
 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.12.2018 A8-0412/3 

Poprawka  3 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Komisja powinna dążyć do 

utrzymania dialogu z państwami 

członkowskimi i sektorem przemysłowym 

w celu zapewnienia powodzenia funduszu. 

(34) Komisja powinna dążyć do 

utrzymania dialogu z państwami 

członkowskimi, Parlamentem 

Europejskim, ekspertami w dziedzinie 

obronności ze środowisk akademickich, 

związkami zawodowymi i sektorem 

przemysłowym w celu zapewnienia 

powodzenia funduszu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Poprawka  4 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (43a) Podmioty, które zostały uznane 

przez sąd za winne popełnienia 

przestępstwa, takiego jak między innymi 

przekupienie urzędnika lub naruszenie 

unijnych środków ograniczających, nie 

powinny kwalifikować się do 

finansowania. Komisja może zdecydować, 

że taki podmiot lub podmiot, w którym za 

winnych uznano członków wyższej kadry 

kierowniczej, nie może ubiegać się o 

finansowanie przez okres nie krótszy niż 

36 miesięcy po wydaniu wyroku. Komisja 

prowadzi publicznie dostępną bazę danych 

wszystkich wykluczonych przedsiębiorstw. 

Jeżeli podmiot podlega wiarygodnemu i 

właściwemu dochodzeniu w sprawie 

popełnienia przestępstwa, Komisja 

powinna zastrzec sobie prawo do 

oczekiwania na wynik dochodzenia przed 

przyznaniem finansowania. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Poprawka  5 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 43 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (43b) Fundusz powinien wspierać 

najlepsze praktyki branżowe w zakresie 

ładu korporacyjnego i zamówień 

publicznych. Powinny one obejmować 

możliwość anonimowego i poufnego 

informowania o nieprawidłowościach 

poprzez infolinie obsługiwane przez strony 

trzecie wraz z procedurami stosowanymi w 

celu zapobiegania działaniom 

odwetowym. Procedura wyboru powinna 

odzwierciedlać te standardy ładu 

korporacyjnego w celu podniesienia 

standardów odpowiedzialności 

korporacyjnej w europejskim sektorze 

obronności. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Poprawka  6 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7 Etyka 7 Etyka 

1. Działania prowadzone w ramach 

funduszu muszą być zgodne z zasadami 

etyki i odpowiednimi przepisami 

krajowymi, unijnymi 

i międzynarodowymi. 

1. Działania prowadzone w ramach 

funduszu muszą być zgodne: 

- z zasadami etyki i stosownym 

ustawodawstwem krajowym, unijnym i 

międzynarodowym, w tym z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz 

europejską konwencją praw człowieka i 

jej protokołami uzupełniającymi, a także 

międzynarodowym prawem 

humanitarnym; 

- z zasadami dotyczącymi etycznych 

surowców oraz etycznego łańcucha 

dostaw; 

- z przepisami i inicjatywami w obszarze 

zwalczania korupcji i prania pieniędzy; 

2. Wnioski poddaje się 

systematycznie kontroli przesiewowej 

w celu określenia tych działań, które rodzą 

wątpliwości dotyczące złożonych lub 

poważnych kwestii etycznych, i przedkłada 

do oceny pod kątem etyczności. Kontrole 

przesiewowe i oceny pod kątem etyczności 

przeprowadzane są przez Komisję przy 

wsparciu ekspertów ds. etyki w dziedzinie 

obronności. Komisja zapewnia 

w największym możliwym stopniu 

przejrzystość procedur w zakresie etyki. 

2. Wnioski poddaje się 

systematycznie realizowanej przez 

Komisję kontroli przesiewowej ex ante 

w celu określenia tych działań, które rodzą 

wątpliwości dotyczące złożonych lub 

poważnych kwestii etycznych, i – w 

stosownych przypadkach – przedkłada 

komisji etycznej do oceny. Komisja 

etyczna składa się z zobowiązanych są do 

zachowania poufności ekspertów ds. 

obronności i etyki wskazanych i 

wybranych przez Komisję. Eksperci są 

niezależni, w szczególności w stosunku do 

odpowiednich przedsiębiorstw 

przemysłowych, i pochodzą z różnych 
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środowisk, w szczególności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

środowiska akademickiego. Reprezentują 

różnorodne opinie w dziedzinie 

wojskowości, technologii i ochrony 

ludności, w tym w obszarze medycznym. 

Wszyscy eksperci muszą być obywatelami 

Unii i pochodzić z jak największej liczby 

państw członkowskich. Komisja 

uwzględnia ich zalecenia w celu 

określenia warunków związanych z 

kwestiami etycznymi w programach prac. 

Komisja zapewnia w największym 

możliwym stopniu przejrzystość procedur 

w zakresie etyki. 

