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Grozījums Nr. 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka nesenā ekonomikas 
aktivitātes lejupslīde ir novedusi pie 
aizsardzībai paredzēto budžeta līdzekļu 
samazināšanas lielākajā daļā dalībvalstu;

1. norāda, ka nesenā ekonomikas 
aktivitātes lejupslīde ir novedusi pie 
aizsardzībai paredzēto budžeta līdzekļu 
samazināšanas daudzās dalībvalstīs;
uzskata, ka pašreizējo krīzi var izmantot 
kā iespēju izstrādāt integrētu ES 
aizsardzības politiku, jo tā var sniegt 
impulsu, lai īstenotu vērienīgas un plaša 
mēroga reformas un gūtu lielāku labumu 
no sinerģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a. uzskata, ka ES būtu jāgarantē drošība 
tās pilsoņiem un jāatbalsta demokrātija, 
cilvēktiesības un tiesiskums kaimiņvalstīs 
un citur pasaulē; tomēr uzskata, ka to 
iespējams paveikt, nepaplašinot kopējo 
aizsardzības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a. mudina dalībvalstis palielināt 
pārredzamību Eiropas iestādēm un 
aģentūrām, kā arī plašai sabiedrībai 
attiecībā uz valsts atbalstu un iepirkuma 
praksi aizsardzības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b. atgādina par ES tradicionālo lomu 
darboties kā sabiedrības spēkam pasaules 
mēroga jautājumos; tādēļ atkārto, ka ES 
aizsardzības nozarei vajadzētu pievērsties 
galvenokārt iekšējā tirgus pieprasījumam; 
šajā saistībā pauž nožēlu, ka ir 
palielinājies to ieroču un aizsardzības 
aprīkojuma tirdzniecības apjoms ar 
autokrātiskiem režīmiem nestabilos 
pasaules reģionos, kuru izcelsme ir ES; 
uzskata, ka šī tirdzniecības prakse var 
nesekmēt pilsoņu drošību reģionos, kuri 
saņem ieročus un aizsardzības 
aprīkojumu no ES, kā arī drošības 
apsvērumus Eiropas un pasaules mērogā; 
mudina dalībvalstis rīkoties starptautiskos 
forumos, lai panāktu lielāku 
pārredzamību starptautiskās aizsardzības 
iepirkuma tirgos ar nolūku palielināt 
bruņojuma globālās tirdzniecības plūsmu 
kontrolējamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot un palielināt aizsardzības tirgu 
pārredzamību un atvērtību; uzskata, ka 
Direktīva 2009/81/EK par aizsardzību un 
sensitīviem iepirkumiem drošības jomā 
stiprina vienoto tirgu, mazinot publiskā 
iepirkuma noteikumu sarežģītību 
aizsardzības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, vajadzības gadījumā mazinot 
publiskā iepirkuma noteikumu sarežģītību 
aizsardzības nozarē, vienlaikus ņemot vērā 
aizvien pieaugošo iepirkuma sarežģītību 
aizsardzības jomā attiecībā uz 
starptautiskām misijām, novedot pie 
optimizētām specifikācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību 
un atvērtību; uzskata, ka Direktīva
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina
vienoto tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

2. atgādina, ka ir jau veikti pastiprināti 
centieni, lai veicinātu ES iekšējo 
tirdzniecību aizsardzības nozarē; tādēļ 
aicina dalībvalstis pilnībā īstenot 
Direktīvu 2009/81/EK par aizsardzību un
sensitīviem iepirkumiem, lai stiprinātu
vienoto tirgu, mazinot publiskā iepirkuma
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē
un uzlabotu Eiropas aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēju; uzsver, ka 
pārredzams un atvērts vienotais 
iepirkuma tirgus aizsardzības jomā ir 
svarīgs ne tikai, lai nodrošinātu labākos 
pieejamos ražojumus, bet arī lai 
nodrošinātu labāko vērtību par nodokļu 
maksātāju naudu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

2. atgādina, ka dalībvalstīm steidzami 
nepieciešams uzlabot aizsardzības tirgu 
pārredzamību un atvērtību; uzskata, ka 
Direktīva 2009/81/EK par aizsardzību un 
sensitīviem iepirkumiem drošības jomā 
stiprina vienoto tirgu, mazinot publiskā 
iepirkuma noteikumu sarežģītību 
aizsardzības nozarē;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē; 
aicina dalībvalstis pareizi piemērot 
Direktīvu 2009/81/EK (transponēšanas 
termiņs: 2011. gada 21. augusts).

