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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał 
bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnych wartościach i przeznaczeniu, 
muszą promować cele art. 21 Traktatu z 
Lizbony i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za zapobieganie 
konfliktom, zaprowadzanie i 
utrzymywanie pokoju na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać skuteczny
potencjał oparty na najlepszych 
dostępnych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

Or. en

Poprawka 2
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał 
bezpieczeństwa oparty na najbardziej 

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej; państwa członkowskie 
muszą zwłaszcza zacieśnić współpracę 
europejską, aby rozwijać i wytwarzać 
wydajny potencjał militarny i potencjał 
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zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach;

Or. fr

Poprawka 3
Miloslav Ransdorf

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał 
bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za działania na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską w sferze bezpieczeństwa i 
obrony opartą na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

Or. cs

Poprawka 4
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał 

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu odpowiedź na wyzwania tego 
czasu na szczeblu europejskim 
przewyższałaby sumę odpowiedzi 
krajowych oraz że Europejczycy, 
zjednoczeni we wspólnym przeznaczeniu, 
muszą chronić się i wspólnie uznać 
strategiczną odpowiedzialność za 
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bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

interwencje na scenie międzynarodowej, 
zacieśniając współpracę europejską, aby 
rozwijać najlepszy na świecie potencjał 
militarny i potencjał bezpieczeństwa oparty 
na najbardziej zaawansowanych 
technologiach, w tym technologiach na 
granicy poznania;

Or. fr

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na 
scenie międzynarodowej, zacieśniając 
współpracę europejską, aby rozwijać 
najlepszy na świecie potencjał militarny i 
potencjał bezpieczeństwa oparty na 
najbardziej zaawansowanych 
technologiach, w tym technologiach na 
granicy poznania;

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za międzynarodowy 
pokój i stabilność, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał 
bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

Or. ro

Poprawka 6
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
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odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał
bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby zapewnić – w najszerszym 
możliwym zakresie – strategiczną 
autonomię poprzez rozwijanie najlepszego
na świecie potencjału militarnego i 
potencjału bezpieczeństwa opartego na 
najbardziej zaawansowanych 
technologiach, w tym technologiach na 
granicy poznania;

Or. en

Poprawka 7
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać najlepszy na 
świecie potencjał militarny i potencjał 
bezpieczeństwa oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach, w tym 
technologiach na granicy poznania;

1. uważa, że w zmieniającym się świecie 
oraz w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu Europejczycy, zjednoczeni we 
wspólnym przeznaczeniu, muszą chronić 
się i wspólnie uznać strategiczną 
odpowiedzialność za interwencje na scenie 
międzynarodowej, zacieśniając współpracę 
europejską, aby rozwijać zjednoczony,
najlepszy na świecie potencjał militarny i 
potencjał bezpieczeństwa oparty na 
najbardziej zaawansowanych 
technologiach, w tym technologiach na 
granicy poznania;

Or. en

Poprawka 8
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że kryzys gospodarczo-
finansowy, a także cięcia dokonane w 
budżetach obronnych większości państw 
członkowskich niosą z sobą ryzyko 
ograniczeń, rezygnacji lub znaczących 
opóźnień dotyczących programów prawie 
wszystkich państw członkowskich, co 
prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie 
negatywnie wpływać na europejski 
przemysł obronny i postępy naukowe Unii 
w tej dziedzinie, oraz podkreśla, że ta 
sytuacja może spowodować w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
likwidację miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 9
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest przekonany, że kraje Unii nie będą 
w stanie indywidualnie sprostać 
wyzwaniom przemysłowym, zwłaszcza w 
dziedzinie obrony oraz że ograniczenia 
budżetowe i zaostrzenie się konkurencji 
międzynarodowej zmuszają Unię do 
podejmowania działań w ramach 
partnerstw, łączenia podmiotów 
gospodarczych i podziału zadań.
Podkreśla, że z powodu braku współpracy 
istnieje ryzyko zniknięcia w Europie całej 
masy zdolności przemysłowych, wiedzy 
eksperckiej oraz miejsc pracy;

Or. fr
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Poprawka 10
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do zwiększonej, wzajemnej 
przejrzystości w zakresie planowania 
obronności, tak aby nowe i zmieniające 
się zagrożenia dla bezpieczeństwa całego 
bloku mogły być likwidowane przy 
pomocy najnowszych produktów i usług, 
co tym samym oznaczać będzie unikanie 
powielania oraz zmniejszenie kosztów;

