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Poprawka 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że ostatnie pogorszenie 
koniunktury gospodarczej doprowadziło do 
znacznej liczby cięć w budżetach na 
obronność w większości państw 
członkowskich;

1. zaznacza, że ostatnie pogorszenie 
koniunktury gospodarczej doprowadziło do 
znacznej liczby cięć w budżetach na 
obronność w wielu państwach 
członkowskich; jest zdania, że obecny 
kryzys może stać się szansą na 
opracowanie zintegrowanej unijnej 
polityki obrony, gdyż może stanowić 
impuls do wdrożenia ambitnych i 
niezbędnych reform oraz lepszego 
wykorzystania synergii;

Or. en

Poprawka 2
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zadaniem Unii Europejskiej 
jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim 
obywatelom, wspieranie demokracji oraz 
poszanowanie praw człowieka i rządów 
prawa w krajach sąsiadujących i poza 
nimi; twierdzi jednak, że ten cel można 
osiągnąć bez rozszerzania wspólnej 
polityki obrony;

Or. en

Poprawka 3
Evelyne Gebhardt
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
pomocy państwa i praktyk w dziedzinie 
udzielania zamówień w sektorze 
obronnym, zarówno w odniesieniu do 
władz i agencji europejskich, jak i ogółu 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 4
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina tradycyjną rolę Unii 
Europejskiej jako władzy cywilnej w 
polityce światowej; ponownie podkreśla 
zatem, iż europejski przemysł obronny 
powinien przede wszystkim koncentrować 
się na zapotrzebowaniu na rynku 
wewnętrznym; w tym kontekście wyraża 
ubolewanie z powodu wzrostu handlu 
bronią i wyposażeniem obronnym, jaki 
Unia Europejska prowadzi z reżimami 
autokratycznymi w niestabilnych 
politycznie regionach świata; odnotowuje, 
że takie praktyki handlowe mogą nie 
sprzyjać bezpieczeństwu obywateli 
regionów, do których trafia broń i 
wyposażenie obronne z Unii Europejskiej, 
jak również bezpieczeństwu w wymiarze 
europejskim i światowym; wzywa państwa 
członkowskie, aby aktywnie udzielały się 
na forach międzynarodowych na rzecz 
większej przejrzystości na 
międzynarodowych rynkach zamówień w 
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dziedzinie obronności w celu zwiększenia 
możliwości kontroli obrotów handlowych 
w zakresie uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym;

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie poprawić przejrzystość i zwiększyć
stopień otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym;

Or. en

Poprawka 6
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
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jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym;

jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym w stosownych 
przypadkach, biorąc jednocześnie pod 
uwagę coraz większą złożoność zamówień 
w dziedzinie obronności w związku z 
misjami międzynarodowymi, której 
skutkiem jest optymalizacja specyfikacji;

Or. en

Poprawka 7
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu obronnego państwa 
członkowskie muszą pilnie zwiększyć 
przejrzystość i stopień otwarcia rynków 
obrony; uważa, że dyrektywa 2009/81/WE 
w sprawie udzielania zamówień w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 
wzmacnia jednolity rynek przez 
zmniejszenie złożoności zasad udzielania 
zamówień w sektorze obronnym;

2. przypomina, że podjęto już znaczne 
wysiłki na rzecz promowania 
wewnątrzunijnego handlu w sektorze
obronnym; dlatego też wzywa państwa 
członkowskie, by w pełni wdrożyły 
dyrektywę 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa w celu 
wzmocnienia jednolitego rynku przez 
zmniejszenie złożoności zasad udzielania 
zamówień w sektorze obronnym oraz 
zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu obronnego; 
podkreśla, że przejrzysty i otwarty 
jednolity rynek zamówień w dziedzinie 
obronności jest niezbędny nie tylko, by 
zapewnić najlepsze dostępne produkty, ale 
także by zapewnić optymalne 
wykorzystanie pieniędzy podatników;