Or. en

Grozījums Nr. 10
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē;

2. atgādina, ka Eiropas aizsardzības 
nozares konkurētspējas palielināšanai 
dalībvalstīm steidzami nepieciešams 
uzlabot aizsardzības tirgu pārredzamību un 
atvērtību; uzskata, ka Direktīva 
2009/81/EK par aizsardzību un sensitīviem 
iepirkumiem drošības jomā stiprina vienoto 
tirgu, mazinot publiskā iepirkuma 
noteikumu sarežģītību aizsardzības nozarē; 
turklāt norāda, ka jāturpina sekmēt un 
saskaņot kopējā drošības un aizsardzības 
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politika, lai noteiktu Eiropas bruņoto 
spēku mērķu vērienīgumu, attiecīgi 
īstenojot šo spēku sastāvu un sadalītu 
spējas starp dalībvalstīm, tādējādi 
uzlabojot iekārtu standartizāciju un 
rūpniecības centru specifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi 
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu
izmantošana, IKT lietošana un stimulu 
noteikšana pētniecībai un izstrādei, jo tie 
var būt īpaši piemēroti šai jomai un tiem 
var būt ļoti liela loma administrēšanas 
izmaksu un ar iepirkuma procedūrām 
saistīto izmaksu samazināšanā;

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi 
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu, 
IKT lietošana un stimulu noteikšana 
pētniecībai un izstrādei, jo tie var būt īpaši 
piemēroti šai jomai un tiem var būt ļoti 
liela loma administratīvā sloga un ar 
iepirkuma procedūrām saistīto izmaksu 
samazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi 
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu
izmantošana, IKT lietošana un stimulu 
noteikšana pētniecībai un izstrādei, jo tie 

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi 
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu, 
IKT lietošana un stimulu noteikšana 
pētniecībai un izstrādei, jo tie var būt īpaši 
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var būt īpaši piemēroti šai jomai un tiem 
var būt ļoti liela loma administrēšanas 
izmaksu un ar iepirkuma procedūrām 
saistīto izmaksu samazināšanā;

piemēroti šai jomai un tiem var būt ļoti 
liela loma administrēšanas izmaksu un ar 
iepirkuma procedūrām saistīto izmaksu 
samazināšanā, vienlaikus nodrošinot 
intelektuālā īpašuma tiesību un zinātības 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu
izmantošana, IKT lietošana un stimulu 
noteikšana pētniecībai un izstrādei, jo tie 
var būt īpaši piemēroti šai jomai un tiem 
var būt ļoti liela loma administrēšanas 
izmaksu un ar iepirkuma procedūrām 
saistīto izmaksu samazināšanā;

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi
e-iepirkuma un publiskā iepirkuma
pirmskomercializācijas posmā
izmantošana un stimulu noteikšana 
pētniecībai un izstrādei, jo tie var būt īpaši 
piemēroti šai jomai un tiem var būt ļoti 
liela loma administrēšanas izmaksu un ar 
iepirkuma procedūrām saistīto izmaksu 
samazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi 
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu 
izmantošana, IKT lietošana un stimulu 

3. uzsver, ka aizsardzības iepirkumu jomā 
būtu jāveicina novatorisku iepirkuma 
paņēmienu plašāka izmantošana, jo sevišķi 
ar prasību summēšanu saistīto paņēmienu 
izmantošana, IKT lietošana un stimulu 
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noteikšana pētniecībai un izstrādei, jo tie 
var būt īpaši piemēroti šai jomai un tiem 
var būt ļoti liela loma administrēšanas 
izmaksu un ar iepirkuma procedūrām 
saistīto izmaksu samazināšanā;

