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Amendamentul 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că recenta criză 
economică a dus la o serie de reduceri ale 
bugetelor destinate apărării în majoritatea 
statelor membre;

1. subliniază faptul că recenta criză 
economică a dus la o serie de reduceri ale 
bugetelor destinate apărării în multe dintre 
statele membre; consideră că se poate 
profita de actuala criză pentru a dezvolta 
o politică de apărare integrată a Uniunii, 
întrucât criza poate stimula punerea în 
aplicare a unor reforme ambițioase și 
excepționale și poate spori beneficiile 
obținute ca urmare a sinergiilor;

Or. en

Amendamentul 2
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că Uniunea ar trebui să 
asigure siguranța cetățenilor săi și să 
sprijine democrația, drepturile omului și 
statul de drept în vecinătatea sa și dincolo 
de aceasta; cu toate acestea, consideră că 
acest lucru se poate realiza fără a extinde 
politica de apărare comună;

Or. en

Amendamentul 3
Evelyne Gebhardt
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă statele membre să asigure 
mai multă transparență în ceea ce privește 
ajutoarele de stat și procedurile de 
achiziții în sectorul apărării, în beneficiul 
autorităților și agențiilor europene, 
precum și în cel al publicului larg;

Or. en

Amendamentul 4
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că, în mod tradițional, 
Uniunea este o putere civilă pe scena 
mondială; reiterează, prin urmare, faptul 
că industria europeană a apărării ar 
trebui să se concentreze, în primul rând, 
asupra cererii de pe piața internă; în acest 
context, deplânge intensificarea 
comerțului cu arme și echipamente de 
apărare din Uniune cu regimurile 
autocrate din regiuni instabile ale lumii; 
ia act de faptul că este posibil ca aceste 
practici comerciale să nu conducă la 
securitatea cetățenilor în regiunile care 
primesc arme și echipamente de apărare 
de la Uniune și să nu contribuie la 
securitatea europeană și mondială; 
îndeamnă statele membre să pledeze în 
cadrul forurilor internaționale în 
favoarea sporirii transparenței piețelor 
internaționale de achiziții publice în 
domeniul apărării cu scopul de a putea 
controla într-o mai mare măsură fluxurile 
de comerț internațional cu armament;
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Or. en

Amendamentul 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării;

(Nu privește varianta în limba română.)

Or. en

Amendamentul 6
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării;

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării, după caz, 
ținând seama, în același timp, de 
complexitatea tot mai mare a achizițiilor 
publice în domeniul apărării în ceea ce 
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privește misiunile internaționale care au 
drept rezultat specificații optimizate;

Or. en

Amendamentul 7
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent 
nevoie de o mai mare transparență și 
deschidere a piețelor lor de apărare; 
consideră că Directiva 2009/81/CE privind 
atribuirea anumitor contracte în domeniul 
securității și apărării consolidează piața 
unică, reducând complexitatea normelor 
privind achizițiile în sectorul apărării;

2. reamintește că s-au depus deja 
numeroase eforturi pentru a încuraja 
comerțul în sectorul apărării în cadrul 
Uniunii; solicită, prin urmare, statelor
membre să pună în aplicare pe deplin
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării cu scopul de a consolida piața 
unică, reducând complexitatea normelor 
privind achizițiile în sectorul apărării, și de 
a spori competitivitatea industriei 
europene a apărării; subliniază faptul că, 
pentru a asigura cele mai bune produse 
disponibile în condiții de maximă 
rentabilitate pentru contribuabili, o piață 
unică a achizițiilor publice în domeniul 
apărării transparentă și deschisă este 
vitală;

Or. en

Amendamentul 8
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 

2. reamintește că statele membre au urgent 
nevoie de o mai mare transparență și 
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europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării;

deschidere a piețelor lor de apărare; 
consideră că Directiva 2009/81/CE privind 
atribuirea anumitor contracte în domeniul 
securității și apărării consolidează piața 
unică, reducând complexitatea normelor 
privind achizițiile în sectorul apărării;