Or. en

Poprawka 8
Evelyne Gebhardt



AM\1003023PL.doc 7/21 PE519.497v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu obronnego państwa 
członkowskie muszą pilnie zwiększyć 
przejrzystość i stopień otwarcia rynków 
obrony; uważa, że dyrektywa 2009/81/WE 
w sprawie udzielania zamówień w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 
wzmacnia jednolity rynek przez 
zmniejszenie złożoności zasad udzielania 
zamówień w sektorze obronnym;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
muszą pilnie zwiększyć przejrzystość i 
stopień otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym;

Or. en

Poprawka 9
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym;

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym; wzywa państwa 
członkowskie do właściwego wdrożenia 
dyrektywy 2009/81/WE (termin 
transpozycji upłynął w dniu 21 sierpnia 
2011 r.);

Or. en
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Poprawka 10
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym;

2. przypomina, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu 
obronnego państwa członkowskie muszą 
pilnie zwiększyć przejrzystość i stopień 
otwarcia rynków obrony; uważa, że 
dyrektywa 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa wzmacnia 
jednolity rynek przez zmniejszenie 
złożoności zasad udzielania zamówień w 
sektorze obronnym; ponadto wskazuje, że 
wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony 
wymaga dalszych działań na rzecz jej 
propagowania i synchronizacji w celu 
określenia poziomu ambicji dla 
europejskich sił zbrojnych, wskazania ich 
odpowiedniego składu i przydzielenia 
zdolności państwom członkowskim, a tym 
samym umożliwienia standaryzacji 
wyposażenia i określenia założeń 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza tych związanych z 
agregacją zamówień, wykorzystaniem 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).
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technologii informacyjnych i 
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych
i kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia;

Or. en

Poprawka 12
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza tych związanych z 
agregacją zamówień, wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i 
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i 
kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia;

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza tych związanych z 
agregacją zamówień, wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i 
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i 
kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia, przy czym należy 
jednocześnie zapewnić ochronę praw 
własności intelektualnej i wiedzy 
fachowej;

Or. en

Poprawka 13
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza tych związanych z 
agregacją zamówień, wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i 
kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia;

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza e-zamówień oraz 
zamówień przedkomercyjnych i
podejmowanie inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i 
kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia;

Or. en

Poprawka 14
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza tych związanych z 
agregacją zamówień, wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i 
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i 
kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia;

3. podkreśla, że w zamówieniach w 
dziedzinie obronności powinno się 
promować zwiększone wykorzystywanie 
innowacyjnych technik udzielania 
zamówień, a zwłaszcza tych związanych z 
agregacją zamówień, wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i 
podejmowaniem inicjatyw na rzecz badań i 
rozwoju, ponieważ mogą się one okazać 
wyjątkowo przydatne we wspomnianej 
dziedzinie i odgrywać główną rolę w 
zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i 
kosztów związanych z procedurami 
udzielenia zamówienia; wzywa państwa 
członkowskie, by w sposób strategiczny 
wykorzystały zamówienia publiczne w 
dziedzinie obronności oraz wdrożyły 
innowacyjne zasady udzielania zamówień 



AM\1003023PL.doc 11/21 PE519.497v01-00

PL

oparte na koncepcji oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
obejmującej aspekt środowiskowy, 
społeczny, etyczny i jakościowy, a także 
podejście uwzględniające cykl życia;

Or. en

Poprawka 15
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że instytucje oraz podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa powinny mieć dostęp do 
specjalnej procedury udzielania zamówień 
wiążących się z wymogiem opracowania 
produktu lub usługi o charakterze 
innowacyjnym lub przeprowadzenia 
innowacyjnych robót, a następnie zakupu 
takich dostaw, usług lub robót, jeśli 
spełnienie tego wymogu przy 
zastosowaniu rozwiązań już dostępnych 
na rynku jest niemożliwe; ponadto uważa, 
że taka procedura przyniosłaby poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
rozwój europejskiego rynku wyposażenia 
obronnego, europejskiej bazy 
technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego, a także stanowiłaby impuls do 
rozwoju innowacyjnych MŚP; podkreśla, 
że taką procedurę uzgodniono już w 
zmienionej dyrektywie klasycznej oraz w 
zmienionej dyrektywie sektorowej, 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
ustanawianie partnerstwa innowacyjnego 
w perspektywie długofalowej, w celu 
opracowania, a następnie zakupu 
innowacyjnych produktów, usług lub 
robót, wywołując niezbędny popyt 
rynkowy i motywując do opracowywania 
innowacyjnych rozwiązań bez zamykania 
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dostępu do rynku; dlatego też wzywa 
Komisję Europejską, by uwzględniła te 
okoliczności w swoim sprawozdaniu na 
temat wdrożenia, które do dnia 21 
sierpnia 2016 r. ma zostać przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
mocy dyrektywy 2009/81/WE w sprawie 
udzielania zamówień w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa, a także by do 
sprawozdania dołączyła wniosek 
ustawodawczy zmieniający dyrektywę 
2009/81/WE, wprowadzający procedurę 
partnerstwa innowacyjnego w odniesieniu 
do tego rodzaju zamówień;

