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6.12.2018 A8-0412/3 

Amendamentul  3 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Comisia ar trebui să depună eforturi 

pentru menținerea unui dialog cu statele 

membre și cu industria pentru a asigura 

succesul fondului. 

(34) Comisia ar trebui să depună eforturi 

pentru menținerea unui dialog cu statele 

membre, cu Parlamentul European, cu 

experții din domeniul apărării din mediul 

academic, cu sindicatele și cu industria de 

apărare pentru a asigura succesul fondului. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Amendamentul  4 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 43 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43a) Entitățile care au fost găsite 

vinovate de către o instanță 

judecătorească de o infracțiune, cum ar 

fi, dar fără a se limita la mituirea unor 

funcționari sau încălcarea măsurilor 

restrictive ale UE, nu ar trebui să fie 

eligibile pentru finanțare. Comisia poate 

decide ca oricărei astfel de entități sau 

unei entități a cărei conducere superioară 

a fost găsită vinovată, să i se interzică 

posibilitatea de a solicita finanțare pentru 

o perioadă de cel puțin 36 de luni de la 

condamnare. Comisia menține o bază de 

date accesibilă publicului a tuturor 

întreprinderilor cărora li se aplică 

interdicția. În cazul în care o entitate face 

obiectul unei investigații credibile și 

relevante pentru o infracțiune, Comisia ar 

trebui să-și rezerve dreptul de a aștepta 

rezultatul investigației înainte de a acorda 

finanțarea. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Amendamentul  5 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 43 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43b) Fondul ar trebui să sprijine bunele 

practici industriale din guvernarea 

corporativă și practicile de achiziții 

publice. Acest lucru ar trebui să includă 

posibilitatea de avertizare anonimă și 

confidențială în interes public, prin 

intermediul unor linii telefonice de 

urgență gestionate de terțe părți și cu 

proceduri de prevenire a represaliilor. 

Procedura de atribuire ar trebui să 

reflecte aceste standarde de guvernare 

corporativă cu scopul de a ridica 

standardele de responsabilitate 

corporativă din sectorul european de 

apărare. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Amendamentul  6 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7 Etica 7 Etica 

1. Acțiunile desfășurate în cadrul 

fondului trebuie să respecte principiile 

etice și legislația națională, europeană și 

internațională. 

1. Acțiunile desfășurate în cadrul 

fondului trebuie să respecte: 

- principiile etice și legislația 

relevantă la nivel național și internațional 

și la nivelul Uniunii, inclusiv Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și Convenția europeană privind 

drepturile omului și protocoalele 

adiționale, precum și dreptul internațional 

umanitar; 

- materii prime și lanțuri de 

aprovizionare care respectă principiile 

etice; 

- norme și inițiative anticorupție și 

împotriva spălării banilor; 

2. Propunerile sunt verificate în mod 

sistematic pentru a identifica acțiunile care 

generează probleme etice complexe sau 

grave și pentru a le supune unei evaluări 

privind etica. Evaluările și controalele 

principiilor etice se efectuează de Comisie 

cu sprijinul unor experți cu privire la 

etica în materie de apărare. Comisia 

asigură transparența procedurilor de etică 

cât mai mult posibil. 

2. Propunerile sunt verificate ex ante 

în mod sistematic de către Comisie pentru 

a identifica acțiunile care generează 

probleme etice complexe sau grave și, 

unde se impune, sunt trimise pentru 

evaluare comitetului de etică. Comitetul 

de etică este compus din experți în materie 

de apărare și de etică, care semnează 

declarații de confidențialitate și care sunt 

identificați și selectați de Comisie. 

Experții respectivi sunt independenți, în 

special în ceea ce privește întreprinderile 

industriale relevante, provin din diferite 

medii, în special din societatea civilă și 

din mediul academic, reprezintă o 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

diversitate de opinii în domeniile militar, 

tehnologic și de protecție civilă, inclusiv 

în ceea ce privește aspectele medicale. 

Toți experții respectivi sunt resortisanți ai 

Uniunii și provin dintr-o gamă cât mai 

largă de state membre. Comisia ține 

seama de recomandările lor atunci când 

precizează condițiile legate de aspectele 

etice în programele de lucru. Comisia 

asigură transparența procedurilor de etică 

cât mai mult posibil. 

