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Pakeitimas 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad dėl pastarojo ekonomikos 
nuosmukio dauguma valstybių narių 
sumažino savo gynybos sektoriaus 
biudžetus;

1. pabrėžia, kad dėl pastarojo ekonomikos 
nuosmukio nemažai valstybių narių 
sumažino savo gynybos sektoriaus 
biudžetus; mano, kad dabartinė krizė gali 
tapti galimybe vystyti integruotą Sąjungos 
gynybos politiką, kadangi ji gali suteikti 
postūmį plataus užmojo ir neužbaigtų 
reformų įgyvendinimo ir didesnės naudos 
gavimo iš sinergijų srityje;

Or. en

Pakeitimas 2
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad Sąjunga savo piliečiams 
turėtų užtikrinti saugumą ir turėtų remti 
demokratiją, žmogaus teises ir teisinę 
valstybę kaimynystėje ir už jos ribų; vis 
dėlto mano, kad tai galima atlikti 
neišplečiant bendros gynybos politikos 
taikymo srities;

Or. en

Pakeitimas 3
Evelyne Gebhardt
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares didinti 
skaidrumą, susijusį su valstybės pagalba 
ir viešųjų pirkimų praktika gynybos 
sektoriuje, Europos valdžios institucijų ir 
agentūrų bei plačiosios visuomenės 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 4
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena tradicinį Sąjungos, kaip 
civilinės valdžios, vaidmenį pasaulio 
politikoje; todėl pakartoja, kad Europos 
gynybos pramonė visų pirma turėtų 
sutelkti dėmesį į vidaus rinkos paklausą;
šiuo atžvilgiu apgailestauja dėl 
padidėjusios Sąjungos prekybos ginklais 
ir gynybos įranga su autokratinio režimo 
šalimis nestabiliuose pasaulio regionuose;
pažymi, kad ši prekybos praktika gali būti 
nepalanki piliečių saugumui ginklus ir 
gynybos įrangą iš Sąjungos gaunančiuose 
regionuose ir Europos bei pasaulinio 
saugumo atžvilgiu; ragina valstybes nares 
tarptautiniuose forumuose remti didesnį 
tarptautinių viešųjų pirkimų rinkų 
skaidrumą gynybos srityje, kad būtų 
padidinta pasaulinių ginkluotės prekybos 
srautų kontrolė;

Or. en
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Pakeitimas 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai didinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir didinti 
atvirumą; mano, kad Direktyva 
2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir 
su konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 6
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes, prireikus, supaprastinamos viešųjų 
pirkimų gynybos sektoriuje taisyklės, 
atsižvelgiant į didėjantį viešųjų pirkimų 
gynybos srityje sudėtingumą, susijusį su 
tarptautinėmis misijomis, dėl kurių 
optimizuojamos specifikacijos;

Or. en
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Pakeitimas 7
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad siekiant padidinti Europos
gynybos pramonės konkurencingumą,
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

2. primena, kad jau imtasi svarbių 
veiksmų Sąjungos vidaus prekybai 
gynybos sektoriuje skatinti; todėl ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Direktyvą 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų 
gynybos ir su konfidencialia informacija 
susijusio saugumo srityse, kad būtų
stiprinama bendroji rinka supaprastinant 
viešųjų pirkimų gynybos sektoriuje 
taisykles ir didinamas Europos gynybos 
pramonės konkurencingumas; pabrėžia, 
kad skaidri ir atvira gynybos srities 
viešųjų pirkimų rinka yra būtina, siekiant 
užtikrinti ne tik geriausius įmanomus 
produktus, bet ir siekiant užtikrinti 
mokesčių mokėtojams geriausią kainos ir 
kokybės santykį;

Or. en

Pakeitimas 8
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą,
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 

2. primena, kad valstybės narės turi skubiai 
gerinti savo gynybos rinkų skaidrumą ir 
atvirumą; mano, kad Direktyva 
2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir 
su konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;
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nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 9
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės; ragina 
valstybes nares tinkamai įgyvendinti 
Direktyvą 2009/81/EB (jos perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminas – 2011 m. 
rugpjūčio 21 d.);

Or. en

Pakeitimas 10
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad siekiant padidinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 

