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Pozměňovací návrh 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že v důsledku 
nedávného hospodářského poklesu 
uskutečnila většina členských států mnoho 
škrtů v rozpočtech určených na obranu;

1. upozorňuje na to, že v důsledku 
nedávného hospodářského poklesu 
uskutečnila řada členských států mnoho 
škrtů v rozpočtech určených na obranu; 
domnívá se, že současnou krizi lze využít 
jako příležitost k rozvoji integrované 
obranné politiky Unie, neboť může být 
impulsem k provedení ambiciózních a 
výrazných reforem a lepšímu využívání 
součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že Unie by měla 
zajišťovat bezpečnost svých občanů a 
podporovat demokracii, lidská práva a 
právní stát ve svém sousedství i za jeho 
hranicemi; domnívá se nicméně, že toho 
lze dosáhnout bez rozšiřování společné 
obranné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Evelyne Gebhardt
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zvýšily míru transparentnosti státní 
podpory a postupů zadávání veřejných 
zakázek, a to jak pro evropské orgány a 
agentury, tak pro širokou veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že Unie v globálních 
záležitostech tradičně působí jako 
nevojenská velmoc; připomíná tudíž, že 
evropský obranný průmysl by se měl 
v první řadě soustředit na poptávku ze 
strany vnitřního trhu; vyjadřuje v této 
souvislosti politování nad tím, že narůstá 
obchod se zbraněmi a obranným 
vybavením z Unie s autokratickými režimy 
v nestabilních světových regionech; 
poznamenává, že tyto obchodní praktiky 
by nemusely prospívat bezpečnosti občanů 
žijících v regionech, které zbraně a 
obranné vybavení z Unie získávají, a 
stejně tak by mohly být komplikací, pokud 
jde o bezpečnostní aspekty na evropské i 
celosvětové úrovni; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby na mezinárodních 
fórech podnikly kroky, jimiž by podpořily 
větší transparentnost trhů s veřejnými 
zakázkami v oblasti obrany, díky níž by 
bylo snazší kontrolovat globální toky 
obchodu se zbrojním vybavením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany;

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany tam, kde je to vhodné, 
přičemž zároveň zohledňuje rostoucí 
složitost zadávání veřejných zakázek 
v oblasti obrany, jež souvisí 
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s mezinárodními misemi a jejímž 
důsledkem jsou optimalizované 
specifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany;

2. opakuje, že na podporu obchodu 
v odvětví obrany uvnitř Unie již bylo 
vyvinuto značné úsilí; vyzývá proto 
členské státy, aby směrnici 2009/81/ES o 
veřejných zakázkách v oblasti obrany a 
bezpečnosti provedly v plném rozsahu a 
díky zjednodušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek v odvětví obrany tak 
posílily jednotný trh a zvýšily 
konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu; zdůrazňuje, že 
transparentní a otevřený jednotný trh 
s veřejnými zakázkami v oblasti obrany je 
zásadní nejen pro zajištění těch nejlepších 
dostupných výrobků, ale také největší 
hodnoty v poměru k penězům daňových 
poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 

2. opakuje, že členské státy musí 
bezodkladně zlepšit transparentnost a 
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obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany;

otevřenost svých trhů v oblasti obrany; 
domnívá se, že směrnice 2009/81/ES o
veřejných zakázkách v oblasti obrany a 
bezpečnosti posiluje jednotný trh díky 
zjednodušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek v odvětví obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany;

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany; vyzývá členské státy, aby 
řádně provedly směrnici 2009/81/ES 
(lhůta pro provedení uplynula 21. srpna 
2011);

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 2. opakuje, že pokud členské státy chtějí 
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zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany;

zvýšit konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, musí bezodkladně 
zlepšit transparentnost a otevřenost svých 
trhů v oblasti obrany; domnívá se, že 
směrnice 2009/81/ES o veřejných 
zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti 
posiluje jednotný trh díky zjednodušení 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v odvětví obrany; poukazuje kromě toho 
na to, že společnou bezpečnostní a 
obrannou politiku je nutné dále 
prosazovat a slaďovat, aby bylo možné 
definovat úroveň ambicí evropských 
ozbrojených sil, vyvodit z nich 
odpovídající složení těchto sil a rozdělit 
kapacity mezi členské státy, což napomůže 
standardizaci vybavení a usnadní 
specifikaci oblastí, na něž se má průmysl 
zaměřit;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů zadávání veřejných zakázek –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní způsoby mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními;

