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Muudatusettepanek 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et hiljutise 
majanduslanguse tõttu on enamikus
liikmesriikides kaitse-eelarveid kärbitud;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et hiljutise 
majanduslanguse tõttu on paljudes
liikmesriikides kaitse-eelarveid kärbitud; 
on seisukohal, et praegust kriisi saab 
kasutada võimalusena arendada liidu 
integreeritud kaitsepoliitikat, sest see võib 
anda tõuke laiahaardeliste ja 
väljapaistvate reformide elluviimiseks 
ning sünergia paremaks ärakasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. usub, et liit peaks tagama oma 
kodanike julgeoleku ja toetama 
demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki 
oma naaberriikides ja kaugemal; on siiski 
seisukohal, et seda on võimalik teha ilma 
ühist kaitsepoliitikat laiendamata;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Evelyne Gebhardt
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Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
suurendaksid kaitsesektoris riigiabi ja 
hanketavadega seotud läbipaistvust nii 
Euroopa ametiasutuste ja ametite kui ka 
üldsuse jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde liidu traditsiooni olla 
ülemaailmsetes küsimustes tsiviiljõud; 
kordab seepärast, et Euroopa 
kaitsetööstus peaks esmajoones 
keskenduma nõudlusele siseturul; taunib 
sellega seoses asjaolu, et liidust pärit 
relvade ja kaitsevarustusega kauplemine 
maailma ebastabiilsete piirkondade 
autokraatlike režiimidega on kasvanud; 
märgib, et need kaubandustavad ei pruugi 
aidata kaasa kodanike julgeolekule liidust 
relvi ja kaitsevarustust saavates 
piirkondades ega ka Euroopa ja 
ülemaailmsetele julgeolekukaalutlustele; 
nõuab, et liikmesriigid tegutseksid 
rahvusvahelistel foorumitel 
rahvusvaheliste kaitsealaste hangete 
turgude suurema läbipaistvuse nimel, et 
suurendada relvastusvaldkonna 
ülemaailmsete kaubandusvoogude 
kontrollitavust;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja suurendama nende avatust; on 
seisukohal, et kaitse- ja tundlikke 
julgeolekuhankeid käsitlev direktiiv 
2009/81/EÜ tugevdab ühtset turgu, 
vähendades hanke-eeskirjade keerukust 
kaitsesektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades vajaduse korral hanke-
eeskirjade keerukust kaitsesektoris, võttes 
samas arvesse kaitsealaste hangete aina 
suuremat keerukust seoses 
rahvusvaheliste missioonidega, mis toob 
kaasa optimeeritud tehnilised nõuded;

Or. en



PE519.497v01-00 6/20 AM\1003023ET.doc

ET

Muudatusettepanek 7
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude 
läbipaistvust ja avatust; on seisukohal, et
kaitse- ja tundlikke julgeolekuhankeid 
käsitlev direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab
ühtset turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

2. tuletab meelde, et liidusisese 
kaubanduse ergutamiseks kaitsesektoris 
on tehtud juba suuri jõupingutusi;
seepärast kutsub liikmesriike üles 
rakendama täiel määral kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlevat 
direktiivi 2009/81/EÜ, et tugevdada ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris, ja suurendada 
Euroopa kaitsesektori konkurentsivõimet;
rõhutab, et läbipaistev ja avatud 
kaitsealaste hangete ühtne turg on 
äärmiselt tähtis nii selleks, et tagada 
parimad kättesaadavad tooted kui ka 
parim kvaliteet maksumaksja raha eest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

2. tuletab meelde, et liikmesriigid peavad 
kiiresti parandama oma kaitseturgude 
läbipaistvust ja avatust; on seisukohal, et 
kaitse- ja tundlikke julgeolekuhankeid 
käsitlev direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab 
ühtset turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris; kutsub 
liikmesriike üles rakendama õigesti 
direktiivi 2009/81/EÜ (ülevõtmise 
tähtpäev 21. august 2011);

Or. en

Muudatusettepanek 10
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris;

2. tuletab meelde, et Euroopa 
kaitsetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks peavad liikmesriigid kiiresti 
parandama oma kaitseturgude läbipaistvust 
ja avatust; on seisukohal, et kaitse- ja 
tundlikke julgeolekuhankeid käsitlev 
direktiiv 2009/81/EÜ tugevdab ühtset 
turgu, vähendades hanke-eeskirjade 
keerukust kaitsesektoris; lisaks osutab, et 
ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat tuleb
veelgi rohkem edendada ja ühtlustada 
eesmärgiga määratleda Euroopa 
relvajõudude püüdluste ulatus, teha 
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järeldused vastava jõudude koosseisu 
kohta ning jaotada võimed liikmesriikide 
seas, hõlbustades nii varustuse 
standardimist ja tööstusalaste fookuste 
täpsustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
selliste, mis puudutavad nõudmiste 
ühendamist, info- ja sidetehnoloogia 
kasutamist ning stiimulite loomist teadus-
ja arendustegevuseks, kuna need võivad 
sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad 
olla oluliseks abiks hankemenetlustega 
seotud halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 12
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
selliste, mis puudutavad nõudmiste 
ühendamist, info- ja sidetehnoloogia 
kasutamist ning stiimulite loomist teadus-

