
AM\1229720ET.docx PE690.760v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22.4.2021 A9-0120/9

Muudatusettepanek 9
Michael Bloss
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Euroopa Kaitsefondi loomine
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Nõukogu seisukoht
Artikkel 20 – lõige 4
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4. Seoses tulemustega, mida vahendite 
saajad on loonud tänu kaitsefondist 
toetatavale teadustegevusele, ning ilma et 
see mõjutaks käesoleva artikli lõike 9 
kohaldamist, teavitatakse komisjoni 
eelnevalt igasugusest omandiõiguse 
üleminekust ja ainulitsentsi andmisest 
mitteassotsieerunud kolmandale riigile või 
mitteassotsieerunud kolmanda riigi 
üksusele. Kui omandiõiguse üleminek või 
ainulitsentsi andmine on vastuolus liidu ja 
selle liikmesriikide julgeoleku- ja 
kaitsehuvidega või artiklis 3 sätestatud 
eesmärkidega, tuleb kaitsefondist saadud 
toetus tagasi maksta.

4. Seoses tulemustega, mida vahendite 
saajad on loonud tänu kaitsefondist 
toetatavale teadustegevusele, ning ilma et 
see mõjutaks käesoleva artikli lõike 9 
kohaldamist, teavitatakse komisjoni 
eelnevalt igasugusest omandiõiguse 
üleminekust ja ainulitsentsi andmisest 
mitteassotsieerunud kolmandale riigile või 
mitteassotsieerunud kolmanda riigi 
üksusele. Kui omandiõiguse üleminek või 
ainulitsentsi andmine on vastuolus liidu ja 
selle liikmesriikide julgeoleku- ja 
kaitsehuvidega, ühise seisukoha 
2008/944/ÜVJP artiklis 2 sätestatud 
relvaekspordi kaheksa kriteeriumiga või 
artiklis 3 sätestatud eesmärkidega, tuleb 
kaitsefondist saadud toetus tagasi maksta.
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4. Seoses tulemustega, mida vahendite 
saajad on saavutanud tänu kaitsefondist 
toetatavale arendustegevusele, ning ilma et 
see mõjutaks käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist, teavitatakse komisjoni 
eelnevalt igasugusest omandiõiguse 
üleminekust mitteassotsieerunud 
kolmandale riigile või mitteassotsieerunud 
kolmanda riigi üksusele. Kui omandiõiguse 
üleminek on vastuolus liidu ja selle 
liikmesriikide julgeoleku- ja 
kaitsehuvidega või artiklis 3 sätestatud 
eesmärkidega, tuleb kaitsefondist saadud 
toetus tagasi maksta.

4. Seoses tulemustega, mida vahendite 
saajad on saavutanud tänu kaitsefondist 
toetatavale arendustegevusele, ning ilma et 
see mõjutaks käesoleva artikli lõike 3 
kohaldamist, teavitatakse komisjoni 
eelnevalt igasugusest omandiõiguse 
üleminekust mitteassotsieerunud 
kolmandale riigile või mitteassotsieerunud 
kolmanda riigi üksusele. Kui omandiõiguse 
üleminek on vastuolus liidu ja selle 
liikmesriikide julgeoleku- ja 
kaitsehuvidega, ühise seisukoha 
2008/944/ÜVJP artiklis 2 sätestatud 
relvaekspordi kaheksa kriteeriumiga või 
artiklis 3 sätestatud eesmärkidega, tuleb 
kaitsefondist saadud toetus tagasi maksta.
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2. Komisjon võtab käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud tööprogrammid vastu 
rakendusaktidega. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 34 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud tööprogrammid vastu 
delegeeritud õigusaktidega. Nimetatud 
delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 33 osutatud 
menetlusega.
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Artikkel 33 Artikkel 33
Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 28 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev].

2. Artikli 24 lõikes 2 ja artiklis 28 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates ... [käesoleva muutmismääruse 
jõustumise kuupäev].

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artiklis 28 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 24 lõikes 2 ja artiklis 28 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on 5. Niipea kui komisjon on 
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delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 28 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 24 lõike 2 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.
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2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
sõltumatuteks ekspertideks on võimalikult 
paljude eri liikmesriikide kodanikud, kes 
on välja valitud vastavalt sõltumatute 
ekspertide nimekirja koostamise kutsele, 
mis saadetakse kaitseministeeriumidele ja 
nende allasutustele, teistele asjaomastele 
valitsusasutustele, teadusasutustele, 
ülikoolidele, ettevõtjate ühendustele ja 
kaitsesektori ettevõtjatele. Erandina 
finantsmääruse artiklist 237 ei 
avalikustata sõltumatute ekspertide 
nimekirja.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
sõltumatuteks ekspertideks on võimalikult 
paljude eri liikmesriikide kodanikud, kes 
on välja valitud vastavalt sõltumatute 
ekspertide nimekirja koostamise kutsele, 
mis saadetakse kaitseministeeriumidele ja 
nende allasutustele, teistele asjaomastele 
valitsusasutustele, teadusasutustele, 
ülikoolidele, ettevõtjate ühendustele ja 
kaitsesektori ettevõtjatele.
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