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Изменение 1
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, 
заедно, техните стратегическа 
отговорност да предприемат действия
на световната сцена, като засилят 
европейското сътрудничество за 
развиване на възможно най-добрият 
военен капацитет и на капацитет за 
сигурност в световен мащаб, на базата 
на най-напредналите технологии, 
включително тези на ръба на познания;

1. счита, че в един променящ се свят и 
изправени пред безпрецедентна криза, 
европейците, обединени от общи 
ценности и обща съдба, трябва да
могат да насърчат целите на член 21 
от Договора от Лисабон и да признаят, 
заедно, своята стратегическа 
отговорност да предотвратяват 
конфликти, да налагат и опазват 
мира на световната сцена, като засилят 
европейското сътрудничество за 
развиване на ефективен капацитет на 
базата на най-добрите налични
технологии, включително тези на ръба 
на познанията;

Or. en

Изменение 2
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
техните стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
тяхната стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена; държавите членки трябва да 
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сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, 
включително тези на ръба на 
познания;

засилят европейското сътрудничество за 
развиване и производство на  
усъвършенствани военен капацитет и 
капацитет за сигурност на базата на най-
напредналите технологии; 

Or. fr

Изменение 3
Милослав Рансдорф

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
техните стратегическа отговорност да
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за 
сигурност в световен мащаб, на базата 
на най-напредналите технологии, 
включително тези на ръба на познания;

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
техните стратегическа отговорност да 
действат на световната сцена, като 
засилят европейското сътрудничество в 
областта на сигурността и 
отбраната, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познанията;

Or. cs

Изменение 4
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза, 
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европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
техните стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познания;

европейският отговор на 
предизвикателствата на времето би 
бил по-добър от сбора от национални 
ответни мерки, и че европейците, 
обединени в обща съдба, трябва да се 
защитят и признаят, заедно, техните 
стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познания;

Or. fr

Изменение 5
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
техните стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познания;

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно, 
тяхната стратегическа отговорност за 
международния мир и стабилност, 
като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познанията;

Or. ro

Изменение 6
Адина-Йоана Вълян
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно,
техните стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познания;

1. счита, че в един променящ се свят и
изправени пред безпрецедентна криза,
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно,
своята стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за гарантиране във 
възможно най-голяма степен на 
стратегическа автономност, чрез
развиване на възможно най-добрия
военен капацитет и на капацитет за 
сигурност в световен мащаб, на базата 
на най-напредналите технологии, 
включително тези на ръба на
познанията;

Or. en

Изменение 7
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че в един променящ се свят и 
изправен пред безпрецедентна криза 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно,
техните стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрият военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познания;

1. счита, че в един променящ се свят и 
изправени пред безпрецедентна криза, 
европейците, обединени в обща съдба, 
трябва да се защитят и признаят, заедно,
своята стратегическа отговорност да 
предприемат действия на световната 
сцена, като засилят европейското 
сътрудничество за развиване на 
възможно най-добрия обединен военен 
капацитет и на капацитет за сигурност в 
световен мащаб, на базата на най-
напредналите технологии, включително 
тези на ръба на познанията;
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Or. en

Изменение 8
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1 a. констатира, че икономическата и 
финансова криза, както и 
ограничаването на средства, 
извършено в бюджетите на 
мнозинството държави членки, 
рискуват да доведат до значителни 
намаления, отстъпления и 
закъснения в програмите на почти 
всички държави членки, което 
вероятно ще продължи да се отразява 
на европейската отбранителна 
промишленост и на научните 
постижения на Съюза в тази област, 
и подчертава, че подобна ситуация 
рискува да се изрази в загуба на 
работни места в средносрочен и 
дългосрочен план;

Or. fr

Изменение 9
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява убеденост, че 
държавите—членки на Съюза не са в 
състояние да се справят с 
индустриалните предизвикателства 
индивидуално, по-специално в 
областта на отбраната, и че 
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бюджетните ограничения и 
засилването на международната 
конкуренция налагат на Съюза 
партньорства, групиране и поделяне 
на задачите. Подчертава, че при 
липса на сътрудничество, съществува 
рискът цели отрасли индустриален 
капацитет, ноу хау и работни места 
да изчезнат от Европа;

Or. fr

Изменение 10
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1 a. призовава за засилена взаимна 
прозрачност при планирането в 
областта на отбраната, така че 
новите и променящи се заплахи пред 
сигурността на блока да могат да 
бъдат разгледани с помощта на най-
новите продукти и услуги, като с 
това се избягва дублирането и се 
намаляват разходите;

Or. en

Изменение 11
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява съжаление, че поради 
кризата публичните разходи 
отбелязват спад в бюджетите, 
предназначени за отбраната, което 
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засяга основно инвестициите в 
научно-изследователската и развойна 
дейност;

Or. ro

Изменение 12
Жан-Пиер Оди, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че за обезпечаването на 
трайна и конкурентоспособна 
европейска  отбранителна 
технологична и промишлена база е 
необходимо да се разполага с:  
автономност в извършването на 
оценки и вземането на решения, 
свобода на действие, сигурност на 
доставките, както и достъп до 
технологии и владеене на тяхното 
използване;

Or. fr

Изменение 13
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. като има предвид, че въпреки 
кризата и орязването на бюджетни 
средства, европейските граждани 
продължават да искат една Европа 
на отбраната, възприемана като 
фактор на сигурност, ефикасност и 
икономии.
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Or. fr

Изменение 14
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че е важно държавите 
членки да засилят сътрудничеството 
си с оглед по-ефикасното използване 
на средства;

Or. ro

Изменение 15
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. като има предвид, че развитието 
на европейския пазар на отбраната и 
консолидирането на 
европейската отбранителна 
технологична и промишлена база 
(ЕОТПБ) в
сектора на въоръженията трябва да 
бъдат част от стратегическите 
приоритети на Съюза

