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Alteração 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a recente contração 
económica conduziu a muitas reduções nos 
orçamentos de defesa da maioria dos
Estados-Membros;

1. Observa que a recente contração 
económica conduziu a muitas reduções nos 
orçamentos de defesa de vários
Estados-Membros; considera que a atual 
crise pode ser aproveitada como uma 
oportunidade para desenvolver uma 
política de defesa da União integrada, 
uma vez que pode conferir um impulso 
decisivo para a implementação de 
reformas significativas e ambiciosas e 
permitir um melhor aproveitamento de 
sinergias;

Or. en

Alteração 2
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que a União deve garantir 
a segurança dos seus cidadãos e apoiar a 
democracia, os direitos humanos e o 
Estado de Direito nos países vizinhos e 
noutros países terceiros; no entanto, é de 
opinião que tal pode ser alcançado sem 
alargar o âmbito da política comum de 
defesa;

Or. en
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Alteração 3
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Exorta os Estados-Membros a 
aumentarem os níveis de transparência no 
que diz respeito aos auxílios estatais e às 
práticas em matéria de contratos públicos 
no setor da defesa para com as 
autoridades e agências europeias e para 
com o público em geral;

Or. en

Alteração 4
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Recorda a tradição da União, 
enquanto potência civil, a nível global; 
lembra, por conseguinte, que a indústria 
de defesa europeia deve concentrar-se em 
primeiro lugar e principalmente na 
procura a nível do mercado interno; 
deplora, neste contexto, o aumento do 
comércio de armas e de equipamentos de 
defesa da União com regimes autocráticos 
de regiões instáveis do mundo; regista que 
estas práticas comerciais não são a 
melhor forma de garantir a segurança dos 
cidadãos das regiões que recebem armas e 
equipamentos de defesa da União, nem de 
contribuir para a segurança a nível 
europeu e mundial; exorta os 
Estados-Membros a exercerem a 
influência junto das instâncias 
internacionais em favor de uma maior 
transparência nos mercados 
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internacionais de contratos públicos no 
setor da defesa, de forma a aumentar a 
possibilidade de controlo dos fluxos 
comerciais globais da indústria do 
armamento;

Or. en

Alteração 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa;

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de melhorar a transparência 
e aumentar a abertura dos seus mercados 
de defesa; considera que a Diretiva 
2009/81/CE, que estabelece regras para os 
contratos públicos no setor da defesa e para 
os contratos sensíveis em matéria de 
segurança, reforça o mercado único através 
da redução da complexidade das regras de 
adjudicação de contratos no setor da 
defesa;

Or. en

Alteração 6
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
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e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa;

e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa, quando 
apropriado, e tem também em 
consideração a complexidade dos 
contratos públicos no setor da defesa ao 
nível das missões internacionais, o que 
tem como resultado a otimização dos 
cadernos de encargos;

Or. en

Alteração 7
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a 
transparência e a abertura dos seus 
mercados de defesa; considera que a 
Diretiva 2009/81/CE, que estabelece regras 
para os contratos públicos no setor da 
defesa e para os contratos sensíveis em 
matéria de segurança, reforça o mercado 
único através da redução da complexidade 
das regras de adjudicação de contratos no 
setor da defesa;

2. Recorda que já foram realizados 
grandes esforços para estimular o 
comércio intra-União no setor da defesa; 
exorta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a aplicarem 
integralmente a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança com 
vista a reforçar o mercado único através da 
redução da complexidade das regras de 
adjudicação de contratos no setor da defesa 
e a aumentar a competitividade da 
indústria de defesa europeia; salienta que 
um mercado único aberto e transparente é 
essencial, não apenas para garantir a
melhor qualidade dos produtos, mas 
também para assegurar a melhor 
utilização dos impostos dos contribuintes;

Or. en
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Alteração 8
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa;

2. Recorda que os Estados-Membros 
necessitam urgentemente de aumentar a 
transparência e a abertura dos seus 
mercados de defesa; considera que a 
Diretiva 2009/81/CE, que estabelece regras 
para os contratos públicos no setor da 
defesa e para os contratos sensíveis em 
matéria de segurança, reforça o mercado 
único através da redução da complexidade 
das regras de adjudicação de contratos no 
setor da defesa;

Or. en

Alteração 9
Barbara Weiler

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa;

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa; insta os 
Estados-Membros a aplicarem 
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corretamente a Diretiva 2009/8CE (data 
limite para a transposição: 21 de agosto 
de 2011).