Or. en

Poprawka 16
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie, by 
podjęły również kroki w celu zniesienia 
powielania i nadwyżek w sektorze przez 
zwiększenie współpracy na rynku 
wewnętrznym; zwraca uwagę na 
potencjalne korzyści płynące ze wspólnego 
udzielania zamówień, takie jak korzyści 
skali i interoperacyjność;

4. wzywa państwa członkowskie, by 
podjęły również kroki w celu zniesienia 
powielania i nadwyżek w sektorze przez 
zwiększenie współpracy na rynku 
wewnętrznym; zwraca uwagę na 
potencjalne korzyści płynące ze wspólnego 
udzielania zamówień, takie jak korzyści 
skali i interoperacyjność; wskazuje, że 
wspólne projekty będą skutkować 
obniżeniem kosztów i umożliwią 
długoterminowe inwestycje;

Or. en

Poprawka 17
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie efektywności 
wydatków publicznych w sektorze 
obronnym; w świetle obecnego kryzysu 
społeczno-gospodarczego oraz 
osłabionych finansów publicznych 
zachęca państwa członkowskie do 
dokładnego przeanalizowania wydatków 
publicznych w sektorze obronnym i 
realokacji potencjalnych oszczędności w 
tym sektorze na rzecz inwestycji 
publicznych w gospodarkę społeczną i 
przemysł cywilny;

Or. en

Poprawka 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że zamówienia udzielane w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa są 
często skomplikowane pod względem 
technicznym; podkreśla, że w celu 
ułatwienia przetargów transgranicznych 
konieczne jest dokonanie przeglądu 
niezgodnych lub nieproporcjonalnych
wymogów technicznych, by 
zminimalizować oraz – tam, gdzie to 
będzie możliwe – wyeliminować bariery 
dla rynku wewnętrznego;

5. przypomina, że zamówienia udzielane w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa są 
często skomplikowane pod względem 
technicznym; podkreśla, że w celu 
ułatwienia przetargów transgranicznych 
konieczne jest dokonanie przeglądu 
wymogów technicznych, by 
zminimalizować oraz – tam, gdzie to 
będzie możliwe – wyeliminować 
niezgodne lub nieproporcjonalne wymogi 
stanowiące bariery dla jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 19
Andreas Schwab
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że zamówienia udzielane w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa są 
często skomplikowane pod względem 
technicznym; podkreśla, że w celu 
ułatwienia przetargów transgranicznych 
konieczne jest dokonanie przeglądu 
niezgodnych lub nieproporcjonalnych 
wymogów technicznych, by 
zminimalizować oraz – tam, gdzie to 
będzie możliwe – wyeliminować bariery 
dla rynku wewnętrznego;

5. przypomina, że zamówienia udzielane w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa są 
często skomplikowane pod względem 
technicznym; podkreśla, że w celu 
ułatwienia przetargów transgranicznych 
konieczne jest dokonanie przeglądu – w 
stosownych przypadkach –
niepotrzebnych, niezgodnych lub 
nieproporcjonalnych wymogów 
technicznych, by zminimalizować oraz –
tam, gdzie to będzie możliwe –
wyeliminować bariery dla rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że promowanie europejskiej 
bazy technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego jest kolejnym krokiem na 
drodze ku urzeczywistnieniu jednolitego 
rynku i może przyczynić się do utworzenia 
trwałych miejsc pracy dla obywateli 
zatrudnionych w przemyśle obronnym;

