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Amendement 1
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 
van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming en gemeenschappelijke 
waarden hebben, de doelstellingen van 
artikel 21 van het Verdrag van Lissabon 
moeten uitdragen en gezamenlijk hun 
strategische verantwoordelijkheid moeten 
erkennen om op het internationale toneel 
conflicten te voorkomen, vrede af te 
dwingen en te handhaven, door de 
Europese samenwerking te versterken met 
het oog op het ontwikkelen van effectieve 
vermogens, gebaseerd op de best 
beschikbare en ook grensverleggende 
technologieën;

Or. en

Amendement 2
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel,

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel; de 
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door de Europese samenwerking te
versterken met het oog op het ontwikkelen 
van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

lidstaten moeten in het bijzonder de 
Europese samenwerking versterken met het 
oog op het ontwikkelen en voortbrengen 
van performante militaire en 
veiligheidsvermogens, gebaseerd op de 
meest geavanceerde technologieën;

Or. fr

Amendement 3
Miloslav Ransdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 
van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese veiligheids- en 
defensiesamenwerking met het oog op het 
ontwikkelen van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld te 
versterken, gebaseerd op de meest 
geavanceerde en ook grensverleggende 
technologieën;

Or. cs

Amendement 4
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 
van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – een Europese reactie 
op de huidige uitdagingen meer betekent 
dan een som van nationale reacties en dat 
de Europeanen, die zijn verenigd in een 
gemeenschappelijke lotsbestemming, zich 
moeten beschermen en gezamenlijk hun 
strategische verantwoordelijkheid moeten 
erkennen om op te treden op het 
internationale toneel, door de Europese 
samenwerking te versterken met het oog op 
het ontwikkelen van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

Or. fr

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 
van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid op het gebied van 
vrede en internationale stabiliteit moeten 
erkennen, door de Europese samenwerking 
te versterken met het oog op het 
ontwikkelen van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

Or. ro
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Amendement 6
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 
van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken teneinde, voor zover mogelijk, 
strategische autonomie te waarborgen 
door het ontwikkelen van de beste militaire 
en veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

Or. en

Amendement 7
 Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 

1. meent dat in een veranderende wereld –
die wordt geconfronteerd met een crisis 
zonder voorgaande – de Europeanen, die 
zijn verenigd in een gemeenschappelijke 
lotsbestemming, zich moeten beschermen 
en gezamenlijk hun strategische 
verantwoordelijkheid moeten erkennen om 
op te treden op het internationale toneel, 
door de Europese samenwerking te 
versterken met het oog op het ontwikkelen 
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van de beste militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

van de beste gezamenlijke militaire en 
veiligheidsvermogens ter wereld, 
gebaseerd op de meest geavanceerde en 
ook grensverleggende technologieën;

Or. en

Amendement 8
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat de economische en 
financiële crisis, evenals besparingen in 
de defensiebegrotingen van de meeste 
lidstaten tot aanzienlijke bezuinigingen en 
vertragingen in de programma's van 
nagenoeg alle lidstaten kunnen leiden, 
hetgeen waarschijnlijk een blijvende 
negatieve impact zal hebben op de 
Europese defensie-industrie en de 
wetenschappelijke vorderingen in deze 
sector, en wijst op de mogelijkheid van 
banenverlies op middellange en lange 
termijn;

Or. fr

Amendement 9
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat de landen van 
de Unie de industriële uitdagingen, met 
name op het gebied van defensie, niet 
alleen het hoofd kunnen bieden en dat de 
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Unie er door de budgettaire beperkingen 
en toename van de internationale 
concurrentie toe gedwongen wordt 
partnerschappen aan te gaan, opdrachten 
te bundelen en taken te verdelen; wijst 
erop dat zonder samenwerking een hele 
resem van industriële capaciteiten, 
knowhow en banen in Europa verloren 
dreigen te gaan;

Or. fr

Amendement 10
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept op tot meer wederzijdse 
transparantie over defensiebeleid zodat 
nieuwe en veranderende dreigingen voor 
de veiligheid van het blok kunnen worden 
aangepakt met behulp van de laatste 
nieuwe producten en diensten, en zo 
dubbel werk wordt vermeden en kosten 
worden gedrukt;

Or. en

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt het feit dat de 
overheidsuitgaven vanwege de crisis 
bezuinigingen op de defensiebegroting te 
zien geven, die voornamelijk 
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investeringen op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling treffen;

Or. ro

Amendement 12
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat er met het oog op 
een duurzame en concurrerende 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis het volgende vereist is: 
beoordelings-, beslissings- en 
handelingsvrijheid, voorzieningszekerheid 
en toegang tot en beheer van 
technologieën;

Or. fr

Amendement 13
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende dat de Europese 
burgers ondanks de crisis en de 
bezuinigingen nog steeds vragende partij 
zijn voor een Europese defensie als 
doorslaggevende factor voor veiligheid, 
efficiëntie en besparingen.

Or. fr
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Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. acht het van belang dat de lidstaten 
de samenwerking versterken met het oog 
op een efficiënter gebruik van de 
middelen;

Or. ro

Amendement 15
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. overwegende dat de 
ontwikkeling van de Europese 
defensiemarkt en de consolidatie van
de Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDITB) in de
wapenindustrie tot de strategische 
prioriteiten van de Unie moeten behoren.