Or. fr

Изменение 16
Виторио Проди
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства председателя на 
Европейския съвет Херман ван Ромпьой 
за неговата инициатива за покана към 
държавните и правителствените 
ръководители да определят общите 
политически насоки и приоритети на 
ЕС в областта на сигурността и 
отбраната;

2. приветства председателя на 
Европейския съвет Херман ван Ромпьой 
за неговата инициатива за покана към 
държавните и правителствените 
ръководители да определят общите 
политически насоки, приоритети и
срокове на ЕС в областта на сигурността 
и отбраната;

Or. en

Изменение 17
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. подчертава, че при все че 
европейската отбранителна 
индустрия е изправена пред няколко 
предизвикателства, от намалено 
вътрешно търсене до намаляваща 
конкурентоспособност в сравнение 
със страните с бързо развиващи се 
икономики, подходът на отворен 
пазар ще доведе до по-малко 
дублиране, повече икономии от 
мащаба и засилена промишлена 
конкуренция;

Or. en

Изменение 18
Иво Белет

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2 a. отчита значението на 
европейските отбранителни 
индустрии за иновациите и растежа, 
тъй като те пряко и непряко 
създават приблизително 400000 
работни места в Съюза;

Or. en

Изменение 19
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността 
на отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, 
предлагането, така и по отношение 
на разпоредбите и стандартите;

заличава се

Or. fr

Изменение 20
Димитриос Друцас

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите;

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите; подкрепя напълно 
усилията на Комисията с оглед 
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задълбочаването на вътрешния пазар 
в областта на сигурността и 
отбраната, чрез подходяща подкрепа 
на МСП, които играят важна роля за 
иновациите и създаването на 
работни места, въз основа на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. el

Изменение 21
Мария Да Граса Карвалю

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите;

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите, и за инвестиране в 
интегрирана устойчива индустриална 
политика, основана на научни 
изследвания, иновации, засилена 
ефективност на ресурсите, 
стратегия за суровините, укрепване 
на МСП и развитие на регионални 
мрежи;

Or. en

Изменение 22
Иво Белет

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
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отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите;

отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите; на европейско равнище 
трябва да се въведат сертифициране 
и стандартизация, ако искаме 
европейският пазар на отбранително 
оборудване да бъде 
конкурентоспособен в световен 
мащаб;

Or. en

Изменение 23
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите 
и стандартите;

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар по отношение на 
търсенето и предлагането и че 
хармонизацията на разпоредбите и 
стандартите би отворила вътрешния 
пазар за засилена конкуренция;

Or. en

Изменение 24
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 

3. счита, че е настъпил момента за 
насърчаване на решителни действия с 
цел да се въздейства върху 
разпокъсаността на европейския 
отбранителен пазар и промишленост,
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стандартите; като се дава предимство на 
консолидацията както по отношение 
на търсенето, предлагането, така и по 
отношение на разпоредбите и 
стандартите;

Or. fr

Изменение 25
Адам Герек

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че е настъпил моментът за 
преустановяване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите;

3. счита, че е настъпил моментът за 
ограничаване на разпокъсаността на 
отбранителния пазар както по 
отношение на търсенето, предлагането, 
така и по отношение на разпоредбите и 
стандартите и за започване на процес, 
насочен към тяхната хармонизация;

Or. pl

Изменение 26
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че европейската 
отбранителна технологична и 
промишлена база трябва да се запази 
и развива, не само защото тя 
допринася за икономическия растеж 
и за създаването на 
висококвалифицирани работни места, 
но също така защото тя 
представлява ключов фактор за 
способността на Европа да осигури 
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сигурността на своите граждани и да 
защитава своите ценности и 
интереси;

Or. ro

Изменение 27
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че използването на 
гражданско-военни европейски 
стандарти в областта на отбраната 
би могло да увеличи значително 
сътрудничеството и оперативната 
съвместимост между европейските 
армии и да подобри 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост в 
областта на нововъзникващите 
технологии;

Or. ro

Изменение 28
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че поръчките за отбраната 
трябва да бъдат признати за 
специфични, тъй като търсенето е почти 
изключително от страна на държавата, 
предлагането е ограничено, а 
поверителността, която се отнася за тях, 
е голяма;

4. счита, че поръчките за отбраната 
трябва да бъдат признати за 
специфични, тъй като търсенето е почти 
изключително от страна на държавата, 
предлагането е ограничено, а 
поверителността, която се отнася за тях, 
е голяма; счита, че е настъпил 
моментът за преустановяване на 
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разпокъсаността на отбранителния 
пазар както по отношение на 
търсенето, предлагането, така и по 
отношение на разпоредбите и 
стандартите;

Or. fr

Изменение 29
Жан-Пиер Оди, Райнхард Бютикофер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че поръчките за отбраната 
трябва да бъдат признати за 
специфични, тъй като търсенето е почти 
изключително от страна на държавата, 
предлагането е ограничено, а 
поверителността, която се отнася за тях, 
е голяма;

4. счита, че поръчките за отбраната 
трябва да бъдат признати за 
специфични, тъй като търсенето е почти 
изключително от страна на държавата, 
предлагането е ограничено, 
съществуват задължения, свързани с 
експортния контрол и с борбата 
срещу разпространението на оръжия,
а поверителността, която се отнася за 
тях, е голяма;

Or. fr

Изменение 30
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. Заявява, че целта на Съюза трябва 
да бъде създаването на икономически 
солидна промишлена база на 
европейската отбрана, която почива 
на специализирани и допълващи се 
центрове за високи постижения и 
чието разпределение взема предвид по 
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балансиран начин действително 
съществуващите умения и 
извършените инвестиции.