Or. en

Poprawka 21
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że liberalizacja 
nienewralgicznych programów krajowych, 
które nie obejmują energii atomowej i 
broni jądrowej, złożonych systemów broni 
lub złożonych systemów 
komunikacyjnych, wykrywania i systemów 
utrudniających wykrycie przez systemy 
radarowe doprowadziłaby do zwiększenia 
konkurencji i obniżenia cen, ponieważ 
przedsiębiorstwa związane z obronnością z 
całej UE mogłyby konkurować o 
zamówienia; wskazuje, że jeżeli państwa 
członkowskie nie zmienią krajowych 
procedur udzielania zamówień, Komisja 
będzie musiała powoływać się na 
orzecznictwo dotyczące programów 
nienewralgicznych;

Or. en

Poprawka 22
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się o rezygnację z prestiżowych 
projektów wojskowych i wzywa państwa 
członkowskie, aby w sposób szczególny 
wspierały rozwój produktów 
zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 
żołnierzy na polu walki;

Or. en

Poprawka 23
Franz Obermayr
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że szczegółowe, czasem 
nawet niepotrzebne, wymogi techniczne 
określone w zaproszeniach do składania 
ofert mają na celu w szczególności 
wykluczenie przedsiębiorstw 
zagranicznych i tym samym zwiększenie 
zdolności finansowych i technicznych 
krajowego przemysłu obronnego;

Or. en

Poprawka 24
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że jak dotąd dodatkowe 
wymogi formalne nie doprowadziły do 
ograniczenia tych skutków w sektorze 
przemysłu obronnego, ale raczej do ich 
zaostrzenia oraz zwiększenia powiązanych 
z nimi kosztów i wydłużenia czasu dla 
zamawiających, a tym samym do 
skutecznego ograniczenia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu obronnego;

Or. en

Poprawka 25
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. stwierdza, że biorąc pod uwagę 
wydarzenia w Libii, Mali i Syrii i pomimo 
istniejącej wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony kraje suwerenne 
zwykle kierują się suwerennym interesem 
w dziedzinie obronności, a zatem dbają o 
zachowanie suwerenności także w 
odniesieniu do fachowej wiedzy 
technologicznej i swojego przemysłu 
obronnego; wzywa Komisję, by wzięła pod 
uwagę te istotne kwestie w propozycji 
ustanowienia nowych lub zniesienia 
istniejących wymogów formalnych w celu 
zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu obronnego;

Or. en

Poprawka 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. odnotowuje, że rozdrobnienie 
europejskiego rynku obrony stanowi 
przeszkodę na drodze do zwiększenia w 
nim udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, jakie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 
możliwość uczestniczenia w procesie 
produkcji wyposażenia obronnego w 
sektorze obronnym; wzywa zatem Komisję 
do przyjęcia dalszych wniosków w sprawie 
ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom dostępu do 
europejskiego przemysłu obronnego;

7. odnotowuje, że rozdrobnienie 
europejskiego rynku obrony stanowi 
przeszkodę dla małych i średnich 
przedsiębiorstw na drodze do
wprowadzenia na rynek swoich 
produktów; podkreśla znaczenie, jakie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw ma 
możliwość wniesienia wkładu w 
produkcję wyposażenia obronnego w 
sektorze obronnym; wzywa zatem Komisję 
do przedstawienia dalszych wniosków w 
sprawie ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom dostępu do 
europejskiego przemysłu obronnego;

Or. en
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Poprawka 27
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. odnotowuje, że rozdrobnienie 
europejskiego rynku obrony stanowi 
przeszkodę na drodze do zwiększenia w 
nim udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, jakie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 
możliwość uczestniczenia w procesie 
produkcji wyposażenia obronnego w 
sektorze obronnym; wzywa zatem Komisję 
do przyjęcia dalszych wniosków w sprawie 
ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom dostępu do 
europejskiego przemysłu obronnego;

