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Изменение 1
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че неотдавнашният 
икономически спад доведе до редица 
намаления на бюджетите за отбрана на 
повечето държави членки;

1. посочва, че неотдавнашният 
икономически спад доведе до редица 
намаления на бюджетите за отбрана на 
много държави членки; счита, че 
настоящата криза може да се 
използва като възможност за 
разработването на интегрирана 
политика на Съюза за отбрана, тъй 
като тя може да бъде стимул за 
провеждането на амбициозни и 
изоставащи реформи и за по-добро 
извличане на ползите от 
взаимодействията;

Or. en

Изменение 2
Оле Шмид

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че Съюзът следва да 
гарантира сигурност на своите 
граждани и да подкрепя 
демокрацията, правата на човека и 
върховенството на закона в 
съседните държави и отвъд тях; при 
все това, счита, че това може да бъде 
постигнато без разширяване на 
общата отбранителна политика;

Or. en
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Изменение 3
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. настоятелно призовава 
държавите членки да увеличат 
равнището на прозрачност във връзка 
с държавната помощ и практиките 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната по отношение 
на европейските органи и агенции, 
както и за широката общественост;

Or. en

Изменение 4
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. припомня традиционната роля на 
Съюза като гражданска сила в 
световните въпроси; поради това 
отново заявява, че европейската 
отбранителна промишленост следва 
преди всичко да се съсредоточи върху 
търсенето на вътрешния пазар; във 
връзка с това изразява съжаление 
относно увеличаването на 
търговията с оръжие и 
отбранително оборудване, 
произхождащи от Съюза, с 
авторитарни режими в нестабилни 
региони на света; отбелязва, че тези 
търговски практики може да не 
допринасят за сигурността на 
гражданите в регионите, получаващи
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оръжия и отбранително оборудване 
от Съюза, както и за съображенията 
за европейската и световна 
сигурност; настоятелно призовава 
държавите членки да действат в 
международните форуми в подкрепа 
на по-голяма прозрачност на 
международните пазари на 
обществени поръчки в отбраната с 
оглед на повишаването на 
възможността за контрол на 
световните търговски потоци в 
областта на въоръжението;

Or. en

Изменение 5
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да подобрят 
прозрачността и да увеличат 
отвореността на своите пазари в 
областта на отбраната; счита, че 
Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;

Or. en
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Изменение 6
Андреас Шваб

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната, по 
целесъобразност, като същевременно 
се взема предвид нарастващата 
сложност на обществените поръчки 
в отбраната във връзка с 
международни мисии, водещи до 
оптимизиран спецификации;

Or. en

Изменение 7
Оле Шмид

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо 
държавите членки спешно да увеличат 

2. припомня, че вече се полагат големи 
усилия за насърчаване на търговията 
в рамките на Съюза в сектора на 
отбраната; поради това призовава
държавите членки да прилагат изцяло 
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прозрачността и отвореността на
своите пазари в областта на 
отбраната; счита, че Директива 
2009/81/ЕО относно процедурите за 
възлагане на обществени поръчки в 
областта на отбраната и възлагане на 
поръчки от чувствително естество в 
областта на сигурността укрепва 
единния пазар, като намалява 
сложността на правилата за възлагане на 
обществени поръчки в сектора на 
отбраната;

Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността, с цел укрепване на 
единния пазар чрез намаляване на 
сложността на правилата за възлагане на 
обществени поръчки в сектора на 
отбраната и увеличаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост; подчертава, че 
наличието на прозрачен и отворен 
единен пазар на обществени поръчки в 
областта на отбраната е от 
жизненоважно значение не само за да 
се осигурят най-добрите налична 
продукти, но и за да се гарантира най-
доброто качество за парите на 
данъкоплатците;

Or. en

Изменение 8
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо 
държавите членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 

2. припомня, че с е необходимо 
държавите членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;



PE519.497v01-00 8/23 AM\1003023BG.doc

BG

за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;

Or. en

Изменение 9
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната; призовава 
държавите членки правилно да 
прилагат Директива 2009/81/ЕО (с 
краен срок за транспониране 21 
август 2011 г.).