Or. fr

Изменение 31
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4 a. отчита важната роля, която 
играят МСП в сектора на отбраната, 
и набляга на тяхното значение за 
разработването и насърчаването на 
специализиран капацитет и най-нови 
технологии;

Or. en

Изменение 32
Иво Белет

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че отбранителната индустрия 
също е специфична, тъй като е 
изправена пред важни периоди на 
разработване, свързани със задължение 
да се поддържат в действие системи в 
продължение на няколко десетилетия , 
при значителни и нарастващи разходи 
на програмите, при все по-голямо 
контролиране от правителствата на 
държавите членки на предлагането на 
продуктите на пазара;

5. счита, че отбранителната индустрия 
също е специфична, тъй като е 
изправена пред важни периоди на 
разработване, свързани със задължение 
да се поддържат в действие системи в 
продължение на няколко десетилетия , 
при значителни и нарастващи разходи 
на програмите, при все по-голямо 
контролиране от правителствата на 
държавите членки на предлагането на 
продуктите на пазара. Освен това 6 
европейски страни разполагат с 80% 
от европейската отбранителна 
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промишлена база. В условия на 
намаляващи бюджети за отбрана и 
продължителни периоди на 
разработване следва да се подчертаят 
предимствата на стандартните 
поръчки;

Or. en

Изменение 33
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че отбранителната индустрия 
също е специфична, тъй като е 
изправена пред важни периоди на 
разработване, свързани със задължение 
да се поддържат в действие системи в 
продължение на няколко десетилетия , 
при значителни и нарастващи разходи 
на програмите, при все по-голямо
контролиране от правителствата на 
държавите членки на предлагането на 
продуктите на пазара;

5. счита, че отбранителната индустрия 
също е специфична, тъй като е 
изправена пред важни периоди на 
разработване, свързани със задължение 
да се поддържат в действие системи в 
продължение на няколко десетилетия, 
при значителни и нарастващи разходи 
на програмите, и в крайна сметка при 
силно контролиране от правителствата 
на държавите членки на предлагането на 
продуктите на пазара;

Or. fr

Изменение 34
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя двойствеността на 
промишления капацитет за сигурност и 
отбрана, по-специално в областта на 
космическото пространство, морската и 
гражданската авиация;

6. подкрепя потенциала и насърчава
двойствеността на промишления 
капацитет за сигурност и отбрана, по-
специално в областта на космическото 
пространство, морската и гражданската 
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авиация;

Or. en

Изменение 35
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя двойствеността на 
промишления капацитет за сигурност и 
отбрана, по-специално в областта на 
космическото пространство, морската и 
гражданската авиация;

6. отбелязва двойствения характер на 
промишления капацитет за сигурност и 
отбрана, по-специално в областта на 
космическото пространство, морската и 
гражданската авиация;

Or. en

Изменение 36
Жан-Пиер Оди, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя двойствеността на 
промишления капацитет за сигурност и 
отбрана, по-специално в областта на 
космическото пространство, морската и
гражданската авиация;

6. подкрепя двойствеността на 
промишления капацитет за сигурност и 
отбрана, по-специално в областта на 
космическото пространство, морската и 
авиационната област и 
телекомуникациите;

Or. fr

Изменение 37
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приканва Европейския съвет да 
подкрепи отбранителна технологична и 
индустриална база, които представляват 
особеност на някои оборудвания, за 
които е важно да се запази 
оперативно стратегическа 
независимост и суверенитет и 
признаване на промишленостите в 
сектора на отбраната с особен 
статут, напр. този на европейски 
стопански субект в областта на 
отбраната;

7. приканва Европейския съвет да 
подкрепи отбранителна технологична и 
индустриална база, които представляват 
необходимост за производството на
надеждни и ефективни 
висококачествени оборудвания;

Or. en

Изменение 38
Жан-Пиер Оди, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приканва Европейския съвет да 
подкрепи отбранителна технологична 
и индустриална база, които 
представляват особеност на някои 
оборудвания, за които е важно да се 
запази оперативно стратегическа
независимост и суверенитет и 
признаване на промишленостите в 
сектора на отбраната с особен 
статут, напр. този на европейски 
стопански субект в областта на 
отбраната;

7. Приканва Европейския съвет да 
признае, че европейската отбранителна 
технологична и промишлена база 
(ЕОТПБ) е от съществено значение за 
запазването на стратегическата 
независимост на Европа;

Or. fr
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Изменение 39
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид Споразуменията 
от Ланкастър Хаус, и по-специално 
Договорът за сътрудничество в 
областта на отбраната и 
сигурността между Френската 
република и Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, 
подписани на 2 ноември 2010 г.;

Or. fr

Изменение 40
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7 a. Насърчава Европейския съвет да 
подкрепя ЕОТПБ с всички средства и 
за тази цел на първо място да 
определи по-ясно нейния периметър, 
по-специално по отношение на 
нейните съставни елементи, като им 
предостави специален статут, а 
именно статут на европейски 
стопански субект в областта на 
отбраната (ЕССОО);

Or. fr

Изменение 41
Жан-Пиер Оди
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Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. Призовава определянето на тези 
ЕИООО да се извършва въз основа на 
добавената стойност, която те 
действително допринасят в Европа 
както от технологична, така и от 
социално-икономическа гледна точка; 
счита, че при това положение 
единствено европейските стопански 
субекти в областта на отбраната 
следва да бъдат бенефициери на 
европейските програми;

Or. fr

Изменение 42
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че европейските стопански 
субекти в областта на отбраната, 
които биха се ползвали от 
европейските програми, следва да 
отговарят на критериите, свързани 
със заетостта, местата за вземане 
на решения и производство на 
европейската територия, като дават 
възможност за тяхната защита, 
както и за научно и технологично 
овладяване;

заличава се

Or. en

Изменение 43
Жан-Пиер Оди
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че европейските стопански 
субекти в областта на отбраната, които 
биха се ползвали от европейските 
програми, следва да отговарят на 
критериите, свързани със заетостта, 
местата за вземане на решения и 
производство на европейската 
територия, като дават възможност за 
тяхната защита, както и за научно и 
технологично овладяване;

8. счита, че понятието за европейски
стопански субекти в областта на 
отбраната следва да отговаря на 
критериите, свързани със заетостта, 
научното и техническо овладяване, 
местата за вземане на решения и 
производство на европейската 
територия, като дават възможност за 
тяхната защита;