Or. en

Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża ubolewanie nad faktem, że z 
powodu kryzysu wydatków publicznych 
odnotowywane są cięcia w budżetach 
obronnych, szczególnie wpływają one na 
inwestycje w badania i rozwój;

Or. ro

Poprawka 12
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że w celu dysponowania 
europejską bazą przemysłowo-
technologiczną sektora obronnego, która 
będzie trwała i konkurencyjna, należy 
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posiadać autonomię w zakresie oceny i 
podejmowania decyzji, swobodę działania, 
bezpieczeństwo dostaw oraz dostęp do 
technologii i ich umiejętne opanowanie;

Or. fr

Poprawka 13
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. mając na uwadze, że mimo kryzysu i
cięć budżetowych obywatele Europy 
domagają się „Europy obrony” 
postrzeganej jako czynnik zapewniający 
bezpieczeństwo, wydajność i oszczędności;

Or. fr

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa za istotne, aby państwa 
członkowskie osiągnęły zwiększoną 
współpracę dla bardziej efektywnego 
wykorzystania zasobów;

Or. ro

Poprawka 15
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. mając na uwadze, że rozwój 
europejskiego rynku przemysłu 
obronnego oraz konsolidacja europejskiej 
bazy przemysłowo-technologicznej sektora 
obronnego (EDTIB) w dziedzinie 
uzbrojenia muszą należeć do 
strategicznych priorytetów Unii;

Or. fr

Poprawka 16
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. pochwala przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Hermana Van Rompuya, za 
inicjatywę zaproszenia szefów państw lub 
rządów w celu określenia kierunków i 
ogólnych priorytetów politycznych dla UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;

2. pochwala przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Hermana Van Rompuya, za 
inicjatywę zaproszenia szefów państw lub 
rządów w celu określenia kierunków, 
ogólnych priorytetów politycznych i 
harmonogramów dla UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności;

Or. en

Poprawka 17
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wprawdzie europejska 
gospodarka obronna boryka się z 
szeregiem trudności, począwszy od 
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mniejszego popytu krajowego do 
malejącej konkurencyjności w stosunku 
do gospodarek wschodzących – ale 
podejście oparte na otwartym rynku 
pociągnie za sobą mniej powielania, 
większe korzyści skali oraz silniejszą 
konkurencję przemysłową;

Or. en

Poprawka 18
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje znaczenie europejskiego 
przemysłu obronnego dla innowacji i 
wzrostu, ponieważ przemysł ten w sposób 
bezpośredni i pośredni stwarza w Unii ok. 
400 tys. miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 19
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm;

skreślony

Or. fr

Poprawka 20
Dimitrios Droutsas
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm;

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm; w pełni popiera uwagi 
komisji co do obciążenia wewnętrznego 
rynku obrony i bezpieczeństwa wraz z 
właściwym wsparciem dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, które odgrywają 
kluczową rolę w rozwoju innowacji i 
tworzeniu nowych miejsc pracy w oparciu 
o strategię „Europa 2020”;

Or. el

Poprawka 21
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm;

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm oraz aby inwestować w 
zintegrowaną, zrównoważoną politykę 
przemysłową opartą na badaniach, 
innowacyjności, coraz bardziej 
efektywnym wykorzystaniu zasobów, 
strategii w zakresie surowców, 
wzmocnieniu MŚP oraz rozwoju sieci 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 22
Ivo Belet
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm;

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm; certyfikacja i 
normalizacja muszą zostać wprowadzone 
na szczeblu europejskim, jeśli rynek 
europejskiego wyposażenia obronnego ma 
być konkurencyjny w skali 
ogólnoświatowej;

Or. en

Poprawka 23
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm;

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu i podaży
oraz że harmonizacja regulacji i norm
otworzyłaby rynek wewnętrzny na większą 
konkurencję;

Or. en

Poprawka 24
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
wspierać podejście dobrowolne w celu 
podejmowania działań dotyczących
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regulacji i norm; fragmentacji rynku i europejskiego
przemysłu obronnego, sprzyjając jego 
konsolidacji pod względem popytu, 
podaży, regulacji i norm;

Or. fr

Poprawka 25
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
zaprzestać fragmentacji rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm;

3. uważa, że nadszedł moment, aby 
ograniczać fragmentację rynku przemysłu 
obronnego pod względem popytu, podaży, 
regulacji i norm i rozpocząć procesy jego 
harmonizacji;