3. Podmioty uczestniczące 

w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem 

odpowiednich działań wszelkie 

zatwierdzenia lub inne obowiązkowe 

dokumenty od odpowiednich krajowych 

bądź lokalnych komisji etycznych lub 

innych organów, takich jak organy ochrony 

danych. Dokumenty te przechowuje się 

w aktach i udostępnia Komisji. 

3. W stosownych przypadkach 

podmioty uczestniczące w działaniu 

uzyskują przed rozpoczęciem 

odpowiednich działań wszelkie 

zatwierdzenia lub inne obowiązkowe 

dokumenty od odpowiednich lokalnych 

komisji etycznych lub innych właściwych 

organów, takich jak organy ochrony 

danych. Dokumenty te przechowuje się 

w aktach i udostępnia Komisji i komisji 

etycznej. 

4. W stosownych przypadkach 

Komisja przeprowadza kontrole pod kątem 

etyczności w trakcie realizacji działania. 

W przypadku wątpliwości dotyczących 

poważnych lub złożonych kwestii 

etycznych kontrole przeprowadzane są 

przez Komisję przy wsparciu ekspertów ds. 

etyki w dziedzinie obronności. 

4. W trakcie realizacji działania i w 

stosownych przypadkach Komisja 

przeprowadza kontrole etyczne z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Parlamentu 

Europejskiego (w drodze głosowania 

bezwzględną większością głosów); a po 

zakończeniu działania przeprowadzana 

jest kontrola ex post. W przypadku 

wątpliwości dotyczących poważnych lub 

złożonych kwestii etycznych kontrole 

przeprowadzane są przez Komisję przy 

wsparciu ekspertów komisji etycznej. 

5. Działania, które nie są 

akceptowalne ze względów etycznych, 

mogą zostać odrzucone lub zakończone 

w dowolnym momencie. 

5. Zgodnie z ust. 2 i 4 niniejszego 

artykułu oraz z rozporządzeniem 

finansowym Komisja może odrzucić, 

zmienić lub zakończyć działanie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Poprawka  7 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wkład w ograniczenie 

oddziaływania produktów obronnych na 

środowisko, zapewniający innowacyjne 

rozwiązania pozwalające w miarę 

możliwości stopniowo wycofywać 

substancje szkodliwe dla środowiska; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Poprawka  8 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niezależni eksperci muszą być 

obywatelami Unii zidentyfikowanymi 

i wybranymi na podstawie zaproszeń do 

wyrażenia zainteresowania skierowanych 

do odpowiednich organizacji, takich jak 

ministerstwa obrony i podległe agencje, 

placówki badawcze, uczelnie, 

stowarzyszenia przedsiębiorców lub 

przedsiębiorstwa sektora obronności 

w celu stworzenia listy ekspertów. Na 

zasadzie odstępstwa od art. [237] 

rozporządzenia finansowego przedmiotowa 

lista nie może być podawana do 

wiadomości publicznej. 

2. Niezależni eksperci muszą być 

obywatelami Unii zidentyfikowanymi i 

wybranymi na podstawie zaproszeń do 

wyrażenia zainteresowania skierowanych 

do odpowiednich organizacji, takich jak 

ministerstwa obrony i podległe agencje, 

placówki badawcze, organizacje 

pozarządowe, uczelnie, stowarzyszenia 

przedsiębiorców lub przedsiębiorstwa 

sektora obronności w celu stworzenia listy 

ekspertów zrównoważonej pod względem 

płci. Na zasadzie odstępstwa od art. [237] 

rozporządzenia finansowego przedmiotowa 

lista nie może być podawana do 

wiadomości publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Organizacje pozarządowe działające w sektorze obronności, takie jak te broniące interesów 

personelu wojskowego, powinny również kwalifikować się do oddelegowania potencjalnych 

ekspertów. Ponadto panel ekspertów powinien być zrównoważony pod względem płci, aby 

odzwierciedlić ważną rolę kobiet w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Poprawka  9 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy państwo członkowskie 

lub przedsiębiorstwo powołuje się na 

bezpieczeństwo narodowe jako powód do 

nieprzekazywania informacji 

Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych, jeżeli występuje 

ryzyko oszustwa lub innej niezgodnej z 

prawem działalności, kwestie 

bezpieczeństwa narodowego podlegają 

ścisłej interpretacji. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Poprawka  10 

Edouard Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część 2 – akapit 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wskaźnik 5a (nowy): Europeizacja 

wyposażenia wojskowego: 

 Stosowana miara: udział finansowy i 

rozmieszczenie geograficzne projektów 

finansowanych w ramach programu w 

kontekście europejskich zamówień 

publicznych lub potencjalnych zakupów 

Or. en 

 