Or. en

Alteração 10
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa;

2. Recorda que, para intensificar a 
competitividade da indústria de defesa 
europeia, os Estados-Membros necessitam 
urgentemente de aumentar a transparência 
e a abertura dos seus mercados de defesa; 
considera que a Diretiva 2009/81/CE, que 
estabelece regras para os contratos públicos 
no setor da defesa e para os contratos 
sensíveis em matéria de segurança, reforça 
o mercado único através da redução da 
complexidade das regras de adjudicação de 
contratos no setor da defesa; além disso, 
salienta que a política comum de 
segurança e defesa tem de ser mais 
promovida e sincronizada, por forma a 
definir o nível de ambição das forças 
armadas europeias, deduzir a respetiva 
composição e afetar as capacidades entre 
os Estados-Membros, de maneira a 
facilitar a normalização dos 
equipamentos e a especificação 
industrial;

Or. en

Alteração 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas com 
a agregação de requisitos, a utilização das 
TIC e a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 
este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução de
administração e custos relacionados com 
os procedimentos de adjudicação de 
contratos;

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas com 
a agregação de requisitos, a utilização das 
TIC e a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 
este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução da 
sobrecarga administrativa e dos custos 
relacionados com os procedimentos de 
adjudicação de contratos;

Or. en

Alteração 12
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas com 
a agregação de requisitos, a utilização das 
TIC e a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 
este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução de 
administração e custos relacionados com os 
procedimentos de adjudicação de 
contratos;

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas com 
a agregação de requisitos, a utilização das 
TIC e a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 
este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução de 
administração e custos relacionados com os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
garantindo paralelamente a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual e as 
necessidades em termos de conhecimentos 
especializados;
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Or. en

Alteração 13
Malcolm Harbour

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas 
com a agregação de requisitos, a 
utilização das TIC e a definição de 
incentivos para investigação e 
desenvolvimento), uma vez que podem ser 
particularmente adequadas a este setor e 
podem desempenhar um papel muito 
importante na redução de administração e 
custos relacionados com os procedimentos 
de adjudicação de contratos;

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente a adjudicação pública 
eletrónica e a adjudicação pré-comercial, 
bem como a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 
este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução de 
administração e custos relacionados com os 
procedimentos de adjudicação de 
contratos;

Or. en

Alteração 14
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas com 
a agregação de requisitos, a utilização das 
TIC e a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 

3. Sublinha que deve existir um incentivo a 
uma maior utilização de técnicas 
inovadoras em matéria de adjudicação de 
contratos no setor da defesa (incluindo 
especialmente as técnicas relacionadas com 
a agregação de requisitos, a utilização das 
TIC e a definição de incentivos para 
investigação e desenvolvimento), uma vez 
que podem ser particularmente adequadas a 
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este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução de 
administração e custos relacionados com os 
procedimentos de adjudicação de 
contratos;

este setor e podem desempenhar um papel 
muito importante na redução de 
administração e custos relacionados com os 
procedimentos de adjudicação de 
contratos; incita os Estados-Membros a 
fazerem uma utilização estratégica dos 
contratos públicos em matéria de defesa e 
a aplicarem princípios de adjudicação 
inovadores, com base no conceito de 
proposta economicamente mais vantajosa, 
tomando em consideração os aspetos 
ambientais, sociais, éticos e de qualidade, 
bem como uma abordagem do ciclo da 
vida;

