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Módosítás 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy a közelmúltbeli 
gazdasági visszaesés a tagállamok 
többsége esetében a védelmi költségvetés 
sorozatos csökkentését eredményezte;

1. rámutat arra, hogy a közelmúltbeli 
gazdasági visszaesés számos tagállam
esetében a védelmi költségvetés sorozatos 
csökkentését eredményezte; úgy véli, hogy 
a jelenlegi válság lehetőségként 
használható ki egy integrált uniós védelmi 
politikai kialakítására, mivel lendületet 
adhat nagyra törő és megvalósításra váró 
reformok megvalósításához és a 
szinergiák jobb kihasználásához;

Or. en

Módosítás 2
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. véleménye szerint az Uniónak 
biztonságot kell nyújtania a polgárainak, 
valamint a szomszédságában és azon kívül 
támogatnia kell a demokráciát, az emberi 
jogokat és a jogállamiságot; úgy véli 
ugyanakkor, hogy ezt a közös védelmi 
politika kibővítése nélkül is el lehet érni;

Or. en

Módosítás 3
Evelyne Gebhardt
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a tagállamokat, hogy az 
európai hatóságok és a lakosság irányába 
növeljék a védelmi ágazat átláthatóságát 
az állami támogatásokkal és a 
közbeszerzési gyakorlatokkal 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 4
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet az Unió ama 
hagyományára, hogy polgári hatalomként 
lép fel globális ügyekben; ezért 
megismétli, hogy az európai védelmi 
iparnak mindenekelőtt a belső piac 
igényeire kell összpontosítania;  ezzel 
kapcsolatban elítéli, hogy az Unióból 
származó fegyvereknek és védelmi 
eszközöknek a világ instabil régióiban 
hatalmon lévő autokratikus rezsimekkel 
folytatott kereskedelme növekedett; 
megjegyzi, hogy ezek a kereskedelmi 
gyakorlatok nem vezetnek az Uniótól 
fegyverekhez és védelmi eszközökhöz jutó 
eme régiókban élő polgárok 
biztonságához, illetve az európai és 
globális biztonsághoz; sürgeti a 
tagállamokat, hogy a globális 
fegyverkereskedelmi forgalom jobb 
ellenőrizhetősége érdekében szólaljanak 
fel a nemzetközi fórumokon a nemzetközi 
honvédelmi beszerzési piacok nagyobb 
átláthatósága mellett;
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Or. en

Módosítás 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen javítaniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és növelnie kell azok
nyitottságát; úgy véli, hogy a honvédelmi 
és az érzékeny biztonsági beszerzésekről 
szóló 2009/81/EK irányelv a védelmi 
ágazatra vonatkozó közbeszerzési 
szabályok sokféleségének csökkentésével 
megerősíti az egységes piacot;

Or. en

Módosítás 6
Andreas Schwab

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével adott 
esetben megerősíti az egységes piacot, 
amellett, hogy figyelembe veszi a 
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nemzetközi missziókkal összefüggésben a 
honvédelmi beszerzések egyre nagyobb 
komplexitását, optimalizált előírásokat 
eredményezve;

Or. en

Módosítás 7
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az európai
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

2. emlékeztet arra, hogy már komoly 
erőfeszítéseket tettek az Unión belüli 
kereskedelem ösztönzésére a védelmi
ágazatban; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy az egységes piac – a
védelmi ágazatra vonatkozó közbeszerzési 
szabályok sokféleségének csökkentésével 
történő – megerősítése, illetve az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében maradéktalanul 
hajtsák végre a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelvet; hangsúlyozza, 
hogy a honvédelmi beszerzés átlátható és 
nyitott, egységes piaca nemcsak a legjobb 
termékek biztosításának szempontjából 
létfontosságú, hanem annak 
garantálásához is, hogy az adófizetők 
pénze értékarányosan térüljön meg;

Or. en

Módosítás 8
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

2. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

Or. en

Módosítás 9
Barbara Weiler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot; felszólítja a 
tagállamokat, hogy megfelelően hajtsák 
végre a 2009/81/EK irányelvet (az 
átültetés határideje: 2011. augusztus 21.).

