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Pozmeňujúci návrh 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje na to, že nedávny 
hospodársky pokles viedol 
k viacnásobnému zníženiu rozpočtu 
na obranu vo väčšine členských štátov;

1. upozorňuje na to, že nedávny 
hospodársky pokles viedol 
k viacnásobnému zníženiu rozpočtu 
na obranu v mnohých členských štátoch; 
domnieva sa, že súčasnú krízu možno 
využiť ako príležitosť na rozvoj 
integrovanej obrannej politiky Únie, 
keďže práve tá môže poskytnúť podnet na 
realizáciu ambicióznych a významných 
reforiem a na lepšie využitie synergií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. je presvedčený, že Únia by mala 
zaisťovať bezpečnosť svojich občanov 
a podporovať demokraciu, ľudské práva 
a zásadu právneho štátu vo svojom 
susedstve aj za hranicami; domnieva sa 
však, že to možno urobiť aj bez rozšírenia 
spoločnej obrannej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Evelyne Gebhardt
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Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pre 
európske orgány a agentúry, ako aj pre 
širokú verejnosť zvýšili úroveň 
transparentnosti, pokiaľ ide o štátnu 
pomoc a postupy obstarávania v odvetví 
obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína tradičné postavenie Únie 
ako civilnej mocnosti v rámci 
celosvetových záležitostí; preto opätovne 
zdôrazňuje, že európsky obranný 
priemysel by sa mal zameriavať 
predovšetkým na dopyt zo strany 
vnútorného trhu; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad nárastom 
obchodovania so zbraňami a obrannými 
zariadeniami pochádzajúcimi z Únie 
s autokratickými režimami v nestabilných 
regiónoch sveta; poznamenáva, že tieto 
obchodné praktiky by nemuseli byť 
prospešné pre bezpečnosť občanov 
v regiónoch, ktoré získavajú zbrane 
a obranné zariadenia z Únie, ani pre 
úvahy o európskej a svetovej bezpečnosti; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa na 
medzinárodných fórach zasadzovali za 
väčšiu transparentnosť na 
medzinárodných trhoch obstarávania 
v odvetví obrany s cieľom zvýšiť 
kontrolovateľnosť svetových obchodných 
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tokov v oblasti zbrojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany;

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
zlepšiť transparentnosť a zväčšiť 
otvorenosť svojich trhov v oblasti obrany; 
domnieva sa, že smernica 2009/81/ES 
o obstarávaní na účely obrany 
a bezpečnosti posilňuje jednotný trh tým, 
že zjednodušuje pravidlá obstarávania 
v odvetví obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany;

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že v prípade potreby 
zjednodušuje pravidlá obstarávania 
v odvetví obrany, pričom zohľadňuje 
rastúcu zložitosť obstarávania v odvetví 
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obrany v súvislosti s medzinárodnými 
misiami, ktorých výsledkom sú 
optimalizované špecifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá
obstarávania v odvetví obrany;

2. pripomína, že v odvetví obrany sa už 
vyvinulo veľké úsilie na podporu 
obchodovania v rámci Únie; preto vyzýva
členské štáty, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu 2009/81/ES o obstarávaní na 
účely obrany a bezpečnosti s cieľom 
posilniť jednotný trh zjednodušením 
pravidiel obstarávania v odvetví obrany 
a zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskeho obranného priemyslu; 
zdôrazňuje, že transparentný a otvorený 
jednotný trh obstarávania v odvetví 
obrany je nevyhnutný nielen na zaistenie 
čo najlepších dostupných výrobkov, ale aj 
na zaistenie najlepšej hodnoty za peniaze 
daňových poplatníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 

2. pripomína, že členské štáty musia 
urýchlene posilniť transparentnosť a 
otvorenosť svojich trhov v oblasti obrany; 
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posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany;

domnieva sa, že smernica 2009/81/ES 
o obstarávaní na účely obrany 
a bezpečnosti posilňuje jednotný trh tým, 
že zjednodušuje pravidlá obstarávania 
v odvetví obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany;

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany; vyzýva 
členské štáty, aby náležite vykonávali 
smernicu 2009/81/ES (termín jej 
transpozície bol stanovený na 21. augusta 
2011);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 