noteikšana pētniecībai un izstrādei, jo tie 
var būt īpaši piemēroti šai jomai un tiem 
var būt ļoti liela loma administrēšanas 
izmaksu un ar iepirkuma procedūrām 
saistīto izmaksu samazināšanā; mudina 
dalībvalstis stratēģiski izmantot valsts 
iepirkumu aizsardzības vajadzībām un 
īstenot novatoriskumu atbalstošus 
principus, kuri balstās uz saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma koncepciju, 
ietverot vides, sociālos, ētikas un 
kvalitātes aspektus, kā arī dzīves cikla 
pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a. uzskata, ka visām līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem subjektiem 
drošības un aizsardzības jomā vajadzētu 
nodrošināt pieeju īpašai iepirkuma 
procedūrai attiecībā uz līgumiem, ja 
vajadzību saistībā ar novatorisku preču 
vai pakalpojumu vai novatorisku darbu 
izstrādi un tādējādi iegūtu preču, 
pakalpojumu vai darbu secīgu iegādi 
nevar nodrošināt ar risinājumiem, kas 
tirgū jau ir pieejami; turklāt uzskata, ka 
šāda procedūra uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību un Eiropas aizsardzības 
aprīkojuma tirgus un Eiropas 
aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā 
pamata attīstību un veicinātu novatorisku 
MVU izaugsmi; uzsver, ka par šādu 
procedūru jau tika panākta vienošanās 
pārskatītajā pamata direktīvā un 
Sabiedrisko pakalpojumu valsts 
pasūtījuma direktīvā, dodot 
līdzumslēdzējām iestādēm iespēju izveidot 
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ilgtermiņa inovācijas partnerību jaunu, 
novatorisku produktu, pakalpojumu vai 
darbu izstrādei un secīgai iegādei,
nodrošinot nepieciešamo „tirgus 
pieprasījumu”, kas veicina novatoriska 
risinājuma izstrādi, bet neizraisa tirgus 
noslēgšanu; tāpēc aicina Eiropas 
Komisiju ņemt vērā šādu notikumu 
attīstību īstenošanas ziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei saskaņā ar 
Aizsardzības jomas iepirkumu direktīvu 
(Direktīva 2009/81/EK), kurš jāiesniedz 
līdz 2016. gada 21. augustam, un šim 
ziņojumam pievienot tiesību akta 
priekšlikumu, ar ko groza Direktīvu 
2009/81/EK, ieviešot šo inovācijas 
partnerību procedūru attiecībā uz šiem 
līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
atceltu dublēšanos un jaudas pārpalikumu 
aizsardzības nozarē, veicinot sadarbību 
iekšējā tirgū; uzsver kopīgā iepirkuma 
iespējamās priekšrocības attiecībā uz 
apjomradītiem ietaupījumiem un 
sadarbspēju;

4. mudina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
atceltu dublēšanos un jaudas pārpalikumu 
aizsardzības nozarē, veicinot sadarbību 
iekšējā tirgū; uzsver kopīgā iepirkuma 
iespējamās priekšrocības attiecībā uz 
apjomradītiem ietaupījumiem un 
sadarbspēju; norāda, ka kopīgi projekti 
samazinās izmaksas un ļaus veikt 
ilgtermiņa ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a. uzsver to, ka ir svarīgi iedarbīgi 
ieguldīt valsts izdevumus aizsardzības 
nozarē; mudina dalībvalstis, ņemot vērā 
pašreizējo sociālo un ekonomikas krīzi, kā 
arī sarežģīto publiskā sektora finanšu 
situāciju, kontrolēt publiskos izdevumus 
aizsardzības jomā un pārdalīt potenciālos 
ietaupījumus aizsardzības jomā, publiskos 
līdzekļus ieguldot sociālajā ekonomikā un 
civilajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka līgumi, kurus piešķir 
aizsardzības un drošības jomā, bieži vien ir 
tehniski sarežģīti; uzsver, ka konkursa 
procedūru starptautiskā aspekta 
uzlabošanai nepieciešams pārskatīt
neatbilstīgas vai nesamērīgas tehniskās 
prasības, lai samazinātu un, ja iespējams,
novērstu šķēršļus iekšējā tirgū;