Or. en

Módosítás 10
Franz Obermayr
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot;

2. emlékeztet arra, hogy az európai 
védelmi ipar versenyképességének 
növelése érdekében a tagállamoknak 
sürgősen fokozniuk kell védelmi piacaik 
átláthatóságát és nyitottságát; úgy véli, 
hogy a honvédelmi és az érzékeny 
biztonsági beszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelv a védelmi ágazatra 
vonatkozó közbeszerzési szabályok 
sokféleségének csökkentésével megerősíti 
az egységes piacot; emellett rámutat arra, 
hogy tovább kell támogatni és 
szinkronizálni a közös biztonság- és 
védelmi politikát annak érdekében, hogy 
meghatározzák az európai fegyveres erők 
ambíciószintjét, levezessék a hadsereg 
ennek megfelelő összetételét és felosszák a 
tagállamok között a katonai képességeket, 
ezáltal elősegítve a berendezések 
szabványosítását és az ipari gócok 
specializációját;

Or. en

Módosítás 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 
összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazását 
és a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 
összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazását 
és a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 
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alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és
adminisztráció csökkentésében;

alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és
adminisztrációs terhek csökkentésében;

Or. en

Módosítás 12
Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 
összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazását 
és a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 
alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és 
adminisztráció csökkentésében;

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 
összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazását 
és a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 
alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és 
adminisztráció csökkentésében, de egyúttal 
biztosítani kell a szellemi tulajdonjogok és 
a know-how védelmét is;

Or. en

Módosítás 13
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen az elektronikus 
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összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák 
alkalmazását és a K+F számára történő 
ösztönzők megállapítását –, mivel ezek 
különösen jól alkalmazhatók ezen a 
területen és jelentős szerepet játszhatnak a 
beszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
költségek és adminisztráció 
csökkentésében;

közbeszerzést és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést, 
valamint a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 
alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és 
adminisztráció csökkentésében;

Or. en

Módosítás 14
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 
összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazását 
és a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 
alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és 
adminisztráció csökkentésében;

3. hangsúlyozza, hogy a védelmi 
beszerzések területén ösztönözni kell az 
újszerű beszerzési technikák fokozottabb 
alkalmazását – különösen a követelmények 
összevonását, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazását 
és a K+F számára történő ösztönzők 
megállapítását –, mivel ezek különösen jól 
alkalmazhatók ezen a területen és jelentős 
szerepet játszhatnak a beszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos költségek és 
adminisztráció csökkentésében; sürgeti a 
tagállamokat, hogy stratégiai módon 
használják fel a honvédelmi beszerzéseket, 
illetve a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat elve alapján olyan innovatív 
odaítélési elveket alkalmazzanak, amelyek 
kiterjednek környezeti, társadalmi, etikai 
és minőségi szempontokra és az 
életciklussal kapcsolatos megközelítésre 
is;