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
selliste, mis puudutavad nõudmiste 
ühendamist, info- ja sidetehnoloogia 
kasutamist ning stiimulite loomist teadus-
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ja arendustegevuseks, kuna need võivad 
sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad 
olla oluliseks abiks hankemenetlustega 
seotud halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel;

ja arendustegevuseks, kuna need võivad 
sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad 
olla oluliseks abiks hankemenetlustega 
seotud halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel, samal ajal on vaja tagada 
intellektuaalomandi õiguste ja oskusteabe 
kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
selliste, mis puudutavad nõudmiste 
ühendamist, info- ja sidetehnoloogia 
kasutamist ning stiimulite loomist teadus-
ja arendustegevuseks, kuna need võivad 
sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad 
olla oluliseks abiks hankemenetlustega 
seotud halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel;

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
e-riigihankeid ja kommertskasutusele 
eelnevaid hankeid, samuti stiimulite 
loomist teadus- ja arendustegevuseks, kuna 
need võivad sellesse valdkonda eriti sobida 
ning võivad olla oluliseks abiks 
hankemenetlustega seotud halduskoormuse 
ja kulude vähendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
selliste, mis puudutavad nõudmiste 

3. rõhutab, et tuleks soodustada 
innovaatiliste hankemeetodite laiemat 
kasutamist kaitsealastes riigihangetes, eriti 
selliste, mis puudutavad nõudmiste 
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ühendamist, info- ja sidetehnoloogia 
kasutamist ning stiimulite loomist teadus-
ja arendustegevuseks, kuna need võivad 
sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad 
olla oluliseks abiks hankemenetlustega 
seotud halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel;

ühendamist, info- ja sidetehnoloogia 
kasutamist ning stiimulite loomist teadus-
ja arendustegevuseks, kuna need võivad 
sellesse valdkonda eriti sobida ning võivad 
olla oluliseks abiks hankemenetlustega 
seotud halduskoormuse ja kulude 
vähendamisel; palub liikmesriikidel 
tungivalt kasutada strateegiliselt ära 
kaitsealaseid riigihankeid ning rakendada 
innovaatilisi lepingusõlmimise 
põhimõtteid, mis tuginevad 
keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, eetilisi ja 
kvaliteediaspekte ning olelusringi 
arvestavat käsitust hõlmavale 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
ideele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna hankijatel peaks 
olema võimalus rakendada konkreetset 
hankemenetlust lepingute puhul, kus on 
vaja arendada välja innovatiivne toode, 
teenus või ehitustööd ning osta 
tulemuseks olevad asjad, teenused või 
ehitustööd, mida ei saa teha turul juba 
olemasolevate lahendustega; on lisaks 
seisukohal, et selline menetlus parandaks 
siseturu toimimist ja Euroopa 
kaitsevarustuse turu arengut, Euroopa 
kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku
baasi ning soodustaks innovaatiliste 
VKEde kasvu; rõhutab, et sellise 
menetluse suhtes on juba lepitud kokku 
läbivaadatud klassikalisi ja 
kommunaalteenuste hankeid käsitlevates 
direktiivides, võimaldades avaliku sektori 



AM\1003023ET.doc 11/20 PE519.497v01-00

ET

hankijatel luua pikaajalisi 
innovatsioonipartnerlusi uute 
innovatiivsete toodete, teenuste või 
ehitustööde väljaarendamiseks ja 
hilisemaks ostmiseks, mille puhul 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveerib turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist; 
seepärast kutsub komisjoni üles võtma 
neid samme arvesse kaitsevaldkonna 
riigihangete direktiivi (direktiiv 
2009/81/EÜ) kohases rakendamise 
aruandes Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, mis tuleb esitada 21. augustiks 
2016, ning lisama sellele aruandele 
seadusandliku ettepaneku muuta 
direktiivi 2009/81/EÜ, kehtestades nende 
lepingute jaoks innovatsioonipartnerluste 
menetluse;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid 
samuti meetmeid, et kaotada dubleerimine 
ja ülevõimsus selles sektoris, ja 
suurendaksid selleks siseturul tehtavat 
koostööd; rõhutab ühishangete võimalikke 
eeliseid mastaabisäästu ja koostalitusvõime 
osas;

