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Τροπολογία 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η πρόσφατη οικονομική 
ύφεση έχει οδηγήσει σε μια σειρά 
μειώσεων στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς της πλειοψηφίας των
κρατών μελών·

1. επισημαίνει ότι η πρόσφατη οικονομική 
ύφεση έχει οδηγήσει σε μια σειρά 
μειώσεων στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς πολλών κρατών μελών· 
θεωρεί ότι η τρέχουσα κρίση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, 
δεδομένου ότι μπορεί να δώσει ώθηση 
στην εφαρμογή φιλόδοξων και εκκρεμών 
μεταρρυθμίσεων και στην καλύτερη 
αξιοποίηση των συνεργειών·

Or. en

Τροπολογία 2
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
παρέχει ασφάλεια στους πολίτες της και 
να στηρίζει τη δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου στις γειτονικές της χώρες και 
πέρα από αυτές· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο 
στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
να επεκταθεί η κοινή αμυντική πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 3
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τα επίπεδα διαφάνειας όσον 
αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται 
για τις κρατικές ενισχύσεις και τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας, τόσο ενώπιον των ευρωπαϊκών 
αρχών και οργανισμών όσο και ενώπιον 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 4
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει την παράδοση της 
Ένωσης ως μη στρατιωτικής δύναμης σε 
παγκόσμιο επίπεδο· επαναλαμβάνει, ως 
εκ τούτου, ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία θα πρέπει να εστιάζει 
πρωτίστως στη ζήτηση της εσωτερικής 
αγοράς· αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την αύξηση του εμπορίου όπλων και 
αμυντικού εξοπλισμού από την Ένωση 
προς ασταθείς περιοχές του κόμσου με 
απολυταρχικά καθεστώτα· σημειώνει ότι 
οι εν λόγω εμπορικές πρακτικές ενδέχεται 
να μην συμβάλλουν στην ασφάλεια των 
πολιτών των περιοχών στις οποίες 
πωλούνται τα όπλα και ο αμυντικός 
εξοπλισμός από την Ένωση, αλλά ούτε 
και στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια 
ασφάλεια· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση σε διεθνή φόρα με 
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σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στις 
διεθνείς αγορές δημοσίων συμβάσεων 
στον τομέα της άμυνας, ώστε να αυξηθεί 
η δυνατότητα ελέγχου των παγκόσμιων 
εμπορικών ροών στον τομέα των 
εξοπλισμών·

Or. en

Τροπολογία 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και να ενισχύσουν τον ανοικτό 
χαρακτήρα των αγορών στον τομέα της 
άμυνας· θεωρεί ότι η οδηγία 2009/81/ΕΚ 
για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της 
ασφάλειας ενισχύει την ενιαία αγορά με 
τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των 
κανόνων για τις προμήθειες στον τομέα 
της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 6
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
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πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας, όπου 
απαιτείται, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη 
την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των 
δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της 
άμυνας σε σχέση με διεθνείς αποστολές 
που έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
βελτιστοποιημένων προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 7
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα 
των αγορών στον τομέα της άμυνας·
θεωρεί ότι η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της 
ασφάλειας ενισχύει την ενιαία αγορά με 
τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των 
κανόνων για τις προμήθειες στον τομέα 
της άμυνας·

2. υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη καταβληθεί 
σημαντικές προσπάθειες για την 
ενθάρρυνση του εμπορίου εντός της 
Ένωσης στον τομέα της άμυνας· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως την οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της 
άμυνας και σε ευαίσθητους τομείς της 
ασφάλειας προκειμένου να ενισχυθεί η 
ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας και να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·
τονίζει ότι μια διαφανής και ανοικτή 
ενιαία αγορά δημοσίων συμβάσεων στον 
τομέα της άμυνας είναι ζωτικής 
σημασίας για την εξασφάλιση όχι μόνο 
των βέλτιστων διαθέσιμων προϊόντων 
αλλά και της μέγιστης αποδοτικότητας 
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της δαπάνης για τους φορολογούμενους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 8
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
επειγόντως να βελτιώσουν τη διαφάνεια 
και τον ανοικτό χαρακτήρα των αγορών 
στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι η 
οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 9
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 