Or. en

Amendamentul 9
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării;

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării; solicită 
statelor membre să pună în aplicare în 
mod corect Directiva 2009/81/CE 
(termenul de transpunere este 21 august 
2011);

Or. en

Amendamentul 10
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării;

2. reamintește că, pentru creșterea 
competitivității industriei de apărare 
europene, statele membre au urgent nevoie 
de o mai mare transparență și deschidere a 
piețelor lor de apărare; consideră că 
Directiva 2009/81/CE privind atribuirea 
anumitor contracte în domeniul securității 
și apărării consolidează piața unică, 
reducând complexitatea normelor privind 
achizițiile în sectorul apărării; subliniază, 
de asemenea, faptul că politica de 
securitate și apărare comună trebuie 
promovată și sincronizată în continuare 
pentru a defini nivelul de ambiție al 
forțelor armate europene, pentru a deduce 
componența corespunzătoare a forțelor și 
pentru a atribui capacitățile între statele 
membre, facilitând astfel standardizarea 
echipamentului și clarificarea aspectelor 
de interes ale industriei;

Or. en

Amendamentul 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 
costurilor legate de procedurile de 
achizițiile publice;

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea sarcinilor 
administrative și a costurilor legate de 
procedurile de achizițiile publice;
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Or. en

Amendamentul 12
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 
costurilor legate de procedurile de 
achizițiile publice;

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 
costurilor legate de procedurile de 
achizițiile publice, asigurând, totodată, 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală și a know-how-ului;

Or. en

Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 
costurilor legate de procedurile de 

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special, achizițiile 
publice electronice, achizițiile publice 
înainte de comercializare și acordarea de 
stimulente pentru cercetare și dezvoltare -
în achizițiile din domeniul apărării, 
deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 



PE519.497v01-00 10/21 AM\1003023RO.doc

RO

achizițiile publice; costurilor legate de procedurile de 
achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 14
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 
costurilor legate de procedurile de 
achizițiile publice;

3. subliniază că ar trebui încurajată o mai 
mare utilizare a tehnicilor inovatoare de 
achiziții publice - în special cele legate de 
cumularea cerințelor, utilizarea TIC și 
stabilirea de stimulente pentru cercetare și 
dezvoltare - în achizițiile din domeniul 
apărării, deoarece acestea pot fi deosebit de 
adecvate pentru acest domeniu și pot juca 
un rol în reducerea birocrației și a 
costurilor legate de procedurile de 
achizițiile publice; îndeamnă statele 
membre să utilizeze în mod strategic 
achizițiile publice în materie de apărare și 
să pună în aplicare principii inovatoare 
de atribuire pe baza conceptului ofertei 
cele mai avantajoase din punct de vedere 
economic, care cuprinde aspecte sociale și 
etice și aspecte legate de mediu și calitate, 
precum și o abordare bazată pe ciclul de 
viață;

Or. en

Amendamentul 15
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)



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

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că autoritățile și entitățile 
contractante în domeniile apărării și 
securității ar trebui să aibă acces la o 
anumită procedură de achiziții publice în 
ceea ce privește contractele în cazul 
cărora este necesară dezvoltarea unui 
produs sau serviciu inovator sau activități 
inovatoare și achiziționarea ulterioară a 
bunurilor, serviciilor sau activităților în 
cazul cărora nu există soluții deja 
disponibile pe piață; consideră, de 
asemenea, că o astfel de procedură ar 
îmbunătăți funcționarea pieței interne și 
dezvoltarea unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare și a unei baze 
industriale și tehnologice de apărare 
europene și ar stimula dezvoltarea IMM-
urilor inovatoare; subliniază că o astfel de 
procedură a fost deja convenită în 
directivele revizuite privind achizițiile 
publice și achizițiile operatorilor de 
utilități, permițându-le autorităților 
contractante să inițieze un parteneriat de 
inovare pe termen lung în vederea 
dezvoltării și achiziționării ulterioare a 
produselor, serviciilor sau activităților noi 
și inovatoare, asigurând un nivel al 
cererii din partea pieței (market pull) care 
să stimuleze dezvoltarea unei soluții 
inovatoare fără a îngrădi accesul pe 
piață; prin urmare, invită Comisia 
Europeană să țină seama de aceste 
evoluții la elaborarea raportului de 
punere în aplicare adresat Parlamentului 
European și Consiliului în temeiul 
Directivei privind achizițiile publice în 
domeniul apărării (Directiva 
2009/81/CE), care trebuie prezentat până 
la 21 august 2016; invită Comisia ca, 
odată cu raportul, să prezinte o propunere 
legislativă de modificare a Directivei 
2009/81/CE, care să prevadă procedura 
legată de parteneriatele de inovare pentru 
contractele respective;
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Or. en

