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Predlog spremembe 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izpostavlja, da je nedavni upad 
gospodarske rasti pripeljal do številnih 
zmanjšanj v obrambnih proračunih v večini 
držav članic;

1. izpostavlja, da je nedavna gospodarska 
recesija pripeljala do številnih zmanjšanj v 
obrambnih proračunih v mnogih državah 
članicah; meni, da lahko zdajšnjo krizo 
izkoristimo kot priložnost za razvoj 
celostne obrambne politike Unije, saj je to 
lahko spodbuda za izvajanje 
velikopoteznih in obsežnih reform ter 
boljšo izrabo sinergij;

Or. en

Predlog spremembe 2
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je prepričan, da bi morala Unija 
zagotavljati varnost za svoje državljane ter 
podpirati demokracijo, človekove pravice 
in vladavino prava v sosednjih državah in 
tudi bolj oddaljenih regijah; vendar meni, 
da je to mogoče tudi brez širitve skupne 
obrambne politike;

Or. en

Predlog spremembe 3
Evelyne Gebhardt
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj zvišajo 
raven preglednosti na področju državnih 
pomoči in praks javnega naročanja v 
obrambnem sektorju, in sicer v odnosu do 
evropskih organov in agencij ter širše 
javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja na tradicionalno vlogo Unije 
kot civilne sile v globalnih zadevah; zato 
ponavlja, da bi se morala evropska 
obrambna industrija najprej in predvsem 
osredotočiti na povpraševanje na 
notranjem trgu; v tem okviru obžaluje 
povečevanje trgovine z orožjem in 
obrambno opremo med Unijo in 
avtokratskimi režimi v nestabilnih 
svetovnih regijah; ugotavlja, da takšne 
trgovinske prakse morda ne bodo privedle 
do varnosti državljanov v regijah, ki od 
Unije prejemajo orožje in obrambno 
opremo, niti ne bodo pripomogle k 
evropski in svetovni varnosti; poziva 
države članice, naj si v okviru 
mednarodnih forumov prizadevajo za 
večjo preglednost na mednarodnih trgih 
javnih naročil za obrambo, da bi tako 
povečali možnost nadzora nad svetovnimi 
trgovinskimi tokovi na področju 
oboroževanja;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju;

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno izboljšati
preglednost in povečati odprtost obrambnih 
trgov; meni, da Direktiva 2009/81/ES o 
obrambi in občutljivih nakupih na 
varnostnem področju krepi enotni trg, saj 
poenostavlja pravila javnega naročanja v 
obrambnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 6
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju;

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju, kjer je to primerno, hkrati pa 
upošteva vse večjo kompleksnost javnih 
naročil za obrambo v povezavi z 
mednarodnimi misijami, s čimer se 
optimizirajo specifikacije;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov; 
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju;

2. opominja, da je bilo veliko truda že 
vloženega v spodbuditev trgovine v 
obrambnem sektorju znotraj Unije; zato 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
Direktivo 2009/81/ES o obrambi in 
občutljivih nakupih na varnostnem 
področju, da bi tako okrepili enotni trg s 
poenostavitvijo pravil javnega naročanja v 
obrambnem sektorju in povečanjem 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije; poudarja, da je pregleden in 
odprt enotni trg javnih naročil za 
obrambo bistvenega pomena, saj se tako 
poleg najboljših razpoložljivih proizvodov 
zagotovi tudi najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno za davkoplačevalce;

Or. en

Predlog spremembe 8
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju;

2. opominja, da morajo države članice 
nujno povečati preglednost in odprtost 
obrambnih trgov; meni, da Direktiva 
2009/81/ES o obrambi in občutljivih 
nakupih na varnostnem področju krepi 
enotni trg, saj poenostavlja pravila javnega 
naročanja v obrambnem sektorju;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju;

