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6.12.2018 A8-0412/3 

Grozījums Nr.  3 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Komisijai būtu jācenšas uzturēt 

dialogu ar dalībvalstīm un rūpniecības 

nozari, lai nodrošinātu fonda panākumus. 

(34) Komisijai būtu jācenšas uzturēt 

dialogu ar dalībvalstīm, Eiropas 

Parlamentu, aizsardzības jomas 

akadēmiskajiem ekspertiem, 

arodbiedrībām un rūpniecības nozari, lai 

nodrošinātu fonda panākumus. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Grozījums Nr.  4 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

43.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (43a) Subjekti, kuri tiesā ir atzīti par 

vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, 

piemēram, bet ne tikai, kukuļa došanā 

amatpersonai vai ES ierobežojošo 

pasākumu pārkāpšanā, nedrīkstētu būt 

tiesīgi saņemt finansējumu. Komisija var 

pieņemt lēmumu, ka šādam subjektam vai 

subjektam, kura augstākā līmeņa vadītāji 

ir atzīti par vainīgiem, ir liegta iespēja 

pieteiktiem finansējuma saņemšanai 

vismaz 36 mēnešus no apsūdzības dienas. 

Komisija uztur publiski pieejamu visu 

subjektu, kuriem piemērots liegums, 

datubāzi. Ja attiecībā uz kādu subjektu ir 

sākta uzticama un atbilstoša izmeklēšana 

par noziedzīgu pārkāpumu, Komisijai 

būtu jāpatur tiesības pagaidīt 

izmeklēšanas iznākumu pirms 

finansējuma piešķiršanas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Grozījums Nr.  5 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

43.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (43b) Fondam būtu jāatbalsta 

rūpniecības paraugprakse korporatīvās 

pārvaldības jomā un iepirkuma prakse. 

Būtu jāparedz iespēja anonīmi un 

konfidenciāli iesniegt ziņojumus, 

izmantojot trešo personu uzturētus 

uzticības tālruņus un ieviestās procedūras 

atriebības novēršanai. Finansējuma 

piešķiršanas procedūrai būtu jāataino šie 

korporatīvās pārvaldības standarti nolūkā 

paaugstināt korporatīvās 

pārskatatbildības standartus Eiropas 

aizsardzības nozarē. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Grozījums Nr.  6 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7 Ētika 7 Ētika 

1. Darbības, ko veic atbilstoši 

fondam, atbilst ētikas principiem un 

attiecīgiem valsts, Savienības un 

starptautiskajiem tiesību aktiem. 

1. Darbības, ko veic fonda satvarā, 

atbilst: 

- ētikas principiem un attiecīgiem valsts, 

Savienības un starptautiskajiem tiesību 

aktiem, tostarp Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartai un Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijai un tās 

papildprotokoliem, un starptautiskajām 

humanitārajām tiesībām; 

- ētiski iegūtām izejvielām un ētiskai 

piegādes ķēdei; 

- korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas apkarošanas noteikumiem 

un iniciatīvām; 

2. Priekšlikumus sistemātiski 

pārbauda, lai apzinātu darbības, kas rada 

sarežģītus vai būtiskus ētikas jautājumus, 

un tos iesniedz ētikas novērtējumam. 

Ētikas pārbaudes un novērtējumus veic 

Komisija ar aizsardzības ētikas ekspertu 

atbalstu. Ciktāl iespējams, Komisija 

nodrošina ētikas procedūru pārredzamību. 

2. Komisija priekšlikumus ex ante 

kārtībā sistemātiski pārbauda, lai apzinātu, 

kuras darbības rada bažas par sarežģītiem 

vai nopietniem ētikas aspektiem, un 

attiecīgā gadījumā tos iesniedz ētikas 

novērtējuma komitejai. Ētikas komitejas 

sastāvā ir aizsardzības un ētikas eksperti, 

kuriem ir jāievēro konfidencialitāte un 

kurus Komisija ir noteikusi un atlasījusi. 

Minētie eksperti ir neatkarīgi, jo īpaši no 

atbilstīgiem rūpniecības uzņēmumiem, un 

viņi pārstāv dažādas darbības jomas, jo 

īpaši pilsonisko sabiedrību un 

akadēmiskās aprindas. Šie eksperti 
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pārstāv dažādus viedokļus militārajā, 

tehnoloģiju un civilās aizsardzības jomā, 

tostarp attiecībā uz medicīniskiem 

jautājumiem. Visi eksperti ir Savienības 

dalībvalstu valstspiederīgie un pārstāv pēc 

iespējas plašu dalībvalstu loku. Komisija 

izskata viņu ieteikumus, lai precizētu 

nosacījumus, kas saistīti ar ētikas 

jautājumiem darba programmās. Ciktāl 

iespējams, Komisija nodrošina ētikas 

procedūru pārredzamību. 