Amendamentul 16
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a elimina dublarea și excesul de 
capacități în acest sector, prin dezvoltarea 
cooperării la nivelul pieței interne; 
subliniază beneficiile potențiale ale 
achizițiilor în comun, din perspectiva 
economiilor de scară și a interoperabilității;

4. îndeamnă statele membre să ia măsuri 
pentru a elimina dublarea și excesul de 
capacități în acest sector, prin dezvoltarea 
cooperării la nivelul pieței interne; 
subliniază beneficiile potențiale ale 
achizițiilor în comun, din perspectiva 
economiilor de scară și a interoperabilității; 
subliniază că proiectele comune vor 
reduce costurile, permițând investițiile pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 17
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța eficientizării 
cheltuielilor publice în sectorul apărării; 
pe fondul actualei crize economice și 
sociale și al reducerii fondurilor publice, 
încurajează statele membre să controleze 
cheltuielile publice în domeniul apărării 
și să realoce eventualele economii în 
sectorul apărării în favoarea investițiilor 
publice în economii sociale și industrii 
civile;

Or. en
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Amendamentul 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că contractele atribuite în 
domeniul apărării și securității sunt adesea 
complexe punct de vedere tehnic;
subliniază faptul că, pentru a facilita 
licitațiile transfrontaliere trebuie 
reanalizate cerințele tehnice incompatibile 
sau disproporționate, astfel încât să se 
reducă la minimum și, dacă este posibil, să 
se elimine barierele din calea pieței
interne;

5. reamintește că contractele atribuite în 
domeniul apărării și securității sunt adesea 
complexe punct de vedere tehnic;
subliniază faptul că, pentru a facilita 
licitațiile transfrontaliere, trebuie 
reanalizate cerințele tehnice, astfel încât să 
se reducă la minimum și, dacă este posibil, 
să se elimine cerințele incompatibile sau 
disproporționate care ridică bariere în
calea pieței unice;

Or. en

Amendamentul 19
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că contractele atribuite în 
domeniul apărării și securității sunt adesea 
complexe punct de vedere tehnic;
subliniază faptul că, pentru a facilita 
licitațiile transfrontaliere trebuie 
reanalizate cerințele tehnice incompatibile 
sau disproporționate, astfel încât să se 
reducă la minimum și, dacă este posibil, să 
se elimine barierele din calea pieței interne;

5. reamintește că contractele atribuite în 
domeniul apărării și securității sunt adesea 
complexe punct de vedere tehnic;
subliniază faptul că, pentru a facilita 
licitațiile transfrontaliere trebuie 
reanalizate, după caz, cerințele tehnice
inutile, incompatibile sau disproporționate, 
astfel încât să se reducă la minimum și, 
dacă este posibil, să se elimine barierele 
din calea pieței interne;

Or. en

Amendamentul 20
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că promovarea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europeană reprezintă încă un element în 
vederea realizării pieței unice și poate 
genera locuri de muncă durabile pentru 
cetățenii care lucrează în industriile de 
apărare;