PE519.497v01-00 8/22 AM\1003023EL.doc

EL

ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας· καλεί 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθώς την 
οδηγία 2009/81/ΕΚ (η προθεσμία για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο λήγει στις 21 
Αυγούστου 2011)·

Or. en

Τροπολογία 10
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας·

2. υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας, τα κράτη μέλη 
πρέπει επειγόντως να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα των 
αγορών στον τομέα της άμυνας· θεωρεί ότι 
η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και σε 
ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας ενισχύει 
την ενιαία αγορά με τον περιορισμό της 
πολυπλοκότητας των κανόνων για τις 
προμήθειες στον τομέα της άμυνας· 
επισημαίνει επιπλέον ότι η κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας πρέπει να 
προωθηθεί και να συγχρονιστεί 
περαιτέρω προκειμένου να προσδιοριστεί 
ο βαθμός φιλοδοξίας των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, να διαμορφωθεί 
αντίστοιχη σύνθεση δυνάμεων και να 
κατανεμηθούν οι ικανότητες μεταξύ των 
κρατών μελών, διευκολύνοντας κατά τον 
τρόπο αυτόν την τυποποίηση του 
αμυντικού εξοπλισμού και τον καθορισμό 
των σημείων εστίασης της βιομηχανίας·

Or. en
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Τροπολογία 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων·

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 12
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 
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ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων·

ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων, ενώ παράλληλα 
πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και της τεχνογνωσίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων·

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και 
των προ-εμπορικών δημόσιων 
συμβάσεων καθώς και των συμβάσεων 
που σχετίζονται με τη θέσπιση κινήτρων 
για την έρευνα και ανάπτυξη– στο πλαίσιο 
των δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της 
άμυνας, καθώς ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες για τον τομέα αυτόν και 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη μείωση του διοικητικού φόρτου 
και του κόστους που σχετίζεται με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 14
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων·

3. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων τεχνικών 
δημόσιων συμβάσεων –
συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων 
σχετίζονται με τη συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, τη χρήση των ΤΠΕ και τη 
θέσπιση κινήτρων για την έρευνα και 
ανάπτυξη– στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς 
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 
για τον τομέα αυτόν και μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κατά τρόπο 
στρατηγικό τις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της άμυνας και να εφαρμόσουν 
καινοτόμες αρχές ανάθεσης που θα 
βασίζονται στο κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, συμπεριλαμβάνοντας 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, 
δεοντολογικές και ποιοτικές διαστάσεις 
καθώς και μια προσέγγιση με βάση τον 
κύκλο ζωής·