Or. en
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Módosítás 15
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az ajánlatkérő szervek, 
illetve a honvédelem és biztonság 
területén működő szervek számára 
hozzáférést kell biztosítani egy adott 
közbeszerzési eljáráshoz olyan szerződések 
esetén, amelynek célja egy innovatív 
termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kifejlesztése, és az ennek 
eredményeként létrejövő áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások 
ezt követő megvásárlása, amely áruk, 
szolgáltatás vagy építési beruházás iránti 
kereslet nem elégíthető ki a piacon már 
hozzáférhető megoldások által; úgy véli 
továbbá, hogy egy ilyen eljárás javítaná a 
belső piac működését és az európai 
védelmi felszerelési piac és egy európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
kiépítését, illetve serkentené az innovatív 
kkv-k növekedését; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen eljárásról a felülvizsgált 
klasszikus és közüzemi beszerzési 
irányelvek már rendelkeztek, lehetővé téve 
az ajánlatkérő szervek számára, hogy 
hosszú távú innovációs partnerséget 
létesítsenek valamely új, innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kialakítása, majd megvásárlása 
érdekében, így generálva a szükséges 
„piaci húzóerőt”, és a piac kizárása nélkül 
ösztönözve az innovatív megoldás 
kialakítását;  felszólítja ezért az Európai 
Bizottságot, hogy az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
biztonsági beszerzésekről szóló irányelv 
keretében (2009/81/EK) 2016. augusztus 
21-én benyújtandó végrehajtási 
jelentésében vegye figyelembe e 
fejleményeket, valamint e jelentéshez 
csatoljon egy, a 2009/81/EK irányelvet 
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módosító jogalkotási jelentést, amely e 
szerződésekre vonatkozóan bevezeti a 
partnerségekre vonatkozó eljárást; 

Or. en

Módosítás 16
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sürgeti a tagállamokat, hogy a belső 
piaci együttműködés erősítésével tegyenek 
lépéseket az ágazatot jellemző párhuzamos 
folyamatok és többletkapacitás 
megszüntetésére; kiemeli a közös 
közbeszerzés esetleges előnyeit a 
méretgazdaságosság és a működési 
átjárhatóság tekintetében;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy a belső 
piaci együttműködés erősítésével tegyenek 
lépéseket az ágazatot jellemző párhuzamos 
folyamatok és többletkapacitás 
megszüntetésére; kiemeli a közös 
közbeszerzés esetleges előnyeit a 
méretgazdaságosság és a működési 
átjárhatóság tekintetében; rámutat, hogy a 
megosztott projektek csökkenteni fogják a 
költségeket és hosszú távú beruházásokat 
tesznek majd lehetővé;

Or. en

Módosítás 17
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a hatékony közkiadások 
fontosságát a védelmi ágazatban; bátorítja 
a tagállamokat, hogy a jelenlegi szociális 
és gazdasági válságra, illetve a nagy 
nyomásnak kitett államháztartásokra 
tekintettel ellenőrizzék a védelmi 
közkiadásokat és a védelmi ágazatban 
jelentkező potenciális megtakarításokat 
csoportosítsák át a szociális gazdaságokba 
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és a polgári iparágakba;

Or. en

Módosítás 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a honvédelem és 
biztonság területén odaítélt szerződések 
gyakran műszakilag igen összetettek;
hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló 
pályáztatás megkönnyítése érdekében 
szükség van az egymással 
összeegyeztethetetlen és aránytalan
műszaki követelmények felülvizsgálatára a 
belső piac előtti akadályok minimalizálása, 
és ahol lehetséges megszüntetése 
érdekében;

5. emlékeztet rá, hogy a honvédelem és 
biztonság területén odaítélt szerződések 
gyakran műszakilag igen összetettek;
hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló 
pályáztatás megkönnyítése érdekében 
szükség van műszaki követelmények 
felülvizsgálatára az egységes piac előtt 
akadályoknak minősülő, egymással 
összeegyeztethetetlen vagy aránytalan 
követelmények minimalizálása, és ahol 
lehetséges, megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a honvédelem és 
biztonság területén odaítélt szerződések 
gyakran műszakilag igen összetettek;
hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló 
pályáztatás megkönnyítése érdekében 
szükség van az egymással 
összeegyeztethetetlen és aránytalan 
műszaki követelmények felülvizsgálatára a 
belső piac előtti akadályok minimalizálása, 
és ahol lehetséges megszüntetése 

5. emlékeztet rá, hogy a honvédelem és 
biztonság területén odaítélt szerződések 
gyakran műszakilag igen összetettek;
hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló 
pályáztatás megkönnyítése érdekében adott 
esetben szükség van a felesleges,
egymással összeegyeztethetetlen és 
aránytalan műszaki követelmények 
felülvizsgálatára a belső piac előtti 
akadályok minimalizálása, és ahol 
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érdekében; lehetséges megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az európai 
védelmi technológiai és ipari bázis egy 
újabb lépés az egységes piac 
megvalósítása felé, és fenntartható 
munkahelyeket teremthet a védelmi 
iparágakban alkalmazott polgárok 
számára;