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid 
samuti meetmeid, et kaotada dubleerimine 
ja ülevõimsus selles sektoris, ja 
suurendaksid selleks siseturul tehtavat 
koostööd; rõhutab ühishangete võimalikke 
eeliseid mastaabisäästu ja koostalitusvõime 
osas; juhib tähelepanu asjaolule, et ühised 
projektid vähendavad kulusid ja 
võimaldavad pikaajalisi investeeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Evelyne Gebhardt
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. toonitab, kui olulised on tõhusad 
avaliku sektori kulutused kaitsesektoris; 
soovitab liikmesriikidel praeguse 
sotsiaalse ja majandusliku kriisi ja surve 
all oleva rahanduse tingimustes 
kontrollida avaliku sektori kaitsekulutusi 
ja suunata võimalik kokkuhoid 
kaitsesektoris ümber sotsiaalmajandusse 
ja tsiviiltööstusesse tehtavatesse avaliku 
sektori investeeringutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna lepingud on tihti 
tehniliselt keerukad; rõhutab, et piiriülese 
pakkumise hõlbustamiseks tuleks läbi 
vaadata kokkusobimatud või 
ebaproportsionaalsed tehnilised nõuded, et 
siseturu takistusi vähendada ja need
võimaluse korral kaotada;

5. tuletab meelde, et kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna lepingud on tihti 
tehniliselt keerukad; rõhutab, et piiriülese 
pakkumise hõlbustamiseks tuleks läbi 
vaadata tehnilised nõuded, et vähendada 
ühtset turgu takistavaid kokkusobimatuid 
või ebaproportsionaalseid nõudeid ja need 
võimaluse korral kaotada;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna lepingud on tihti 
tehniliselt keerukad; rõhutab, et piiriülese 
pakkumise hõlbustamiseks tuleks läbi 
vaadata kokkusobimatud või 
ebaproportsionaalsed tehnilised nõuded, et 
siseturu takistusi vähendada ja need 
võimaluse korral kaotada;

5. tuletab meelde, et kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonna lepingud on tihti 
tehniliselt keerukad; rõhutab, et piiriülese 
pakkumise hõlbustamiseks tuleks – kui see 
on asjakohane – läbi vaadata tarbetud, 
kokkusobimatud või ebaproportsionaalsed 
tehnilised nõuded, et siseturu takistusi 
vähendada ja need võimaluse korral 
kaotada;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi 
edendamine on edasine samm ühtse turu 
lõpuleviimise poole ning võib luua 
kaitsetööstuses töötavate inimeste jaoks 
jätkusuutlikke töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et tuumaenergiat ega relvi, 
keerulisi relvasüsteeme või keerulisi side-, 
tuvastus- ja varjamissüsteeme 
mittehõlmavate mittetundlike riiklike 
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programmide liberaliseerimine 
suurendaks konkurentsi ja pakuks 
madalamaid hindu, sest kaitsevaldkonna 
ettevõtted kõikjal liidus võivad lepingute 
nimel konkureerida; osutab, et kui 
liikmesriigid ei muuda riiklikke 
hankemenetlusi, peab komisjon tuginema 
mittetundlike programmide 
kohtupraktikale;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab, et loobutaks kulukatest 
sõjalistest prestiižiprojektidest ja kutsub 
liikmesriike üles toetama eriti selliste 
toodete arendamist, mis tagavad 
lahinguväljal olevate sõdurite kaitse ja 
ohutuse;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. osutab, et spetsiifiliste, vahel isegi 
kasutute tehniliste nõudmistega 
pakkumiskutsetes püütakse eeskätt 
välistada välisettevõtteid, et suurendada 
riikliku kaitsetööstuse finantsilist ja 
tehnilist võimsust;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et kaitsetööstuses ei ole 
täiendavad vorminõuded seni seda mõju 
kahandanud, vaid pigem suurendanud, 
nagu ka kaasnevaid kulusid ja aega 
lepinguosaliste jaoks, vähendades seega 
tõhusalt Euroopa kaitsetööstuse 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. teeb järelduse, et Liibüa, Mali ja 
Süüria sündmuste põhjal ning vaatamata 
olemasolevale ühisele julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikale kipuvad suveräänsetel 
riikidel ilmselgelt olema suveräänsed 
kaitsealased huvid ja sellest tulenevalt 
hoiavad nad ka oma tehnoloogilise 
oskusteabe ja kaitsetööstuse nii 
suveräänse kui võimalik; kutsub 
komisjoni üles võtma neid olulisi aspekte 
arvesse uusi vorminõudeid või 
olemasolevate kaotamist käsitlevas 
ettepanekus, et suurendada tõhusalt 
Euroopa kaitsetööstuse 
konkurentsivõimet;
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus 
on takistuseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele nende turuosa 
suurendamisel; rõhutab, kui oluline on, et 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
oleks võimalus osaleda kaitsevarustuse 
sektori toodete arendamisprotsessis; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks vastu
täiendavad ettepanekud, et väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
Euroopa kaitsetööstusele lihtsustada;

