodnie 

z Konwencją o zakazie użycia, 

składowania, produkcji i przekazywania 

min przeciwpiechotnych oraz o ich 

zniszczeniu, broń zapalająca zgodnie z 

protokołem III do konwencji w sprawie 

pewnych broni konwencjonalnych, jak 

również w pełni autonomiczna broń 

umożliwiająca przeprowadzanie ataków 

bez kontroli człowieka nad decyzjami co 

do ich celów i użycia. 

 Działalność w zakresie produktów 

związanych z bronią strzelecką i lekką nie 

kwalifikują się, jeśli jest ona rozwijana 

głównie w celu eksportu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Strategiczne znaczenie ma to, by Europejski Fundusz Obrony oraz jego komponent dotyczący rozwoju – 

rozporządzenie w sprawie EDIDP – nie przyczyniał się do rozwoju technologii wojskowych zakazanych 
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na szczeblu międzynarodowym lub nieludzkich. Celem rozporządzenia nie powinno być też zwiększenie 

eksportu broni z Europy. W szczególności należy zapobiegać finansowaniu działań, które mogłyby 

przyczynić się do wywozu broni strzeleckiej i lekkiej. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeśli chodzi o wyniki osiągnięte przez 

beneficjentów, którzy otrzymali 

finansowanie w ramach programu, 

Komisja otrzymuje informacje o każdym 

przypadku przeniesienia praw własności 

lub przyznania licencji na rzecz państw 

trzecich lub podmiotów z państw trzecich. 

Takie przeniesienie praw własności lub 

przyznania licencji nie jest sprzeczne z 

celami niniejszego rozporządzenia 

określonymi w art. 2 i z ośmioma 

kryteriami wspólnego stanowiska 

2008/944/WPZiB, w przeciwnym razie 

będzie wymagało zwrotu środków 

finansowych udostępnionych w ramach 

programu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Technologia wojskowa wspierana finansowo przez Unię nie może być eksportowana z naruszeniem celów 

programu i ośmiu unijnych kryteriów eksportu broni. Dotyczy to pozwoleń na wywóz i licencjonowanej 

produkcji w państwach trzecich. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja przyjmuje w drodze aktu 

wykonawczego wieloletni program prac na 

czas trwania programu. Ten akt 

wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 16 ust. 2. Program prac sporządzany 

jest zgodnie z celami określonymi w art. 2. 

1. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 16a ustanawiających 

dwuletni program prac na czas trwania 

programu. Program prac sporządzany jest 

zgodnie z celami określonymi w art. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Parlament Europejski, jako współprawodawca tego programu i jedna z dwóch władz budżetowych Unii, 

musi mieć prawo głosu w sprawie dwuletniego programu prac. Nie do przyjęcia jest carte blanche dla 

Europejskiego Funduszu Obrony i jego komponentu EDIDP. Demokratycznie wybrani posłowie do 

Parlamentu powinni mieć prawo do kontrolowania tego, co dzieje się z budżetem Unii w tak wrażliwym 

obszarze, jakim jest współpraca przemysłowa w dziedzinie obronności. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Europejska Agencja Obrony jest 

zapraszana w charakterze obserwatora. 

1. Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Europejska Agencja Obrony oraz 

przedstawiciele Parlamentu 

Europejskiego, społeczeństwa 

obywatelskiego i środowiska 

akademickiego są zapraszani w 

charakterze obserwatorów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dla zagwarantowania przejrzystości kluczowe znaczenie ma umożliwienie społeczeństwu 

obywatelskiemu, środowiskom akademickim i parlamentarzystom obserwowania prac komitetu 

programu. 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – 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 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby ten program unijny był zgodny z normami międzynarodowymi, ale także z kryteriami 

moralnymi i etycznymi. Grupa doradcza złożona z niezależnych ekspertów ze społeczeństwa 

obywatelskiego i środowisk akademickich, doradzająca komitetowi, mogłaby przyczynić się do 

uwzględnienia tych kwestii podczas przygotowywania i decydowania o programie prac oraz 

poszczególnych działaniach i technologiach, które mają być finansowane z budżetu Unii, a także przy 

podejmowaniu decyzji w ich sprawie. 

 


