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Ændringsforslag  3 

Edouard Martin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Kommissionen bør tilstræbe at 

opretholde en dialog med medlemsstaterne 

og industrien for at sikre en vellykket 

gennemførelse af fonden. 

(34) Kommissionen bør tilstræbe at 

opretholde en dialog med medlemsstaterne, 

Europa-Parlamentet, forsvarseksperter 

fra den akademiske verden, fagforeninger 
og industrien for at sikre en vellykket 

gennemførelse af fonden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Edouard Martin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (43a) Enheder, som ved en domstol er 

fundet skyldige i en strafbar handling, 

som f.eks., men ikke begrænset til, 

bestikkelse af en tjenestemand eller 

overtrædelse af EU's restriktive 

foranstaltninger, bør ikke være 

støtteberettigede. Kommissionen kan 

beslutte, at en sådan enhed eller en enhed, 

hvor ledende medarbejdere er fundet 

skyldige, skal udelukkes fra at kunne 

ansøge om finansiering i en periode på 

ikke mindre end 36 måneder efter 

dommen. Kommissionen skal føre en 

offentligt tilgængelig database over alle 

udelukkede enheder. Hvis en enhed er 

underlagt en troværdig og relevant 

efterforskning af en strafbar handling, 

bør Kommissionen forbeholde sig ret til at 

afvente resultatet af undersøgelsen, før 

den tildeler støtte. 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Edouard Martin 
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Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (43b) Fonden bør støtte industriens 

bedste praksis inden for 

virksomhedsledelse og praksis i 

forbindelse med offentlige indkøb. Dette 

bør omfatte muligheden for anonym og 

fortrolig whistleblowing ved brug af 

hotlines, der drives af tredjeparter, samt 

etablerede procedurer til at forhindre 

repressalier. Tildelingsproceduren bør 

afspejle disse standarder for 

virksomhedsledelse med det formål at 

højne virksomhedernes standarder for 

ansvarlighed inden for den europæiske 

forsvarssektor. 

Or. en 
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Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7 Etik 7 Etik 

1. Foranstaltninger, der gennemføres 

under fonden, skal overholde etiske 

principper og den relevante nationale 

lovgivning, EU-lovgivning og international 

lovgivning. 

1. Foranstaltninger, der gennemføres 

under fonden, skal overholde: 

- etiske principper og den relevante 

nationale lovgivning, EU-lovgivning og 

international lovgivning, herunder Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention, inklusive 

tillægsprotokoller og international 

humanitær ret 

- regler for etiske råvarer og etiske 

forsyningskæder 

- regler og initiativer til bekæmpelse af 

korruption og hvidvaskning af penge 

2. Forslagene bliver systematisk 

undersøgt med henblik på at indkredse de 

foranstaltninger, som rejser komplekse 

eller alvorlige etiske spørgsmål, og 

underkaste dem en etisk vurdering. Etisk 

screening og vurdering skal foretages af 

Kommissionen med støtte fra eksperter på 

det forsvarsetiske område. Kommissionen 

skal så vidt muligt sikre gennemsigtighed i 

de etiske procedurer. 

2. Forslagene bliver systematisk 

undersøgt ex-ante af Kommissionen med 

henblik på at indkredse de foranstaltninger, 

som rejser komplekse eller alvorlige etiske 

spørgsmål, og, hvor det er nødvendigt, 

videregive dem til vurdering i det etiske 

råd. Det etiske råd skal bestå af eksperter i 

forsvar og etik, som identificeret og valgt 

af Kommissionen, og de er bundet af 

fortrolighedskrav. Disse eksperter skal 

være uafhængige, navnlig for så vidt 

angår relevante industrivirksomheder, og 

de har forskellig baggrund, navnlig fra 

civilsamfundet og den akademiske verden, 

og repræsentere en mangfoldighed af 
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meninger på det militære, teknologiske og 

civilretlige område, herunder om lægelige 

spørgsmål. Alle eksperter skal være 

statsborgere i Unionen og stamme fra et 

så bredt udvalg af medlemsstater som 

muligt. Kommissionen tager deres 

henstillinger i betragtning med henblik på 

at præcisere betingelserne relateret til 

etiske spørgsmål i arbejdsprogrammerne. 

Kommissionen skal så vidt muligt sikre 

gennemsigtighed i de etiske procedurer. 

