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SV Förenade i mångfalden SV

22.4.2021 A9-0120/9

Ändringsförslag 9
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Europeiska försvarsfonden
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 20 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. När det gäller resultat som 
mottagarna genererat genom 
forskningsåtgärder som får stöd genom 
fonden, och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 9 i denna artikel, 
ska kommissionen underrättas i förväg om 
varje överföring av äganderätt till eller 
beviljande av en exklusiv licens till ett 
icke-associerat tredjeland eller en enhet 
från ett icke-associerat tredjeland. I fall då 
överföringar av äganderätt eller beviljande 
av en exklusiv licens strider mot unionens 
och dess medlemsstaters försvars- och 
säkerhetsintressen eller de mål som 
föreskrivs i artikel 3 ska stöd som 
tillhandahållits från fonden återbetalas.

4. När det gäller resultat som 
mottagarna genererat genom 
forskningsåtgärder som får stöd genom 
fonden, och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 9 i denna artikel, 
ska kommissionen underrättas i förväg om 
varje överföring av äganderätt till eller 
beviljande av en exklusiv licens till ett 
icke-associerat tredjeland eller en enhet 
från ett icke-associerat tredjeland. I fall då 
överföringar av äganderätt eller beviljande 
av en exklusiv licens strider mot unionens 
och dess medlemsstaters försvars- och 
säkerhetsintressen, de åtta kriterier för 
vapenexport som anges i artikel 2 i 
gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp 
eller de mål som föreskrivs i artikel 3 ska 
stöd som tillhandahållits från fonden 
återbetalas.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/10

Ändringsförslag 10
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Europeiska försvarsfonden
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 23 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. När det gäller resultat som 
mottagarna genererat genom 
utvecklingsåtgärder som får stöd genom 
fonden och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, 
ska kommissionen underrättas i förväg om 
varje överföring av äganderätt till ett icke-
associerat tredjeland eller en enhet från ett 
icke-associerat tredjeland. I fall då en 
sådan överföring av äganderätt strider mot 
unionens och dess medlemsstaters 
försvars- och säkerhetsintressen eller de 
mål som föreskrivs i artikel 3 ska stöd som 
tillhandahållits från fonden återbetalas.

4. När det gäller resultat som 
mottagarna genererat genom 
utvecklingsåtgärder som får stöd genom 
fonden och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, 
ska kommissionen underrättas i förväg om 
varje överföring av äganderätt till ett icke-
associerat tredjeland eller en enhet från ett 
icke-associerat tredjeland. I fall då en 
sådan överföring av äganderätt strider mot 
unionens och dess medlemsstaters 
försvars- och säkerhetsintressen, de åtta 
kriterier för vapenexport som anges i 
artikel 2 i gemensam ståndpunkt 
2008/944/Gusp eller de mål som föreskrivs 
i artikel 3 ska stöd som tillhandahållits från 
fonden återbetalas.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/11

Ändringsförslag 11
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Europeiska försvarsfonden
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 24 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de arbetsprogram 
som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 34.2.

2. Kommissionen ska genom 
delegerade akter anta de arbetsprogram 
som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa 
delegerade akter ska antas i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 33.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/12

Ändringsförslag 12
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Europeiska försvarsfonden
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 33

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 33 Artikel 33
Utövande av delegeringen Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 28 ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den … [den dag då denna förordning träder 
i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 24.2 och 
artikel 28 ges till kommissionen tills vidare 
från och med den … [den dag då denna 
förordning träder i kraft].

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 28 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 24.2 och artikel 28 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en 5. Så snart kommissionen antar en 
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delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 28 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 24.2 eller artikel 28 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

r. en
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22.4.2021 A9-0120/13

Ändringsförslag 13
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Europeiska försvarsfonden
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 26 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. De oberoende experter som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska vara 
medborgare i ett så brett urval av 
medlemsstater som möjligt och väljas ut på 
grundval av uppmaningar att anmäla 
intresse som riktar sig till 
försvarsministerier och underordnade 
organ, andra relevanta statliga organ, 
forskningsinstitut, universitet, 
näringslivsorganisationer eller företag 
inom försvarssektorn i syfte att upprätta en 
förteckning över oberoende experter. 
Genom undantag från artikel 237 i 
budgetförordningen får förteckningen 
över oberoende experter inte 
offentliggöras.

2. De oberoende experter som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska vara 
medborgare i ett så brett urval av 
medlemsstater som möjligt och väljas ut på 
grundval av uppmaningar att anmäla 
intresse som riktar sig till 
försvarsministerier och underordnade 
organ, andra relevanta statliga organ, 
forskningsinstitut, universitet, 
näringslivsorganisationer eller företag 
inom försvarssektorn i syfte att upprätta en 
förteckning över oberoende experter.

Or. en