Or. pl

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że europejska baza 
technologiczno-przemysłowa sektora 
obronnego powinna być utrzymana i 
rozwijana nie tylko dlatego, że wspomaga 
wzrost gospodarczy i stwarza tysiące 
wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, 
ale również dlatego, że jest kluczowym 
elementem zdolności Europy do 
zapewnienia bezpieczeństwa swoim 
obywatelom oraz ochrony swoich wartości 
i interesów;

Or. ro
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Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że stosowanie europejskich 
cywilno-wojskowych norm obrony 
znacznie zwiększyłoby współpracę i 
interoperacyjność między europejskimi 
armiami i poprawiłoby konkurencyjność 
europejskiego przemysłu w zakresie 
powstających technologii;

Or. ro

Poprawka 28
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że rynki przemysłu obronnego 
należy uznać za specyficzne ze względu na 
fakt, że popyt jest prawie wyłącznie 
państwowy, a podaż jest ograniczona, a 
także z powodu wysokiej poufności, którą 
rynki te są objęte;

4. uważa, że rynki przemysłu obronnego 
należy uznać za specyficzne ze względu na 
fakt, że popyt jest prawie wyłącznie 
państwowy, a podaż jest ograniczona, a 
także z powodu wysokiej poufności, którą 
rynki te są objęte; uważa, że nadszedł 
moment, aby zaprzestać fragmentacji 
rynku przemysłu obronnego pod 
względem popytu, podaży, regulacji i 
norm;

Or. fr

Poprawka 29
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że rynki przemysłu obronnego 
należy uznać za specyficzne ze względu na 
fakt, że popyt jest prawie wyłącznie 
państwowy, a podaż jest ograniczona, a 
także z powodu wysokiej poufności, którą 
rynki te są objęte;

4. uważa, że rynki przemysłu obronnego 
należy uznać za specyficzne ze względu na 
fakt, że popyt jest prawie wyłącznie 
państwowy, a podaż jest ograniczona ze 
względu na zobowiązania związane z 
kontrolą wywozu i walką z proliferacją, a 
także z powodu wysokiej poufności, którą 
rynki te są objęte;

Or. fr

Poprawka 30
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a.. stwierdza, że celem Unii musi być 
utworzenie europejskiej bazy 
przemysłowej sektora obronnego, która 
będzie opłacalna z punktu widzenia 
ekonomicznego oraz oparta na 
wyspecjalizowanych i wzajemnie się 
uzupełniających biegunach doskonałości, 
których rozmieszczenie uwzględniać 
będzie w zrównoważony sposób 
rzeczywiście istniejące umiejętności i 
poczynione inwestycje;

Or. fr

Poprawka 31
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że MŚP odgrywają ważną rolę 
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w sektorze obrony oraz podkreśla ich 
znaczenie dla rozwijania i wspierania 
wyspecjalizowanego potencjału i 
najnowocześniejszych technologii;

Or. en

Poprawka 32
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że przemysł obronny również 
jest specyficzny, ponieważ musi stawić 
czoła długim terminom realizacji z 
obowiązkiem utrzymania obsługi 
systemów przez kilkadziesiąt lat oraz 
znacznym i rosnącym kosztom programów 
przy sprzedaży produktów podlegającej 
ścisłej kontroli rządów państw 
członkowskich;

5. uważa, że przemysł obronny również 
jest specyficzny, ponieważ musi stawić 
czoła długim terminom realizacji z 
obowiązkiem utrzymania obsługi 
systemów przez kilkadziesiąt lat oraz 
znacznym i rosnącym kosztom programów 
przy sprzedaży produktów podlegającej 
ścisłej kontroli rządów państw 
członkowskich. Ponadto 80% 
europejskiego obronnego aparatu 
przemysłowego mieści się w sześciu 
krajach europejskich. Wraz z malejącymi 
budżetami obronnymi i długimi etapami 
realizacji należy podkreślić korzyści 
płynące z zamówień realizowanych „od 
ręki”;

Or. en

Poprawka 33
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że przemysł obronny również 
jest specyficzny, ponieważ musi stawić 
czoła długim terminom realizacji z 

5. uważa, że przemysł obronny również 
jest specyficzny, ponieważ musi stawić 
czoła długim terminom realizacji z 
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obowiązkiem utrzymania obsługi 
systemów przez kilkadziesiąt lat oraz
znacznym i rosnącym kosztom programów 
przy sprzedaży produktów podlegającej 
ścisłej kontroli rządów państw 
członkowskich;

obowiązkiem utrzymania obsługi 
systemów przez kilkadziesiąt lat, 
znacznym i rosnącym kosztom programów, 
a wreszcie sprzedaży produktów 
podlegającej ścisłej kontroli rządów 
państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 34
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera dualizm potencjału 
przemysłowego w sektorze bezpieczeństwa 
i obronności, a zwłaszcza w obszarach 
przestrzeni kosmicznej, marynarki i 
lotnictwa cywilnego;