2. pripomína, že ak chcú členské štáty 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu, musia urýchlene 
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posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany;

posilniť transparentnosť a otvorenosť 
svojich trhov v oblasti obrany; domnieva 
sa, že smernica 2009/81/ES o obstarávaní 
na účely obrany a bezpečnosti posilňuje 
jednotný trh tým, že zjednodušuje pravidlá 
obstarávania v odvetví obrany; navyše 
poukazuje na to, že spoločnú 
bezpečnostnú a obrannú politiku treba 
ďalej podporovať a synchronizovať 
s cieľom stanoviť úroveň ambícií 
európskych ozbrojených síl, odvodiť 
príslušné zloženie síl a rozdeliť kapacity 
medzi členskými štátmi, čím sa uľahčí 
štandardizácia zariadení a špecifikácia 
priemyselných ohnísk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania 
v oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód 
obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú 
s agregáciou požiadaviek, využívaním IKT 
a určovaním stimulov pre oblasť výskumu 
a vývoja, keďže sa javia ako mimoriadne 
vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať 
významnú úlohu pri znižovaní 
administratívnej záťaže a nákladov 
spojených s postupmi obstarávania;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Andreas Schwab



AM\1003023SK.doc 9/20 PE519.497v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v 
oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód 
obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú s 
agregáciou požiadaviek, využívaním IKT a 
určovaním stimulov pre oblasť výskumu a 
vývoja, keďže sa javia ako mimoriadne 
vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať 
významnú úlohu pri znižovaní 
administratívnej záťaže a nákladov 
spojených s postupmi obstarávania;

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v 
oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód 
obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú s 
agregáciou požiadaviek, využívaním IKT a 
určovaním stimulov pre oblasť výskumu a 
vývoja, keďže sa javia ako mimoriadne 
vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať 
významnú úlohu pri znižovaní 
administratívnej záťaže a nákladov 
spojených s postupmi obstarávania, pričom 
zároveň treba zaistiť ochranu práv 
duševného vlastníctva a know-how;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v 
oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód 
obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú 
s agregáciou požiadaviek, využívaním IKT 
a určovaním stimulov pre oblasť výskumu 
a vývoja, keďže sa javia ako mimoriadne 
vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať 
významnú úlohu pri znižovaní 
administratívnej záťaže a nákladov 
spojených s postupmi obstarávania;

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v 
oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód
obstarávania, najmä elektronického 
obstarávania a obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím, ako aj určovania 
stimulov pre oblasť výskumu a vývoja, 
keďže sa javia ako mimoriadne vhodné pre 
túto oblasť a môžu zohrať významnú úlohu 
pri znižovaní administratívnej záťaže a 
nákladov spojených s postupmi 
obstarávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v 
oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód 
obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú s 
agregáciou požiadaviek, využívaním IKT a 
určovaním stimulov pre oblasť výskumu a 
vývoja, keďže sa javia ako mimoriadne 
vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať 
významnú úlohu pri znižovaní 
administratívnej záťaže a nákladov 
spojených s postupmi obstarávania;