Or. fr

Amendement 16
 Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het initiatief van de 
voorzitter van de Europese Raad, Herman 

2. is ingenomen met het initiatief van de 
voorzitter van de Europese Raad, Herman 
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Van Rompuy, om de staats- en 
regeringsleiders te verzoeken de algemene 
politieke beleidslijnen en prioriteiten voor 
de EU op het gebied van veiligheid en 
defensie te bepalen;

Van Rompuy, om de staats- en 
regeringsleiders te verzoeken de algemene 
beleidslijnen, politieke prioriteiten en 
tijdschema's voor de EU op het gebied van 
veiligheid en defensie te bepalen;

Or. en

Amendement 17
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de Europese defensie-
industrie voor verscheidene uitdagingen 
staat, gaande van een afgenomen 
binnenlandse vraag tot minder 
concurrentiekracht in vergelijking met 
opkomende economieën, zodat een open 
markt zeker zal leiden tot minder dubbel 
werk, grotere schaalvoordelen en meer 
industriële concurrentie;

Or. en

Amendement 18
 Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent het belang van de Europese 
defensie-industrie voor innovatie en groei, 
aangezien ze in de Unie ongeveer 400 000 
rechtstreekse en onrechtstreekse banen 
oplevert;

Or. en
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Amendement 19
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 20
Dimitrios Droutsas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen; ondersteunt volledig de 
inspanningen van de commissie om de 
interne markt op het gebied van defensie 
en veiligheid uit te diepen door adequate 
steun te geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen die een belangrijke rol 
spelen bij innovatie en het scheppen van 
banen op basis van de "Europa 2020"-
strategie;

Or. el
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Amendement 21
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende normen 
en om te investeren in een geïntegreerd 
duurzaam industrieel beleid op basis van 
onderzoek, innovatie, een efficiënter 
gebruik van hulpbronnen, een strategie 
voor grondstoffen, een versterking van 
kmo's en de ontwikkeling van regionale 
netwerken;

Or. en

Amendement 22
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen; de certificering en 
standaardisering moeten op Europees 
niveau plaatsvinden, wil de Europese 
markt voor defensiemateriaal competitief 
zijn op wereldschaal;

Or. en
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Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt op het 
gebied van vraag en aanbod, en dat 
harmonisering van reglementering en
geldende normen de interne markt zou 
openstellen voor meer concurrentie;

Or. en

Amendement 24
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een vrijwillige aanpak aan te moedigen 
teneinde iets te doen aan de versnippering 
van de Europese defensiemarkt en -
industrie door zowel op het gebied van 
vraag, aanbod en reglementering als inzake 
geldende normen de consolidatie ervan te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 25
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende 
normen;

3. vindt dat het ogenblik aangebroken is 
om een einde te maken aan de 
versnippering van de defensiemarkt zowel 
op het gebied van vraag, aanbod en 
reglementering als inzake geldende normen
en om processen op te starten voor de 
harmonisatie ervan;

Or. pl

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de Europese 
industriële en technologische 
defensiebasis moet worden gehandhaafd 
en ontwikkeld, niet alleen omdat zij de 
economische groei en het scheppen van 
hooggekwalificeerde banen bevordert, 
maar ook omdat zij een sleutelfactor 
vormt in het vermogen van Europa om de 
veiligheid van haar burgers te garanderen 
en om haar waarden en belangen te 
waarborgen;

Or. ro

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. meent dat het gebruik van Europese 
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civiel-militaire defensienormen de 
samenwerking en interoperabiliteit tussen 
de Europese strijdkrachten sterk zou 
kunnen vergroten en het 
concurrentievermogen van de Europese 
defensiesector wat betreft opkomende 
technologieën zou kunnen verbeteren;

Or. ro

Amendement 28
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat de defensiemarkten erkend 
moeten worden als specifieke markten 
omdat de vraag bijna uitsluitend van 
overheden komt, het aanbod beperkt is en 
zij onderworpen zijn aan een strenge 
geheimhouding;

4. meent dat de defensiemarkten erkend 
moeten worden als specifieke markten 
omdat de vraag bijna uitsluitend van 
overheden komt, het aanbod beperkt is en 
zij onderworpen zijn aan een strenge 
geheimhouding; vindt dat het ogenblik 
aangebroken is om een einde te maken 
aan de versnippering van de 
defensiemarkt zowel op het gebied van 
vraag, aanbod en reglementering als 
inzake geldende normen;

Or. fr

Amendement 29
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat de defensiemarkten erkend 
moeten worden als specifieke markten 
omdat de vraag bijna uitsluitend van 

4. meent dat de defensiemarkten erkend 
moeten worden als specifieke markten 
omdat de vraag bijna uitsluitend van 
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overheden komt, het aanbod beperkt is en 
zij onderworpen zijn aan een strenge 
geheimhouding;

overheden komt, het aanbod beperkt is, er 
verplichtingen gelden inzake 
uitvoercontroles en de strijd tegen de 
proliferatie, en zij onderworpen zijn aan 
een strenge geheimhouding;

Or. fr

Amendement 30
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de Unie tot doel 
moet hebben om een rendabele Europese 
industriële en technologische 
defensiebasis te ontwikkelen die berust op 
gespecialiseerde en complementaire 
kenniscentra en die voor de verdeling op 
evenwichtige wijze rekening houdt met de 
realiteit van de bestaande competenties en 
verwezenlijkte investeringen;

Or. fr

Amendement 31
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent de belangrijke rol van kmo's 
in de defensiesector en onderstreept hun 
betekenis voor de ontwikkeling en 
bevordering van gespecialiseerde 
vermogens en geavanceerde 
technologieën;
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Or. en

Amendement 32
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat de defensie-industrie ook 
specifiek is omdat zij rekening moet 
houden met lange periodes van 
ontwikkeling, waarbij zij de systemen 
gedurende vele tientallen jaren 
bedrijfsklaar moet houden, alsook met de 
hoge en toenemende kosten van 
programma's waarbij de afzet van 
producten sterk gecontroleerd wordt door 
de regeringen van de lidstaten;

5. meent dat de defensie-industrie ook 
specifiek is omdat zij rekening moet 
houden met lange periodes van 
ontwikkeling, waarbij zij de systemen 
gedurende vele tientallen jaren 
bedrijfsklaar moet houden, alsook met de 
hoge en toenemende kosten van 
programma's waarbij de afzet van 
producten sterk gecontroleerd wordt door 
de regeringen van de lidstaten. 
Daarenboven beschikken 6 Europese 
landen samen over 80% van de Europese 
industriële defensie-uitrusting. Gezien de 
afnemende defensiebegrotingen en lange 
ontwikkelingsfasen moeten de voordelen 
van kant-en-klare aankoop extra worden 
benadrukt;