2. primena, kad siekiant padidinti Europos
gynybos pramonės konkurencingumą, 
valstybės narės turi skubiai gerinti savo 
gynybos rinkų skaidrumą ir atvirumą;
mano, kad Direktyva 2009/81/EB dėl 
viešųjų pirkimų gynybos ir su 
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konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės;

konfidencialia informacija susijusio 
saugumo srityse stiprinama bendroji rinka, 
nes supaprastinamos viešųjų pirkimų 
gynybos sektoriuje taisyklės; be to, 
nurodo, kad reikia toliau skatinti ir 
sinchronizuoti bendrą saugumo ir 
gynybos politiką, kad būtų nustatytas 
Europos ginkluotųjų pajėgų užmojų 
mastas, priimtas sprendimas dėl 
atitinkamos pajėgų struktūros ir 
paskirstyti pajėgumai tarp valstybių narių, 
taip padedant standartizuoti įrangą ir 
rengti pramonės specifikacijas;

Or. en

Pakeitimas 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač susijusius su 
reikalavimų susisteminimu, IRT naudojimu 
ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) iniciatyvų kūrimu, nes juos galima 
pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui ir jie 
gali būti itin svarbūs mažinant su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusią 
administracinę naštą ir sąnaudas;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 12
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač susijusius su 
reikalavimų susisteminimu, IRT naudojimu 
ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) iniciatyvų kūrimu, nes juos galima 
pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui ir jie 
gali būti itin svarbūs mažinant su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusią 
administracinę naštą ir sąnaudas;

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač susijusius su 
reikalavimų susisteminimu, IRT naudojimu 
ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) iniciatyvų kūrimu, nes juos galima 
pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui ir jie 
gali būti itin svarbūs mažinant su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusią 
administracinę naštą ir sąnaudas, kartu
užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių 
ir praktinės patirties apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 13
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač susijusius su 
reikalavimų susisteminimu, IRT 
naudojimu ir mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros (MTTP) iniciatyvų 
kūrimu, nes juos galima pritaikyti 
konkrečiai šiam sektoriui ir jie gali būti itin 
svarbūs mažinant su viešųjų pirkimų 
procedūromis susijusią administracinę 
naštą ir sąnaudas;

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač e. viešąjį pirkimą, 
ikiprekybinius viešuosius pirkimus ir 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) iniciatyvų kūrimą, nes juos 
galima pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui 
ir jie gali būti itin svarbūs mažinant su 
viešųjų pirkimų procedūromis susijusią 
administracinę naštą ir sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 14
Evelyne Gebhardt
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač susijusius su 
reikalavimų susisteminimu, IRT naudojimu 
ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) iniciatyvų kūrimu, nes juos galima 
pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui ir jie 
gali būti itin svarbūs mažinant su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusią 
administracinę naštą ir sąnaudas;

3. pabrėžia, kad gynybos sektoriaus viešųjų 
pirkimų srityje turėtų būti skatinama 
daugiau naudoti novatoriškus viešųjų 
pirkimų metodus, ypač susijusius su 
reikalavimų susisteminimu, IRT naudojimu 
ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) iniciatyvų kūrimu, nes juos galima 
pritaikyti konkrečiai šiam sektoriui ir jie 
gali būti itin svarbūs mažinant su viešųjų 
pirkimų procedūromis susijusią 
administracinę naštą ir sąnaudas; ragina 
valstybes nares strategiškai pasinaudoti 
viešaisiais pirkimais gynybos srityje ir 
įgyvendinti novatoriškus sutarčių 
sudarymo principus, pagrįstus 
ekonomiškai naudingiausiais pasiūlymais, 
apimančiais aplinkosaugos, socialinius, 
etikos ir kokybės aspektus ir gyvavimo 
ciklo požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 15
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad perkančiosios 
organizacijos ir subjektai gynybos ir 
saugumo srityje turėtų galėti naudotis 
konkrečia viešųjų pirkimų procedūra, 
susijusia su sutartimis, kai reikia kurti 
novatoriškus produktus ir paslaugas arba 
novatoriškus darbus ir po to įsigyti 
sukurtas prekes, paslaugas arba darbus, o 
to negalima padaryti taikant rinkoje 
prieinamus sprendimus; be to, mano, kad 
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tokia procedūra pagerintų vidaus rinkos 
veikimą ir Europos gynybos įrangos 
rinkos, Europos gynybos pramoninės ir 
technologinės bazės vystymą ir skatintų 
novatoriškų MVĮ augimą; pabrėžia, kad 
tokiai procedūrai jau pritarta peržiūrėtose 
klasikinėse ir paslaugų viešųjų pirkimų 
direktyvose, todėl perkančiosios 
organizacijos gali kurti ilgalaikę inovacijų 
partnerystę naujiems ir novatoriškiems 
produktams, paslaugoms ar darbams kurti 
ir vėliau įsigyti, kad būtų skatinama 
paklausa rinkoje ir skatinamas 
naujoviško sprendimo kūrimas neribojant 
rinkos; dėl to ragina Europos Komisiją 
savo įgyvendinimo ataskaitoje Europos 
Parlamentui ir Tarybai pagal Direktyvą 
dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje 
(Direktyva 2009/81/EB), kurią turės 
pateikti iki 2016 m. rugpjūčio 21 d., 
atsižvelgti į šiuos pokyčius ir prie šios 
ataskaitos pridėti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2009/81/EB ir kuriuo 
toms sutartims nustatoma inovacijų 
partnerystės procedūra;