3. zdôrazňuje, že v prípade obstarávania v 
oblasti obrany by sa malo podporovať 
širšie využívanie inovatívnych metód 
obstarávania, najmä tých, ktoré sa spájajú s 
agregáciou požiadaviek, využívaním IKT a 
určovaním stimulov pre oblasť výskumu a 
vývoja, keďže sa javia ako mimoriadne 
vhodné pre túto oblasť a môžu zohrať 
významnú úlohu pri znižovaní 
administratívnej záťaže a nákladov 
spojených s postupmi obstarávania; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
strategicky využívali verejné obstarávanie 
v odvetví obrany a uplatňovali zásady 
inovatívneho zadávania zákaziek založené 
na koncepcii ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky, ktorá zahŕňa environmentálne, 
sociálne, etické a kvalitatívne aspekty, ako 
aj prístup zohľadňujúci celoživotný 
cyklus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že verejní obstarávatelia 
a obstarávatelia v oblasti obrany 
a bezpečnosti by mali mať prístup 
k osobitnému postupu obstarávania 
v prípade zákaziek, pri ktorých je potrebný 
vývoj inovačného výrobku alebo inovačnej 
služby či inovačných prác a následná 
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kúpa výsledného tovaru, služieb alebo 
prác, ktoré nie je možné zrealizovať 
prostredníctvom riešení, ktoré sú už 
dostupné na trhu; okrem toho sa 
domnieva, že takýto postup by zlepšil 
fungovanie vnútorného trhu a vývoj 
európskeho trhu s obrannými 
zariadeniami, ako aj európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne, 
a podnietil by rast inovatívnych malých 
a stredných podnikov; zdôrazňuje, že 
takýto postup už bol schválený 
v revidovanej klasickej smernici 
a v revidovanej smernici o obstarávaní 
verejnoprospešných služieb, na základe 
ktorých sa verejným obstarávateľom 
umožňuje vytvárať dlhodobé partnerstvá 
v oblasti inovácií na vývoj a následný 
nákup nových inovačných výrobkov, 
služieb alebo prác, ktoré zabezpečujú 
potrebný účinok na trh a motivujú vývoj 
inovačných riešení bez vylúčenia trhu; 
preto vyzýva Európsku komisiu, aby tento 
vývoj zohľadnila vo svojej správe 
o vykonávaní, ktorú predloží Európskemu 
parlamentu a Rade v súvislosti so 
smernicou o obstarávaní v oblasti obrany 
(smernica 2009/81/ES) a ktorá by sa mala 
vypracovať do 21. augusta 2016, a aby 
k tejto správe pripojila legislatívny návrh, 
ktorým sa mení smernica 2009/81/ES 
zavedením postupu vytvárania 
partnerstiev v oblasti inovácií v prípade 
týchto zákaziek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
podnikli kroky aj na zrušenie duplicity a 
prebytočnej kapacity v odvetví tým, že 

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
podnikli kroky aj na zrušenie duplicity a 
prebytočnej kapacity v odvetví tým, že 
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posilnia spoluprácu v rámci vnútorného 
trhu; vyzdvihuje potenciálne výhody 
spoločného obstarávania z hľadiska úspor 
z rozsahu a interoperability;

posilnia spoluprácu v rámci vnútorného 
trhu; vyzdvihuje potenciálne výhody 
spoločného obstarávania z hľadiska úspor 
z rozsahu a interoperability; poukazuje na 
to, že spoločné projekty znížia náklady 
a umožnia dlhodobé investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam efektívnych 
verejných výdavkov v odvetví obrany; 
vzhľadom na súčasnú sociálnu 
a hospodársku krízu, ako aj napäté 
verejné financie nabáda členské štáty, aby 
kontrolovali verejné výdavky v oblasti 
obrany a prerozdeľovali potenciálne 
úspory v odvetví obrany v prospech 
verejných investícií do sociálnych 
hospodárstiev a civilných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že zákazky zadávané 
v oblasti obrany a bezpečnosti sú často 
technicky náročné; zdôrazňuje, že 
v záujme zjednodušenia cezhraničných 
verejných súťaží je potrebné preskúmať 
nezlučiteľné alebo neprimerané technické 

5. pripomína, že zákazky zadávané 
v oblasti obrany a bezpečnosti sú často 
technicky náročné; zdôrazňuje, že 
v záujme zjednodušenia cezhraničných 
verejných súťaží je potrebné preskúmať 
technické požiadavky, aby sa 
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požiadavky, aby sa minimalizovali 
a pokiaľ možno úplne odstránili prekážky 
na vnútornom trhu;

minimalizovali a pokiaľ možno úplne 
odstránili nezlučiteľné alebo neprimerané 
požiadavky, ktoré vytvárajú prekážky na 
jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že zákazky zadávané v 
oblasti obrany a bezpečnosti sú často 
technicky náročné; zdôrazňuje, že v 
záujme zjednodušenia cezhraničných 
verejných súťaží je potrebné preskúmať 
nezlučiteľné alebo neprimerané technické 
požiadavky, aby sa minimalizovali a 
pokiaľ možno úplne odstránili prekážky na 
vnútornom trhu;