Or. en

Amendement 33
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat de defensie-industrie ook 
specifiek is omdat zij rekening moet 
houden met lange periodes van 
ontwikkeling, waarbij zij de systemen 
gedurende vele tientallen jaren 
bedrijfsklaar moet houden, alsook met de 

5. meent dat de defensie-industrie ook 
specifiek is omdat zij rekening moet 
houden met lange periodes van 
ontwikkeling, waarbij zij de systemen 
gedurende vele tientallen jaren 
bedrijfsklaar moet houden, met de hoge en 
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hoge en toenemende kosten van 
programma's waarbij de afzet van 
producten sterk gecontroleerd wordt door 
de regeringen van de lidstaten;

toenemende kosten van programma's en 
met een afzet van producten die sterk 
gecontroleerd wordt door de regeringen 
van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 34
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de dualiteit van de industriële 
beveiligings- en defensievermogens, met 
name op het gebied van de ruimtevaart, de 
scheepvaart en de burgerluchtvaart;

6. steunt het potentieel van de industriële 
beveiligings- en defensievermogens en 
stimuleert de dualiteit ervan, met name op 
het gebied van de ruimtevaart, de 
scheepvaart en de burgerluchtvaart;

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de dualiteit van de industriële 
beveiligings- en defensievermogens, met 
name op het gebied van de ruimtevaart, de 
scheepvaart en de burgerluchtvaart;

6. bemerkt het duale karakter van de 
industriële beveiligings- en 
defensievermogens, met name op het 
gebied van de ruimtevaart, de scheepvaart 
en de burgerluchtvaart;

Or. en
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Amendement 36
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de dualiteit van de industriële 
beveiligings- en defensievermogens, met 
name op het gebied van de ruimtevaart, de
scheepvaart en burgerluchtvaart;

6. steunt de dualiteit van de industriële 
beveiligings- en defensievermogens, met 
name op het gebied van de ruimtevaart, 
scheepvaart, luchtvaart en 
telecommunicatie;

Or. fr

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Raad steun te verlenen aan 
de industriële en technologische 
defensiebasissen die gekenmerkt zijn door 
de bijzonderheden van bepaalde 
materialen waarvoor het belangrijk is een 
strategische autonomie en een 
operationele onafhankelijkheid te 
behouden, en ook de industrieën te 
erkennen die actief zijn in de 
defensiesector door hun een bijzonder 
statuut te verlenen, bijvoorbeeld het 
statuut van Europese 
defensiemarktoperator;

7. verzoekt de Raad steun te verlenen aan 
de industriële en technologische 
defensiebasissen die gekenmerkt zijn door 
de bijzonderheden van betrouwbare en 
efficiënte materialen van hoge kwaliteit;

Or. en

Amendement 38
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Raad steun te verlenen aan
de industriële en technologische 
defensiebasissen die gekenmerkt zijn door 
de bijzonderheden van bepaalde 
materialen waarvoor het belangrijk is een 
strategische autonomie en een 
operationele onafhankelijkheid te 
behouden, en ook de industrieën te 
erkennen die actief zijn in de 
defensiesector door hun een bijzonder 
statuut te verlenen, bijvoorbeeld het 
statuut van Europese 
defensiemarktoperator;

7. verzoekt de Raad te erkennen dat de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDITB) van essentieel 
belang is om in Europa een strategische 
autonomie te behouden;

Or. fr

Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de overeenkomsten van Lancaster 
House, en meer in het bijzonder het 
verdrag inzake samenwerking op het 
gebied van defensie en veiligheid tussen 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland van 2 
november 2010;

Or. fr

Amendement 40
Jean-Pierre Audy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. spoort de Raad aan om de EDITB 
op alle mogelijke manieren te 
ondersteunen en om in de eerste plaats 
het toepassingsgebied ervan beter af te 
bakenen, met name door de deelnemers 
een bijzonder statuut te verlenen, 
bijvoorbeeld het statuut van Europese 
defensiemarktoperator (EDMO);

Or. fr

Amendement 41
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is er voorstander van dat deze 
EDMO's worden aangeduid naargelang 
de werkelijke toegevoegde waarde die ze 
vanuit zowel technologisch als 
sociaaleconomisch oogpunt in Europa te 
bieden hebben; is bijgevolg van mening 
dat enkel deze Europese 
defensiemarktoperatoren baat zouden 
mogen hebben bij de Europese 
programma's;

Or. fr

Amendement 42
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. meent dat de Europese 
defensiemarktoperatoren die steun 
ontvangen van Europese programma's, 
normen moeten respecteren op het gebied 
van werkgelegenheid, 
besluitvormingsorganen en productie op 
het Europees grondgebied, met het oog op 
hun bescherming, alsook op het gebied 
van wetenschappelijke en technologische 
kennis;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. meent dat de Europese
defensiemarktoperatoren die steun 
ontvangen van Europese programma's,
normen moeten respecteren op het gebied 
van werkgelegenheid, 
besluitvormingsorganen en productie op 
het Europees grondgebied, met het oog op 
hun bescherming, alsook op het gebied van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis;

8. meent dat het concept van de 
defensiemarktoperatoren in Europa
rekening moet houden met normen op het 
gebied van werkgelegenheid, 
wetenschappelijke en technologische 
kennis, besluitvormingsorganen en 
productie op het Europees grondgebied, 
met het oog op hun bescherming;

Or. fr

Amendement 44
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. meent dat de Europese 
defensiemarktoperatoren die steun 
ontvangen van Europese programma's, 
normen moeten respecteren op het gebied 
van werkgelegenheid, 
besluitvormingsorganen en productie op 
het Europees grondgebied, met het oog op 
hun bescherming, alsook op het gebied van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis;