5. atgādina, ka līgumi, kurus piešķir 
aizsardzības un drošības jomā, bieži vien ir 
tehniski sarežģīti; uzsver, ka konkursa 
procedūru starptautiskā aspekta 
uzlabošanai nepieciešams pārskatīt 
tehniskās prasības un, ja iespējams, novērst 
neatbilstīgas vai nesamērīgas prasības, 
kas rada šķēršļus vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka līgumi, kurus piešķir 5. atgādina, ka līgumi, kurus piešķir 
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aizsardzības un drošības jomā, bieži vien ir 
tehniski sarežģīti; uzsver, ka konkursa 
procedūru starptautiskā aspekta 
uzlabošanai nepieciešams pārskatīt
neatbilstīgas vai nesamērīgas tehniskās 
prasības, lai samazinātu un, ja iespējams, 
novērstu šķēršļus iekšējā tirgū;

aizsardzības un drošības jomā, bieži vien ir 
tehniski sarežģīti; uzsver, ka konkursa 
procedūru starptautiskā aspekta 
uzlabošanai vajadzības gadījumā
nepieciešams pārskatīt nevajadzīgas, 
neatbilstīgas vai nesamērīgas tehniskās 
prasības un, ja iespējams, novērst šķēršļus 
iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a. uzsver, ka Eiropas aizsardzības 
tehniskā un rūpnieciskā pamata
veicināšana ir nākamais elements ceļā uz 
vienota tirgus izveidi un var radīt 
pastāvīgas darbvietas pilsoņiem, kuri ir 
nodarbināti aizsardzības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a. uzsver, ka tāda zema riska valsts 
programmu liberalizācija, kuras neietver 
kodolspēku un ieročus, sarežģītu ieroču 
sistēmu vai sarežģītas sakaru, atrašanās 
vietas noteikšanas vai maskēšanās 
sistēmas, veicinātu konkurences 
palielināšanos un pazeminātu cenas, jo 
aizsardzības uzņēmumi visā ES varētu 
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sacensties par līgumiem; norāda — ja 
dalībvalstis nemainīs valsts iepirkuma 
procesus, Komisijai attiecībai uz zema 
riska valsts programmām būs jāpamatojas 
uz judikatūru;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
5.a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a. prasa atteikties no dārgiem militārā 
prestiža projektiem un aicina dalībvalstis 
īpaši atbalstīt produktu izstrādi, ar kuriem 
garantē kareivju aizsardzību un drošību 
kaujaslaukā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a. norāda, ka specifiskas, dažkārt pat 
nevajadzīgas tehniskās prasības 
uzaicinājumos piedalīties konkursā ir 
īpaši paredzētas ārvalstu uzņēmumu 
izslēgšanai, lai palielinātu valsts 
aizsardzības nozares finanšu un tehniskās 
iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b. uzsver, ka līdz šim papildu 
formalitātes nav mazinājušas šo ietekmi 
aizsardzības nozarē, bet gan drīzāk to 
palielinājušas, kā arī paaugstinājušas ar 
procesu saistītās izmaksas un padarījušas 
to laikietilpīgāku līgumslēdzējām pusēm, 
tādējādi būtiski samazinot Eiropas 
aizsardzības rūpniecības konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c. secina, ka, balstoties uz nesenajiem 
notikumiem Lībijā, Mali un Sīrijā un 
neskatoties uz pastāvošo kopējo drošības 
un aizsardzības politiku, suverēnajām 
valstīm, saprotams, parasti ir arī 
suverēnas aizsardzības intereses un tādēļ 
tās savu tehnoloģisko zinātību un 
aizsardzības nozari saglabā pēc iespējas 
suverēnāku; aicina Komisiju ņemt vērā 
šos nozīmīgos aspektus, ierosinot jaunas 
formalitātes vai arī atceļot jau pastāvošās 
formalitātes, lai efektīvi palielinātu 
Eiropas aizsardzības nozares 
konkurētspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība kavē mazos un vidējos 
uzņēmumus palielināt to tirgus daļu;
uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties aizsardzības 
aprīkojuma nozares produktu izveides 
procesā; tādēļ mudina Komisiju pieņemt
turpmākus priekšlikumus, lai atvieglotu šo 
uzņēmumu piekļuvi Eiropas aizsardzības 
nozarei;

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība kavē mazos un vidējos 
uzņēmumus laist tirgū savus produktus;
uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties aizsardzības 
aprīkojuma nozares produktu izveidē; tādēļ 
mudina Komisiju iesniegt turpmākus 
priekšlikumus, lai atvieglotu šo uzņēmumu 
piekļuvi Eiropas aizsardzības nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība kavē mazos un vidējos 
uzņēmumus palielināt to tirgus daļu;
uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties aizsardzības 
aprīkojuma nozares produktu izveides 
procesā; tādēļ mudina Komisiju pieņemt 
turpmākus priekšlikumus, lai atvieglotu šo 
uzņēmumu piekļuvi Eiropas aizsardzības 
nozarei;