Or. en

Pakeitimas 16
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina valstybes nares taip 
pat imtis priemonių dubliavimui ir 
pertekliniams pajėgumams šiame 
sektoriuje panaikinti stiprinant 
bendradarbiavimą bendrojoje rinkoje;
atkreipia dėmesį į galimą bendrų viešųjų 
pirkimų naudą masto ekonomijos ir 
sąveikumo požiūriu;

4. primygtinai ragina valstybes nares taip 
pat imtis priemonių dubliavimui ir 
pertekliniams pajėgumams šiame 
sektoriuje panaikinti stiprinant 
bendradarbiavimą bendrojoje rinkoje;
atkreipia dėmesį į galimą bendrų viešųjų 
pirkimų naudą masto ekonomijos ir 
sąveikumo požiūriu; nurodo, kad bendri 
projektai sumažins sąnaudas ir suteiks 
galimybę ilgalaikėms investicijoms;
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Or. en

Pakeitimas 17
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia veiksmingų viešųjų išlaidų 
svarbą gynybos sektoriuje; ragina 
valstybes nares dabartinės socialinės ir 
ekonomikos krizės ir viešųjų finansų 
taupymo sąlygomis išnagrinėti viešąsias 
išlaidas gynybos srityje ir perskirstyti 
taupymo galimybes gynybos sektoriuje, 
siekiant padidinti finansavimą valstybės 
investicijoms į socialinę ekonomiką ir 
civilinę pramonę;

Or. en

Pakeitimas 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad gynybos ir saugumo srityje 
sudarytos sutartys dažnai būna techniškai 
sudėtingos; pabrėžia, kad norint sudaryti 
sąlygas tarpvalstybiniams konkursams, 
reikia persvarstyti nesuderinamus ar 
neproporcingus techninius reikalavimus, 
siekiant sumažinti ir, jei įmanoma, 
panaikinti kliūtis vidaus rinkoje;

5. primena, kad gynybos ir saugumo srityje 
sudarytos sutartys dažnai būna techniškai 
sudėtingos; pabrėžia, kad norint sudaryti 
sąlygas tarpvalstybiniams konkursams, 
reikia persvarstyti techninius reikalavimus, 
siekiant sumažinti ir, jei įmanoma, 
panaikinti nesuderinamus ar 
neproporcingus reikalavimus, 
sudarančius kliūtis bendrojoje rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 19
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad gynybos ir saugumo srityje 
sudarytos sutartys dažnai būna techniškai 
sudėtingos; pabrėžia, kad norint sudaryti 
sąlygas tarpvalstybiniams konkursams, 
reikia persvarstyti nesuderinamus ar 
neproporcingus techninius reikalavimus, 
siekiant sumažinti ir, jei įmanoma, 
panaikinti kliūtis vidaus rinkoje;