Or. en

Módosítás 21
Olle Schmidt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a nem érzékeny –
nukleáris energiával és fegyverekkel, 
komplex fegyverrendszerrel vagy komplex 
kommunikációs rendszerekkel, felderítési 
és lopakodó rendszerekkel nem foglalkozó 
– nemzeti programok liberalizálása 
növelné a versenyt és csökkentené az 
árakat, mivel a védelmi ipari vállalatok az 
egész Unió területéről versenyeznének a 
szerződésekért; rámutat, hogy 
amennyiben a tagállamok nem 
változtatják meg a nemzeti beszerzési 
eljárásokat, a Bizottságnak a nem 
érzékeny programokra vonatkozó 
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ítélkezési gyakorlatra kell támaszkodnia;

Or. en

Módosítás 22
Barbara Weiler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza a költséges katonai 
presztízsprojektek megszüntetését, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy különösen 
olyan projektek kifejlesztését támogassák, 
amelyek a bevetésen lévő katonák 
védelmét és biztonságát szolgálják;

Or. en

Módosítás 23
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy az ajánlati 
felhívásokban szereplő speciális, néha 
felesleges technikai követelmények 
különösen a külföldi vállalatok kizárására 
irányulnak, a nemzeti védelmi ipar 
pénzügyi és technikai képességeinek 
növelése érdekében; 

Or. en

Módosítás 24
Franz Obermayr
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy ez idáig nem 
igazolódott be, hogy a további alaki 
követelmények csökkentenék a védelmi 
ipari ágazatra gyakorolt eme hatást, 
ellenkezőleg, inkább növelik, amellett, 
hogy a kapcsolódó költségek és a szerződő 
felek rendelkezésére álló idő is növekedik, 
ténylegesen csökkentve az európai 
védelmi ipar versenyképességét;

Or. en

Módosítás 25
Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. a líbiai, mali és szíriai fejlemények 
alapján, valamint a jelenlegi közös 
biztonság- és védelmi politika ellenére 
arra a következtetésre jut, hogy a szuverén 
nemzetek nyilvánvalóan többnyire 
szuverén védelmi érdekeket követnek, és 
így műszaki szakismereteiket és védelmi 
iparukat is a lehető legszuverénebbnek 
akarják megtartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az új alakiságokra vagy 
a meglévők eltörlésére irányuló 
javaslatában vegye figyelembe ezeket a 
fontos szempontokat ahhoz, hogy 
ténylegesen növelje az európai védelmi 
ipar versenyképességét;

Or. en
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Módosítás 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac 
szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy növelni
tudják részesedésüket ezen a piacon;
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy részt vehessenek a védelmi 
berendezések ágazatában gyártott termékek
előállításában; ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy fogadjon el további javaslatokat az 
európai védelmi iparhoz történő 
hozzáférésük megkönnyítése érdekében;

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac 
szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy
értékesíteni tudják termékeiket;
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy hozzájárulhassanak a 
védelmi berendezések ágazatában gyártott 
termékek előállításához; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy nyújtson be további 
javaslatokat az európai védelmi iparhoz 
történő hozzáférésük megkönnyítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Olle Schmidt

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac 
szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy növelni 
tudják részesedésüket ezen a piacon;
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy részt vehessenek a védelmi 
berendezések ágazatában gyártott termékek 
előállításában; ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy fogadjon el további javaslatokat az 
európai védelmi iparhoz történő 
hozzáférésük megkönnyítése érdekében;