5. pripomína, že zákazky zadávané v 
oblasti obrany a bezpečnosti sú často 
technicky náročné; zdôrazňuje, že v 
záujme zjednodušenia cezhraničných 
verejných súťaží je v prípade potreby 
nutné preskúmať zbytočné, nezlučiteľné 
alebo neprimerané technické požiadavky, 
aby sa minimalizovali a pokiaľ možno 
úplne odstránili prekážky na vnútornom 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že podpora európskej 
obrannej technologickej a priemyselnej 
základne je ďalším prvkom potrebným na 
dokončenie jednotného trhu a môže 
vytvoriť udržateľné pracovné miesta pre 
občanov zamestnaných v odvetviach 
obrany;
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Pozmeňujúci návrh 21
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že liberalizácia 
vnútroštátnych programov, ktoré nemajú 
citlivý charakter a nezahŕňajú jadrovú 
energiu a jadrové zbrane, komplexné 
zbraňové systémy alebo komplexné 
komunikačné, detekčné a utajovacie 
systémy, by zvýšila hospodársku súťaž 
a znížila ceny, keďže o zákazky by sa 
mohli uchádzať spoločnosti pôsobiace 
v oblasti obrany z celej Únie; poukazuje 
na to, že ak členské štáty nezmenia 
vnútroštátne postupy obstarávania, 
Komisia sa bude musieť spoľahnúť na 
judikatúru pre programy, ktoré nemajú 
citlivý charakter;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada, aby sa upustilo od nákladných 
prestížnych vojenských projektov, a vyzýva 
členské štáty, aby podporovali najmä 
vývoj výrobkov, ktoré zaistia ochranu 
a bezpečnosť vojakov na bojisku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že cieľom 
osobitných, niekedy dokonca zbytočných, 
technických požiadaviek uvedených vo 
výzvach na predkladanie ponúk je 
predovšetkým vylúčiť zahraničné 
spoločnosti, aby sa zvýšila finančná 
a technická spôsobilosť národného 
odvetvia obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že sa zatiaľ nepreukázalo, 
že by dodatočné formality zmenšili tento 
účinok v odvetví obrany, ale že ho skôr 
zvýšili, rovnako ako súvisiace náklady 
a čas, ktoré to zmluvné strany stojí, čím sa 
účinne obmedzuje konkurencieschopnosť 
európskeho odvetvia obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. dospieva k záveru, že na základe 
vývoja situácie v Líbyi, Mali a Sýrii 
a napriek existujúcej spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politike majú 
zvrchované národy zjavne tendenciu 
udržiavať si zvrchované záujmy v oblasti 
obrany, a preto si tiež zachovávajú čo 
najväčšiu zvrchovanosť svojho 
technologického know-how a svojho 
odvetvia obrany; vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila tieto dôležité aspekty pri 
navrhovaní nových alebo zrušení 
existujúcich formalít s cieľom účinne 
zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
obranného priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poznamenáva, že roztrieštenosť 
európskeho trhu v oblasti obrany je pre 
malé a stredné podniky prekážkou, ktorá 
im bráni zvýšiť svoj podiel na trhu; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa malým a 
stredným podnikom poskytla príležitosť 
zapojiť sa do výrobného procesu v rámci 
odvetvia obranných zariadení; nalieha 
preto na Komisiu, aby prijala ďalšie 
návrhy, ktoré im zjednodušia prístup 
k európskemu obrannému priemyslu;

7. poznamenáva, že roztrieštenosť 
európskeho trhu v oblasti obrany je pre 
malé a stredné podniky prekážkou, ktorá 
im bráni uvádzať svoje výrobky na trh; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa malým a 
stredným podnikom poskytla príležitosť 
prispieť k výrobe v rámci odvetvia 
obranných zariadení; nalieha preto na 
Komisiu, aby predložila ďalšie návrhy, 
ktoré im zjednodušia prístup k európskemu 
obrannému priemyslu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Olle Schmidt

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poznamenáva, že roztrieštenosť 
európskeho trhu v oblasti obrany je pre 
malé a stredné podniky prekážkou, ktorá 
im bráni zvýšiť svoj podiel na trhu; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa malým a 
stredným podnikom poskytla príležitosť 
zapojiť sa do výrobného procesu v rámci 
odvetvia obranných zariadení; nalieha 
preto na Komisiu, aby prijala ďalšie 
návrhy, ktoré im zjednodušia prístup k 
európskemu obrannému priemyslu;