Or. en

Alteração 15
Malcolm Harbour

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que as autoridades e as 
entidades adjudicantes nos setores da 
defesa e da segurança devem ter acesso a 
processos de adjudicação de contratos 
específicos, quando seja necessário 
desenvolver um produto, serviço ou 
trabalho inovador, incluindo a posterior 
compra de produtos, serviços ou trabalhos 
que não possam ser abrangidos por 
soluções já existentes no mercado; 
considera, além disso, que tal 
procedimento melhoraria o 
funcionamento do mercado interno, 
favoreceria o desenvolvimento de um 
mercado europeu de equipamento de 
defesa, de uma base tecnológica e 
industrial no âmbito da defesa europeia, e 
daria um impulso ao crescimento de PME 
inovadoras; salienta que este 
procedimento foi já contemplado na 
análise da revisão da diretiva clássica e da 
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diretiva relativa a contratos de serviços 
públicos, permitindo às autoridades 
adjudicantes estabelecerem uma parceria 
de inovação a longo prazo para o 
desenvolvimento e posterior aquisição de 
produtos, serviços ou trabalhos novos e 
inovadores, criando a necessária «pressão 
do mercado» e incentivando o 
desenvolvimento de uma solução 
inovadora, sem prejudicar o mercado; 
insta, por conseguinte, a Comissão 
Europeia a tomar em consideração estes 
desenvolvimentos no seu relatório 
respeitante à aplicação, a apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
quadro da diretiva relativa aos contratos 
públicos no setor da defesa (Diretiva 
2009/81/CE), a concluir até 21 de agosto 
de 2016, e a acompanhar o presente 
relatório de uma proposta legislativa que 
altere a Diretiva 2009/81/CE, e introduza 
o procedimento das parcerias para a 
inovação nestes contratos;

Or. en

Alteração 16
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta os Estados-Membros a também 
tomarem medidas para abolir a duplicação 
e a sobrecapacidade no setor através do 
estímulo da cooperação no mercado 
interno; sublinha as potenciais vantagens 
da aquisição conjunta em termos de 
economias de escala e interoperabilidade;

4. Insta os Estados-Membros a também 
tomarem medidas para abolir a duplicação 
e a sobrecapacidade no setor através do 
estímulo da cooperação no mercado 
interno; sublinha as potenciais vantagens 
da aquisição conjunta em termos de 
economias de escala e interoperabilidade; 
salienta que projetos comuns permitem 
reduzir custos e realizar investimentos a 
longo prazo;

Or. en
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Alteração 17
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Enfatiza a importância da eficácia 
das despesas públicas no setor da defesa; 
encoraja os Estados-Membros, perante o 
atual cenário de crise social e económica 
e de tensão nas finanças públicas, a 
examinar as despesas no setor da defesa e 
a redistribuir as economias potenciais 
deste setor em favor de investimentos 
públicos nas economias sociais e nas 
indústrias civis;

Or. en

Alteração 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os contratos atribuídos no 
setor da defesa e da segurança são muitas 
vezes tecnicamente complexos; salienta 
que, para facilitar os concursos 
transfronteiriços, é necessário analisar 
requisitos técnicos incompatíveis ou 
desproporcionados, de forma a minimizar 
e, sempre que possível, eliminar barreiras 
ao mercado interno;

5. Recorda que os contratos atribuídos no 
setor da defesa e da segurança são muitas 
vezes tecnicamente complexos; salienta 
que, para facilitar os concursos 
transfronteiriços, é necessário analisar 
requisitos técnicos, de forma a minimizar 
e, sempre que possível, eliminar requisitos 
incompatíveis ou desproporcionados que 
constituam barreiras ao mercado único;

Or. en

Alteração 19
Andreas Schwab
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Recorda que os contratos atribuídos no 
setor da defesa e da segurança são muitas 
vezes tecnicamente complexos; salienta 
que, para facilitar os concursos 
transfronteiriços, é necessário analisar 
requisitos técnicos incompatíveis ou 
desproporcionados, de forma a minimizar 
e, sempre que possível, eliminar barreiras 
ao mercado interno;

5. Recorda que os contratos atribuídos no 
setor da defesa e da segurança são muitas 
vezes tecnicamente complexos; salienta 
que, para facilitar os concursos 
transfronteiriços, é necessário analisar, 
quando apropriado, requisitos técnicos 
desnecessários, incompatíveis ou 
desproporcionados, de forma a minimizar 
e, sempre que possível, eliminar barreiras 
ao mercado interno;