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování 
administrativní zátěže a snižování nákladů 
spojených se zadávacími řízeními;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní 
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními;

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní 
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními, přičemž je současně 
třeba zajistit ochranu práv duševního 
vlastnictví a know-how;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní 
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními;

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména elektronické 
zadávání veřejných zakázek, zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní 
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní 
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními;

3. zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obrany mělo 
podporovat větší využívání inovativních 
způsobů provádění zadávacích řízení –
k nimž patří zejména postupy spojené se 
sdružováním požadavků, využívání IKT a 
nastavení pobídek k výzkumu a vývoji –, 
neboť tyto inovativní postupy mohou být 
pro tuto oblast obzvláště vhodné a mohou 
hrát důležitou úlohu při omezování správní 
zátěže a snižování nákladů spojených se 
zadávacími řízeními; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zadávání veřejných 
zakázek v oblasti obrany využívaly 
strategicky a aby zavedly inovativní zásady 
přidělování zakázek založené na konceptu 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, jenž 
zahrnuje sociální, etické a kvalitativní 
aspekty a zohledňuje celý životní cyklus;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že veřejní a jiní zadavatelé 
v oblastech obrany a bezpečnosti by měli 
mít možnost využívat zvláštní postup 
zadávání veřejných zakázek, co se týče 
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smluv, pokud je zapotřebí vyvinout 
inovativní výrobek či službu nebo provést 
inovativní práce a následně nakoupit 
výsledný materiál, služby či práce, které 
nelze zajistit pomocí řešení již dostupných 
na trhu; domnívá se také, že takovýto 
postup by zlepšil fungování vnitřního 
trhu, napomohl by rozvoji evropského 
trhu s obranným vybavením a evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany a podnítil by růst inovativních 
malých a středních podniků; zdůrazňuje, 
že takovýto postup byl již dohodnut 
v revidovaných směrnicích o zadávání
veřejných zakázek a o zadávání zakázek 
na veřejné služby, což veřejným 
zadavatelům umožnilo zakládat 
dlouhodobá inovační partnerství za 
účelem vývoje a následného nákupu 
nových, inovativních výrobků, služeb či 
prací, poskytlo nezbytnou tržní poptávku a 
podnítilo rozvoj inovativních řešení, aniž 
by došlo k uzavření trhu; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby tento vývoj 
zohlednila ve své zprávě o provádění, 
kterou má v souladu se směrnicí o 
zadávání zakázek v oblasti obrany 
(2009/81/ES) předložit do 21. srpna 2016 
Evropskému parlamentu a Radě, a aby 
tuto zprávu doplnila legislativním 
návrhem na změnu směrnice 2009/81/ES, 
jímž by byl pro tyto smlouvy zaveden 
postup inovačních partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly také opatření k odstranění 
zdvojování a nadbytečné kapacity v tomto 
odvětví, a to prostřednictvím posílení 

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly také opatření k odstranění 
zdvojování a nadbytečné kapacity v tomto 
odvětví, a to prostřednictvím posílení 
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spolupráce na vnitřním trhu; zdůrazňuje 
možné přínosy společného zadávání 
veřejných zakázek v podobě úspor 
z rozsahu a interoperability;

spolupráce na vnitřním trhu; zdůrazňuje 
možné přínosy společného zadávání 
veřejných zakázek v podobě úspor 
z rozsahu a interoperability; poukazuje na 
to, že sdílením projektů se sníží náklady a 
umožní dlouhodobé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité, aby veřejné 
finance v odvětví obrany byly vynakládány 
efektivně; vybízí členské státy, aby 
s ohledem na současnou sociální a 
finanční krizi a napjaté veřejné rozpočty 
podrobily veřejné výdaje v oblasti obrany 
důkladnému přezkumu a potenciální 
úspory v tomto odvětví přerozdělily ve 
prospěch veřejných investic do sociální 
ekonomiky a civilního průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že zakázky zadávané 
v oblasti obrany a bezpečnosti jsou často 
z technického hlediska složité; zdůrazňuje, 
že v zájmu usnadnění přeshraničních 
nabídkových řízení je třeba přezkoumávat 
neslučitelné nebo nepřiměřené technické 