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju; poziva države članice, naj 
pravilno izvajajo Direktivo 2009/81/ES 
(rok za prenos je bil 21. avgust 2011);

Or. en

Predlog spremembe 10
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju;

2. opominja, da morajo za povečanje 
konkurenčnosti evropske obrambne 
industrije države članice nujno povečati 
preglednost in odprtost obrambnih trgov;
meni, da Direktiva 2009/81/ES o obrambi 
in občutljivih nakupih na varnostnem 
področju krepi enotni trg, saj poenostavlja 
pravila javnega naročanja v obrambnem 
sektorju; poleg tega poudarja, da je treba 
skupno varnostno in obrambno politiko 
dodatno spodbujati in usklajevati, da bi 
opredelili, kakšne so ambicije evropskih 
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oboroženih sil, iz tega izpeljali njihovo 
sestavo in porazdelili zmogljivosti med 
države članice, s čimer bi poenostavili 
standardizacijo opreme in opredelitev 
industrijskih usmeritev;

Or. en

Predlog spremembe 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in 
razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega 
naročanja zmanjšajo administracijo ter 
stroške;

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in 
razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega 
naročanja zmanjšajo upravno breme ter 
stroške;

Or. en

Predlog spremembe 12
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in 
razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega 
naročanja zmanjšajo administracijo ter 

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in 
razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega
naročanja zmanjšajo administracijo ter 
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stroške; stroške, obenem pa je treba zagotoviti 
zaščito pravic intelektualne lastnine in 
znanja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo ter spodbujajo 
raziskave in razvoj, saj so lahko posebej 
primerne za to področje in lahko v 
postopkih javnega naročanja zmanjšajo 
administracijo ter stroške;

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti e-javna naročila in 
predkomercialna naročila ter tiste, ki 
spodbujajo raziskave in razvoj, saj so lahko 
posebej primerne za to področje in lahko v 
postopkih javnega naročanja zmanjšajo 
administracijo ter stroške;

Or. en

Predlog spremembe 14
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in 
razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega 
naročanja zmanjšajo administracijo ter 
stroške;

3. poudarja, da je treba pri javnih naročilih 
za obrambo spodbujati inovativne nabavne 
tehnike, zlasti tiste, ki združujejo zahteve, 
uporabljajo informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo ter spodbujajo raziskave in 
razvoj, saj so lahko posebej primerne za to 
področje in lahko v postopkih javnega 
naročanja zmanjšajo administracijo ter 
stroške; poziva države članice, naj 
strateško uporabljajo javna naročila za 
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obrambo in jih dodeljujejo ob upoštevanju 
inovativnih načel na podlagi koncepta 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki 
zajema okoljski, socialni, etični in 
kakovostni vidik ter pristop življenjskega 
cikla;

Or. en

Predlog spremembe 15
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi morali imeti javni organi 
in podjetja naročniki na področju 
obrambe in varnosti možnost uporabe 
posebnega postopka javnega naročanja v 
zvezi s pogodbami, če je treba razviti 
inovativne proizvode, storitve ali gradnje 
ter nato kupiti tako razvito blago, storitve 
ali gradnje, ki jih ni mogoče zagotoviti z 
rešitvami, ki so že na voljo na trgu; poleg 
tega meni, da bi tak postopek pripomogel 
k boljšemu delovanju notranjega trga in 
pospešil razvoj evropskega trga obrambne 
opreme ter tehnološke in industrijske baze 
evropske obrambe, hkrati pa bi spodbudil 
tudi rast inovativnih malih in srednjih 
podjetij; poudarja, da je bil v revidiranih 
direktivah o klasičnih javnih naročilih in 
javnih naročilih javnih gospodarskih 
služb že sprejet dogovor o takem postopku, 
na podlagi katerega lahko javni organi 
naročniki sklenejo dolgoročno partnerstvo 
za inovacije, s čimer se omogočita razvoj 
in kasneje nakup novih in inovativnih 
proizvodov, storitev ali gradenj, da se tako 
zagotovita potrebno povečanje 
povpraševanja in spodbuditev razvoja 
inovativnih rešitev, ne da bi s tem omejili 
dostop do trga; zato poziva Evropsko 
komisijo, naj ta razvoj upošteva v poročilu 
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o izvajanju, ki ga mora do 
21. avgusta 2016 predložiti Evropskemu 
parlamentu in Svetu na podlagi direktive 
o javnih naročilih za obrambo (Direktiva 
2009/81/ES), in naj temu poročilu priloži 
zakonodajni predlog o spremembi 
Direktive 2009/81/ES, s katerim bo v zvezi 
z zadevnimi pogodbami uveden postopek 
partnerstev za inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj sprejmejo tudi 
ukrepe za odpravo podvajanja in presežnih 
zmogljivosti v tem sektorju z izboljšanjem 
sodelovanja na notranjem trgu; poudarja 
potencialne koristi, ki bi jih prineslo 
skupno javno naročanje po načelih 
ekonomije obsega in interoperabilnosti;