8. meent dat de Europese 
defensiemarktoperatoren die steun 
ontvangen van Europese programma's, 
redelijke normen moeten respecteren op 
het gebied van werkgelegenheid, 
besluitvormingsorganen en productie op 
het Europees grondgebied, met het oog op 
hun bescherming, alsook op het gebied van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis;

Or. en

Amendement 45
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat de Europeanen 
weer grootschalige 
structureringsprogramma's moeten 
opstarten en zich daarbij meer moeten 
verlaten op het Europees 
Defensieagentschap waarop momenteel te 
weinig een beroep wordt gedaan en 
waarvoor te weinig middelen worden 
uitgetrokken; vindt dat het van groot 
belang is om lessen te trekken uit recente 
gezamenlijke operaties die niet alleen de 
voordelen hebben duidelijk gemaakt, 
maar ook de lacunes aan het licht hebben 
gebracht, bijvoorbeeld op het gebied van 
strategisch en tactisch transport of van 
waarnemingen vanuit de lucht (drones) 
en vanuit de ruimte;

Or. fr
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Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten om hun 
industriële en technologische 
defensiebasissen en hun kenniscentra te 
ontwikkelen rond sleuteltechnologieën 
met efficiënte mechanismen van 
corporate governance in de Europese 
Unie door bijgevolg een grotere 
onderlinge afhankelijkheid uit te bouwen;

Or. fr

Amendement 47
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. is in het licht van ervaringen uit het 
verleden van mening dat de scheiding van 
activiteiten voor de ontwikkeling en 
productie van gezamenlijke programma's 
voor defensiemateriaal op basis van een 
streng principe van industriële efficiëntie 
en economische prestaties moet worden 
georganiseerd om dubbele inspanningen 
en toenemende kosten te vermijden;

Or. fr

Amendement 48
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om overbodige belemmeringen 
in de regelgeving maximaal in te perken, 
om de dialoog tussen defensiebedrijven te 
verbeteren en om de rationalisering van 
deze bedrijven te bevorderen zodat zij het 
defensiemateriaal kunnen kopen dat het 
best aan hun eisen op het vlak van 
prestaties en kosten voldoet;

Or. fr

Amendement 49
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. is van mening dat de 
problematiek van de Europese defensie-
industrie zich niet beperkt tot de 
oprichting van een Europese markt voor 
defensiemateriaal en dat het bijgevolg 
zaak is om de mogelijkheid te openen tot 
mechanismen in het overheidsbeleid die 
de ontwikkeling van sleuteltechnologieën 
op het vlak van defensie waarborgen, 
evenals tot afwijkingen van de 
marktregels en de concurrentieregels van 
de EU door deze sector;

Or. fr

Amendement 50
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept dat de 
voorzieningszekerheid in tijden van crisis 
in dit domein van primordiaal belang is, 
met name voor de sleuteltechnologieën 
van deze industrie;

Or. fr

Amendement 51
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert aan het belang van onderzoek 
en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept het belang van 
het onderzoeksprogramma Horizon 2020;

9. herinnert aan het belang van onderzoek 
en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept het belang van 
het onderzoeksprogramma Horizon 2020;
onderkent dat innovatieonderzoek voor de 
defensie-industrie een zeer vertrouwelijk 
karakter heeft en acht het daarom 
absoluut noodzakelijk deze doelstellingen 
op dezelfde wijze te financieren als de 
methode die wordt gevolgd voor het GCO 
in het kader van dit 
onderzoeksprogramma; dit betekent dus 
dat dus overwogen moet worden om 
binnen het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek een instituut op te richten 
voor Europese veiligheid en defensie;

Or. pl

Amendement 52
Maria Da Graça Carvalho
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert aan het belang van onderzoek 
en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept het belang van 
het onderzoeksprogramma Horizon 2020;

9. herinnert aan het belang van onderzoek 
en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept het belang van 
het onderzoeksprogramma Horizon 2020 
en in het bijzonder van de zevende 
maatschappelijke uitdaging "Een veilige 
samenleving: de vrijheid en veiligheid van 
Europa en haar burgers beschermen";

Or. en

Amendement 53
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert aan het belang van onderzoek 
en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept het belang van 
het onderzoeksprogramma Horizon 2020;

9. herinnert aan het belang van onderzoek 
en innovatie in de sector van defensie en 
veiligheid en onderstreept de dringende 
noodzaak om multinationale 
samenwerking tussen lidstaten en hun 
respectieve agentschappen op het terrein 
uit te breiden; 

Or. en

Amendement 54
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. prioriteiten op het gebied van 
innovatieve defensie technologie dienen 
radar-herkenningssystemen, met inbegrip 
van satellietsystemen, maar eveneens 
precisiewapens, alsook de oprichting van 
een Europees antirakettenschild te 
omvatten;

Or. pl

Amendement 55
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat de Europese ministers 
van Defensie in november 2007 
overeenstemming hebben bereikt over 
gemeenschappelijke normen om de 
uitgaven voor O&O inzake defensie op te 
trekken tot 2% van de totale defensie-
uitgaven en om ervoor te zorgen dat 20% 
hiervan via Europese 
samenwerkingsverbanden besteed wordt;

Or. fr

Amendement 56
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de defensie-industrie 
de belangrijkste motor is voor 
geavanceerde technologieën die in een 
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later stadium voor commerciële 
doeleinden kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 57
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. steunt de Commissie en het Europees 
Defensieagentschap (EDA) in hun 
inspanningen om er in het raam van de 
samenwerking voor te zorgen dat de 
resultaten van het onderzoek in het kader 
van het programma Horizon 2020 ook 
kunnen profiteren van het onderzoek 
inzake innovatie op het gebied van 
defensie, en om de synergieën tussen de 
civiele en de militaire sector te 
optimaliseren; vraagt dat wordt gezocht 
naar manieren om gebruik te maken van 
publiek-private financiering door middel 
van de oprichting van gemeenschappelijke 
ondernemingen overeenkomstig 
artikel 187 VWEU;