5. připomíná, že zakázky zadávané 
v oblasti obrany a bezpečnosti jsou často 
z technického hlediska složité; zdůrazňuje, 
že v zájmu usnadnění přeshraničních 
nabídkových řízení je třeba přezkoumávat 
technické požadavky, aby byly 
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požadavky, aby byly překážky na vnitřním
trhu minimalizovány a pokud možno 
odstraněny;

neslučitelné nebo nepřiměřené požadavky 
představující překážky na jednotném trhu 
minimalizovány a pokud možno 
odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že zakázky zadávané 
v oblasti obrany a bezpečnosti jsou často 
z technického hlediska složité; zdůrazňuje, 
že v zájmu usnadnění přeshraničních 
nabídkových řízení je třeba přezkoumávat 
neslučitelné nebo nepřiměřené technické 
požadavky, aby byly překážky na vnitřním 
trhu minimalizovány a pokud možno 
odstraněny;

5. připomíná, že zakázky zadávané 
v oblasti obrany a bezpečnosti jsou často 
z technického hlediska složité; zdůrazňuje, 
že v zájmu usnadnění přeshraničních 
nabídkových řízení je třeba tam, kde je to 
vhodné, přezkoumávat zbytečné, 
neslučitelné nebo nepřiměřené technické 
požadavky, aby byly překážky na vnitřním 
trhu minimalizovány a pokud možno 
odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že podpora evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany je dalším prvkem směřujícím 
k dotvoření jednotného trhu a že díky ní 
mohou vzniknout udržitelná pracovní 
místa pro občany zaměstnané v obranném 
průmyslu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že liberalizace jiných než 
citlivých vnitrostátních programů, mezi 
něž nepatří jaderná energie a jaderné 
zbraně, komplexní zbraňové systémy a 
komplexní systémy komunikace, detekce a 
technologie stealth, by znamenala větší 
hospodářskou soutěž a nižší ceny, neboť 
by o smlouvy mohly soutěžit společnosti 
působící v oblasti obrany z celé Unie; 
poukazuje na to, že nezmění-li členské 
státy vnitrostátní postupy zadávání 
veřejných zakázek, Komise se bude 
v jiných než citlivých programech muset 
spoléhat na judikaturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby bylo upuštěno od 
nákladných prestižních vojenských 
projektů, a vyzývá členské státy, aby 
podporovaly především vývoj výrobků, 
které zajišťují ochranu a bezpečnost 
vojáků v poli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že specifické, někdy 
dokonce zbytečné technické požadavky 
obsažené ve výzvách k podávání nabídek 
jsou zvlášť zacíleny na to, aby vyloučily 
zahraniční společnosti a zvýšily tak 
finanční a technické schopnosti 
vnitrostátního obranného průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že se dosud neprokázalo, 
že by dodatečné formality tento efekt 
v odvětví obranného průmyslu omezily, 
naopak jej spíše posílily, způsobily vyšší 
související náklady a prodloužily lhůty pro 
smluvní strany, čímž v důsledku omezily 
konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. dochází k závěru, že podle vývoje 
v Libyi, Mali a Sýrii a navzdory existenci 
společné bezpečnostní a obranné politiky 
mají svrchované státy zjevně sklon mít 
v oblasti obrany své suverénní zájmy, 
tudíž se snaží o co největší suverenitu také 
svého technologického know-how a 
obranného průmyslu; vyzývá Komisi, aby 
tyto důležité aspekty vzala v úvahu, až 
bude za účelem účinného zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
obranného průmyslu navrhovat nové 
formality nebo rušit ty stávající;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že pro malé a střední 
podniky, které chtějí zvětšit svůj podíl na 
evropském trhu v oblasti obrany, je 
překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, 
že pro malé a střední podniky je důležitá 
možnost podílet se na procesu vytváření 
produktů v odvětví obranného vybavení; 
naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala
další návrhy na usnadnění jejich přístupu 
k evropskému obrannému průmyslu;

7. konstatuje, že pro malé a střední 
podniky, které chtějí uvádět své výrobky 
na evropský trh v oblasti obrany, je 
překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, 
že pro malé a střední podniky je důležitá 
možnost přispívat k vytváření produktů 
v odvětví obranného vybavení; naléhavě 
proto vyzývá Komisi, aby představila další 
návrhy na usnadnění jejich přístupu 
k evropskému obrannému průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Olle Schmidt
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že pro malé a střední 
podniky, které chtějí zvětšit svůj podíl na 
evropském trhu v oblasti obrany, je 
překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, 
že pro malé a střední podniky je důležitá 
možnost podílet se na procesu vytváření 
produktů v odvětví obranného vybavení; 
naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala 
další návrhy na usnadnění jejich přístupu 
k evropskému obrannému průmyslu;