Or. en

Amendamentul 21
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că liberalizarea 
programelor naționale care nu sunt 
sensibile, și anume cele care nu vizează 
energia și armamentul nuclear, sistemele 
complexe de armament sau comunicațiile 
complexe și sistemele de detectare și de 
asigurare a invizibilității, ar duce la 
intensificarea concurenței și la reducerea 
prețurilor, întrucât întreprinderile din 
domeniul apărării din întreaga Uniune ar 
putea concura pentru contracte; 
subliniază că dacă statele membre nu 
schimbă procesele de achiziții publice 
naționale, Comisia va trebuie să recurgă 
la jurisprudență pentru programele care 
nu sunt sensibile;

Or. en

Amendamentul 22
Barbara Weiler
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca proiectele militare faimoase 
costisitoare să fie abandonate și invită 
statele membre să sprijine îndeosebi 
dezvoltarea produselor care asigură 
protecția și siguranța soldaților pe teren;

Or. en

Amendamentul 23
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că cerințele de ordin tehnic 
specifice, uneori inutile, din invitațiile la 
procedurile de achiziții publice au drept 
scop principal excluderea întreprinderilor 
străine cu scopul de a spori capacitățile 
financiare și tehnice ale industriei 
naționale de apărare;

Or. en

Amendamentul 24
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, până în prezent, 
formalitățile suplimentare nu s-au dovedit 
a atenua acest efect în sectorul apărării, 
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ci l-au intensificat, ducând la creșterea 
costurilor și a timpului alocat de părțile 
contractante, reducând în mod efectiv 
competitivitatea sectorului european al 
apărării;

Or. en

Amendamentul 25
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. concluzionează că, având în vedere 
evoluțiile din Libia, Mali și Siria și în 
pofida politicii de securitate și apărare 
comune existente, națiunile suverane tind 
în mod clar să aibă interese suverane în 
domeniul apărării, menținându-și, prin 
urmare, know-how-ul tehnologic și 
industria apărării cât mai suverane 
posibil; invită Comisia să țină seama de 
aceste aspecte importante la propunerea 
unor noi formalități sau la eliminarea 
celor existente cu scopul de a crește în 
mod eficient competitivitatea industriei 
europene a apărării;

Or. en

Amendamentul 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată că fragmentarea pieței europene 
de apărare reprezintă un obstacol pentru
creșterea cotei pe această piață a

7. constată că fragmentarea pieței europene 
de apărare reprezintă un obstacol în calea 
comercializării produselor lor pentru 
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întreprinderile mici și mijlocii; subliniază 
importanța posibilităților pentru 
întreprinderile mici și mijlocii de a lua 
parte la procesul de creare a produselor 
din sectorul echipamentelor de apărare;
îndeamnă Comisia, prin urmare, să adopte
noi propuneri pentru a facilita accesul 
acestora la industria europeană de apărare;

întreprinderile mici și mijlocii; subliniază 
importanța posibilităților pentru 
întreprinderile mici și mijlocii de a
contribui la crearea produselor din 
sectorul echipamentelor de apărare;
îndeamnă Comisia, prin urmare, să 
prezinte noi propuneri pentru a facilita 
accesul acestora la industria europeană de 
apărare;

Or. en

Amendamentul 27
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată că fragmentarea pieței europene 
de apărare reprezintă un obstacol pentru 
creșterea cotei pe această piață a 
întreprinderile mici și mijlocii; subliniază 
importanța posibilităților pentru 
întreprinderile mici și mijlocii de a lua 
parte la procesul de creare a produselor din 
sectorul echipamentelor de apărare; 
îndeamnă Comisia, prin urmare, să adopte 
noi propuneri pentru a facilita accesul 
acestora la industria europeană de apărare;