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac 
szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy növelni 
tudják részesedésüket ezen a piacon;
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy részt vehessenek a védelmi 
berendezések ágazatában gyártott termékek
– katonai felszerelések és immateriális 
javak, például szoftverek és technológia –
előállításában; ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy fogadjon el további javaslatokat az 
európai védelmi iparhoz történő 
hozzáférésük megkönnyítése érdekében;
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Or. en

Módosítás 28
Franz Obermayr

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac 
szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy növelni 
tudják részesedésüket ezen a piacon;
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy részt vehessenek a védelmi 
berendezések ágazatában gyártott termékek 
előállításában; ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy fogadjon el további javaslatokat az 
európai védelmi iparhoz történő 
hozzáférésük megkönnyítése érdekében;

7. megjegyzi, hogy az európai védelmi piac 
szétszabdaltsága akadályozza a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy növelni 
tudják részesedésüket ezen a piacon;
hangsúlyozza, hogy lehetőséget kell 
biztosítani a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy részt vehessenek a védelmi 
berendezések ágazatában gyártott termékek 
előállításában; ezért sürgeti a Bizottságot, 
hogy fogadjon el további javaslatokat az 
európai védelmi iparhoz történő 
hozzáférésük megkönnyítése érdekében;
hangsúlyozza, hogy további uniós 
szabványok és tanúsítványok kialakítása 
károsan hathat a kis-és közepes méretű 
vállalkozások versenyképességére, mivel 
ezek gyakran nem képesek évekre előre 
befektetni, továbbá a minősítések és 
tanúsítások költségei már most is jelentős 
összeget tesznek ki az új védelmi termékek 
fejlesztési összköltségében; 

Or. en

Módosítás 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
inspirálják a jelentős védelmi cégek és 
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egyetemek közötti együttműködést; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen 
együttműködésen keresztül bővíthető az 
egyetemek tudásalapja;

Or. en

Módosítás 30
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy segítsék elő a védelmi 
iparból származó technológiák és 
innovációk nem katonai célokra történő 
kiaknázását, illetve a polgári termékek és 
alkalmazások előállítását, a 
csúcstechnológiai iparágak belső piacon 
történő megerősítése érdekében; 

Or. en

Módosítás 31
Adam Bielan

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy több tagállami 
támogatásra van szükség a K+F területén 
ahhoz, hogy sikeresen versenyezhessenek 
védelmi szektor harmadik országokbeli 
gyártóival; megjegyzi, hogy az innováció 
és a technológiai fejlődés az élet más 
területein is fejlődéshez vezethet;

Or. en



PE519.497v01-00 20/21 AM\1003023HU.doc

HU

Módosítás 32
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. helyteleníti, hogy az „Úton a 
versenyképesebb és hatékonyabb európai 
védelmi és biztonsági ágazat felé” című 
2013. július 24-i közleményében1 a 
Bizottság erős hangsúlyt fektetett a 
munkaerő rugalmasságát célzó 
rendszerekre, a védelmi ipar szerkezeti 
változásaira adott megfelelő válaszként; 
ehelyett felhívja a figyelmet a hadiipari 
kapacitásfelesleg polgári termelésre 
történő átalakítását célzó lehetséges 
gazdasági ösztönzők értékelésére; 
____________________________
1COM(2013) 542 végleges.

Or. en

Módosítás 33
Adam Bielan

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt a 
számítástechnikai biztonság szavatolása 
érdekében, amely a védelmi ágazat szerves 
részét képezi.

8. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt a 
számítástechnikai biztonság szavatolása 
érdekében, amely a védelmi és biztonsági 
stratégia egyik alappillérét képezi; 
emlékeztet ugyanakkor arra, hogy az 
internet globális dimenziójára tekintettel a 
digitális belső piac egyre nagyobb 
biztonsági kockázattal szembesül, így egy 
határozott és összehangolt megközelítés 
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hozzájárulhat a például a tranzakciók 
biztonságát érő fenyegetések 
elhárításához, amely súlyosan aláássa a 
fogyasztók digitális piacba vetett bizalmát.

Or. en


