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Ændringsforslag  19 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forsknings- og 

udviklingsforanstaltninger er kun 

berettigede til støtte fra dette program, 

under forudsætning af at identiske eller 

lignende nationale eller bilaterale 

forsknings- og udviklingstiltag er afsluttet 

inden foranstaltningen/foranstaltningerne 

under dette program iværksættes. Et 

maksimum på 75 % af det i artikel 4, stk. 

2, litra a) og b), omhandlede beløb skal 

være tilgængeligt for sådanne 

foranstaltninger. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.12.2018 A8-0412/20 

Ændringsforslag  20 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Foranstaltninger, der bidrager 

direkte eller indirekte til fremstilling af 

bevæbnede ubemandede luftfartøjer eller 

tilhørende dele, herunder komponenter, 

software, kunstig intelligens og relevante 

teknologier med dobbelt anvendelse, 

undtages, så længe der ikke findes nogen 

rådsafgørelse om anvendelse af sådan ny 

militær teknologi, som holder 

international lovgivning om 

menneskerettigheder og humanitær 

folkeret i hævd og afklarer spørgsmål om 

bl.a. retsgrundlag, proportionalitet, 

beskyttelse af civile og gennemsigtighed. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/21 

Ændringsforslag  21 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 6 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. Foranstaltninger, der helt eller 

delvist, direkte eller indirekte bidrager til 

udvikling af masseødelæggelsesvåben og 

dertil knyttede sprænghoved- og 

missilteknologier, er ikke 

støtteberettigede. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/22 

Ændringsforslag  22 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 21 udgår 

Blandingsoperationer  

Blandingsoperationer vedtaget under 

denne fond gennemføres i 

overensstemmelse med [InvestEU-

forordningen] og finansforordningens 

afsnit X. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Enhver overdragelse af 

ejendomsret eller udstedelsen af en licens 

skal være i overensstemmelse med de otte 

kriterier i fælles holdning 

2008/944/FUSP, forordning (EF) nr. 

428/2009 om en fællesskabsordning for 

kontrol med udførsel, overførsel, 

mæglervirksomhed og transit i forbindelse 

med produkter med dobbelt anvendelse og 

med EU's restriktive foranstaltninger, da 

det ellers vil, blandt andre 

foranstaltninger, kræve tilbagebetaling af 

den finansiering, der stilles til rådighed 

under fonden. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/24 

Ændringsforslag  24 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen nedsætter en 

rådgivende gruppe bestående af 

uafhængige eksperter og repræsentanter 

fra den akademiske verden og 

civilsamfundsorganisationer, som skal 

yde rådgivning til udvalget, navnlig med 

hensyn til, om de teknologier, der 

fremmes af dette program, er forenelige 

med Unionens og medlemsstaternes 

moralske og etiske hensyn og deres 

forpligtelser i henhold til international 

ret. 

Or. en 

 