7. poznamenáva, že roztrieštenosť 
európskeho trhu v oblasti obrany je pre 
malé a stredné podniky prekážkou, ktorá 
im bráni zvýšiť svoj podiel na trhu;
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa malým a 
stredným podnikom poskytla príležitosť 
zapojiť sa do výrobného procesu v rámci 
odvetvia obranných zariadení, a to 
vojenských zariadení aj nehmotných 
aktív, ako sú softvér a technológie; nalieha 
preto na Komisiu, aby prijala ďalšie 
návrhy, ktoré im zjednodušia prístup k 
európskemu obrannému priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poznamenáva, že roztrieštenosť 
európskeho trhu v oblasti obrany je pre 
malé a stredné podniky prekážkou, ktorá 
im bráni zvýšiť svoj podiel na trhu; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa malým a 
stredným podnikom poskytla príležitosť 
zapojiť sa do výrobného procesu v rámci 
odvetvia obranných zariadení; nalieha 
preto na Komisiu, aby prijala ďalšie 
návrhy, ktoré im zjednodušia prístup k 
európskemu obrannému priemyslu;

7. poznamenáva, že roztrieštenosť 
európskeho trhu v oblasti obrany je pre 
malé a stredné podniky prekážkou, ktorá 
im bráni zvýšiť svoj podiel na trhu; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa malým a 
stredným podnikom poskytla príležitosť 
zapojiť sa do výrobného procesu v rámci 
odvetvia obranných zariadení; nalieha 
preto na Komisiu, aby prijala ďalšie 
návrhy, ktoré im zjednodušia prístup k 
európskemu obrannému priemyslu; 
zdôrazňuje, že vytvorenie dodatočných 
noriem a certifikácií Únie by mohlo mať 
nepriaznivý vplyv na 
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konkurencieschopnosť malých 
a stredných podnikov, ktoré často 
nedokážu investovať na niekoľko rokov 
dopredu, pričom náklady na kvalifikáciu 
a certifikáciu majú už teraz tendenciu 
predstavovať značnú sumu z celkových 
nákladov na vývoj nových výrobkov 
obranného priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
podnecovali spoluprácu medzi veľkými 
spoločnosťami v oblasti obrany 
a univerzitami; zdôrazňuje, že 
prostredníctvom tejto spolupráce možno 
rozšíriť vedomostnú základňu univerzít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
uľahčili snahu využívať technológie 
a inovácie vyvinuté v odvetví obrany na 
nevojenské účely a výrobu civilných 
výrobkov a aplikácií s cieľom posilniť 
odvetvia špičkových technológií v rámci 
vnútorného trhu;
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Pozmeňujúci návrh 31
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšieho 
financovania výskumu a vývoja 
v členských štátoch, aby mohli úspešne 
konkurovať výrobcom z odvetvia obrany 
z tretích krajín; poznamenáva, že inovácie 
a technologický vývoj môžu viesť 
k zlepšeniam aj v iných oblastiach života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v oznámení Komisie z 24. júla 2013 
s názvom Smerom ku 
konkurencieschopnejšiemu 
a efektívnejšiemu odvetviu obrany 
a bezpečnosti1 sa kladie silný dôraz na 
programy pracovnej flexibility ako na 
primeranú odozvu na štrukturálne zmeny 
v rámci odvetvia obrany; namiesto toho 
upozorňuje na posúdenie potenciálnych 
hospodárskych stimulov zameraných na 
zmenu nadmerných kapacít vojenskej 
priemyselnej výroby na civilnú výrobu;
____________________________
1COM(2013)0542 final.
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Pozmeňujúci návrh 33
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
navzájom spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť ako 
neoddeliteľnú súčasť odvetvia obrany.

8. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
navzájom spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť ako 
jeden z hlavných pilierov obrannej 
a bezpečnostnej stratégie; zároveň 
pripomína, že vzhľadom na globálny 
rozmer internetu digitálny vnútorný trh 
čelí rastúcim bezpečnostným rizikám 
a dôrazný a koordinovaný prístup by 
mohol prispieť k boju proti hrozbám, ako 
aj k bezpečnosti transakcií, ktoré výrazne 
podkopávajú dôveru spotrebiteľov 
k digitálnemu trhu.

Or. en