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība kavē mazos un vidējos 
uzņēmumus palielināt to tirgus daļu;
uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties aizsardzības 
aprīkojuma nozares produktu izveides 
procesā, gan militārā aprīkojuma, gan 
tādu nemateriālo ieguldījumu kā 
programmatūras un tehnoloģiju izveides 
procesā; tādēļ mudina Komisiju pieņemt 
turpmākus priekšlikumus, lai atvieglotu šo 
uzņēmumu piekļuvi Eiropas aizsardzības 
nozarei;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība kavē mazos un vidējos 
uzņēmumus palielināt to tirgus daļu;
uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties aizsardzības 
aprīkojuma nozares produktu izveides 
procesā; tādēļ mudina tādēļ Komisiju 
pieņemt turpmākus priekšlikumus, lai 
atvieglotu šo uzņēmumu piekļuvi Eiropas 
aizsardzības nozarei;

7. atzīmē, ka Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība kavē mazos un vidējos 
uzņēmumus palielināt to tirgus daļu;
uzsver, ka ir svarīgas mazo un vidējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties aizsardzības 
aprīkojuma nozares produktu izveides 
procesā; tādēļ mudina tādēļ Komisiju 
pieņemt turpmākus priekšlikumus, lai 
atvieglotu šo uzņēmumu piekļuvi Eiropas 
aizsardzības nozarei; uzsver, ka papildu 
ES standartu un sertificēšanas izveide 
varētu kaitēt mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspējai, jo tie bieži vien nav spējīgi 
veikt sākotnējus ieguldījumus vairākus 
gadus un kvalifikācijas un sertificēšanas 
izmaksas jau tā parasti veido būtisku 
summu no kopīgajām jaunu aizsardzības 
produktu izstrādes izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a. mudina dalībvalstis iedvesmot 
sadarbību starp nozīmīgiem aizsardzības 
uzņēmumiem un universitātēm; uzsver, ka 
ar šo sadarbību iespējams paplašināt 
universitāšu zināšanu bāzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a. aicina dalībvalstis un Komisiju 
atvieglot centienus ar aizsardzības nozari 
saistītās tehnoloģijas un inovāciju 
izmantot nemilitāriem mērķiem un civilo 
produktu un lietojumprogrammu 
ražošanai, lai stiprinātu augstās 
tehnoloģijas nozares iekšējā tirgū; 

Or. en

Grozījums Nr. 31
Adam Bielan

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
lielāks finansējums pētniecībai un 
izstrādei, lai veiksmīgi konkurētu ar trešo 
valstu ražotājiem aizsardzības nozarē; 
atzīmē, ka jauninājumi un tehnoloģiskā 
attīstība var sekmēt uzlabojumus citās 
dzīves jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž nožēlu par Komisijas 2013. gada 
24. jūlija paziņojumā „Ceļā uz 
konkurētspējīgāku un efektīvāku 
aizsardzības un drošības nozari”1 spēcīgo 
uzsvērto, ka elastīgas darba shēmas, jo 
aizsardzības nozarē ir piemērots 
risinājums strukturālajām pārmaiņām 
aizsardzības nozaarē; tā vietā vērš 
uzmanību uz potenciālo ekonomisko 
stimulu novērtējumu, lai militārās 
rūpniecības jaudas pārpalikumus 
pārveidotu civilajā ražošanā;
____________________________
1COM(2013) 0542 galīgā redakcija

Or. en

Grozījums Nr. 33
Adam Bielan

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties, lai padarītu kiberdrošību par
neatņemamu aizsardzības nozares daļu.

8. aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties, lai padarītu kiberdrošību par
vienu no galvenajiem aizsardzības un 
drošības stratēģijas pīlāriem; vienlaikus 
atgādina, ka, ņemot vērā interneta globālo 
dimensiju, digitālais iekšējais tirgus 
sastopas ar arvien pieaugošiem drošības 
riskiem un stingra un saskaņota pieeja 
varētu palīdzēt novērst, apdraudējumus –
piemēram, darījumu drošībai, – kas 
būtiski grauj patērētāju uzticību 
digitālajam tirgum.

Or. en
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