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27.6.2018 A8-0037/6 

Ändringsförslag  6 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Det ska inte vara möjligt att få stöd 

för produktrelaterade åtgärder som avser 

massförstörelsevapen och tillhörande 

stridsspetsteknik, produktrelaterade 

åtgärder som avser förbjudna vapen och 

förbjuden ammunition och vapen som 

inte är förenliga med internationell 

humanitär rätt, såsom klusterammunition 

i enlighet med konventionen om 

klusterammunition, antipersonella 

landminor i enlighet med konventionen 

om förbud mot användning, lagring, 

produktion och överföring av 

antipersonella minor (truppminor) samt 

om deras förstöring, brandvapen 

i enlighet med protokoll III till 

konventionen om vissa konventionella 

vapen samt helt självstyrande vapen som 

gör det möjligt att genomföra attacker 

utan mänsklig kontroll över besluten om 

måltavlor och attackernas utförande. 

 Det ska inte vara möjligt att få stöd för 

produktrelaterade åtgärder avseende 

handeldvapen och lätta vapen, om de 

främst utvecklas för export. 

Or. en 

Motivering 

Det är av strategisk betydelse att Europeiska försvarsfonden och dess utvecklingskomponent i 

EDIDP-förordningen inte bidrar till internationellt förbjuden eller inhuman militärteknik. Det 
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bör inte heller vara förordningens syfte att öka den europeiska vapenexporten. Framför allt bör 

man undvika finansiering av åtgärder som kan bidra till export av handeldvapen och lätta 

vapen. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Ändringsförslag  7 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 När det gäller de resultat som genereras 

av stödmottagare som har tagit emot 

finansiering inom programmet ska 

kommissionen underrättas om varje 

överlåtelse av äganderätt eller beviljande 

av licens till tredjeländer eller enheter i 

tredjeländer. Överlåtelse av äganderätt 

och beviljande av licens får inte strida mot 

målen enligt artikel 2 i denna förordning 

och de åtta kriterierna i den gemensamma 

ståndpunkten 2008/944/Gusp; i annat fall 

ska den finansiering som tillhandahållits 

inom programmet återbetalas. 

Or. en 

Motivering 

Militärteknik som får ekonomiskt stöd av unionen får inte exporteras i strid med programmets 

mål och unionens åtta kriterier för vapenexport. Detta gäller exportlicenser och licensierad 

produktion i tredjeländer. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Ändringsförslag  8 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska genom en 

genomförandeakt anta ett flerårigt 

arbetsprogram för hela programmets löptid. 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 16.2. Detta 

arbetsprogram ska överensstämma med de 

mål som anges i artikel 2. 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 

att i enlighet med artikel 16a anta 

delegerade akter om fastställande av ett 

tvåårigt arbetsprogram för hela 

programmets löptid. Detta arbetsprogram 

ska överensstämma med de mål som anges 

i artikel 2. 

Or. en 

Motivering 

Som medlagstiftare i samband med detta program och en av unionens två budgetmyndigheter 

måste Europaparlamentet ha ett ord med i laget om det tvååriga arbetsprogrammet. 

Ett carte blanche för Europeiska försvarsfonden och dess EDIDP-komponent är oacceptabelt. 

Parlamentets demokratiskt valda ledamöter bör ha rätt att granska vad som görs med unionens 

budget på ett så känsligt område som försvarsindustriellt samarbete. 
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27.6.2018 A8-0037/9 

Ändringsförslag  9 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska biträdas av en 

kommitté. Denna kommitté ska vara en 

kommitté i den mening som avses i 

förordning (EU) nr 182/2011. 

Europeiska försvarsbyrån ska inbjudas som 

observatör. 

1. Kommissionen ska biträdas av en 

kommitté. Denna kommitté ska vara en 

kommitté i den mening som avses i 

förordning (EU) nr 182/2011. 

Europeiska försvarsbyrån och företrädare 

för Europaparlamentet, det civila 

samhället och den akademiska världen 
ska inbjudas som observatörer. 

Or. en 

Motivering 

För att garantera insyn är det nödvändigt att det civila samhället, den akademiska världen och 

parlamentets ledamöter tillåts hålla programkommitténs arbete under uppsikt. 
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27.6.2018 A8-0037/10 

Ändringsförslag  10 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – 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 

Motivering 

Det är viktigt att unionens program är förenligt med internationella normer, men även med 

moraliska och etiska kriterier. En grupp oberoende experter från civilsamhället och den 

akademiska världen som ger råd till kommittén kan bidra till att sådana hänsyn tas vid 

utarbetande av och beslut om arbetsprogrammet och enskilda åtgärder och tekniker som ska 

EU-finansieras. 

 