Or. en

Изменение 10
Франц Обермайер

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната;

2. припомня, че с цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост е необходимо държавите 
членки спешно да увеличат 
прозрачността и отвореността на своите 
пазари в областта на отбраната; счита, 
че Директива 2009/81/ЕО относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната и възлагане на поръчки от 
чувствително естество в областта на 
сигурността укрепва единния пазар, 
като намалява сложността на правилата 
за възлагане на обществени поръчки в 
сектора на отбраната; освен това 
изтъква, че общата политика за 
сигурност и отбрана трябва да бъде 
допълнително насърчавана и 
синхронизирана, за да се определи 
равнището на амбиция за 
европейските въоръжени сили, да се 
направят изводи за съответен състав 
на силите и да се разпредели 
капацитетът между държавите 
членки, като по този начин се улесни 
стандартизирането на оборудването 
и спецификацията на промишления 
фокус;

Or. en

Изменение 11
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
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специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 
особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки;

специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 
особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на административната 
тежест и разходите, свързани с 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 12
Андреас Шваб

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 
особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки;

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 
особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, като 
същевременно е необходимо да се 
гарантира защитата на правата 
върху интелектуална собственост и 
ноу-хау;

Or. en
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Изменение 13
Малкълм Харбър

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 
особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки;

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
специално електронни обществени 
поръчки и обществени поръчки за 
продукти в предпазарен стадий, 
както и установяването на стимули за 
НИРД, следва да бъде насърчавано при 
възлагането на обществени поръчки в 
областта на отбраната, тъй като те могат 
да бъдат особено подходящи в тази 
област и могат да играят основна роля 
за намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 14
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 

3. подчертава, че използването в по-
голяма степен на новаторски техники за 
възлагане на обществени поръчки, и по-
специално на техниките, свързани с 
агрегирането на изисквания, 
използването на ИКТ и установяването 
на стимули за НИРД, следва да бъде 
насърчавано при възлагането на 
обществени поръчки в областта на 
отбраната, тъй като те могат да бъдат 
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особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки;

особено подходящи в тази област и 
могат да играят основна роля за 
намаляването на администрацията и 
разходите, свързани с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки; 
настоятелно призовава държавите 
членки да използват стратегически 
обществените поръчки в областта на 
отбраната и да прилагат новаторски 
принципи за възлагане, основани на 
концепцията за икономически най-
изгодната оферта, обхващащи 
аспектите във връзка с околната 
среда, социалните и етичните 
аспекти и аспектите на качеството, 
както и на подхода, основан на 
жизнения цикъл;

Or. en

Изменение 15
Малкълм Харбър

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че възлагащите органи или 
структури в областта на отбраната 
и сигурността следва да имат достъп 
до специална процедура за възлагане 
на обществени поръчки във връзка с 
договорите, когато има нужда от 
разработване на иновационен продукт 
или услуга или иновативни дейности 
и последващото закупуване на 
съответните доставки, услуги или 
дейности, които не могат да бъдат 
постигнати посредством вече 
предлагани на пазара решения; освен 
това счита, че подобна процедура ще 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар и развитието на 
европейски пазар на отбранително 
оборудване, европейска отбранителна 
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технологична и промишлена база и ще 
даде тласък на растежа на 
иновативните МСП; подчертава, че 
тази процедура вече е договорена в 
преработените директиви за 
класическо възлагане на обществени 
поръчки и възлагане на обществени 
поръчки в областта на комуналните 
услуги, което дава възможност на 
възлагащите органи да установят 
дългосрочно партньорство за 
иновации с цел разработване и 
последващо закупуване на нови, 
иновационни продукти, услуги или 
дейности, осигурявайки 
необходимото  пазарно търсене и 
стимулирайки разработването на 
новаторско решение без 
изключването на пазара; поради това 
призовава Европейската комисия да 
вземе предвид тези промени в своя 
доклад за изпълнение до Европейския 
парламент и Съвета съгласно 
Директивата за обществените 
поръчки в отбраната (Директива 
2009/81/ЕО ), който се очаква преди 21 
август 2016 г., както и да придружи 
този доклад със законодателно 
предложение за изменение на 
Директива 2009/81/ЕО, въвеждайки 
процедура за партньорства за 
иновации за тези договори;

Or. en

Изменение 16
Оле Шмид

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава държавите 
членки също така да вземат мерки за 
премахването на дублирането и 
излишен капацитет в сектора чрез 
засилване на сътрудничеството на 

4. настоятелно призовава държавите 
членки също така да вземат мерки за 
премахването на дублирането и 
излишен капацитет в сектора чрез 
засилване на сътрудничеството на 
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вътрешния пазар; подчертава 
потенциалните ползи от съвместно 
възлагане на поръчки от гледна точка на 
икономиите от мащаба и оперативната 
съвместимост;

вътрешния пазар; подчертава 
потенциалните ползи от съвместно 
възлагане на поръчки от гледна точка на 
икономиите от мащаба и оперативната 
съвместимост; посочва, че споделените 
проекти ще намалят разходите и ще 
дадат възможност за дългосрочни 
инвестиции;

Or. en

Изменение 17
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на 
ефикасните публични разходи в 
сектора на отбраната; насърчава 
държавите членки, в контекста на 
сегашната социална и икономическа 
криза, както и ограничените 
публични финанси, да проучат 
внимателно публичните разходи за 
отбрана и да преразпределят 
потенциала за икономии в сектора на 
отбраната в полза на публичните 
инвестиции в социалната икономика 
и невоенната промишленост;