5. primena, kad gynybos ir saugumo srityje 
sudarytos sutartys dažnai būna techniškai 
sudėtingos; pabrėžia, kad norint sudaryti 
sąlygas tarpvalstybiniams konkursams, tam 
tikrais atvejais reikia persvarstyti 
nereikalingus, nesuderinamus ar 
neproporcingus techninius reikalavimus, 
siekiant sumažinti ir, jei įmanoma, 
panaikinti kliūtis vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramoninės ir technologinės bazės 
skatinimas yra papildomas elementas 
siekiant sukurti bendrąją rinką ir jis gali 
suteikti galimybių gynybos pramonės 
srityje dirbantiems piliečiams sukurti 
tvarių darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 21
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad neopių nacionalinių 
programų liberalizavimas, išskyrus 
branduolinės energijos ir ginklų, 
sudėtingos ginklų sistemos ar sudėtingų 
ryšių, aptikimo ir saugumo sistemų 
programas, padidintų konkurenciją ir 
sumažintų sąnaudas, kadangi gynybos 
bendrovės visoje Sąjungoje galėtų 
konkuruoti dėl sutarčių; nurodo, kad 
jeigu valstybės narės nepakeis 
nacionalinių viešųjų pirkimų procesų, 
Komisija neopių programų atveju turės 
pasikliauti teismų praktika;

Or. en

Pakeitimas 22
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo atsisakyti brangių karinio 
prestižo projektų ir ragina valstybes nares 
ypač remti produktų, kuriais užtikrinama 
karo lauke esančių karių apsauga ir 
sauga, kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 23
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. nurodo, kad konkretūs, o kartais net ir 
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nereikalingi, kvietimų teikti pasiūlymus 
techniniai reikalavimai visų pirma yra 
skirti užsienio įmonėms pašalinti, kad 
būtų padidintos finansinės ir techninės 
nacionalinės gynybos pramonės 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 24
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad kol kas papildomi 
formalumai ne tik nesumažino, bet ir 
padidino šį poveikį gynybos pramonės 
sektoriuje ir susijusias susitariančiųjų 
šalių sąnaudas bei laiką ir todėl faktiškai 
sumažėjo Europos gynybos pramonės 
konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 25
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. teigia, kad atsižvelgiant į įvykius 
Libijoje, Malyje ir Sirijoje ir nepaisant 
galiojančios bendros saugumo ir gynybos 
politikos, suverenios valstybės akivaizdžiai 
linkusios turėti suverenius gynybos 
interesus, taigi jos stengiasi, kad jų 
technologinė patirtis ir gynybos pramonė 
būtų kuo suverenesnė; ragina Komisiją 
atsižvelgti į šiuos svarbius aspektus 
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teikiant pasiūlymą dėl naujų formalumų 
arba senų formalumų panaikinimo 
siekiant veiksmingai didinti Europos 
gynybos pramonės konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonės rinkos susiskaidymas kliudo 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
aktyviau dalyvauti šioje rinkoje; pažymi, 
kaip svarbu suteikti galimybes mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms dalyvauti gynybos 
įrangos sektoriaus gaminių kūrimo
procese; todėl primygtinai ragina Komisiją 
priimti tolesnius pasiūlymus siekiant 
sudaryti joms sąlygas dalyvauti Europos 
gynybos pramonės veikloje;

7. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonės rinkos susiskaidymas kliudo 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
prekiauti savo gaminiais; pažymi, kaip 
svarbu suteikti galimybes mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms prisidėti prie gynybos 
įrangos sektoriaus gaminių kūrimo; todėl 
primygtinai ragina Komisiją pateikti
tolesnius pasiūlymus siekiant sudaryti joms 
sąlygas dalyvauti Europos gynybos 
pramonės veikloje;

Or. en

Pakeitimas 27
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonės rinkos susiskaidymas kliudo 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
aktyviau dalyvauti šioje rinkoje; pažymi, 
kaip svarbu suteikti galimybes mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms dalyvauti gynybos 
įrangos sektoriaus gaminių kūrimo 

7. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonės rinkos susiskaidymas kliudo 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
aktyviau dalyvauti šioje rinkoje; pažymi, 
kaip svarbu suteikti galimybes mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms dalyvauti gynybos 
įrangos sektoriaus gaminių, tiek karinės 
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procese; todėl primygtinai ragina Komisiją 
priimti tolesnius pasiūlymus siekiant 
sudaryti joms sąlygas dalyvauti Europos 
gynybos pramonės veikloje;