Or. en

Τροπολογία 15
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς στον τομέα της 
άμυνας και της ασφάλειας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε μια ειδική διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων όταν 
υφίσταται ανάγκη για την ανάπτυξη ενός 
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καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας ή 
καινοτόμων εργασιών και τη 
συνακόλουθη αγορά των προϊόντων, των 
υπηρεσιών και των έργων που 
προκύπτουν από την εν λόγω διαδικασία, 
η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από 
τις ήδη υπάρχουσες λύσεις στην αγορά· 
θεωρεί, επίσης, ότι η εν λόγω διαδικασία 
θα ενίσχυε τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού 
εξοπλισμού και μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας, καθώς και την 
ανάπτυξη των καινοτόμων ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των οδηγιών για τις 
κλασικές δημόσιες συμβάσεις και για τις 
συμβάσεις των φορέων κοινής ωφελείας, 
έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εν λόγω 
διαδικασία, γεγονός που επιτρέπει στις 
αναθέτουσες αρχές να αναπτύσσουν 
μακροχρόνιες συμπράξεις καινοτομίας 
για την ανάπτυξη και τη συνακόλουθη 
αγορά νέων, καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και εργασιών, δίνοντας την 
απαραίτητη ώθηση στην αγορά και 
παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων χωρίς να 
στεγανοποιείται η αγορά· καλεί, συνεπώς, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λάβει 
υπόψη τις εν λόγω εξελίξεις στο πλαίσιο 
της έκθεσης εφαρμογής που πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έως τις 21 Αυγούστου 
2016 βάσει της οδηγίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στον τομέα της άμυνας 
(οδηγία 2009/81/ΕΚ) και να συνοδεύσει 
την εν λόγω έκθεση με νομοθετική 
πρόταση για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/81/ΕΚ και τη θέσπιση της 
διαδικασίας των συμπράξεων 
καινοτομίας για τις εν λόγω συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Olle Schmidt
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την αποτροπή των επικαλύψεων 
και της πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας στον τομέα μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας στην 
εσωτερική αγορά· επισημαίνει τα εν 
δυνάμει οφέλη των κοινών προμηθειών 
όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας και 
τη διαλειτουργικότητα·

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την αποτροπή των επικαλύψεων 
και της πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας στον τομέα μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας στην 
εσωτερική αγορά· επισημαίνει τα εν 
δυνάμει οφέλη των κοινών προμηθειών 
όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας και 
τη διαλειτουργικότητα· επισημαίνει ότι τα 
κοινά έργα θα μειώσουν το κόστος και θα 
παράσχουν τη δυνατότητα για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει τη σημασία της 
αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών 
στον τομέα της άμυνας· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της τρέχουσας 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και 
των πιέσεων που ασκούνται στα δημόσια 
οικονομικά, να ελέγξουν τις δημόσιες 
δαπάνες στον τομέα της άμυνας και να 
αναδιανείμουν τους πόρους που μπορούν 
να εξοικονομηθούν από τον τομέα της 
άμυνας σε δημόσιες επενδύσεις σε 
κοινωνικές οικονομίες και μη 
στρατιωτικές βιομηχανίες·

Or. en
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Τροπολογία 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις που 
συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας είναι συχνά περίπλοκες από 
τεχνική άποψη· τονίζει ότι προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή υποβολή 
προσφορών, πρέπει να αναθεωρηθούν 
ασυμβίβαστες ή δυσανάλογες τεχνικές 
απαιτήσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και, 
όπου είναι δυνατό, να εξαλειφθούν οι 
φραγμοί στην εσωτερικοί αγορά·

5. υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις που 
συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας είναι συχνά περίπλοκες από 
τεχνική άποψη· τονίζει ότι προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή υποβολή 
προσφορών, πρέπει να αναθεωρηθούν οι
τεχνικές απαιτήσεις, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν και, όπου είναι δυνατό, 
να εξαλειφθούν ασυμβίβαστες ή 
δυσανάλογες απαιτήσεις που συνιστούν 
φραγμούς για την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 19
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις που 
συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας είναι συχνά περίπλοκες από 
τεχνική άποψη· τονίζει ότι προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή υποβολή 
προσφορών, πρέπει να αναθεωρηθούν 
ασυμβίβαστες ή δυσανάλογες τεχνικές 
απαιτήσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και, 
όπου είναι δυνατό, να εξαλειφθούν οι 
φραγμοί στην εσωτερικοί αγορά·

5. υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις που 
συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας είναι συχνά περίπλοκες από 
τεχνική άποψη· τονίζει ότι προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή υποβολή 
προσφορών, πρέπει να αναθεωρηθούν, 
όπου απαιτείται, περιττές, ασυμβίβαστες 
ή δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις, ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν και, όπου είναι 
δυνατό, να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η προώθηση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας αποτελεί ένα ακόμη βήμα 
προόδου προς την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς και μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
εργασίας για τους πολίτες που 
απασχολούνται στον τομέα της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 21
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η ελευθέρωση μη 
ευαίσθητων εθνικών προγραμμάτων που 
δεν περιλαμβάνουν πυρηνική ενέργεια και 
όπλα, πολύπλοκα οπλικά συστήματα ή 
πολύπλοκα συστήματα επικοινωνίας και 
ανίχνευσης και συστήματα stealth θα 
συνέβαλε στην αύξηση του ανταγωνισμού 
και στη μείωση των τιμών, καθώς θα 
δινόταν η ευκαιρία στις εταιρείες στον 
τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την 
Ένωση να ανταγωνίζονται για τη σύναψη 
συμβάσεων· επισημαίνει ότι, εάν τα 
κράτη μέλη δεν αλλάξουν τις εθνικές 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
βασίζεται στη νομολογία για τα μη 
ευαίσθητα προγράμματα·
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Or. en

Τροπολογία 22
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί τη διακοπή δαπανηρών 
στρατιωτικών έργων προβολής και καλεί 
τα κράτη μέλη να στηρίξουν ιδίως την 
ανάπτυξη προϊόντων που διασφαλίζουν 
την προστασία και την ασφάλεια των 
στρατιωτών στο πεδίο της μάχης·

Or. en

Τροπολογία 23
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι, ορισμένες ειδικές, και 
ενίοτε άσκοπες, τεχνικές απαιτήσεις σε 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
αποσκοπούν κυρίως στον αποκλεισμό 
ξένων εταιρειών, με στόχο την ενίσχυση 
των οικονομικών και τεχνικών 
ικανοτήτων της εθνικής αμυντικής 
βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Franz Obermayr
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει ότι μέχρι στιγμής έχει 
αποδειχθεί ότι οι πρόσθετες τυπικές 
απαιτήσεις δεν περιορίζουν την 
παράμετρο αυτή στον τομέα της 
αμυντικής βιομηχανίας αλλά την 
επιτείνουν και αυξάνουν το σχετικό 
κόστος και τον χρόνο που δαπανούν τα 
συμβαλλόμενα μέρη, μειώνοντας 
ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 25
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. συμπεραίνει ότι είναι σαφές ότι, 
δεδομένων των εξελίξεων στη Λιβύη, στο 
Μάλι και στη Συρία και παρά την 
υφιστάμενη κοινή πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας, τα κυρίαρχα έθνη τείνουν να 
έχουν εθνικά αμυντικά συμφέροντα και, 
συνεπώς, να προστατεύουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο τον εθνικό 
χαρακτήρα της τεχνολογικής τους 
τεχνογνωσίας και της αμυντικής τους 
βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη αυτές τις σημαντικές πτυχές 
για την πρόταση νέων ή την κατάργηση 
υφιστάμενων τυπικών απαιτήσεων με 
στόχο την πραγματική αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αμυντικής βιομηχανίας·

Or. en
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Τροπολογία 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του 
μεριδίου των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται δυνατότητες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στη 
διαδικασία δημιουργίας προϊόντων 
αμυντικού εξοπλισμού· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να εγκρίνει
περαιτέρω προτάσεις για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία·

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για τη διάθεση των 
προϊόντων των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται δυνατότητες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να συμβάλλουν 
στη δημιουργία προϊόντων αμυντικού 
εξοπλισμού· παροτρύνει, κατά συνέπεια, 
την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω 
προτάσεις για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 27
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του 
μεριδίου των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται δυνατότητες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στη 
διαδικασία δημιουργίας προϊόντων 
αμυντικού εξοπλισμού· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να εγκρίνει 

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του 
μεριδίου των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται δυνατότητες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στη 
διαδικασία δημιουργίας προϊόντων 
αμυντικού εξοπλισμού, τόσο 
στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και άυλων 
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περαιτέρω προτάσεις για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία·