Or. en

Alteração 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a promoção da base 
industrial e tecnológica europeia no 
âmbito da defesa constitui um elemento 
suplementar para a consecução do 
mercado único e pode criar empregos 
sustentáveis para os cidadãos que 
trabalham nas indústrias da defesa;

Or. en

Alteração 21
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Destaca que a liberalização de 
programas nacionais não sensíveis que 
não incluam a energia e as armas 
nucleares, o sistema complexo de armas 
ou sistemas complexos de comunicação, 
deteção e sigilo reforçaria a concorrência 
e reduziria os preços, uma vez que as 
empresas do setor da defesa na União 
poderiam concorrer para a obtenção de 
contratos; salienta que, se os 
Estados-Membros não alterarem os 
processos de adjudicação de contratos, a 
Comissão terá de se basear na 
jurisprudência para os programas não 
sensíveis;

Or. en

Alteração 22
Barbara Weiler

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Requer que os dispendiosos projetos 
de prestígio militar sejam abandonados e 
exorta os Estados-Membros a apoiarem, 
em particular, o desenvolvimento de 
produtos que garantam a proteção e a 
segurança dos soldados no terreno.

Or. en

Alteração 23
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Realça que os requisitos técnicos 
específicos, e às vezes desnecessários, que 
constam dos convites à apresentação de 
propostas, se destinam sobretudo a excluir 
empresas estrangeiras, com o objetivo de 
aumentar as capacidades técnicas e 
financeiras das indústrias de defesa 
nacionais;

Or. en

Alteração 24
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta que, até agora, os novos 
requisitos não parecem ter diminuído este 
efeito no setor da indústria da defesa, 
mas, pelo contrário, têm-no aumentado, 
bem como os custos e o tempo associados 
para as partes contratantes, reduzindo, 
efetivamente, a competitividade da 
indústria de defesa europeia;

Or. en

Alteração 25
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Conclui que, de acordo com os 
desenvolvimentos na Líbia, no Mali, na 
Síria e, apesar da política comum de 
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segurança e defesa, as nações soberanas 
tendem claramente a manter interesses de 
defesa soberanos e, por conseguinte, a 
conservar, o mais que possível, a 
soberania em relação aos seus 
conhecimentos tecnológicos e às suas 
indústrias de defesa; exorta a Comissão a 
tomar em consideração estes importantes 
aspetos na elaboração de novos requisitos 
ou na eliminação dos existentes, para 
aumentar eficazmente a competitividade 
da indústria de defesa europeia;

Or. en

Alteração 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Observa que a fragmentação do mercado 
de defesa europeu é um obstáculo ao
aumento da quota detida pelas pequenas e 
médias empresas neste mercado; sublinha 
a importância da existência de 
possibilidades para as pequenas e médias 
empresas participarem no processo de 
criação de produtos do setor de 
equipamento de defesa; por conseguinte, 
insta a Comissão a adotar mais propostas 
para facilitar o acesso destas empresas à 
indústria de defesa europeia;

7. Observa que a fragmentação do mercado 
de defesa europeu é um obstáculo à 
comercialização dos seus produtos; 
sublinha a importância da existência de 
possibilidades para as pequenas e médias 
empresas contribuírem para a criação de 
produtos do setor de equipamento de 
defesa; por conseguinte, insta a Comissão a 
apresentar mais propostas para facilitar o 
acesso destas empresas à indústria de 
defesa europeia;

Or. en

Alteração 27
Olle Schmidt

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Observa que a fragmentação do mercado 
de defesa europeu é um obstáculo ao 
aumento da quota detida pelas pequenas e 
médias empresas neste mercado; sublinha a 
importância da existência de possibilidades 
para as pequenas e médias empresas 
participarem no processo de criação de 
produtos do setor de equipamento de 
defesa; por conseguinte, insta a Comissão a 
adotar mais propostas para facilitar o 
acesso destas empresas à indústria de 
defesa europeia;