Or. fr

Изменение 44
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че европейските стопански 
субекти в областта на отбраната, които 
биха се ползвали от европейските 
програми, следва да отговарят на
критериите, свързани със заетостта, 
местата за вземане на решения и 
производство на европейската 
територия, като дават възможност за 
тяхната защита, както и за научно и 
технологично овладяване;

8. счита, че европейските стопански 
субекти в областта на отбраната, които 
биха се ползвали от европейските 
програми, следва да отговарят на  
разумни критерии, свързани със 
заетостта, местата за вземане на 
решения и производство на 
европейската територия, като дават 
възможност за тяхната защита, както и 
за научно и технологично овладяване;

Or. en

Изменение 45
Анри Вебер
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Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. споделя становището, че 
европейците трябва да дадат нов 
тласък на големите, структуриращи 
програми, като се опират в по-голяма 
степен на Европейската агенция по 
отбрана (EDA), чиито възможности 
се използват недостатъчно и чието 
финансиране е незадоволително. 
Счита, че е от съществено значение 
да се извлекат поуки от 
неотдавнашните съвместни 
операции, които илюстрираха 
силните страни, но същевременно 
извадиха наяве и пропуските, 
например по отношение на 
стратегическия и тактически 
транспорт или на въздушните 
наблюдения (в частност 
безпилотните летателни апарати) и 
наблюденията от космоса;

Or. fr

Изменение 46
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. Приканва държавите членки да 
развиват своите отбранителни 
промишлени и технологични бази и 
центрове за високи постижения 
около технологии с ключово значение, 
като ги съчетаят с ефикасни 
механизми на предприемаческо 
управление на територията на 
Европейския съюз и развият по този 
начин по-голяма взаимозависимост 
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между тях;

Or. fr

Изменение 47
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. Счита, в контекста на 
натрупания опит, че поделянето на 
дейности по разработването и 
производството на съвместно водени 
програми за въоръжаване трябва да се 
организира съобразно строг принцип 
на промишлена ефикасност и 
икономически резултати, за да се 
избегне дублирането на усилия и 
неконтролирано увеличаване на 
разходите.

Or. fr

Изменение 48
Жан-Пиер Оди, Райнхард Бютикофер

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. Приканва държавите членки и 
Европейската комисия да ограничат в 
максимална степен излишните 
регулаторни пречки, да подобрят 
диалога между предприятията в 
областта на отбраната и 
благоприятстват за тяхното 
рационализиране с оглед да се  позволи 
закупуването на оборудване, което е 
най-подходящо за техните 
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изисквания по отношение на 
функционалните показатели и 
разходите; 

Or. fr

Изменение 49
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 8 в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. споделя становището, че 
проблематиката на европейската 
отбранителна промишленост не се 
изчерпва със създаването на 
европейски пазар на отбранителното 
оборудване и че следователно е 
целесъобразно да се предвиди 
възможност за механизми на 
публична политика, предназначени да 
гарантират развитието на ключови 
отбранителни технологии, като се 
открият възможности – в този 
сектор – за дерогации от 
установените от Съюза пазарни 
правила и правила за конкуренцията;

Or. fr

Изменение 50
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 8 в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. подчертава, че в тази област, 
сигурността на доставките е от 
първостепенно значение в случай на 
криза, по-специалност по отношение 
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на ключовите за тази промишленост 
технологии;

Or. fr

Изменение 51
Адам Герек

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. припомня значението на 
научноизследователската дейност и на 
иновациите в областта на отбраната и 
сигурността, и подчертава значението 
на научноизследователска програма 
„Хоризонт 2020“;

9. припомня значението на 
научноизследователската дейност и на 
иновациите в областта на отбраната и 
сигурността, и подчертава значението 
на научноизследователска програма 
„Хоризонт 2020“; счита, че като се 
има предвид, че изследванията в 
областта на иновациите за 
отбранителната промишленост за 
строго конфиденциални, изглежда 
необходимо тези цели да се 
финансират по същия начин както 
начина, възприет по отношение на
Съвместния научноизследователски 
център (СНИЦ) в рамките на по тази 
изследователска програма; ето защо в 
рамките на СНИЦ следва да се 
създаде институт за европейска 
отбрана и сигурност;

Or. pl

Изменение 52
Мария Да Граса Карвалю

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. припомня значението на 9. припомня значението на 
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научноизследователската дейност и на 
иновациите в областта на отбраната и 
сигурността, и подчертава значението 
на научноизследователска програма
„Хоризонт 2020“;

научноизследователската дейност и на 
иновациите в областта на отбраната и 
сигурността и подчертава значението на 
научноизследователска програма
„Хоризонт 2020“ и по-конкретно 
седмото обществено 
предизвикателство, а именно 
„Сигурни общества –  защита на 
свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани“;

Or. en

Изменение 53
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. припомня значението на 
научноизследователската дейност и на 
иновациите в областта на отбраната и 
сигурността, и подчертава значението 
на научноизследователска програма 
„Хоризонт 2020“;

9. припомня значението на 
научноизследователската дейност и на 
иновациите в областта на отбраната и 
сигурността и неотложната 
необходимост да се засили 
многонационалното сътрудничество 
между държавите членки и техните 
съответни агенции в тази област;

Or. en

Изменение 54
Адам Герек

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. Радарните разузнавателни 
системи, включително сателитни, 
оръжията с висока точност и 
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създаването на антиракетен щит 
следва да бъдат сред приоритетите в 
областта на новаторските 
отбранителни технологии;

Or. pl

Изменение 55
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. припомня, че през м. ноември 2007 
г. европейските министри на 
отбраната се споразумяха за общи 
стандарти, съгласно които да 
увеличат разходите за научно-
изследователска и развойна дейност в 
областта на отбраната с 2 % , така 
че делът да тези разходи да достигне 
20 % от бюджета, приет в рамките 
на европейското сътрудничество в 
областта на отбраната;