7. constată că fragmentarea pieței europene 
de apărare reprezintă un obstacol pentru 
creșterea cotei pe această piață a 
întreprinderile mici și mijlocii; subliniază 
importanța posibilităților pentru 
întreprinderile mici și mijlocii de a lua 
parte la procesul de creare a produselor din 
sectorul echipamentelor de apărare, fie 
echipamente militare, fie bunuri 
intangibile, cum ar fi programe software 
sau tehnologii; îndeamnă Comisia, prin 
urmare, să adopte noi propuneri pentru a 
facilita accesul acestora la industria 
europeană de apărare;

Or. en

Amendamentul 28
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată că fragmentarea pieței europene 
de apărare reprezintă un obstacol pentru 
creșterea cotei pe această piață a 
întreprinderile mici și mijlocii; subliniază 
importanța posibilităților pentru 
întreprinderile mici și mijlocii de a lua 
parte la procesul de creare a produselor din 
sectorul echipamentelor de apărare; 
îndeamnă Comisia, prin urmare, să adopte 
noi propuneri pentru a facilita accesul 
acestora la industria europeană de apărare;

7. constată că fragmentarea pieței europene 
de apărare reprezintă un obstacol pentru 
creșterea cotei pe această piață a 
întreprinderile mici și mijlocii; subliniază 
importanța posibilităților pentru 
întreprinderile mici și mijlocii de a lua 
parte la procesul de creare a produselor din 
sectorul echipamentelor de apărare; 
îndeamnă Comisia, prin urmare, să adopte 
noi propuneri pentru a facilita accesul 
acestora la industria europeană de apărare; 
subliniază că crearea unor standarde și 
certificări suplimentare la nivelul Uniunii 
ar putea afecta negativ competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii, întrucât, 
adesea, nu au posibilitatea de a investi în 
avans pe mai mulți ani, iar costurile 
calificărilor și certificărilor tind deja să 
reprezinte o parte importantă a costurilor 
totale de dezvoltare pentru noile produse 
din domeniul apărării;

Or. en

Amendamentul 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă statele membre să 
încurajeze cooperarea dintre marile 
întreprinderi și universități din domeniul 
apărării; subliniază că baza de cunoaștere 
a universităților poate fi extinsă ca 
urmare a cooperării;

Or. en
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Amendamentul 30
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre și Comisiei să 
faciliteze eforturile în vederea exploatării 
tehnologiilor și inovării din cadrul 
industriei apărării destinate scopurilor 
nemilitare și dezvoltării de aplicații și 
produse civile cu scopul de a consolida 
industriile tehnologiilor înalte de pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 31
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că este necesară creșterea 
finanțării cercetării și dezvoltării în statele 
membre pentru a concura cu succes cu 
producătorii din sectorul apărării din 
țările terțe; ia act de faptul că evoluțiile 
tehnologice și cele legate de inovare pot 
duce la îmbunătățirea altor aspecte ale 
vieții;

Or. en

Amendamentul 32
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. deplânge accentul pus în 
Comunicarea Comisiei din 24 iulie 2013, 
intitulată „Către un sector al apărării și al 
securității mai competitiv și mai 
eficient”1, asupra mecanismelor de 
flexibilitate în domeniul muncii, ca fiind 
răspunsul adecvat la schimbările 
structurale din cadrul industriei apărării; 
atrage mai degrabă atenția asupra 
evaluării stimulentelor economice 
potențiale pentru transformarea 
capacităților industriale militare 
excedentare în capacități de producție 
civile;
____________________________
1COM(2013)0542.

Or. en

Amendamentul 33
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru asigurarea securității 
cibernetice ca parte integrantă a 
sectorului apărării;

8. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru asigurarea securității 
cibernetice, care reprezintă unul dintre 
pilonii principali ai strategiei de securitate 
și apărare; reamintește, în același timp, 
că, având în vedere dimensiunea 
mondială a internetului, piața digitală 
internă se confruntă cu tot mai multe 
riscuri de securitate; prin urmare, o 
abordare coordonată și solidă ar putea 
contribui la combaterea amenințărilor, de 
exemplu, la adresa securității 
tranzacțiilor, care subminează în mod 
grav încrederea consumatorilor în piața 
digitală.
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Or. en