Or. en

Изменение 18
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че възложените договори в 5. припомня, че възложените договори в 
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областта на отбраната и сигурността 
често са сложни за техническо 
изпълнение; подчертава, че с цел да се 
улеснят трансграничните тръжни 
процедури е необходимо да се направи 
преглед на несъвместимите или 
несъразмерни технически изисквания, 
така че да се сведат до минимум, и 
когато е възможно, да се премахнат 
пречките пред вътрешния пазар;

областта на отбраната и сигурността 
често са сложни за техническо 
изпълнение; подчертава, че с цел да се 
улеснят трансграничните тръжни 
процедури е необходимо да се направи 
преглед на техническите изисквания, 
така че да се сведат до минимум, и 
когато е възможно, да се премахнат 
несъвместимите или несъразмерни 
изисквания, представляващи пречки
пред единния пазар;

Or. en

Изменение 19
Андреас Шваб

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че възложените договори в 
областта на отбраната и сигурността 
често са сложни за техническо 
изпълнение; подчертава, че с цел да се 
улеснят трансграничните тръжни 
процедури е необходимо да се направи 
преглед на несъвместимите или 
несъразмерни технически изисквания, 
така че да се сведат до минимум, и 
когато е възможно, да се премахнат 
пречките пред вътрешния пазар;

5. припомня, че възложените договори в 
областта на отбраната и сигурността 
често са сложни за техническо 
изпълнение; подчертава, че с цел да се 
улеснят трансграничните тръжни 
процедури е необходимо да се направи 
преглед, по целесъобразност, на 
ненужните, несъвместимите или 
несъразмерни технически изисквания, 
така че да се сведат до минимум, и 
когато е възможно, да се премахнат 
пречките пред вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 20
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че насърчаването на 
европейската отбранителна 
технологична и промишлена база е 
допълнителен елемент, водещ към 
завършването на единния пазар и 
може да създаде устойчиви работни 
места за граждани, наети на работа 
в предприятията от 
отбранителната промишленост;

Or. en

Изменение 21
Оле Шмид

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че либерализацията 
на нечувствителни национални 
програми, с изключение на ядрената 
енергия и оръжия, комплексната 
оръжейна система или комплексните 
комуникации, системите за 
откриване и „стелт“ системите ще 
увеличат конкуренцията и ще 
понижат цените, тъй като 
отбранителните дружества в Съюза 
биха могли да се конкурират за 
договори; посочва, че ако държавите 
членки не променят националните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, Комисията ще трябва да 
разчита на съдебната практика за 
нечувствителните програми;

Or. en

Изменение 22
Барбара Вайлер
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Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изисква да бъдат преустановени 
скъпите проекти за военен престиж 
и призовава държавите членки по-
специално да подкрепят 
разработването на продукти, които 
гарантират защитата и 
безопасността на войниците в тази 
област;

Or. en

Изменение 23
Франц Обермайер

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. посочва, че специфичните, 
понякога дори излишни технически 
изисквания в поканите за 
предоставяне на тръжни оферти са 
специално насочени да изключват 
чуждестранните дружества, за да се 
увеличат финансовите и 
техническите възможности на 
предприятията от националната 
отбранителна промишленост;

Or. en

Изменение 24
Франц Обермайер

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че досега няма 
доказателство, че допълнителните 
формалности намаляват този ефект 
в сектора на отбранителната 
промишленост, а по-скоро го 
увеличават, както и свързаните с 
това разходи и време за договарящите 
се страни, водейки следователно до 
ефективно намаляване на 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост;

Or. en

Изменение 25
Франц Обермайер

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. заключава, че въз основа на 
събитията в Либия, Мали и Сирия и 
въпреки съществуващата обща 
политика за сигурност и отбрана, 
суверенните държави ясно показват 
тенденция към суверенни 
отбранителни интереси и по този 
начин също запазват своето 
технологично ноу-хау и своята 
отбранителна промишленост 
възможно най-независими; призовава 
Комисията да вземе под внимание 
тези важни аспекти при 
предлагането на нови или 
премахването на съществуващи 
формалности, за да се увеличи 
действително 
конкурентоспособността на 
европейската отбранителна 
промишленост;
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Or. en

Изменение 26
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че разпокъсаността на 
европейския пазар в областта на 
отбраната възпрепятства малките и 
средните предприятия да увеличат своя 
дял на този пазар; подчертава, че е 
важно малките и средните предприятия 
да имат възможности да участват в 
процеса на създаването на продукти на 
сектора на отбранително оборудване; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да приеме допълнителни 
предложения за улесняване на техния 
достъп до европейската отбранителна 
промишленост;