4. poziva države članice, naj sprejmejo tudi 
ukrepe za odpravo podvajanja in presežnih 
zmogljivosti v tem sektorju z izboljšanjem 
sodelovanja na notranjem trgu; poudarja 
potencialne koristi, ki bi jih prineslo 
skupno javno naročanje po načelih 
ekonomije obsega in interoperabilnosti;
poudarja, da bodo skupni projekti 
pripomogli k zmanjšanju stroškov in 
omogočili dolgoročne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 17
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja velik pomen učinkovitih 
javnih izdatkov v obrambnem sektorju; 
spodbuja države članice, naj ob 
upoštevanju zdajšnje socialne in 
gospodarske krize ter izčrpanih javnih 
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financ podrobno preučijo javne izdatke za 
obrambo ter morebitne prihranke v 
obrambnem sektorju preusmerijo v javne 
naložbe v socialno gospodarstvo in civilne 
sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opominja, da so pogodbe, sklenjene v 
obrambnem in varnostnem sektorju, 
pogosto tehnično zapletene; poudarja, da je 
treba pregledati nezdružljive ali 
nesorazmerne tehnične predpise, saj bi 
tako zmanjšali in, kjer bi to bilo možno, 
odstranili ovire na notranjem trgu ter tako 
omogočili čezmejne javne razpise;

5. opominja, da so pogodbe, sklenjene v 
obrambnem in varnostnem sektorju, 
pogosto tehnično zapletene; poudarja, da je 
treba pregledati tehnične predpise, saj bi 
tako zmanjšali in, kjer bi to bilo možno, 
odstranili nezdružljive ali nesorazmerne 
zahteve, ki ustvarjajo ovire na enotnem
trgu, ter tako olajšali čezmejne javne 
razpise;

Or. en

Predlog spremembe 19
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opominja, da so pogodbe, sklenjene v 
obrambnem in varnostnem sektorju, 
pogosto tehnično zapletene; poudarja, da je 
treba pregledati nezdružljive ali 
nesorazmerne tehnične predpise, saj bi tako 
zmanjšali in, kjer bi to bilo možno, 
odstranili ovire na notranjem trgu ter tako 
omogočili čezmejne javne razpise;

5. opominja, da so pogodbe, sklenjene v 
obrambnem in varnostnem sektorju, 
pogosto tehnično zapletene; poudarja, da je 
treba, kadar je to ustrezno, pregledati
nepotrebne nezdružljive ali nesorazmerne 
tehnične predpise, saj bi tako zmanjšali in, 
kjer bi to bilo možno, odstranili ovire na 
notranjem trgu ter tako olajšali čezmejne 
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javne razpise;

