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Förslag till förordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Etik Etik 

1. Åtgärder som genomförs inom 

ramen för fonden ska följa etiska principer 

och relevant nationell och internationell 

lagstiftning samt unionslagstiftning. 

1. Åtgärder som genomförs inom 

ramen för fonden ska respektera 

 – etiska principer och relevant 

nationell och internationell lagstiftning 

samt unionslagstiftning, inbegripet 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och tillhörande 

protokoll, samt internationell humanitär 

rätt, 

 – etiska råvaror och en etisk 

försörjningskedja, 

 – bestämmelser och initiativ mot 

korruption och penningtvätt. 

2. Förslag ska granskas systematiskt 

för att fastställa vilka åtgärder som innebär 

komplicerade och allvarliga etiska frågor 

och överlämna dem för etisk bedömning. 

Etiska kontroller och bedömningar ska 

genomföras av kommissionen med hjälp 

av experter på försvarsetik. Kommissionen 

ska i största möjliga utsträckning 

2. Kommissionen ska i förväg 

systematiskt granska förslag för att 

fastställa vilka åtgärder som innebär 

komplicerade och allvarliga etiska frågor 

och, vid behov, överlämna dem till 

etikkommittén för bedömning. 

Etikkommittén ska bestå av experter på 

försvar och etik med tystnadsplikt som 
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säkerställa insyn i de etiska förfarandena. identifieras och väljs ut av kommissionen. 

Dessa experter ska vara oberoende, 

särskilt när det gäller relevanta 

industriföretag, och ha olika bakgrund, 

särskilt från det civila samhället och den 

akademiska världen, representera en 

mängd olika åsikter inom det militära och 

tekniska området samt 

civilskyddsområdet, inbegripet i 

medicinska frågor. Alla experter ska vara 

unionsmedborgare och komma från så 

många olika medlemsstater som möjligt. 

Kommissionen ska beakta deras 

rekommendationer för att specificera 

villkor som rör etiska frågor i 

arbetsprogrammen. Kommissionen ska i 

största möjliga utsträckning säkerställa 

insyn i de etiska förfarandena. 

3. De enheter som deltar i åtgärden 

ska införskaffa alla godkännanden eller 

andra obligatoriska handlingar från 

relevanta nationella och lokala 

etikkommittéer eller andra organ, t.ex. 

dataskyddsmyndigheter, innan den berörda 

verksamheten inleds. Dessa handlingar ska 

arkiveras och tillhandahållas 

kommissionen. 

3. I förekommande fall ska enheter 

som deltar i åtgärden införskaffa alla 

godkännanden eller andra obligatoriska 

handlingar från relevanta nationella 

etikkommittéer eller andra relevanta organ, 

t.ex. dataskyddsmyndigheter, innan den 

berörda verksamheten inleds. Dessa 

handlingar ska arkiveras och 

tillhandahållas kommissionen och 

etikkommittén. 

4. Om så är lämpligt ska etiska 

kontroller utföras av kommissionen under 

genomförandet av åtgärden. För allvarliga 

eller komplicerade etiska frågor ska 

kontrollerna utföras av kommissionen med 

hjälp av experter på försvarsetik. 

4. Under genomförandet av åtgärden 

och i tillämpliga fall ska etiska kontroller 

utföras av kommissionen på eget initiativ 

eller på begäran av Europaparlamentet 

(efter en omröstning med absolut 

majoritet), under genomförandet av 

åtgärden och efter dess slutförande. För 

allvarliga eller komplicerade etiska frågor 

ska kontrollerna utföras av kommissionen 

med hjälp av försvarsexperter från 

etikkommittén. 

5. Åtgärder som inte är etiskt 

godtagbara kan uteslutas eller avslutas 

när som helst. 

5. Kommissionen får i enlighet med 

punkterna 2 och 4 i denna artikel och 

budgetförordningen avvisa, ändra eller 

avsluta åtgärden. 

Or. en 