3. Înainte de începerea activităților 

relevante, entitățile care participă la acțiune 

obțin toate aprobările sau alte documente 

obligatorii din partea comitetelor de etică 

locale sau naționale relevante sau din 

partea altor organisme, cum ar fi 

autoritățile de protecție a datelor. Aceste 

documente trebuie păstrate la dosar și 

transmise Comisiei. 

3. Când este cazul, înainte de 

începerea activităților relevante, entitățile 

care participă la acțiune obțin toate 

aprobările sau alte documente obligatorii 

din partea comitetelor de etică naționale, 

locale sau din partea altor organisme 

relevante, cum ar fi autoritățile de protecție 

a datelor. Aceste documente trebuie 

păstrate la dosar și transmise Comisiei și 

comitetului de etică. 

4. Dacă este cazul, controalele de 

etică se efectuează de Comisie în timpul 

punerii în aplicare a acțiunii. Pentru 

chestiuni de etică grave sau complexe, 

controalele se efectuează de Comisie cu 

sprijinul unor experți cu privire la etica în 

materie de apărare. 

4. În timpul implementării acțiunii și 

unde se impune, dacă este cazul, 

controalele de etică se efectuează de către 

Comisie din proprie inițiativă sau la 

cererea Parlamentului European (în 

urma unui vot cu majoritate absolută). În 

timpul implementării acțiunii ex post 

terminării acțiunii. Pentru chestiuni de 

etică grave sau complexe, controalele se 

efectuează de Comisie cu sprijinul unor 

experți din comitetul de etică. 

5. Acțiunile care nu sunt acceptabile 

din punct de vedere etic pot fi respinse sau 

încheiate în orice moment. 

5. Comisia poate respinge, modifica 

sau pune capăt acțiunii în conformitate 

cu alineatele (2) și (4) din prezentul 

articol și cu Regulamentul financiar. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Amendamentul  7 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) contribuția la reducerea 

impactului produselor din domeniul 

apărării asupra mediului, furnizând 

soluții inovatoare care să permită 

eliminarea treptată a substanțelor 

dăunătoare mediului, acolo unde este 

posibil; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Amendamentul  8 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Experții independenți trebuie să fie 

cetățeni ai Uniunii identificați și selectați 

pe baza unor cereri de exprimare a 

interesului adresate organizațiilor 

relevante, cum ar fi Ministerele Apărării și 

agențiile subordonate, institute de 

cercetare, universități, asociații de afaceri 

sau de întreprinderi din sectorul apărării, în 

vederea întocmirii unei liste de experți. 

Prin derogare de la articolul [237] din 

Regulamentul financiar, această listă nu 

trebuie făcută publică. 

2. Experții independenți trebuie să fie 

cetățeni ai Uniunii identificați și selectați 

pe baza unor cereri de exprimare a 

interesului adresate organizațiilor 

relevante, cum ar fi Ministerele Apărării și 

agențiile subordonate, institute de 

cercetare, organizații neguvernamentale, 

universități, asociații de afaceri sau de 

întreprinderi din sectorul apărării, în 

vederea întocmirii unei liste de experți 

echilibrată din perspectiva genului. Prin 

derogare de la articolul [237] din 

Regulamentul financiar, această listă nu 

trebuie făcută publică. 

Or. en 

Justificare 

ONG-urile active în sectorul de apărare, precum cele care apără interesele personalului 

militar, ar trebui să fie eligibile, de asemenea, să contribuie cu potențiali experți. În plus, 

grupul de experți ar trebui să fie echilibrat din perspectiva genului pentru a reflecta rolul 

important pe care îl joacă femeile în ceea ce privește pacea și securitatea. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Amendamentul  9 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Atunci când un stat membru sau o 

întreprindere invocă motive de securitate 

națională pentru nedivulgarea de 

informații către OLAF în situațiile în care 

există un risc de fraudă sau de altă 

activitate ilegală, motivele de securitate 

națională sunt interpretate în mod strict. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Amendamentul  10 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Instituirea Fondului european de apărare 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 2 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Indicatorul 5a (nou): Europenizarea 

echipamentelor militare: 

 Măsurată prin: cota financiară și 

întinderea geografică a proiectelor 

finanțate în cadrul programului în ceea 

ce privește achizițiile publice europene și 

achizițiile potențiale. 

Or. en 

 


