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6.12.2018 A8-0412/3 

Pakeitimas 3 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) kad Fondas sėkmingai veiktų, 

Komisija turėtų stengtis palaikyti dialogą 

su valstybėmis narėmis ir pramonės 

atstovais; 

(34) kad Fondas sėkmingai veiktų, 

Komisija turėtų stengtis palaikyti dialogą 

su valstybėmis narėmis, Europos 

Parlamentu, gynybos ekspertais iš 

akademinės bendruomenės, profesinėmis 

sąjungomis ir pramonės atstovais; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Pakeitimas 4 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (43a) subjektai, kurie buvo teisme 

pripažinti kaltais padarę nusikalstamą 

veiką, įskaitant (bet neapsiribojant) 

pareigūnų papirkinėjimą arba ES 

ribojamųjų priemonių pažeidimus, 

neturėtų būti tinkami finansuoti. Komisija 

gali nuspręsti, kad bet kuris toks subjektas 

arba subjektas, kurio vyriausiasis vadovas 

buvo pripažintas kaltu, negali kreiptis dėl 

finansavimo, jei nėra praėję ne mažiau 

nei 36 mėnesiai po nuteisimo. Komisija 

tvarko viešai prieinamą visų įmonių, 

kurioms uždrausta kreiptis dėl 

finansavimo, duomenų bazę. Jei subjekto 

atžvilgiu vykdomas patikimas ir tinkamas 

nusikalstamos veikos tyrimas, Komisija 

turėtų pasilikti teisę laukti tyrimo 

rezultatų, prieš paskirdama finansavimą; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Pakeitimas 5 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (43b) fondas turėtų remti geriausią 

pramonės patirtį įmonių valdymo ir 

viešųjų pirkimų srityje. Tai turėtų apimti 

galimybę anonimiškai ir konfidencialiai 

pranešti apie pažeidimus per trečiųjų šalių 

teikiamas pagalbos linijas ir taikomas 

procedūras, kuriomis siekiama užkirsti 

kelią atsakomiesiems veiksmams. 

Sutarčių skyrimo procedūra turėtų 

atspindėti tuos įmonių valdymo 

standartus, siekiant padidinti įmonių 

atskaitomybės standartus Europos 

gynybos sektoriuje; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Pakeitimas 6 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7 Etika 7 Etika 

1. Fondo lėšomis vykdomi veiksmai 

atitinka etikos principus ir susijusius 

nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės 

aktus. 

1. Fondo lėšomis vykdomi veiksmai 

atitinka: 

– etikos principus ir susijusius 

nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės 

aktus, įskaitant Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, Europos 

žmogaus teisių konvenciją bei jos 

papildomus protokolus ir tarptautinę 

humanitarinę teisę; 

– etišką žaliavų ir tiekimo grandinę; 

– kovos su korupcija ir pinigų plovimu 

taisykles ir iniciatyvas; 

2. Pasiūlymai sistemingai tikrinami, 

siekiant nustatyti veiksmus, dėl kurių gali 

kilti sudėtingų ar rimtų etikos klausimų, ir 

pateikti juos įvertinti etikos požiūriu. 

Etikos aspektų tikrinimą ir vertinimą 

Komisija atlieka pasitelkusi gynybos 

etikos ekspertus. Komisija užtikrina kuo 

didesnį etikos procedūrų skaidrumą. 

2. Pasiūlymai Komisijos sistemingai 

tikrinami ex-ante siekiant nustatyti 

veiksmus, dėl kurių kyla sudėtingų ar rimtų 

etikos klausimų, ir, atitinkamais atvejais, 

pateikti juos etikos vertinimo komitetui. 

Etikos komitetą sudaro Komisijos 

nustatyti ir atrinkti gynybos ir etikos 

ekspertai, privalantys laikytis 

konfidencialumo įsipareigojimų. Šie 

ekspertai yra nepriklausomi, ypač 

atitinkamų pramonės įmonių atžvilgiu, jie 

yra iš skirtingų sferų, visų pirma pilietinės 

visuomenės ir akademinės bendruomenės, 

pateikia įvairias nuomones karo, 

technologijų ir civilinės saugos srityse, 

įskaitant medicinos klausimus. Visi 

ekspertai yra Sąjungos piliečiai iš kuo 

įvairesnių valstybių narių. Komisija 
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atsižvelgia į jų rekomendacijas siekdama 

darbo programose nustatyti su etiniais 

klausimais susijusias sąlygas. Komisija 

užtikrina kuo didesnį etikos procedūrų 

skaidrumą. 