Or. en

Predlog spremembe 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je spodbujanje 
tehnološke in industrijske baze evropske 
obrambe še en korak v smeri dokončnega 
izoblikovanja enotnega trga in da je 
mogoče na ta način ustvariti trajnostna 
delovna mesta za državljane, zaposlene v 
obrambnih industrijah;

Or. en

Predlog spremembe 21
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi se z liberalizacijo 
neobčutljivih nacionalnih programov – ki 
ne vključujejo jedrskih zmogljivosti in 
orožja, kompleksnih sistemov orožja ali 
kompleksnih komunikacij, sistemov 
odkrivanja in sistemov za zmanjšano 
radarsko opaznost – povečala konkurenca 
in znižale cene, saj bi se lahko za pogodbe 
potegovala podjetja v sektorju obrambne 
industrije iz celotne Unije; poudarja, da se 
bo morala Komisija, če države članice ne 
bodo spremenile nacionalnih postopkov 
javnega naročanja, v primeru 
neobčutljivih programov opreti na sodno 
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prakso;

Or. en

Predlog spremembe 22
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zahteva opustitev dragih prestižnih 
vojaških projektov in poziva države 
članice, naj podprejo zlasti razvoj 
proizvodov za zagotavljanje zaščite in 
varnosti vojakov na bojišču;

Or. en

Predlog spremembe 23
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da se posebne – in včasih 
celo nepotrebne – tehnične zahteve v 
javnih razpisih postavljajo zlasti zato, da 
bi izključili tuja podjetja ter tako povečali 
finančne in tehnične zmogljivosti 
nacionalne obrambne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 24
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da se doslej zaradi dodatnih 
formalnosti ta učinek v sektorju 
obrambne industrije ni zmanjšal, ampak 
se je kvečjemu še okrepil skupaj s 
povezanimi stroški in časom za 
pogodbenice, kar pomeni, da se je s tem 
dejansko zmanjšala konkurenčnost 
evropske obrambne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. meni, da razvoj dogodkov v Libiji, 
Maliju in Siriji kaže na to, da se suverene 
države kljub obstoječi skupni varnostni in 
obrambni politiki jasno nagibajo k 
suverenim interesom na področju 
obrambe ter zato ohranjajo tudi čim večjo 
suverenost svojega tehnološkega znanja 
in izkušenj ter svoje obrambne industrije; 
poziva Komisijo, naj te pomembne vidike 
upošteva, ko bo predlagala nove 
formalnosti ali ukinitev že obstoječih, da 
bi tako dejansko povečala konkurenčnost 
evropske obrambne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je razdrobljenost 
evropskega obrambnega trga ovira za mala 
in srednje velika podjetja, ki želijo povečati 
svoj delež na tem trgu; poudarja 
pomembnost tega, da imajo mala in srednje 
velika podjetja možnost vstopa v sektor 
izdelave obrambne opreme; zato poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje predloge, 
ki jim bodo omogočili vstop v sektor 
evropske obrambne industrije;

7. ugotavlja, da je razdrobljenost 
evropskega obrambnega trga ovira za mala 
in srednja podjetja pri trženju izdelkov;
poudarja pomembnost tega, da imajo mala 
in srednja podjetja možnost, da prispevajo 
k izdelavi obrambne opreme; zato poziva 
Komisijo, naj predstavi nadaljnje predloge, 
ki jim bodo omogočili vstop v sektor 
evropske obrambne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 27
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je razdrobljenost 
evropskega obrambnega trga ovira za mala 
in srednje velika podjetja, ki želijo povečati 
svoj delež na tem trgu; poudarja 
pomembnost tega, da imajo mala in srednje 
velika podjetja možnost vstopa v sektor 
izdelave obrambne opreme; zato poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje predloge, 
ki jim bodo omogočili vstop v sektor 
evropske obrambne industrije;