10. steunt de Commissie en het Europees 
Defensieagentschap (EDA) in hun
inspanningen om de synergieën tussen 
nationale actoren te optimaliseren; vraagt 
dat wordt gezocht naar manieren om 
gebruik te maken van nationale publiek-
private financiering door middel van de 
oprichting van gemeenschappelijke 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 58
Ivo Belet

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. steunt de Commissie en het Europees 
Defensieagentschap (EDA) in hun

10. steunt de Taskforce defensie 
(Europese Commissie, EDEO, EDA) in 
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inspanningen om er in het raam van de 
samenwerking voor te zorgen dat de 
resultaten van het onderzoek in het kader 
van het programma Horizon 2020 ook 
kunnen profiteren van het onderzoek 
inzake innovatie op het gebied van 
defensie, en om de synergieën tussen de 
civiele en de militaire sector te 
optimaliseren; vraagt dat wordt gezocht 
naar manieren om gebruik te maken van 
publiek-private financiering door middel 
van de oprichting van gemeenschappelijke 
ondernemingen overeenkomstig artikel 187 
VWEU;

haar inspanningen om er in het raam van 
de samenwerking voor te zorgen dat de 
resultaten van het onderzoek in het kader 
van het programma Horizon 2020 ook 
kunnen profiteren van het onderzoek 
inzake innovatie op het gebied van 
defensie, en om de synergieën tussen de 
civiele en de militaire sector te 
optimaliseren; vraagt dat wordt gezocht 
naar manieren om gebruik te maken van 
publiek-private financiering door middel 
van de oprichting van gemeenschappelijke 
ondernemingen overeenkomstig artikel 187 
VWEU;

Or. en

Amendement 59
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. steunt de Commissie en het Europees 
Defensieagentschap (EDA) in hun 
inspanningen om er in het raam van de 
samenwerking voor te zorgen dat de 
resultaten van het onderzoek in het kader 
van het programma Horizon 2020 ook 
kunnen profiteren van het onderzoek 
inzake innovatie op het gebied van 
defensie, en om de synergieën tussen de 
civiele en de militaire sector te 
optimaliseren; vraagt dat wordt gezocht 
naar manieren om gebruik te maken van 
publiek-private financiering door middel 
van de oprichting van gemeenschappelijke 
ondernemingen overeenkomstig artikel 187 
VWEU;

10. steunt de Commissie en het Europees 
Defensieagentschap (EDA) in hun 
inspanningen om ervoor te zorgen dat de 
resultaten van het onderzoek in het kader 
van het programma Horizon 2020 ook 
kunnen profiteren van het onderzoek 
inzake innovatie op het gebied van 
defensie, en om de synergieën tussen de 
civiele en de militaire sector te 
optimaliseren; vraagt dat wordt gezocht 
naar manieren om gebruik te maken van 
publiek-private financiering door middel 
van de oprichting van gemeenschappelijke 
ondernemingen overeenkomstig artikel 187 
VWEU;

Or. fr
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Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. herinnert eraan dat artikel 179 
VWEU de Unie oplegt alle 
onderzoeksactiviteiten te bevorderen die 
uit hoofde van de verdragen nodig worden 
geacht;

Or. fr

Amendement 61
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, wijst erop dat de 
resultaten van het onderzoek op het gebied 
van defensie degelijk moeten worden 
beschermd, en vindt dat moet worden 
nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen;

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, wijst erop dat de 
resultaten van het onderzoek op het gebied 
van defensie degelijk moeten worden 
beschermd, en vindt dat moet worden 
nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen; onderstreept eveneens 
dat de Europese samenwerking in de 
defensie-industrie kwalitatief gesproken 
moet worden versterkt, zowel wat de 
harmonisering van de behoeften als wat 
de uitwerking en het beheer van de 
programma's betreft; is van mening dat 
het EDA in staat moet kunnen zijn om 
toekomstige technologische en industriële 
samenwerkingen tussen partners in de 
Unie al in een vroeg stadium te 
vereenvoudigen;
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Or. fr

Amendement 62
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, wijst erop dat de 
resultaten van het onderzoek op het gebied 
van defensie degelijk moeten worden 
beschermd, en vindt dat moet worden 
nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen;

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, wijst erop dat de 
resultaten van het onderzoek op het gebied 
van defensie efficiënt moeten worden 
beschermd in het kader van een 
gezamenlijk beleid inzake intellectuele 
eigendom, en vindt dat moet worden 
nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen;

Or. fr

Amendement 63
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, wijst erop dat de 
resultaten van het onderzoek op het gebied 
van defensie degelijk moeten worden 
beschermd, en vindt dat moet worden 
nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen.

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, met name gezien de 
toenemende investeringen van opkomende 
economieën in dit domein, wijst erop dat 
de resultaten van het onderzoek op het 
gebied van defensie degelijk moeten 
worden beschermd, en vindt dat moet 
worden nagegaan of het EDA op dit gebied 
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een rol zou kunnen spelen.

Or. en

Amendement 64
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste 
technische niveau, wijst erop dat de 
resultaten van het onderzoek op het gebied 
van defensie degelijk moeten worden 
beschermd, en vindt dat moet worden 
nagegaan of het EDA op dit gebied een rol 
zou kunnen spelen.

11. onderstreept dat moet worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van 
samenwerking en bundeling op het gebied 
van onderzoek en innovatie op het hoogste
en nieuwste technische niveau, wijst erop 
dat de resultaten van het onderzoek op het 
gebied van defensie degelijk moeten 
worden beschermd, en vindt dat moet 
worden nagegaan of het EDA op dit gebied 
een rol zou kunnen spelen.