Or. fr

Изменение 56
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9 a. подчертава, че отбранителната 
промишленост е основен двигател за 
напреднали технологии, които на по-
късен етап да се използват за 
търговски цели;

Or. en
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Изменение 57
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подкрепя Комисията и Европейската 
агенция за отбрана (EDA) в усилията им
за гарантиране, в рамките на 
сътрудничеството, че резултатите 
от научните изследвания в рамките 
на „Хоризонт 2020“ ще могат да
бъдат от полза еднакво за научните 
изследвания, свързани с иновациите в 
областта на отбраната, както и да
оптимизират взаимодействието между
гражданския и военния сектор;
призовава също така да се проучат 
начините за използване на публично-
частното финансиране чрез 
създаването на съвместни предприятия в 
съответствие с член 187 от ДФЕС;

10. подкрепя Комисията и Европейската 
агенция по отбрана (ЕАО) в усилията им 
да оптимизират взаимодействието 
между националните участници;  
призовава също така да се проучат 
начините за използване на
националното публично-частно
финансиране чрез създаването на 
съвместни предприятия;

Or. en

Изменение 58
Иво Белет

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подкрепя Комисията и 
Европейската агенция за отбрана 
(EDA) в усилията им за гарантиране, в 
рамките на сътрудничеството, че 
резултатите от научните изследвания в 
рамките на „Хоризонт 2020“ ще могат 
да бъдат от полза еднакво за научните 
изследвания, свързани с иновациите в 

10. подкрепя работната група по 
отбраната (Европейската комисия, 
ЕСВД и ЕАО) в усилията им за 
гарантиране, в рамките на 
сътрудничеството, че резултатите от 
научните изследвания в рамките на
„Хоризонт 2020“ ще могат да бъдат от 
полза еднакво за научните изследвания, 
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областта на отбраната, както и да 
оптимизират взаимодействието между 
гражданския и военния сектор;
призовава също така да се проучат 
начините за използване на публично-
частното финансиране чрез създаването 
на съвместни предприятия в 
съответствие с член 187 от ДФЕС;

свързани с иновациите в областта на 
отбраната, както и да оптимизират 
взаимодействието между гражданския и 
военния сектор; призовава също така да 
се проучат начините за използване на 
публично-частното финансиране чрез 
създаването на съвместни предприятия 
в съответствие с член 187 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 59
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подкрепя Комисията и Европейската 
агенция за отбрана (EDA) в усилията им 
за гарантиране, в рамките на 
сътрудничеството, че резултатите от 
научните изследвания в рамките на 
„Хоризонт 2020“ ще могат да бъдат от 
полза еднакво за научните изследвания, 
свързани с иновациите в областта на 
отбраната, както и да оптимизират 
взаимодействието между гражданския и 
военния сектор; призовава също така да 
се проучат начините за използване на 
публично-частното финансиране чрез 
създаването на съвместни предприятия 
в съответствие с член 187 от ДФЕС;

10. подкрепя Комисията и Европейската 
агенция за отбрана (EDA) в усилията им 
за гарантиране, че резултатите от 
научните изследвания в рамките на 
„Хоризонт 2020“ ще могат да бъдат от 
полза еднакво за научните изследвания, 
свързани с иновациите в областта на 
отбраната, както и да оптимизират 
взаимодействието между гражданския и 
военния сектор; призовава също така да 
се проучат начините за използване на 
публично-частното финансиране чрез 
създаването на съвместни предприятия 
в съответствие с член 187 от ДФЕС;

Or. fr

Изменение 60
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)
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Проектостановище Изменение

10a. припомня, че член 179 от ДФЕС 
налага на Съюза да подкрепя всички 
изследвания, които се преценяват 
като необходими, по силата на 
Договорите;

Or. fr

Изменение 61
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, за добра 
защита на резултатите от научните 
изследвания в областта на отбраната, и 
счита също така, че е необходимо да се 
проучи възможната роля на ЕАО в тази 
област;

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, за добра 
защита на резултатите от научните
изследвания в областта на отбраната, и 
счита също така, че е необходимо да се 
проучи възможната роля на ЕАО в тази 
област; подчертава също така 
необходимостта от качествено 
засилване на европейското 
сътрудничество в отбранителната 
промишленост, както по отношение 
на хармонизирането на 
потребностите, така и на 
разработването и управлението на 
програми. счита, че EDA трябва да 
бъде в състояние да улеснява, на много 
ранен етап, бъдещото технологично 
и промишлено сътрудничество между 
партньори в Съюза

Or. fr
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Изменение 62
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, за добра
защита на резултатите от научните 
изследвания в областта на отбраната, и 
счита също така, че е необходимо да се 
проучи възможната роля на ЕАО в тази 
област;

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, за 
ефикасна защита в рамките на обща 
политика по въпросите на правата на 
интелектуална собственост на 
резултатите от научните изследвания в 
областта на отбраната, и счита също 
така, че е необходимо да се проучи 
възможната роля на EDA в тази област;

Or. fr

Изменение 63
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, за добра 
защита на резултатите от научните 
изследвания в областта на отбраната, и 
счита също така, че е необходимо да се 
проучи възможната роля на ЕАО в тази 
област;

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, особено 
предвид нарастващите инвестиции в 
тази сфера от страните с бързо 
развиващи се икономики, за добра 
защита на резултатите от научните 
изследвания в областта на отбраната, и 
счита също така, че е необходимо да се 
проучи възможната роля на ЕАО в тази 
област;
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Or. en

Изменение 64
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо техническо равнище, за добра 
защита на резултатите от научните 
изследвания в областта на отбраната, и 
счита също така, че е необходимо да се 
проучи възможната роля на ЕАО в тази 
област;

11. подчертава необходимостта да се 
проучат възможностите за 
сътрудничество и взаимното използване 
на средства в областта на научните 
изследвания и иновациите на най-
високо и най-ново техническо равнище, 
за добра защита на резултатите от 
научните изследвания в областта на 
отбраната, и счита също така, че е 
необходимо да се проучи възможната 
роля на ЕАО в тази област;

Or. en

Изменение 65
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 11 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава, че е целесъобразно да се 
засили съгласуваността между 
държавите членки с цел прилагането 
на дългосрочна европейска политика 
за сигурност на доставките, по-
специално в областта на 
стратегическите материали 
посредством анализ на рисковете и на 
нуждите.