7. konstatuje, že pro malé a střední 
podniky, které chtějí zvětšit svůj podíl na 
evropském trhu v oblasti obrany, je 
překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, 
že pro malé a střední podniky je důležitá 
možnost podílet se na procesu vytváření 
produktů v odvětví obranného vybavení, a 
to jak vojenského vybavení, tak 
nemateriálních produktů, jako jsou 
software a technologie; naléhavě proto 
vyzývá Komisi, aby přijala další návrhy na 
usnadnění jejich přístupu k evropskému 
obrannému průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že pro malé a střední 
podniky, které chtějí zvětšit svůj podíl na 
evropském trhu v oblasti obrany, je 
překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, 
že pro malé a střední podniky je důležitá 
možnost podílet se na procesu vytváření 
produktů v odvětví obranného vybavení; 
naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala 
další návrhy na usnadnění jejich přístupu 
k evropskému obrannému průmyslu;

7. konstatuje, že pro malé a střední 
podniky, které chtějí zvětšit svůj podíl na 
evropském trhu v oblasti obrany, je 
překážkou jeho roztříštěnost; zdůrazňuje, 
že pro malé a střední podniky je důležitá 
možnost podílet se na procesu vytváření 
produktů v odvětví obranného vybavení; 
naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala 
další návrhy na usnadnění jejich přístupu 
k evropskému obrannému průmyslu; 
zdůrazňuje, že vytváření dalších unijních 
norem a osvědčení by mohlo mít zničující 
účinek na konkurenceschopnost malých a 
středních podniků, neboť ty často nejsou 
schopny investovat několik let dopředu a 
již nyní existuje tendence, kdy náklady na 
kvalifikaci a certifikaci představují u 
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nových výrobků v oblasti obrany 
významnou částku z celkových nákladů 
na vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. naléhavě žádá členské státy, aby 
podněcovaly spolupráci mezi předními 
společnostmi a univerzitami působícími 
v oblasti obrany; zdůrazňuje, že 
prostřednictvím této spolupráce lze rozšířit 
univerzitní znalostní základnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
napomáhaly snahám o využití technologií 
a inovací pocházejících z obranného 
průmyslu pro nevojenské účely a k výrobě 
civilních produktů a aplikací, s cílem 
posílit technologicky vyspělá odvětví na 
vnitřním trhu;

Or. en



AM\1003023CS.doc 19/20 PE519.497v01-00

CS

Pozměňovací návrh 31
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že v členských státech je 
zapotřebí více financovat výzkum a vývoj, 
aby bylo možné v oblasti obrany účinně 
soupeřit s výrobci ze třetích zemí; 
konstatuje, že inovace a technologický 
vývoj mohou přinést zlepšení i v jiných 
oblastech lidského života;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise ve svém sdělení ze dne 24. 
července 2013 s názvem „Směrem ke 
konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu 
odvětví obrany a bezpečnosti“1 klade tak 
velký důraz na programy pracovní 
flexibility coby vhodnou reakci na 
strukturální změny v odvětví obrany; 
namísto toho upozorňuje na zhodnocení 
možných hospodářských pobídek, jimiž by 
byla podporována přeměna nadbytečných 
kapacit vojenského průmyslu na civilní 
výrobu;
____________________________
1 COM(2013)0542 final.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vzájemně spolupracovaly za účelem 
zajištění kybernetické bezpečnosti jako 
nedílné součásti odvětví obrany.

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vzájemně spolupracovaly za účelem 
zajištění kybernetické bezpečnosti jako 
jednoho z hlavních pilířů obranné a 
bezpečnostní strategie; současně 
připomíná, že vzhledem ke globálnímu 
rozměru internetu je ve stále větší míře 
ohrožen digitální vnitřní trh a důrazný a 
koordinovaný přístup by mohl přispět 
k boji proti hrozbám, například pro 
bezpečnost transakcí, které důvěru 
spotřebitelů v digitální trh závažným 
způsobem podrývají.

Or. en