Or. en

Amendement 65
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

onderstreept dat het zaak is het overleg 
tussen lidstaten uit te breiden teneinde 
aan de hand van een risico- en 
behoefteanalyse een Europees beleid 
inzake voorzieningszekerheid op lange 
termijn te bewerkstelligen, met name op 
het vlak van strategisch 
defensiemateriaal;

Or. fr
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Amendement 66
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst op het belang van synergieën 
tussen civiel en militair onderzoek in 
domeinen met een grote toegevoegde 
waarde; benadrukt dat deze dualiteit beter 
zou kunnen worden benut door onder 
andere een verdeling van de kosten, 
zonder daarbij echter het voornamelijk 
civiele karakter of het overheidsaspect van 
bepaalde projecten te negeren, aangezien 
beide sectoren een motor van groei en 
werkgelegenheid zijn; beklemtoont dat 
deze synergie tevens kan worden 
geconcretiseerd door een consolidatie van 
het Europese particuliere aanbod in 
commerciële afzetgebieden;

Or. fr

Amendement 67
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is van mening dat een Europees 
industrieel beleid inzake defensie het 
volgende tot doel moet hebben: het 
optimaliseren van de capaciteiten van de 
lidstaten door de ontwikkeling, 
aanwending en instandhouding van 
uiteenlopende capaciteiten, installaties, 
uitrustingen, materialen en diensten te 
coördineren zodat deze lidstaten 
uiteenlopende en zelfs de meest 
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veeleisende missies kunnen vervullen; het 
versterken van de Europese defensie-
industrie; het bevorderen van de 
samenwerking op het gebied van 
onderzoek en technologie; en het 
ontwikkelen van 
samenwerkingsprogramma's op het 
gebied van defensiemateriaal;

Or. fr

Amendement 68
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. acht het vanuit strategisch oogpunt 
noodzakelijk om een aanzienlijk volume 
overheidsfinanciering in stand te houden 
waarmee een permanent technologisch 
toezicht wordt gewaarborgd, evenals de 
financiering van studies in een vroeg 
stadium en van ontwikkelingen in alle 
landen met een hoge technologische 
capaciteit, en om tegelijkertijd civiele 
technologieën met potentieel militair 
gebruik in het toepassingsgebied ervan op 
te nemen;

Or. fr

Amendement 69
Miloslav Ransdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. roept de lidstaten op een passend 
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platform in het leven te roepen om 
defensierelevant onderzoek om te buigen 
naar de civiele wereld, dit met nadruk op 
technologisch geavanceerde toepassingen. 

Or. cs

Amendement 70
Miloslav Ransdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. roept de lidstaten op om defensie-
technologisch onderzoek tevens te richten 
op de bestrijding van natuurrampen (in de 
afgelopen 40 jaar is het aantal 
natuurrampen in Europa verviervoudigd).

Or. cs

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is ervan overtuigd dat het gebied van de 
ruimtevaart een sleutelrol vervult in de 
defensie- en veiligheidssector; wijst erop 
dat een industrie moet worden 
gehandhaafd die innoverend en 
technologisch geavanceerd is;

12. is ervan overtuigd dat het gebied van de 
ruimtevaart een sleutelrol vervult in de 
defensie- en veiligheidssector; wijst erop 
dat de uitmuntendheid van deze 
innoverende en technologische
performante industrie moet worden 
gehandhaafd teneinde de technologische 
onafhankelijkheid van de Europese Unie 
te waarborgen;

Or. fr
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Amendement 72
Dimitrios Droutsas

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is ervan overtuigd dat het gebied van de 
ruimtevaart een sleutelrol vervult in de 
defensie- en veiligheidssector; wijst erop 
dat een industrie moet worden gehandhaafd 
die innoverend en technologisch 
geavanceerd is;

12. is ervan overtuigd dat het gebied van de 
ruimtevaart bijdraagt aan de strategische 
autonomie van de EU en aan de 
mogelijkheid van de lidstaten om 
autonome toegang te verkrijgen, en een 
sleutelrol vervult in de defensie- en 
veiligheidssector; wijst erop dat een 
industrie moet worden gehandhaafd die 
innoverend en technologisch geavanceerd 
is;

Or. el

Amendement 73
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is opgetogen over de instelling van een 
Europees satellietsysteem zoals Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem 
een sterke impuls zal geven aan de 
ruimtevaartindustrie en een gelegenheid 
biedt om een stevige industriële basis te 
ontwikkelen alsook een Europese 
defensietechnologie;

13. is opgetogen over de instelling van een 
Europees satellietsysteem zoals Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem 
een sterke impuls zal geven aan de 
ruimtevaartindustrie en een gelegenheid 
biedt om een fundamenteel deel van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 74
Adina-Ioana Vălean
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is opgetogen over de instelling van een 
Europees satellietsysteem zoals Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem 
een sterke impuls zal geven aan de 
ruimtevaartindustrie en een gelegenheid 
biedt om een stevige industriële basis te 
ontwikkelen alsook een Europese 
defensietechnologie;

13. is opgetogen over de instelling van een 
Europees satellietsysteem zoals Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem 
een sterke impuls zal geven niet alleen aan 
de ruimtevaartindustrie maar ook aan de 
autonomie van Europa, en een 
gelegenheid biedt om een stevige 
industriële basis te ontwikkelen alsook een 
Europese defensietechnologie;

Or. en

Amendement 75
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is opgetogen over de instelling van een 
Europees satellietsysteem zoals Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem 
een sterke impuls zal geven aan de 
ruimtevaartindustrie en een gelegenheid 
biedt om een stevige industriële basis te 
ontwikkelen alsook een Europese 
defensietechnologie;

13. is opgetogen over de instelling en 
ontwikkeling van een Europees 
satellietsysteem zoals EGNOS, Galileo en 
Copernicus; onderstreept dat de 
ontwikkeling van een dergelijk systeem 
een sterke impuls zal geven aan de 
ruimtevaartindustrie en een gelegenheid 
biedt om een stevige industriële basis te 
ontwikkelen alsook een Europese 
defensietechnologie;