Or. fr
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Изменение 66
Жан-Пиер Оди, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 11 а (нов)

Проектостановище Изменение

11a. припомня значението на 
взаимодействието между 
гражданските и военните научни 
изследвания в областите с висока 
добавена стойност; подчертава, че 
при пълно зачитане на преобладаващо 
гражданските приложения на някои 
проекти и техния суверенен аспект, е 
възможно да се търси по-добро 
експлоатиране на двойствения 
характер с оглед на споделяне на 
разходите, тъй като тези сектори са 
източник на растеж и заетост; 
подчертава също така, че това 
взаимодействие може да се 
конкретизира и чрез консолидиране на 
предлагането от европейски частни 
източници в търговски перспективи; 

Or. fr

Изменение 67
Жан-Пиер Оди, Адам Герек, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 11 а (нов)

Проектостановище Изменение

11a. счита, че европейската 
индустриална политика в областта 
на отбраната трябва да има за цел: 
оптимизиране на капацитета на 
държавите членки чрез координиране 
на развитието, разгръщането и 
поддръжката на гама от 
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способности, инсталации, оборудване, 
материали и услуги, с цел изпълнение 
на пълната гама от мисии, 
включително най-трудните; 
укрепване на европейската военна 
промишленост; насърчаване на 
сътрудничеството в областта на 
научните изследвания и 
технологиите и разработване на 
програми за сътрудничество в 
областта на оборудването;

Or. fr

Изменение 68
Анри Вебер

Проектостановище
Параграф 11 а (нов)

Проектостановище Изменение

11 a. счита, че е необходимо, предвид 
на неговия стратегически характер, 
поддържането на значителен обем 
публични средства, предназначени да 
гарантират постоянен технологичен 
надзор, финансиране на 
предварителни проучвания и 
развитието във всички държави 
членки на висок технологичен 
капацитет, включително в областта 
на гражданските технологии с 
потенциална военна употреба.

Or. fr

Изменение 69
Милослав Рансдорф

Проектостановище
Параграф 11 а (нов)



PE519.493v01-00 38/51 AM\1002941BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

11а. приканва държавите членки да 
създадат подходяща платформа, 
която да насочи изследванията в 
областта на отбраната към 
гражданската сфера, като дава 
предимство на водещите технологии.

Or. cs

Изменение 70
Милослав Рансдорф

Проектостановище
Параграф 11 б (нов)

Проектостановище Изменение

11б. приканва държавите членки да 
насочат също така изследванията в 
областта на отбраната в посока на 
управлението на природни бедствия 
(през последните четиридесет години 
броят на природните бедствия в 
Европа се умножи по четири).

Or. cs

Изменение 71
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. изразява убеждението, че областта 
на космическото пространство играе 
ключова роля в сектора на отбраната и 
сигурността; подчертава значението на 
поддържането на иновативна и
високотехнологична промишленост;

12. изразява убеждението, че областта 
на космическото пространство играе 
ключова роля в сектора на отбраната и 
сигурността; подчертава значението на 
поддържането на високото качество 
на тази иновативна промишленост с
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високи технологични показатели с 
цел да се гарантира технологичната 
независимост на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 72
Димитриос Друцас

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. изразява убеждението, че областта 
на космическото пространство играе 
ключова роля в сектора на отбраната и 
сигурността; подчертава значението на 
поддържането на иновативна и 
високотехнологична промишленост;

12. изразява убеждението, че областта 
на космическото пространство 
допринася за стратегическата 
автономност на ЕС и за
възможността държавите членки да 
имат автономен достъп до него и 
играе ключова роля в сектора на 
отбраната и сигурността; подчертава 
значението на поддържането на 
иновативна и високотехнологична 
промишленост;

Or. el

Изменение 73
Жан-Пиер Оди, Адам Герек, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства създаването на
европейска спътникова система за 
навигация като „Галилео„и „Коперник“; 
подчертава, че разработването на такава 
система ще даде силен тласък на 
космическата промишленост и 
представлява възможност за 
разработване на силна индустриална 
база, както и на европейска 

13. приветства създаването на 
европейска спътникова система за 
навигация като „Галилео„и „Коперник“; 
подчертава, че разработването на такава 
система ще даде силен тласък на 
космическата промишленост и 
представлява възможност за 
разработване на една съществена част 
от промишлената и технологична 
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отбранителна технология; база на европейската отбрана;

Or. fr

Изменение 74
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства създаването на 
европейска спътникова система за 
навигация като „Галилео„и „Коперник“; 
подчертава, че разработването на такава 
система ще даде силен тласък на 
космическата промишленост и 
представлява възможност за 
разработване на силна индустриална 
база, както и на европейска 
отбранителна технология;

13. приветства създаването на 
европейска спътникова система за 
навигация като „Галилео“ и 
„Коперник“; подчертава, че 
разработването на такава система ще 
даде силен тласък не само на 
космическата промишленост, а и на 
автономността на Европа, и 
представлява възможност за 
разработване на силна индустриална 
база, както и на европейска 
отбранителна технология;

Or. en

Изменение 75
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства създаването на 
европейска спътникова система за 
навигация като „Галилео„и „Коперник“; 
подчертава, че разработването на такава 
система ще даде силен тласък на 
космическата промишленост и 
представлява възможност за 
разработване на силна индустриална 
база, както и на европейска 

13. приветства създаването и 
развитието на европейска спътникова 
система за навигация като EGNOS,
„Галилео“ и „Коперник“; подчертава, че 
разработването на такава система ще 
даде силен тласък на космическата
промишленост и представлява 
възможност за разработване на силна 
индустриална база, както и на 
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отбранителна технология; европейска отбранителна технология;