7. отбелязва, че разпокъсаността на 
европейския пазар в областта на 
отбраната възпрепятства малките и 
средните предприятия да предлагат
своите продукти на пазара; 
подчертава, че е важно малките и 
средните предприятия да имат 
възможности да допринасят за
създаването на продукти на сектора на 
отбранително оборудване; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
представи допълнителни предложения 
за улесняване на техния достъп до 
европейската отбранителна 
промишленост;

Or. en

Изменение 27
Оле Шмид

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че разпокъсаността на 
европейския пазар в областта на 
отбраната възпрепятства малките и 
средните предприятия да увеличат своя 
дял на този пазар; подчертава, че е 
важно малките и средните предприятия 
да имат възможности да участват в 
процеса на създаването на продукти на 

7. отбелязва, че разпокъсаността на 
европейския пазар в областта на 
отбраната възпрепятства малките и 
средните предприятия да увеличат своя 
дял на този пазар; подчертава, че е 
важно малките и средните предприятия 
да имат възможности да участват в 
процеса на създаването на продукти на 
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сектора на отбранително оборудване; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да приеме допълнителни 
предложения за улесняване на техния 
достъп до европейската отбранителна 
промишленост;

сектора на отбранително оборудване, 
както военно оборудване, така и 
нематериални активи, като 
например софтуер и технологии; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да приеме допълнителни 
предложения за улесняване на техния 
достъп до европейската отбранителна 
промишленост;

Or. en

Изменение 28
Франц Обермайер

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че разпокъсаността на 
европейския пазар в областта на 
отбраната възпрепятства малките и 
средните предприятия да увеличат своя 
дял на този пазар; подчертава, че е 
важно малките и средните предприятия 
да имат възможности да участват в 
процеса на създаването на продукти на 
сектора на отбранително оборудване; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да приеме допълнителни 
предложения за улесняване на техния 
достъп до европейската отбранителна 
промишленост;

7. отбелязва, че разпокъсаността на 
европейския пазар в областта на 
отбраната възпрепятства малките и 
средните предприятия да увеличат своя 
дял на този пазар; подчертава, че е 
важно малките и средните предприятия 
да имат възможности да участват в 
процеса на създаването на продукти на 
сектора на отбранително оборудване; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да приеме допълнителни 
предложения за улесняване на техния 
достъп до европейската отбранителна 
промишленост; подчертава, че 
създаването на допълнителни 
стандарти и сертифициране на 
Съюза могат да са в ущърб на 
конкурентоспособността на малките 
и средните предприятия, тъй като 
те често не са в състояние да 
инвестират предварително за години 
напред, а разходите за квалификация 
и сертифициране вече имат 
тенденцията да представляват 
значителна част от общите разходи 
за развойна дейност за нови 
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отбранителни продукти;

Or. en

Изменение 29
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. настоятелно призовава 
държавите членки да насърчават 
сътрудничеството между големите 
отбранителни дружества и 
университетите; подчертава, че 
базата от знания на университетите 
може да бъде разширена чрез това 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 30
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава държавите членки и 
Комисията да подпомагат усилията 
за използване на технологии и 
иновации, които произхождат от 
отбранителната промишленост, за 
невоенни цели, както и 
производството на продукти и 
приложения за цивилна употреба с 
цел укрепване на 
високотехнологичните отрасли в 
рамките на вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 31
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава необходимостта от 
по-голямо финансиране в научни 
изследвания и развойна дейност в 
държавите членки с цел успешна 
конкуренция с производители от 
трети страни в отбранителния 
сектор; отбелязва, че иновациите и 
технологичното развитие могат да 
доведат до подобрения в други 
области на живота;

Or. en

Изменение 32
Евелин Гебхарт

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. осъжда силния акцент, поставен в 
съобщението на Комисията от 24 
юли 2013 г., озаглавено „За по-
конкурентоспособен и по-ефективен 
сектор на отбраната и 
сигурността“1, върху схемите за 
гъвкави форми на заетост като 
подходящ отговор на структурни 
промени в отбранителната 
промишленост; вместо това обръща 
внимание на оценката на 
потенциалните икономически 
стимули за преобразуване на 
военнопромишления свръхкапацитет 
в цивилно производство;
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1COM(2013) 542 final.

Or. en

Изменение 33
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
гарантират сигурността в 
киберпространството като неразделна 
част от сектора на отбраната.

8. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
гарантират сигурността в 
киберпространството като един от 
основните стълбове на стратегията 
за отбраната и сигурността;
същевременно припомня, че предвид 
глобалното измерение на интернет, 
цифровият вътрешен пазар е 
изправен пред все по-големи рискове за 
сигурността, и че един силен и 
координиран подход би могъл да 
допринесе за борбата срещу заплахи 
като заплахи за сигурността на 
трансакциите, които сериозно 
накърняват доверието на 
потребителите в цифровия пазар.

Or. en


