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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/3 

Tarkistus  3 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Komissio pyrkii jatkamaan 

vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja toimialan 

kanssa rahaston menestyksen takaamiseksi. 

(34) Komissio pyrkii jatkamaan 

vuoropuhelua jäsenvaltioiden, Euroopan 

parlamentin, puolustusalan akateemisten 

asiantuntijoiden, ammattijärjestöjen ja 

toimialan kanssa rahaston menestyksen 

takaamiseksi. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/4 

Tarkistus  4 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (43 a) Yhteisöjen, jotka on 

oikeusistuimessa todettu syyllisiksi 

rikokseen, esimerkiksi virkamiehen 

lahjontaan tai unionin rajoittavien 

toimenpiteiden rikkomiseen, ei pitäisi olla 

rahoituskelpoisia. Komissio voi päättää, 

että tällaista yhteisöä tai yhteisöä, jonka 

ylin johto on todettu syylliseksi, estetään 

hakemasta rahoitusta vähintään 

36 kuukauden ajan tuomion 

antamispäivästä. Komissio ylläpitää 

yleisesti saatavilla olevaa tietokantaa 

kaikista tällaisista yrityksistä. Kun yhteisö 

on uskottavan ja merkityksellisen 

rikostutkinnan kohteena, komission olisi 

pidätettävä itsellään oikeus odottaa 

tutkinnan lopputulosta ennen rahoituksen 

myöntämistä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/5 

Tarkistus  5 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 43 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (43 b) Rahastosta olisi tuettava toimialan 

parhaita omistajaohjauksen käytäntöjä ja 

hankintakäytäntöjä. Tähän olisi 

sisällyttävä mahdollisuus nimettömään ja 

luottamukselliseen väärinkäytösten 

paljastamiseen kolmansien osapuolten 

ylläpitämien vihjepuhelinnumeroiden 

kautta siten, että kostotoimien estämiseksi 

on olemassa menettelyjä. 

Myöntämismenettelyssä olisi tarkasteltava 

näitä omistajaohjauksen vaatimuksia 

yritysten vastuuvelvollisuutta koskevan 

vaatimustason nostamiseksi unionin 

puolustusalalla. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/6 

Tarkistus  6 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

7 Etiikka 7 Etiikka 

1. Rahastoon kuuluvissa toimissa on 

noudatettava eettisiä periaatteita sekä 

asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 

kansainvälistä lainsäädäntöä. 

1. Rahastoon kuuluvissa toimissa on 

noudatettava 
– eettisiä periaatteita sekä asiaankuuluvaa 

kansallista, unionin ja kansainvälistä 

lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan 

unionin perusoikeuskirja ja Euroopan 

ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat 

sekä kansainvälinen humanitaarinen 

oikeus; 

– eettistä raaka-aine- ja toimitusketjua; 

– korruption ja rahanpesun torjuntaa 

koskevia sääntöjä ja aloitteita. 

2. Ehdotukset on seulottava 

järjestelmällisesti, jotta voidaan tunnistaa 

toimet, joihin liittyy monimutkaisia tai 

vakavia eettisiä kysymyksiä, ja teettää 

niistä eettinen arviointi. Komissio 

suorittaa eettiset seulonnat ja arvioinnit 

puolustuseettisten kysymysten 
asiantuntijoiden tuella. Komissio varmistaa 

eettisten menettelyjen mahdollisimman 

laajan läpinäkyvyyden. 

2. Komissio seuloo ehdotukset 

ennalta järjestelmällisesti, jotta voidaan 

tunnistaa toimet, joihin liittyy 

monimutkaisia tai vakavia eettisiä 

kysymyksiä, ja tapauksen mukaan 

toimittaa ne eettisestä arvioinnista 

vastaavalle komitealle. Eettinen komitea 

koostuu komission yksilöimistä ja 

valitsemista puolustuksen ja etiikan 

asiantuntijoista, joita sitoo 

salassapitovelvollisuus. Näiden 

asiantuntijoiden on oltava riippumattomia 

erityisesti asiaan liittyvien 

teollisuusyritysten osalta ja taustoiltaan 

erilaisia, erityisesti 

kansalaisyhteiskunnasta ja 

korkeakouluista tulevia, ja heidän on 

edustettava mielipiteiden moninaisuutta 
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sotilas-, teknologia- ja pelastustoiminta-

aloilla, myös lääketieteellisissä 

kysymyksissä. Kaikkien asiantuntijoiden 

on oltava unionin kansalaisia, ja heidän 

on tultava mahdollisimman monesta 

jäsenvaltiosta. Komissio ottaa huomioon 

heidän suosituksensa täsmentäessään 

eettisiin kysymyksiin liittyvät edellytykset 

työohjelmissa. Komissio varmistaa 

eettisten menettelyjen mahdollisimman 

laajan läpinäkyvyyden. 