7. odnotowuje, że rozdrobnienie 
europejskiego rynku obrony stanowi 
przeszkodę na drodze do zwiększenia w 
nim udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, jakie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 
możliwość uczestniczenia w procesie 
produkcji wyposażenia obronnego w 
sektorze obronnym; zarówno jeżeli chodzi 
o wyposażenie wojskowe, jak i wartości 
niematerialne i prawne, takie jak 
oprogramowanie i technologia; wzywa 
zatem Komisję do przyjęcia dalszych 
wniosków w sprawie ułatwienia małym i 
średnim przedsiębiorstwom dostępu do 
europejskiego przemysłu obronnego;

Or. en

Poprawka 28
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. odnotowuje, że rozdrobnienie 
europejskiego rynku obrony stanowi 
przeszkodę na drodze do zwiększenia w 
nim udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, jakie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 
możliwość uczestniczenia w procesie 
produkcji wyposażenia obronnego w 
sektorze obronnym; wzywa zatem Komisję 

7. odnotowuje, że rozdrobnienie 
europejskiego rynku obrony stanowi 
przeszkodę na drodze do zwiększenia w 
nim udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, jakie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 
możliwość uczestniczenia w procesie 
produkcji wyposażenia obronnego w 
sektorze obronnym; wzywa zatem Komisję 
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do przyjęcia dalszych wniosków w sprawie 
ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom dostępu do 
europejskiego przemysłu obronnego;

do przyjęcia dalszych wniosków w sprawie 
ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom dostępu do 
europejskiego przemysłu obronnego; 
podkreśla, że określenie dodatkowych 
unijnych standardów i certyfikacji może 
niekorzystnie wpłynąć na 
konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw, które często nie mają 
możliwości poniesienia z góry kosztów 
wieloletnich inwestycji, a koszty 
kwalifikacji i certyfikacji zwykle stanowią 
już znaczną część kosztów rozwoju 
nowych produktów w dziedzinie 
obronności;

Or. en

Poprawka 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
zainicjowania współpracy pomiędzy 
najważniejszymi przedsiębiorstwami 
związanymi z obronnością a 
uniwersytetami; podkreśla, że taka 
współpraca może przyczynić się do 
wzbogacenia bazy wiedzy uniwersytetów;

Or. en

Poprawka 30
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby sprzyjały wysiłkom, mającym 
na celu wykorzystanie do celów 
niewojskowych technologii i innowacji 
stosowanych w przemyśle obronnym oraz 
tworzenia produktów i zastosowań o 
charakterze cywilnym, żeby wzmocnić 
przemysł zaawansowanych technologii w 
ramach rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 31
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że aby doprowadzić do 
zwiększenia konkurencyjności państw 
członkowskich w stosunku do 
producentów z sektora obronnego państw 
trzecich, potrzeba większych nakładów 
finansowych na prace badawczo-
rozwojowe; odnotowuje, że postępy w 
dziedzinie innowacji i technologii mogą 
korzystnie wpłynąć na inne sfery życia;

Or. en

Poprawka 32
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wyraża ubolewanie z powodu nacisku, 
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jaki w komunikacie Komisji z dnia 24 
lipca 2013 r. „W kierunku bardziej 
konkurencyjnego i wydajnego sektora 
obronności i bezpieczeństwa”1 położono 
na programy elastyczności zatrudnienia 
jako właściwy sposób reagowania na 
zmiany strukturalne w przemyśle 
obronnym; zwraca natomiast uwagę na 
ocenę potencjalnych zachęt 
ekonomicznych na rzecz przekształcania 
nadmiernych zdolności wojskowo-
przemysłowych na potrzeby produkcji 
cywilnej;
____________________________
1COM(2013)0542 final.

Or. en

Poprawka 33
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzajemnej współpracy w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako integralnego 
aspektu sektora obronnego.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzajemnej współpracy w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako jednego z głównych 
filarów strategii obrony i bezpieczeństwa; 
przypomina jednocześnie, że biorąc pod 
uwagę globalny wymiar internetu, 
wewnętrzny rynek cyfrowy staje w obliczu 
coraz poważniejszych zagrożeń 
związanych z bezpieczeństwem, a 
zdecydowane i spójne podejście 
pomogłoby zwalczyć zagrożenia np. w 
zakresie bezpieczeństwa transakcji, które 
poważnie naruszają zaufanie 
konsumentów do rynku cyfrowego.

Or. en