7. Observa que a fragmentação do mercado 
de defesa europeu é um obstáculo ao 
aumento da quota detida pelas pequenas e 
médias empresas neste mercado; sublinha a 
importância da existência de possibilidades 
para as pequenas e médias empresas 
participarem no processo de criação de 
produtos do setor de equipamento de 
defesa, tanto em termos de equipamento 
militar e de recursos incorpóreos, como 
software e tecnologia; por conseguinte, 
insta a Comissão a adotar mais propostas 
para facilitar o acesso destas empresas à 
indústria de defesa europeia;

Or. en

Alteração 28
Franz Obermayr

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Observa que a fragmentação do mercado 
de defesa europeu é um obstáculo ao 
aumento da quota detida pelas pequenas e 
médias empresas neste mercado; sublinha a 
importância da existência de possibilidades 
para as pequenas e médias empresas 
participarem no processo de criação de 
produtos do setor de equipamento de 
defesa; por conseguinte, insta a Comissão a 
adotar mais propostas para facilitar o 
acesso destas empresas à indústria de 
defesa europeia;

7. Observa que a fragmentação do mercado 
de defesa europeu é um obstáculo ao 
aumento da quota detida pelas pequenas e 
médias empresas neste mercado; sublinha a 
importância da existência de possibilidades 
para as pequenas e médias empresas 
participarem no processo de criação de 
produtos do setor de equipamento de 
defesa; por conseguinte, insta a Comissão a 
adotar mais propostas para facilitar o 
acesso destas empresas à indústria de 
defesa europeia; destaca que a criação de 
normas e certificações adicionais à escala 
da União podem prejudicar a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas, uma vez que, regra geral, não 
têm a capacidade de realizarem 
investimentos com vários anos de 
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antecedência, e que os custos de 
qualificação e de certificação tendem já a 
constituir uma percentagem considerável 
dos custos globais de desenvolvimento de 
novos produtos no setor da defesa;

Or. en

Alteração 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Insta os Estados-Membros a 
estimularem a cooperação entre as 
principais empresas de defesa e as 
universidades; salienta que a base de 
conhecimentos das universidades pode ser 
enriquecida através desta cooperação;

Or. en

Alteração 30
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela aos Estados-Membros e à 
Comissão para que facilitem os esforços 
de exploração de tecnologias e de 
inovação realizados pela indústria da 
defesa para fins não militares e de 
produção de produtos e aplicações civis, a 
fim de reforçar as indústrias de alta 
tecnologia no mercado interno;

Or. en
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Alteração 31
Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta a necessidade de reforçar o 
investimento em I&D nos 
Estados-Membros, a fim de poderem 
concorrer com sucesso com produtores de 
países terceiros no setor da defesa; regista 
que a inovação e os desenvolvimentos 
tecnológicos podem conduzir a melhorias 
noutros domínios da vida;

Or. en

Alteração 32
Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Lamenta que, na Comunicação da 
Comissão de 24 de julho de 2013 
intitulada «Para um setor da defesa e da 
segurança mais competitivo e eficiente»1, 
seja dado particular ênfase aos programas 
de flexibilidade laboral, que são 
apresentados como a resposta apropriada 
para as mudanças estruturais na indústria 
da defesa; por seu turno, chama a 
atenção para a avaliação de possíveis 
incentivos económicos para converter as 
capacidades militares e industriais 
existentes em excesso em produções civis;
____________________________
1COM(2013) 542 final.
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Or. en

Alteração 33
Adam Bielan

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Apela à cooperação entre a Comissão e 
os Estados-Membros para garantir a 
cibersegurança como parte integrante do 
setor da defesa.

8. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que cooperem para a 
garantir a cibersegurança como um dos 
principais pilares da estratégia de defesa e 
segurança; Recorda, paralelamente que, 
tendo em conta a dimensão mundial da 
internet, o mercado interno digital 
enfrenta cada vez mais riscos de 
segurança e que uma abordagem firme e 
coordenada poderia contribuir para 
combater ameaças, tais como a segurança 
das transações, que afeta seriamente a 
confiança dos consumidores no mercado 
digital.

Or. en