Or. en

Amendement 76
 Vittorio Prodi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. benadrukt dat de voorkoming van 
een wapenwedloop in de ruimte een 
kritiek punt van bedreiging vormt voor de 
Europese investeringen in 
ruimtetechnologieën en cruciale 
infrastructuur; verzoekt bijgevolg de EU 
om voortvarender op te treden en de 
gedragscode voor ruimteactiviteiten te 
voltooien zodat een bindende 
internationale overeenkomst ter zake kan 
worden bereikt;

Or. en

Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. wijst op de noodzaak de Europese 
ruimtevaartinfrastructuur te beschermen 
door activiteiten voor ruimtetoezicht en -
bewaking (SST, space surveillance and 
tracking) op Europees niveau op te zetten;

Or. ro

Amendement 78
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. vraagt de lidstaten, de industrieën en 14. vraagt de lidstaten en de Commissie 
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de Commissie ervoor te zorgen dat, op het 
gebied van informatica, de gebruikte 
onderdelen en informaticaprogramma's in 
de EU worden geproduceerd, om minder 
kwetsbaar te zijn voor cyberaanvallen;

ervoor te zorgen dat, op het gebied van 
informatica, de gebruikte bestanddelen en 
informaticaprogramma's in de EU worden 
ontworpen en geproduceerd met 
specificaties die voldoen aan de eisen van 
de EU op het vlak van de weerbaarheid 
tegen cyberaanvallen;

Or. fr

Amendement 79
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. vraagt de lidstaten, de industrieën en de 
Commissie ervoor te zorgen dat, op het 
gebied van informatica, de gebruikte 
onderdelen en informaticaprogramma's in 
de EU worden geproduceerd, om minder 
kwetsbaar te zijn voor cyberaanvallen;

14. vraagt de lidstaten, de industrieën en de 
Commissie ervoor te zorgen dat, op het 
gebied van informatica, de gebruikte 
onderdelen en informaticaprogramma's in 
de EU of in partnerlanden met erkende 
vergelijkbare of betere 
vrijwaringsmaatregelen voor producten 
worden geproduceerd, om minder 
kwetsbaar te zijn voor cyberaanvallen;

Or. en

Amendement 80
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. herinnert eraan dat het digitale 
tijdperk grotere uitdagingen voor de 
veiligheid en beveiliging van 
infrastructuur en technologie met zich 
meebrengt; wijst bijgevolg op de noodzaak 
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van meer samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen lidstaten 
enerzijds en tussen de Europese Unie en 
haar belangrijkste partners anderzijds;

Or. en

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. vestigt de aandacht op de noodzaak 
Europese normen op het gebied van ICT 
en cyberveiligheid op te stellen en deze in 
internationale normen op te nemen;

Or. ro

Amendement 82
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderlinge samenwerking om te 
garanderen dat de cyberveiligheid een
integrerend onderdeel van de 
defensiesector vormt;

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderlinge samenwerking om te 
garanderen dat de cyberveiligheid een van 
de belangrijkste elementen is en bijgevolg 
aanzienlijke aandacht krijgt in het kader 
van onderzoek en innovatie binnen de
defensiesector;

Or. en
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Amendement 83
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderlinge samenwerking om te 
garanderen dat de cyberveiligheid een 
integrerend onderdeel van de 
defensiesector vormt;

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderlinge samenwerking om te 
garanderen dat de cyberveiligheid een 
prioriteit op het gebied van defensie
vormt;

Or. ro

Amendement 84
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderlinge samenwerking om te 
garanderen dat de cyberveiligheid een 
integrerend onderdeel van de 
defensiesector vormt;

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderlinge samenwerking om te 
garanderen dat de cyberveiligheid een 
integrerend onderdeel van de 
defensiestrategie op korte, middellange en 
lange termijn vormt;

Or. en

Amendement 85
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. verzoekt alle lidstaten om hun 
nationale strategieën inzake 
cyberveiligheid toe te spitsen op de 
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bescherming van hun informatiesystemen 
en daarmee samenhangende gegevens en 
om de bescherming van deze cruciale 
infrastructuur te beschouwen als 
onderdeel van hun zorgplicht; dringt er 
bij de lidstaten op aan om strategieën, 
richtsnoeren en instrumenten aan te 
nemen en toe te passen die redelijke 
beschermingsniveaus bieden tegen op een 
redelijke manier te identificeren 
dreigingen, waarbij de kosten en lasten 
van deze bescherming evenredig dienen te 
zijn met de waarschijnlijke schade aan de 
betrokkenen; verzoekt de lidstaten om de 
nodige stappen te zetten teneinde 
rechtspersonen onder hun bevoegdheid te 
verplichten de aan hen toevertrouwde 
persoonsgegevens te beschermen;

Or. en

Amendement 86
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om in bestaande en toekomstige 
Europese civiele of militaire programma's 
(Galileo, COPERNICUS, het 
gemeenschappelijk Europees 
luchtruim/SESAR) standaard rekening te 
houden met de uitdagingen op het gebied 
van cyberveiligheid;

Or. fr

Amendement 87
Jean-Pierre Audy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. meent dat het Europees 
defensiemateriaal optimaal moet kunnen 
worden gebruikt in gemeenschappelijke 
acties;

16. meent dat de Europese 
defensiecapaciteiten van de lidstaten 
optimaal moeten kunnen worden gebruikt 
in gemeenschappelijke acties;

Or. fr

Amendement 88
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst op het belang van 
interoperabiliteit; onderstreept dat 
standaardisering positieve gevolgen zal
hebben voor het concurrentievermogen van 
de defensie-industrie en voor de 
doeltreffendheid van het materiaal;

17. wijst op het belang van 
interoperabiliteit; onderstreept dat 
standaardisering en eenmaking positieve 
gevolgen zullen hebben voor het 
concurrentievermogen van de defensie-
industrie en voor de doeltreffendheid van 
het materiaal; het gaat o.a. om de 
standaardisering en de eenmaking zowel 
op het vlak van munitie als op dat van 
technische gebruiksmiddelen, 
transportvoertuigen en vliegtuigen;