įrangos, tiek nematerialiojo turto, pvz., 
programinės įrangos ir technologijos
kūrimo procese; todėl primygtinai ragina 
Komisiją priimti tolesnius pasiūlymus 
siekiant sudaryti joms sąlygas dalyvauti 
Europos gynybos pramonės veikloje;

Or. en

Pakeitimas 28
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonės rinkos susiskaidymas kliudo 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
aktyviau dalyvauti šioje rinkoje; pažymi, 
kaip svarbu suteikti galimybes mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms dalyvauti gynybos 
įrangos sektoriaus gaminių kūrimo 
procese; todėl primygtinai ragina Komisiją 
priimti tolesnius pasiūlymus siekiant 
sudaryti joms sąlygas dalyvauti Europos 
gynybos pramonės veikloje;

7. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonės rinkos susiskaidymas kliudo 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
aktyviau dalyvauti šioje rinkoje; pažymi, 
kaip svarbu suteikti galimybes mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms dalyvauti gynybos 
įrangos sektoriaus gaminių kūrimo 
procese; todėl primygtinai ragina Komisiją 
priimti tolesnius pasiūlymus siekiant 
sudaryti joms sąlygas dalyvauti Europos 
gynybos pramonės veikloje; pabrėžia, kad 
papildomų Sąjungos standartų ir 
sertifikavimo sukūrimas gali būti žalingas 
mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumui, kadangi dažnai jos 
neturi galimybių iš anksto investuoti 
kelerius metus, o kvalifikacijos tikrinimo 
ir sertifikavimo išlaidos jau sudaro 
nemažą dalį bendrų naujų su gynyba 
susijusių gaminių kūrimui skirtų lėšų;

Or. en

Pakeitimas 29
Ildikó Gáll-Pelcz
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares skatinti 
didžiųjų gynybos bendrovių ir universitetų 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad šiuo 
bendradarbiavimu galėtų būti praplėsta 
universitetų žinių bazė;

Or. en

Pakeitimas 30
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
palengvinti bandymą pasinaudoti gynybos 
pramonės technologijomis ir inovacijomis 
nekarinėms reikmėms ir civilinių 
produktų ir programų kūrimu siekiant 
sustiprinti pažangiųjų technologijų 
pramonę vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 31
Adam Bielan

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad reikia geriau finansuoti 
MTTP valstybėse narėse, kad būtų galima 
sėkmingai konkuruoti su trečiųjų šalių 
gamintojais gynybos sektoriuje; pažymi, 
kad inovacijos ir technologinė plėtra gali 
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paskatinti pažangą kitose gyvenimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 32
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. nepritaria tam, kad 2013 m. liepos 
24 d. Komisijos komunikate 
„Konkurencingesnio ir veiksmingesnio 
gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas“1

didelis dėmesys skiriamas darbo rinkos 
lankstumo programoms, kaip tinkamam 
atsakui struktūriniams pokyčiams 
gynybos pramonėje; vietoj to atkreipia 
dėmesį į galimų ekonominių paskatų, 
skirtų pertekliniams kariniams ir 
pramonės pajėgumams paversti civilinės 
paskirties gaminiais, vertinimą;
____________________________
1COM(2013) 542 final.

Or. en

Pakeitimas 33
Adam Bielan

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiauti tarpusavyje ir užtikrinti 
kibernetinį saugumą, kuris yra
neatsiejamas gynybos sektoriaus veiklos 
aspektas;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiauti tarpusavyje ir užtikrinti 
kibernetinį saugumą, kuris yra vienas 
didžiausių gynybos ir saugumo strategijos 
ramsčių; taip pat primena, kad 
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atsižvelgiant į pasaulinį interneto aspektą, 
skaitmeninė vidaus rinka susiduria su 
didėjančia saugumo rizika, o tvirtu ir 
koordinuotu požiūriu prisidedama prie 
kovos su šiais pavojais, pvz., sandorių 
saugumo pavojais, kurie smarkiai kenkia 
vartotojų pasitikėjimui skaitmenine rinka;

Or. en