7. ugotavlja, da je razdrobljenost 
evropskega obrambnega trga ovira za mala 
in srednja podjetja, ki želijo povečati svoj 
delež na tem trgu; poudarja pomembnost 
tega, da imajo mala in srednja podjetja 
možnost vstopa v sektor izdelave 
obrambne opreme, tako vojaške opreme 
kot nematerialnih sredstev, kot sta 
programska oprema in tehnologija; zato 
poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje 
predloge, ki jim bodo omogočili vstop v 
sektor evropske obrambne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da je razdrobljenost 
evropskega obrambnega trga ovira za mala 
in srednje velika podjetja, ki želijo povečati 
svoj delež na tem trgu; poudarja 
pomembnost tega, da imajo mala in srednje 
velika podjetja možnost vstopa v sektor 
izdelave obrambne opreme; zato poziva 
Komisijo, naj sprejme nadaljnje predloge, 
ki jim bodo omogočili vstop v sektor 
evropske obrambne industrije;

7. ugotavlja, da je razdrobljenost 
evropskega obrambnega trga ovira za mala 
in srednja podjetja, ki želijo povečati svoj 
delež na tem trgu; poudarja pomembnost 
tega, da imajo mala in srednja podjetja 
možnost vstopa v sektor izdelave 
obrambne opreme; zato poziva Komisijo, 
naj sprejme nadaljnje predloge, ki jim bodo 
omogočili vstop v sektor evropske 
obrambne industrije; poudarja, da bi lahko 
izoblikovanje dodatnih standardov in 
certifikatov Unije negativno vplivalo na 
konkurenčnost malih in srednjih podjetij, 
ki običajno ne morejo zagotoviti večletnih 
vnaprejšnjih naložb, kvalifikacijski in 
certifikacijski stroški pa že zdaj večinoma 
predstavljajo precejšen del vseh stroškov 
razvoja novih obrambnih proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj spodbujajo 
sodelovanje med glavnimi podjetji v 
sektorju obrambne industrije in 
univerzami; poudarja, da je mogoče s 
takim sodelovanjem razširiti bazo znanja 
univerz;

Or. en

Predlog spremembe 30
Evelyne Gebhardt
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice in Komisijo, naj 
poenostavijo prizadevanja za uporabo 
tehnologij in inovacij, ki izhajajo iz 
obrambne industrije, v nevojaške namene 
ter za proizvodnjo civilnih proizvodov in 
aplikacij, da bi tako okrepili 
visokotehnološke industrije na notranjem 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 31
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba okrepiti 
financiranje raziskav in razvoja v državah 
članicah, da bi lahko uspešno konkurirali 
proizvajalcem v obrambnem sektorju iz 
tretjih držav; ugotavlja, da je mogoče z 
inovacijami in tehnološkim razvojem 
izboljšati druga področja življenja;

Or. en

Predlog spremembe 32
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. obžaluje, da je Komisija v sporočilu z 
dne 24. julija 2013, naslovljenem „Za 
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konkurenčnejši in učinkovitejši obrambni 
in varnostni sektor“1, velik poudarek 
namenila sistemom za prožnost delovne 
sile kot ustreznemu odgovoru na 
strukturne spremembe v obrambni 
industriji; namesto tega poziva k preučitvi 
možnosti ekonomskih spodbud za 
preusmeritev presežnih zmogljivosti 
vojaške industrije v civilno proizvodnjo;
____________________________
1COM(2013) 542 final.

Or. en

Predlog spremembe 33
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev 
kibernetske varnosti, ki je eden od 
sestavnih delov obrambnega sektorja.

8. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev 
kibernetske varnosti kot enega od glavnih 
stebrov obrambne in varnostne strategije; 
hkrati opozarja, da se ob upoštevanju 
globalne razsežnosti interneta digitalni 
notranji trg srečuje z vse večjimi 
varnostnimi tveganji, zato bi lahko močan 
in usklajen pristop pripomogel k 
premagovanju groženj, kot je grožnja 
varnosti transakcij, ki resno spodkopavajo 
zaupanje potrošnikov v digitalni trg.

Or. en