Or. en

Изменение 76
Виторио Проди

Проектостановище
Параграф 13 а (нов)

Проектостановище Изменение

13 a. подчертава, че 
предотвратяването на надпреварата 
във въоръжаването в космическото 
пространство е критичен въпрос, 
който застрашава инвестициите на 
ЕС в космически технологии и 
критична инфраструктура, и поради 
това призовава ЕС да предприеме по-
смели стъпки за финализиране на 
кодекс на поведение за дейности в 
космическото пространство, целящ 
насърчаване на обвързващо 
международно споразумение по този 
въпрос; 

Or. en

Изменение 77
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 13 а (нов)

Проектостановище Изменение

13а. подчертава необходимостта да 
бъдат защитени европейските 
космически инфраструктури, чрез 
създаването на способности за надзор 
на космическото пространство и 
наблюдение на обекти в орбита 
(космическо наблюдение и 
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проследяване (КНП)) на европейско 
равнище;

Or. ro

Изменение 78
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава държавите членки, 
промишления сектор и Комисията да 
гарантират, че по отношение на 
компютризацията, използваните части
и компютърните програми са 
произвеждани в ЕС, да бъде по-малко 
уязвими от кибератаките;

14. призовава държавите членки и 
Комисията да гарантират, че по 
отношение на компютъризацията, 
използваните компоненти и 
компютърните програми са 
разработвани и произвеждани в ЕС 
съгласно спецификации, които 
отговарят на изискванията на ЕС в 
областта на устойчивост на 
кибератаките;

Or. fr

Изменение 79
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава държавите членки, 
промишления сектор и Комисията да 
гарантират, че по отношение на 
компютризацията, използваните части и 
компютърните програми са 
произвеждани в ЕС, да бъде по-малко 
уязвими от кибератаките;

14. призовава държавите членки, 
промишления сектор и Комисията да 
гарантират, че по отношение на 
компютризацията, използваните части и 
компютърните програми са 
произвеждани в ЕС или в страни 
партньори с признати подобни или 
по-големи продуктови гаранции, така 
че да бъдат по-малко уязвими от 
кибератаките;
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Or. en

Изменение 80
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 14 а (нов)

Проектостановище Изменение

14 a. припомня, че ерата на 
цифровите технологии води до все-
повече предизвикателства пред 
безопасността и сигурността на 
инфраструктурата и технологията, 
и затова подчертава необходимостта 
от по-голямо сътрудничество и обмен 
на ноу-хау между държавите членки, 
от една страна, и между Европейския 
съюз и неговите ключови партньори, 
от друга;

Or. en

Изменение 81
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 14 а (нов)

Проектостановище Изменение

14а. обръща внимание на факта, че е 
важно да се разработят европейски 
стандарти в областта на ИКТ и на 
кибернетичната сигурност и те да се 
интегрират с международните 
стандарти;

Or. ro
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Изменение 82
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
гарантират, че сигурността в 
киберпространството е неразделна 
част от сектора на сигурността и 
отбраната;

15. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
гарантират, че сигурността в 
киберпространството е един от
основните елементи и затова следва 
да бъде специално стимулиран чрез 
научни изследвания и иновации от
сектора на сигурността и отбраната;

Or. en

Изменение 83
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
гарантират, че сигурността в 
киберпространството е неразделна 
част от сектора на сигурността и 
отбраната;

15. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
гарантират, че сигурността в 
киберпространството е приоритет в 
областта на сигурността и отбраната;

Or. ro

Изменение 84
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 

15. призовава Комисията и държавите 
членки да си сътрудничат, за да 
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гарантират, че сигурността в 
киберпространството е неразделна част 
от сектора на сигурността и отбраната;

гарантират, че сигурността в 
киберпространството е неразделна част 
от краткосрочната, средносрочната и 
дългосрочната стратегия за
сигурността и отбраната;

Or. en

Изменение 85
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 15 а (нов)

Проектостановище Изменение

15 a. призовава всички държави 
членки да насочат националните си 
стратегии за кибернетична 
сигурност към защитата на 
информационните системи и 
свързаните с тях данни и да 
разглеждат защитата на тази 
критична инфраструктура като част 
от своите задължения за полагане на 
грижа; настоятелно призовава 
държавите членки да приемат и 
приложат стратегии, насоки и 
инструменти, които осигуряват 
разумно равнище на защита срещу 
разумно откриваеми равнища на 
заплахи при разходи и тежест, 
пропорционални на вероятното 
увреждане на засегнатите страни; 
призовава държавите членки да 
предприемат съответните стъпки, 
така че да задължат правните 
субекти, попадащи в обхвата на 
тяхната компетентност, да 
защитават поверените на техните 
грижи лични данни;

Or. en
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Изменение 86
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 15 а (нов)

Проектостановище Изменение

15a. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да вземат 
систематично предвид 
предизвикателствата, свързани с 
кибернетичната сигурност, в 
гражданските и военните, 
съществуващи или бъдещи европейски 
програми („Галилей“, „Коперник“, 
Единно небе/SESAR, ...);

Or. fr

Изменение 87
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. счита за необходимо европейската 
отбранителна техника да може да се 
използва оптимално при съвместни 
действия;

16. счита за необходимо 
отбранителните способности на 
държавите членки да може да се 
използват оптимално при съвместни 
действия;

Or. fr

Изменение 88
Адам Герек

Проектостановище
Параграф 17
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Проектостановище Изменение

17. отбелязва значението на оперативна 
съвместимост; подчертава, че 
стандартизацията ще има положителни 
резултати за конкурентоспособността на 
отбранителната индустрия и за 
ефективността на оборудването;