3. Vykdant veiksmą dalyvaujantys 

subjektai, prieš imdamiesi atitinkamos 

veiklos, gauna visus patvirtinimus ir kitus 

privalomus dokumentus iš atitinkamų 

nacionalinių ir vietos etikos komitetų ir 

kitų įstaigų, pavyzdžiui, duomenų 

apsaugos institucijų. Šie dokumentai 

saugomi byloje ir pateikiami Komisijai. 

3. Kai taikytina, vykdant veiksmą 

dalyvaujantys subjektai, prieš imdamiesi 

atitinkamos veiklos, gauna visus 

patvirtinimus ir kitus privalomus 

dokumentus iš atitinkamų nacionalinių ir 

vietos etikos komitetų ir kitų atitinkamų 

įstaigų, pavyzdžiui, duomenų apsaugos 

institucijų. Šie dokumentai saugomi byloje 

ir pateikiami Komisijai ir etikos komitetui. 

4. Jei tikslinga, veiksmo vykdymo 

metu Komisija atlieka etikos aspektų 

tikrinimą. Jei etikos klausimai rimti ar 

sudėtingi, tokį tikrinimą Komisija atlieka 

pasitelkusi gynybos etikos ekspertus. 

4. Veiksmo vykdymo metu ir kai 

aktualu prireikus Komisija savo iniciatyva 

arba Europos Parlamento prašymu 

(pritarus absoliučia balsų dauguma) 

atlieka etikos aspektų tikrinimą. veiksmo 

vykdymo metu ex post po veiksmo 

užbaigimo. Jei etikos klausimai rimti ar 

sudėtingi, tokį tikrinimą Komisija atlieka 

pasitelkusi etikos komiteto gynybos etikos 

ekspertus. 

5. Etiškai nepriimtini veiksmai gali 

būti atmesti arba bet kuriuo metu 

nutraukti. 

5. Komisija, vadovaudamasi šio 

straipsnio 2 ir 4 dalimis ir Finansiniu 

reglamentu, gali atmesti, pakeisti arba 

nutraukti veiklą. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Pakeitimas 7 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) indėlis į gynybos produktų 

poveikio aplinkai mažinimą, pateikiant 

naujoviškus sprendimus, kurie, jei 

įmanoma, padėtų laipsniškai atsisakyti 

aplinkai kenksmingų medžiagų; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Pakeitimas 8 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nepriklausomi ekspertai yra 

Sąjungos piliečiai, nustatyti ir atrinkti 

paskelbus atitinkamoms organizacijoms, 

pavyzdžiui, gynybos ministerijoms ir 

subordinuotosioms agentūroms, mokslinių 

tyrimų institutams, universitetams, verslo 

asociacijoms arba gynybos sektoriaus 

įmonėms, skirtus kvietimus teikti 

paraiškas, siekiant sudaryti ekspertų sąrašą. 

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 

[237] straipsnio, šis sąrašas neskelbiamas 

viešai. 

2. Nepriklausomi ekspertai yra 

Sąjungos piliečiai, nustatyti ir atrinkti 

paskelbus atitinkamoms organizacijoms, 

pavyzdžiui, gynybos ministerijoms ir 

subordinuotosioms agentūroms, mokslinių 

tyrimų institutams, nevyriausybinėms 

organizacijoms, universitetams, verslo 

asociacijoms arba gynybos sektoriaus 

įmonėms, skirtus kvietimus teikti 

paraiškas, siekiant sudaryti ekspertų sąrašą, 

kuriame užtikrinama vyrų ir moterų 

skaičiaus pusiausvyra. Nukrypstant nuo 

Finansinio reglamento [237] straipsnio, šis 

sąrašas neskelbiamas viešai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Gynybos sektoriuje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, pvz., karinio personalo 

interesus ginančios organizacijos, taip pat turėtų turėti teisę siūlyti potencialius ekspertus. Be 

to, ekspertų grupė turėtų būti sudaryta atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą, kad atspindėtų 

svarbų moterų vaidmenį taikos ir saugumo srityje. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Pakeitimas 9 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Kai valstybė narė ar įmonė remiasi 

nacionaliniu saugumu kaip priežastimi, 

dėl kurios OLAF nebuvo pateikta 

informacija, nacionalinio saugumo 

klausimai aiškinami griežtai, kai yra 

sukčiavimo rizika arba gali būti 

užsiimama kitokia neteisėta veikla. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Pakeitimas 10 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Europos gynybos fondo įsteigimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 dalies 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a rodiklis (naujas): Karinės įrangos 

europinimas 

 vertinamas pagal: finansinę dalį ir 

geografinį pagal Programą finansuojamų 

projektų paplitimą Europos viešųjų 

pirkimų arba galimų įsigijimų atžvilgiu 

Or. en 

 