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus 
on takistuseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele oma toodete 
turustamisel; rõhutab, kui oluline on, et 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
oleks võimalus aidata kaasa
kaitsevarustuse sektori toodete 
arendamisele; nõuab seetõttu tungivalt, et 
komisjon esitaks täiendavad ettepanekud, 
et väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate juurdepääsu Euroopa 
kaitsetööstusele lihtsustada;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus 
on takistuseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele nende turuosa 
suurendamisel; rõhutab, kui oluline on, et 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
oleks võimalus osaleda kaitsevarustuse 
sektori toodete arendamisprotsessis; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks vastu 
täiendavad ettepanekud, et väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
Euroopa kaitsetööstusele lihtsustada;

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus 
on takistuseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele nende turuosa 
suurendamisel; rõhutab, kui oluline on, et 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
oleks võimalus osaleda kaitsevarustuse 
sektori toodete, nii sõjaliste kaupade kui 
ka immateriaalse vara, nagu tarkvara ja 
tehnoloogia arendamisprotsessis; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks vastu 
täiendavad ettepanekud, et väikeste ja 
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keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
Euroopa kaitsetööstusele lihtsustada;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus 
on takistuseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele nende turuosa 
suurendamisel; rõhutab, kui oluline on, et 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
oleks võimalus osaleda kaitsevarustuse 
sektori toodete arendamisprotsessis; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks vastu 
täiendavad ettepanekud, et väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
Euroopa kaitsetööstusele lihtsustada;

7. märgib, et Euroopa kaitseturu killustatus 
on takistuseks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele nende turuosa 
suurendamisel; rõhutab, kui oluline on, et 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
oleks võimalus osaleda kaitsevarustuse 
sektori toodete arendamisprotsessis; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks vastu 
täiendavad ettepanekud, et väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
Euroopa kaitsetööstusele lihtsustada; 
rõhutab, et täiendavate liidu standardite 
ja sertifikaatide loomine võib kahjustada 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõimet, sest sageli puudub 
viimastel suutlikkus teha investeeringuid 
aastaid ette ning kvalifitseerimise ja 
sertifitseerimise kulud kalduvad juba 
praegu moodustama olulist osa uute 
kaitsealaste toodete üldistest 
arenduskuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub tungivalt, et liikmesriigid 
innustaksid koostööd suurte 
kaitsevaldkonna ettevõtete ja ülikoolide 
vahel; rõhutab, et ülikoolide 
teadmistebaasi saab sellise koostöö kaudu 
laiendada;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
hõlbustama jõupingutusi kasutada ära 
kaitsetööstusest mittesõjalisel otstarbel 
välja tulevat tehnoloogiat ja uuendusi 
ning tsiviilotstarbel kasutatavate toodete 
ja rakenduste tootmist, et tugevdada 
tipptehnoloogia tööstust siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab vajadust liikmesriikide 
teadus- ja arendustegevuse suurema 
rahastamise järele, et kaitsetööstuses 
edukalt kolmandate riikide tootjatega 
konkureerida; märgib, et innovatsioon ja 
tehnoloogiline areng võivad tuua kaasa 
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edenemise muudes eluvaldkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. taunib asjaolu, et komisjoni 24. juuli 
2013. aasta teatises 
„Konkurentsivõimelisem ja tõhusam 
kaitse- ja julgeolekusektor”1 rõhutatakse 
jõuliselt paindliku töökorralduse kava kui 
asjakohast vastust struktuursetele 
muudatustele kaitsetööstuses; selle asemel 
juhib tähelepanu hinnangule võimalike 
majanduslike stiimulite kohta, et suunata 
sõjalis-tööstuslik ülevõimsus 
tsiviiltootmisesse;
____________________________
1COM(2013) 542 final.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema omavahel koostööd, et tagada 
küberjulgeolek kui kaitsesektori 
lahutamatu osa.

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema omavahel koostööd, et tagada 
küberjulgeolek kui üks kaitse- ja 
julgeolekustrateegia peamisi sambaid; 
tuletab samal ajal meelde, et interneti 
ülemaailmset mõõdet arvestades peab 
digitaalne internetiturg tulema toime 
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suuremate julgeolekuohtudega ning 
jõuline ja kooskõlastatud käsitlusviis 
võiks aidata võidelda selliste ohtudega, 
nagu tehingute turvalisus, mis 
kahjustavad tõsiselt tarbijate usaldust 
digitaalse turu vastu.

Or. en