3. Subjekti, kuri piedalās darbībā, 

pirms attiecīgo pasākumu sākšanas saņem 

visus apstiprinājumus vai citus obligātos 

dokumentus no attiecīgajām valsts, 

vietējām ētikas komitejām vai citām 

struktūrām, piemēram, datu aizsardzības 

iestādēm. Minētos dokumentus glabā lietā 

un iesniedz Komisijai. 

3. Vajadzības gadījumā subjekti, kuri 

piedalās darbībā, pirms attiecīgo pasākumu 

sākšanas saņem visus apstiprinājumus vai 

citus obligātos dokumentus no attiecīgajām 

valsts, vietējām ētikas komitejām vai citām 

atbilstīgām struktūrām, piemēram, datu 

aizsardzības iestādēm. Minētos 

dokumentus glabā lietā un iesniedz 

Komisijai un ētikas komitejai. 

4. Attiecīgā gadījumā Komisija veic 

ētikas pārbaudes darbības īstenošanas 

laikā. Nopietnos vai sarežģītos ētikas 

jautājumos Komisija pārbaudes veic ar 

aizsardzības ētikas ekspertu atbalstu. 

4. Darbības īstenošanas laikā un 

attiecīgā gadījumā, ja Komisija pēc savas 

iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma (pēc balsojuma ar absolūtu 

balsu vairākumu) veic atbilstošas ētikas 

pārbaudes. Darbības īstenošanas laikā ex 

post darbības pabeigšanai. Nopietnos vai 

sarežģītos ētikas jautājumos Komisija 

pārbaudes veic ar ētikas komitejas 

aizsardzības ekspertu atbalstu. 

5. Darbības, kas ir nepieņemamas no 

ētikas viedokļa, var noraidīt vai izbeigt 

jebkurā laikā. 

5. Komisija var saskaņā ar šā panta 

2. un 4. punktu un Finanšu regulu 

noraidīt, grozīt vai izbeigt darbību. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Grozījums Nr.  7 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) ieguldījums aizsardzības ražojumu 

ietekmes uz vidi samazināšanā, 

nodrošinot novatoriskus risinājumus, kas 

garantē iespēju veikt kaitīgu vielu 

pakāpenisku izņemšanu gadījumos, kad 

tas ir iespējams; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Grozījums Nr.  8 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

29. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neatkarīgie eksperti ir Savienības 

pilsoņi, kurus nosaka un atlasa, 

pamatojoties uz uzaicinājumiem izteikt 

ieinteresētību, kas adresēti attiecīgām 

organizācijām, piemēram, aizsardzības 

ministrijām un pakārtotām aģentūrām, 

pētniecības institūtiem, universitātēm, 

uzņēmumu asociācijām vai uzņēmumiem 

aizsardzības nozarē, lai izveidotu ekspertu 

sarakstu. Atkāpjoties no Finanšu regulas 

[237.] panta, minēto sarakstu nepublisko. 

2. Neatkarīgie eksperti ir Savienības 

pilsoņi, kurus nosaka un atlasa, 

pamatojoties uz uzaicinājumiem izteikt 

ieinteresētību, kas adresēti attiecīgām 

organizācijām, piemēram, aizsardzības 

ministrijām un pakārtotām aģentūrām, 

pētniecības institūtiem, nevalstiskām 

organizācijām, universitātēm, uzņēmumu 

asociācijām vai uzņēmumiem aizsardzības 

nozarē, lai izveidotu ekspertu sarakstu, 

kurā ievērots dzimumu līdzsvars. 

Atkāpjoties no Finanšu regulas 

[237.] panta, minēto sarakstu nepublisko. 

Or. en 

Pamatojums 

NVO, kas ir aktīvas aizsardzības nozarē, piemēram, kuras aizstāv militārā personāla 

intereses, arī vajadzētu būt tiesīgām piedāvāt iespējamus ekspertus. Turklāt ekspertu grupā 

vajadzētu ievērot dzimumu līdzsvaru, lai atspoguļotu svarīgo nozīmi, kāda ir sievietēm miera 

un drošības jomā. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Grozījums Nr.  9 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja dalībvalsts vai uzņēmums atsaucas uz 

valsts drošību kā iemeslu, kāpēc netiek 

sniegta informācija OLAF, pastāvot 

krāpšanas vai citas nelikumīgas darbības 

riskam, valsts drošības jautājumus 

interpretē stingri. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Grozījums Nr.  10 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Eiropas Aizsardzības fonda izveide 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a rādītājs (jauns) Militārā aprīkojuma 

eiropeizācija 

 Mēra pēc programmas finansēto projektu 

finansiālās daļas un ģeogrāfiskā 

sadalījuma saistībā ar Eiropas publisko 

iepirkumu vai iespējamām iegādēm 

Or. en 

 

 