3. Toimeen osallistuvien yhteisöjen on 

hankittava kaikki hyväksynnät tai muut 

pakolliset asiakirjat asianomaisilta 

kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä 

lautakunnilta tai muilta elimiltä, kuten 

tietosuojaviranomaisilta, ennen 

asianomaisten toimien aloittamista. Nämä 

asiakirjat on säilytettävä ja toimitettava 

komissiolle. 

3. Toimeen osallistuvien yhteisöjen on 

soveltuvin osin hankittava kaikki 

hyväksynnät tai muut pakolliset asiakirjat 

asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta 

eettisiltä lautakunnilta tai muilta 

asiaankuuluvilta elimiltä, kuten 

tietosuojaviranomaisilta, ennen 

asianomaisten toimien aloittamista. Nämä 

asiakirjat on säilytettävä ja toimitettava 

komissiolle ja eettiselle komitealle. 

4. Komissio suorittaa tarvittaessa 

eettiset tarkastukset toimen toteuttamisen 

aikana. Vakavien tai monimutkaisten 

eettisten kysymysten osalta komissio 

suorittaa tarkastukset puolustuseettisten 

kysymysten asiantuntijoiden tuella. 

4. Toimen toteuttamisen aikana ja 

tapauksen mukaan komissio suorittaa 

tarvittaessa eettiset tarkastukset omasta 

aloitteestaan tai Euroopan parlamentin 

pyynnöstä (ehdottomalla enemmistöllä 

hyväksytyn äänestystuloksen perusteella). 

Vakavien tai monimutkaisten eettisten 

kysymysten osalta komissio suorittaa 

tarkastukset eettisen komitean 

puolustuksen asiantuntijoiden tuella. 

5. Toimet, jotka eivät ole eettisesti 

hyväksyttäviä, voidaan hylätä tai irtisanoa 

milloin tahansa. 

5. Komissio voi tämän artiklan 2 ja 

4 kohdan sekä varainhoitoasetuksen 

mukaisesti hylätä toimen, muuttaa sitä tai 

päättää sen. 

Or. en 



 

AM\1171568FI.docx  PE631.560v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0412/7 

Tarkistus  7 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e a) myötävaikutus puolustustuotteiden 

ympäristövaikutuksen vähentämiseen 

tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja, 

jotka mahdollistavat ympäristölle 

haitallisista aineista luopumisen silloin, 

kun se on mahdollista; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Tarkistus  8 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

29 artiklan 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Riippumattomien asiantuntijoiden 

on oltava unionin kansalaisia, jotka on 

yksilöity ja valittu sellaisten 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella, 

jotka on osoitettu asiantuntijaluettelon 

laatimista varten asiaankuuluville 

organisaatioille, kuten 

puolustusministeriöille ja niiden alaisille 

virastoille, tutkimuslaitoksille, 

korkeakouluille, liike-elämän järjestöille ja 

puolustusalan yrityksille. Poiketen siitä, 

mitä varainhoitoasetuksen [237] artiklassa 

säädetään, tätä luetteloa ei julkaista. 

2. Riippumattomien asiantuntijoiden 

on oltava unionin kansalaisia, jotka on 

yksilöity ja valittu sellaisten 

kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella, 

jotka on osoitettu sukupuolijakaumaltaan 

tasapainoisen asiantuntijaluettelon 

laatimista varten asiaankuuluville 

organisaatioille, kuten 

puolustusministeriöille ja niiden alaisille 

virastoille, tutkimuslaitoksille, 

kansalaisjärjestöille, korkeakouluille, 

liike-elämän järjestöille ja puolustusalan 

yrityksille. Poiketen siitä, mitä 

varainhoitoasetuksen [237] artiklassa 

säädetään, tätä luetteloa ei julkaista. 

Or. en 

Perustelu 

Myös puolustusalan kansalaisjärjestöjen, kuten sotilashenkilöstön etujärjestöjen, pitäisi voida 

esittää mahdollisia asiantuntijoita. Sen lisäksi asiantuntijapaneelin olisi oltava 

sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen, jotta siinä otetaan huomioon merkittävä rooli, joka 

naisilla on rauhan ja turvallisuuden kannalta. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Tarkistus  9 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Jos jäsenvaltio tai yritys vetoaa 

kansalliseen turvallisuuteen syynä olla 

ilmoittamatta tietoja OLAFille, kun 

kyseessä on petoksen tai muun laittoman 

toiminnan riski, kansallisia 

turvallisuusnäkökohtia on tulkittava 

suppeasti. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Tarkistus  10 

Edouard Martin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Euroopan puolustusrahaston perustaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Indikaattori 5 a (uusi) 

Puolustustarvikkeiden 

eurooppalaistaminen 

 Mittausperuste: Ohjelmasta rahoitettujen 

hankkeiden rahoitusosuus ja 

maantieteellinen jakauma 

eurooppalaisissa julkisissa hankinnoissa 

tai mahdollisissa hankinnoissa 

Or. en 

 