στοιχείων, όπως το λογισμικό και η 
τεχνολογία· παροτρύνει, κατά συνέπεια, 
την Επιτροπή να εγκρίνει περαιτέρω 
προτάσεις για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 28
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του 
μεριδίου των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται δυνατότητες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στη 
διαδικασία δημιουργίας προϊόντων 
αμυντικού εξοπλισμού· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να εγκρίνει 
περαιτέρω προτάσεις για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία·

7. σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 
αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση του 
μεριδίου των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχονται δυνατότητες στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για συμμετοχή στη 
διαδικασία δημιουργίας προϊόντων 
αμυντικού εξοπλισμού· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να εγκρίνει 
περαιτέρω προτάσεις για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία· τονίζει ότι η 
δημιουργία πρόσθετων ενωσιακών 
προτύπων και πιστοποιήσεων μπορεί να 
αποβεί εις βάρος της ανταγωνιστικότητας 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
δεδομένου ότι συχνά δεν έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιούν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και το 
κόστος της αξιολόγησης και της 
πιστοποίησης ήδη στις περισσότερες 
περιπτώσεις αποτελεί σημαντικό μέρος 
του συνόλου των δαπανών για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων άμυνας·

Or. en
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Τροπολογία 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καλλιεργήσουν το πνεύμα της 
συνεργασίας μεταξύ των μεγαλύτερων 
εταιρειών στον τομέα της άμυνας και των 
πανεπιστημίων· τονίζει ότι η βάση 
γνώσεων των πανεπιστημίων μπορεί να 
διευρυνθεί μέσω της συνεργασίας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 30
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν τις 
προσπάθειες αξιοποίησης των 
τεχνολογιών και της καινοτομίας που 
προέρχονται από την αμυντική 
βιομηχανία για μη στρατιωτικούς 
σκοπούς και την παραγωγή μη 
στρατιωτικών προϊόντων και εφαρμογών 
με στόχο την ενίσχυση των βιομηχανιών 
υψηλής τεχνολογίας εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 31
Adam Bielan
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη για αύξηση της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
ανάπτυξης στα κράτη μέλη με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
με τους κατασκευαστές τρίτων χωρών 
στον τομέα της άμυνας· σημειώνει ότι η 
καινοτομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις 
μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις και σε 
άλλους τομείς της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 32
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει τη λύπη του για την έντονη 
έμφαση που δίδεται στο πλαίσιο της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής της 24ης 
Ιουλίου 2013 με τίτλο «Μετάβαση προς 
έναν ανταγωνιστικότερο και 
αποδοτικότερο τομέα άμυνας και 
ασφάλειας», στα συστήματα ευέλικτης 
εργασίας ως κατάλληλης λύσης για την 
εισαγωγή διαρθρωτικών αλλαγών στην 
αμυντική βιομηχανία· αντ’ αυτού, εφιστά 
την προσοχή στην αξιολόγηση πιθανών 
οικονομικών κινήτρων για τη μετατροπή 
της πλεονάζουσας στρατιωτικής-
βιομηχανικής ικανότητας σε παραγωγή 
ειδών που προορίζονται για μη 
στρατιωτική χρήση·
____________________________
1COM(2013) 542 τελικό.
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Τροπολογία 33
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν μεταξύ τους για να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, ως αναπόσπαστο τμήμα 
του αμυντικού τομέα.

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν μεταξύ τους για να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, η οποία συνιστά έναν από 
τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
για την άμυνα και την ασφάλεια· 
υπενθυμίζει παράλληλα ότι, δεδομένης 
της παγκόσμιας διάστασης του 
διαδικτύου, η εσωτερική ψηφιακή αγορά 
αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους 
ασφάλειας και ότι μια ισχυρή και 
συντονισμένη προσέγγιση θα μπορούσε να 
συμβάλει στην καταπολέμηση απειλών, 
όπως εκείνων που αφορούν την ασφάλεια 
των συναλλαγών και οι οποίες 
υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ψηφιακή αγορά.

Or. en