17. отбелязва значението на оперативна 
съвместимост; подчертава, че 
стандартизацията и уеднаквяването ще 
имат положителни резултати за 
конкурентоспособността на 
отбранителната индустрия и за 
ефективността на оборудването; наред с 
друго, става въпрос за 
стандартизацията и уеднаквяването 
както на боеприпасите, така и на 
техническите средства за 
експлоатация на транспортни 
средства и самолети;

Or. pl

Изменение 89
Жан-Пиер Оди, Адам Герек

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. отбелязва значението на оперативна 
съвместимост; подчертава, че 
стандартизацията ще има положителни 
резултати за конкурентоспособността на 
отбранителната индустрия и за 
ефективността на оборудването;

17. отбелязва значението на оперативна 
съвместимост; подчертава, че 
стандартизацията ще има положителни 
резултати за конкурентоспособността на 
европейската отбранителна
индустрия, за ефективността на 
оборудването, за равнището на 
разходи за поддръжка и на 
операциите;

Or. fr

Изменение 90
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 17 а (нов)
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Проектостановище Изменение

17 a. подчертава необходимостта от 
регулиране на равнището на ЕС на 
продажбите, доставките, 
прехвърлянето или износа към трети 
държави на оборудване или софтуер, 
преназначени главно за наблюдение 
или прихващане на интернет или 
телефонни комуникации чрез мобилни 
или фиксирани мрежи, както и от 
предоставяне на помощ за 
инсталиране, опериране или 
актуализиране на такова оборудване 
или софтуер; подчертава 
неотложната необходимост 
европейските дружества да бъдат 
възпрепятствани да изнасят подобни 
стоки с двойна употреба към държави 
с недемократични, авторитарни и 
репресивни режими;

Or. en

Изменение 91
Жан-Пиер Оди, Адам Герек, Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 17 а (нов)

Проектостановище Изменение

17a. приветства предложенията на 
Европейската комисия в областта на 
стандартизацията; призовава 
Европейския съвет да ги вземе предвид 
и на направи конкретни предложения 
в тази област;

Or. fr

Изменение 92
Райнхард Бютикофер



AM\1002941BG.doc 49/51 PE519.493v01-00

BG

от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. счита, че отбранителната 
промишленост в ЕС трябва да са най-
иновативната в света както по 
отношение на военните, така и на 
гражданските аспекти;

заличава се

Or. en

Изменение 93
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. счита, че отбранителната 
промишленост в ЕС трябва да са най-
иновативната в света както по 
отношение на военните, така и на 
гражданските аспекти;

18. счита, че отбранителната 
промишленост в ЕС трябва да 
поддържа високо равнище на 
иновации, както по отношение на 
военните, така и на гражданските 
аспекти, за да отговори на всички 
заплахи и предизвикателства, пред 
които ще бъдат изправени 
държавите членки и ЕС през 
следващите години, като за целта се 
опира на най-обещаващите 
технологични постижения, 
независимо дали те са специално 
разработени за отбраната или за 
граждански приложения;

Or. fr

Изменение 94
Адина-Йоана Вълян
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Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. счита, че отбранителната 
промишленост в ЕС трябва да са най-
иновативната в света както по 
отношение на военните, така и на 
гражданските аспекти;

18. счита, че отбранителната 
промишленост в ЕС следва да се 
стреми да бъде най-иновативната в 
света както по отношение на военните, 
така и на гражданските аспекти, чрез 
създаване на стабилна обща 
промишлена и отбранителна база, 
основаваща се на висококачествени 
научни изследвания и засилено 
междудържавно сътрудничество и 
прозрачност;

Or. en

Изменение 95
Милослав Рансдорф

Проектостановище
Параграф 18 а (нов)

Проектостановище Изменение

18a. приканва държавите членки да 
използват европейската 
отбранителна технологична и 
промишлена база за укрепване на 
самодостатъчността на Европейския 
съюз в ключовите сектори на 
инфраструктурите.

Or. cs

Изменение 96
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. предлага на Европейският съвет, без 19. предлага на Европейският съвет, без 
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да се намесва в законодателството, да 
осигури на Съюза необходимия тласък и 
да определи общите политически 
насоки и приоритети за укрепване на 
европейската отбранителна 
технологична и промишлена база 
(ЕОТПБ ), която ще бъде необходим
елемент да се даде на народите и 
гражданите, обединени в обща съдба, 
увереността, че те ще бъдат 
спокойни, като същевременно заемат
заедно най-високопоставеното място 
в Европа, за да живеят там и да 
защитават своите ценности;

да се намесва в законодателството, да 
осигури на Съюза необходимия тласък и 
да определи общите политически 
насоки и приоритети за укрепване на 
европейската отбранителна 
технологична и промишлена база, като 
се има предвид че ЕОТПБ е елемент от 
съществено значение, за да се 
гарантира на европейските народи, 
обединени в обща съдба, че те ще 
могат да живеят в мир, като 
същевременно носят заедно 
европейските ценности и мястото на 
Европа в света;

Or. fr

Изменение 97
Адина-Йоана Вълян

Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. предлага на Европейският съвет, без 
да се намесва в законодателството, да 
осигури на Съюза необходимия тласък и 
да определи общите политически 
насоки и приоритети за укрепване на 
европейската отбранителна 
технологична и промишлена база
(ЕОТПБ ), която ще бъде необходим 
елемент да се даде на народите и 
гражданите, обединени в обща съдба, 
увереността, че те ще бъдат 
спокойни, като същевременно заемат 
заедно най-високопоставеното място в 
Европа, за да живеят там и да 
защитават своите ценности;

19. предлага на Европейският съвет, без 
да се намесва в законодателството, да 
осигури на Съюза необходимия тласък и 
да определи общите политически 
насоки и приоритети за укрепване на 
европейската отбранителна 
технологична и промишлена база
(ЕОТПБ), която ще бъде необходим 
елемент да се даде на гражданите на 
Европа увереността за мир,
безопасност и сигурност и ще постави 
Европа на възможно най-силната 
позиция в света, за да може тя да 
живее чрез своите ценности, да ги 
подкрепя и насърчава;

Or. en