3. Enheder, som deltager i en 

foranstaltning, skal indhente alle 

godkendelser eller andre obligatoriske 

dokumenter fra de relevante nationale eller 

lokale etiske råd eller andre organer såsom 

databeskyttelsesmyndigheder, inden de 

pågældende foranstaltninger påbegyndes. 

Disse dokumenter arkiveres og fremlægges 

for Kommissionen. 

3. Enheder, som deltager i en 

foranstaltning, skal i givet fald indhente 

alle godkendelser eller andre obligatoriske 

dokumenter fra de relevante nationale 

etiske råd eller andre relevante organer 

såsom databeskyttelsesmyndigheder, inden 

de pågældende aktiviteter påbegyndes. 

Disse dokumenter arkiveres og fremlægges 

for Kommissionen og det etiske råd. 

4. Hvis det er hensigtsmæssigt, 

udfører Kommissionen etisk kontrol under 

foranstaltningens gennemførelse. For 

alvorlige eller komplekse etiske spørgsmål 

skal kontrollen foretages af Kommissionen 

med støtte fra eksperter på det 

forsvarsetiske område. 

4. Under gennemførelsen af 

foranstaltningen, og hvor det er relevant, 

udfører Kommissionen i givet fald etisk 

kontrol på eget initiativ eller efter 

anmodning fra Europa-Parlamentet (med 

absolut flertal), under gennemførelsen af 

foranstaltningen og efter afslutningen af 

en foranstaltning. For alvorlige eller 

komplekse etiske spørgsmål skal 

kontrollen foretages af Kommissionen med 

støtte fra eksperter i forsvar fra det etiske 

råd. 

5. Foranstaltninger, der ikke er etisk 

forsvarlige, kan til enhver tid afvises eller 

afsluttes. 

5. Kommissionen kan i 

overensstemmelse med stk. 2 og 4 i denne 

artikel og finansforordningen forkaste, 

ændre eller afslutte foranstaltningen. 

Or. en 
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Edouard Martin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) bidrag til mindskelse af 

forsvarsprodukternes miljøpåvirkning og 

tilvejebringelse af innovative løsninger, 

der gør det muligt at udfase 

miljøskadelige stoffer, hvor det er muligt 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Edouard Martin 
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Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De uafhængige eksperter skal være 

EU-borgere, som udpeges og udvælges på 

grundlag af indkaldelser af 

interessetilkendegivelser henvendt til 

relevante organisationer såsom 

forsvarsministerierne og underordnede 

agenturer, forskningsinstitutioner, 

universiteter, erhvervsorganisationer eller 

virksomheder i forsvarssektoren med 

henblik på at opstille en liste over 

eksperter. Uanset finansforordningens 

artikel [237] offentliggøres denne liste 

ikke. 

2. De uafhængige eksperter skal være 

EU-borgere, som udpeges og udvælges på 

grundlag af indkaldelser af 

interessetilkendegivelser henvendt til 

relevante organisationer såsom 

forsvarsministerierne og underordnede 

agenturer, forskningsinstitutioner, 

ikkestatslige organisationer, universiteter, 

erhvervsorganisationer eller virksomheder i 

forsvarssektoren med henblik på at opstille 

en liste over eksperter, som er 

kønsafbalancerede. Uanset 

finansforordningens artikel [237] 

offentliggøres denne liste ikke. 

Or. en 

Begrundelse 

NGO'er, der er aktive i forsvarssektoren som f.eks. de NGO'er, der forsvarer det militære 

personels interesser, bør også kunne bidrage med potentielle eksperter. Ekspertpanelet bør 

desuden være kønsafbalanceret for at afspejle den vigtige rolle, som kvinder spiller i fred og 

sikkerhed. 
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Edouard Martin 
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Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Såfremt en medlemsstat eller en 

virksomhed påberåber sig national 

sikkerhed som begrundelse for 

tilbageholdelse af oplysninger fra OLAF, 

skal de nationale sikkerhedshensyn 

fortolkes strengt, hvis der er risiko for svig 

eller anden ulovlig aktivitet. 

Or. en 
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Edouard Martin 
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Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Betragtning 5a (ny) Europæisering af 

militært udstyr: 

 Målt ved: finansiel andel og geografisk 

spredning af programfinansierede 

projekter i form af europæiske offentlige 

indkøb eller potentielle erhvervelser 

Or. en 

 