Or. pl

Amendement 89
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst op het belang van 
interoperabiliteit; onderstreept dat 
standaardisering positieve gevolgen zal 
hebben voor het concurrentievermogen van 

17. wijst op het belang van 
interoperabiliteit; onderstreept dat 
standaardisering positieve gevolgen zal 
hebben voor het concurrentievermogen van 
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de defensie-industrie en voor de 
doeltreffendheid van het materiaal;

de Europese defensie-industrie, voor de 
doeltreffendheid van het materiaal en voor 
de hoogte van de onderhouds- en 
operationele kosten;

Or. fr

Amendement 90
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. wijst op de noodzaak om op 
Europees niveau regelgeving te 
ontwikkelen voor de verkoop, levering, 
overdracht en uitvoer aan derde landen 
van apparatuur of programmatuur die 
hoofdzakelijk bestemd is voor het toezicht 
op of de interceptie van 
internetcommunicatie of 
telefoongesprekken via mobiele of vaste 
netwerken, en voor de verlening van 
bijstand bij het installeren, exploiteren of 
moderniseren van dergelijke apparatuur 
of programmatuur; benadrukt de 
dringende noodzaak om Europese 
bedrijven te verhinderen dergelijke 
producten voor tweeërlei gebruik uit te 
voeren naar niet-democratische, 
autoritaire en repressieve regimes;

Or. en

Amendement 91
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

17 bis. is ingenomen met de voorstellen 
van de Europese Commissie inzake 
standaardisering en roept daarnaast de 
Raad op om hiervan nota te nemen en 
concrete voorstellen ter zake te doen;

Or. fr

Amendement 92
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. meent dat de defensie-industrie in de 
EU de meest innoverende ter wereld moet 
zijn zowel in militair als in civiel opzicht;

Schrappen

Or. en

Amendement 93
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. meent dat de defensie-industrie in de 
EU de meest innoverende ter wereld moet
zijn zowel in militair als in civiel opzicht;

18. meent dat de defensie-industrie in de 
EU zowel in militair als in civiel opzicht
een hoge innovatiegraad in stand moet
houden teneinde het hoofd te kunnen 
bieden aan alle dreigingen en uitdagingen 
waarmee de lidstaten van de EU de 
komende jaren zullen worden 
geconfronteerd, door zich daarvoor te 
verlaten op de meest veelbelovende 



PE519.493v01-00 48/50 AM\1002941NL.doc

NL

technologische ontwikkelingen, ongeacht 
of deze specifiek op de defensie-industrie 
gericht zijn of voor civiele doeleinden 
bedoeld zijn;

Or. fr

Amendement 94
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. meent dat de defensie-industrie in de 
EU de meest innoverende ter wereld moet 
zijn zowel in militair als in civiel opzicht;

18. meent dat de defensie-industrie in de 
EU de meest innoverende ter wereld moet 
trachten te zijn zowel in militair als in 
civiel opzicht, door een degelijke 
gezamenlijke industriële defensiebasis op 
te richten die gebaseerd is op onderzoek 
van hoog niveau en meer samenwerking 
en transparantie tussen de staten;

Or. en

Amendement 95
Miloslav Ransdorf

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. roept de lidstaten op om de 
Europese Unie met behulp van de eigen 
technologische en industriële basis voor 
defensie qua cruciale defensie-
infrastructuur beter zelfvoorzienend te 
maken. 

Or. cs
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Amendement 96
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. stelt voor aan de Raad, zonder zich in 
het wetgevend werk te mengen, om de 
nodige impulsen aan de Europese Unie te 
geven en de algemene politieke 
beleidslijnen en prioriteiten te bepalen ter 
versterking van de Europese industriële en 
technologische defensiebasis, die een 
noodzakelijke factor is om de volkeren en 
burgers van Europa, verenigd in een 
gemeenschappelijke lotsbestemming, de 
garantie te geven dat zij in vrede kunnen 
leven en zich er gezamenlijk kunnen voor
inzetten dat Europa een van de beste 
plekken in de wereld is om te leven en hun
waarden te verdedigen.

19. stelt voor aan de Raad, zonder zich in 
het wetgevend werk te mengen, om de 
nodige impulsen aan de Europese Unie te 
geven en de algemene politieke 
beleidslijnen en prioriteiten te bepalen ter 
versterking van de Europese industriële en 
technologische defensiebasis, aangezien de 
EDITB een doorslaggevende factor is om 
de volkeren van Europa, verenigd in een 
gemeenschappelijke lotsbestemming, te 
garanderen dat zij in vrede kunnen leven 
en zich gezamenlijk kunnen inzetten voor 
de waarden en de plaats van Europa in de 
wereld.

Or. fr

Amendement 97
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. stelt voor aan de Raad, zonder zich in 
het wetgevend werk te mengen, om de 
nodige impulsen aan de Europese Unie te 
geven en de algemene politieke 
beleidslijnen en prioriteiten te bepalen ter 
versterking van de Europese industriële en 
technologische defensiebasis, die een 
noodzakelijke factor is om de volkeren en
burgers van Europa, verenigd in een 
gemeenschappelijke lotsbestemming, de 
garantie te geven dat zij in vrede kunnen 
leven en zich er gezamenlijk kunnen voor 
inzetten dat Europa een van de beste 
plekken in de wereld is om te leven en hun 

19. stelt voor aan de Raad, zonder zich in 
het wetgevend werk te mengen, om de 
nodige impulsen aan de Europese Unie te 
geven en de algemene politieke 
beleidslijnen en prioriteiten te bepalen ter 
versterking van de Europese industriële en 
technologische defensiebasis, die een 
noodzakelijke factor is om de burgers van 
Europa de garantie te geven dat zij in vrede 
en veiligheid kunnen leven en zich er 
gezamenlijk kunnen voor inzetten dat 
Europa een van de beste plekken in de 
wereld is om te leven en hun waarden te 
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waarden te verdedigen. steunen en te verdedigen.

Or. en