6. popiera potencjał przemysłowy i 
zachęca do podwójnego zastosowania 
produktów w sektorze bezpieczeństwa i 
obronności, a zwłaszcza w obszarach 
przestrzeni kosmicznej, marynarki i 
lotnictwa cywilnego;

Or. en

Poprawka 35
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera dualizm potencjału
przemysłowego w sektorze bezpieczeństwa 
i obronności, a zwłaszcza w obszarach 
przestrzeni kosmicznej, marynarki i 
lotnictwa cywilnego;

6. odnotowuje wyrażający się w ich 
podwójnym zastosowaniu charakter 
produktów w sektorze bezpieczeństwa i 
obronności, a zwłaszcza w obszarach 
przestrzeni kosmicznej, marynarki i 
lotnictwa cywilnego;

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera dualizm potencjału 
przemysłowego w sektorze bezpieczeństwa 
i obronności, a zwłaszcza w obszarach 
przestrzeni kosmicznej, marynarki i
lotnictwa cywilnego;

6. popiera dualizm potencjału 
przemysłowego w sektorze bezpieczeństwa 
i obronności, a zwłaszcza w obszarach 
przestrzeni kosmicznej, marynarki, 
lotnictwa cywilnego i telekomunikacji;

Or. fr

Poprawka 37
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Radę Europejską do wspierania 
bazy przemysłowo-technologicznej 
przemysłu obronnego, na którą składają 
się specyfika niektórych materiałów, w 
przypadku których należy zachować 
strategiczną autonomię i suwerenność 
operacyjną, a także uznanie gałęzi 
przemysłu zaangażowanych w przemysł 
obronny poprzez nadanie im szczególnego 
statusu, na przykład statusu europejskiego 
podmiotu gospodarczego prowadzącego 
działalność w przemyśle obronnym;

7. wzywa Radę Europejską do wspierania 
bazy przemysłowo-technologicznej 
przemysłu obronnego, która jest niezbędna 
dla produkcji niezawodnego, skutecznego i 
wysokiej jakości sprzętu;

Or. en

Poprawka 38
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Radę Europejską do wspierania 
bazy przemysłowo-technologicznej
przemysłu obronnego, na którą składają 
się specyfika niektórych materiałów, w 
przypadku których należy zachować 
strategiczną autonomię i suwerenność 
operacyjną, a także uznanie gałęzi 
przemysłu zaangażowanych w przemysł 
obronny poprzez nadanie im szczególnego 
statusu, na przykład statusu europejskiego 
podmiotu gospodarczego prowadzącego 
działalność w przemyśle obronnym;

7. wzywa Radę Europejską do uznania, że 
europejska baza przemysłowo-
technologiczna przemysłu obronnego
(EDTIB) ma zasadnicze znaczenie dla 
zachowania strategicznej autonomii w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 39
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając porozumienie w 
Lancaster House, a zwłaszcza podpisany 
w dniu 2 listopada 2010 r. traktat o 
współpracy w dziedzinie obrony i 
bezpieczeństwa między Republiką 
Francuską i Zjednoczonym Królestwem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Or. fr

Poprawka 40
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca Radę Europejską do 
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wspierania EDTIB wszystkimi środkami, 
a przede wszystkim w zakresie lepszego 
określenia jej zasięgu, zwłaszcza poprzez 
przyznanie jej elementom specjalnego 
statusu podmiotu gospodarczego 
działającego na rzecz obronności w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 41
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wspiera koncepcję, że te podmioty 
gospodarcze działające na rzecz 
obronności w Europie powinny 
otrzymywać ten status na podstawie 
wartości dodanej, którą rzeczywiście 
wnoszą do Europy zarówno z punktu 
widzenia technologicznego, jak i 
społeczno-gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 42
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że europejskie podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność w 
dziedzinie obronności, które korzystają z 
programów europejskich powinny 
stosować kryteria związane z 
zatrudnieniem oraz miejscami 
podejmowania decyzji i produkcji na 

skreślony
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obszarze europejskim, umożliwiając w ten 
sposób ich ochronę oraz kontrolę 
naukową i technologiczną;

Or. en

Poprawka 43
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że europejskie podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność w 
dziedzinie obronności, które korzystają z 
programów europejskich powinny
stosować kryteria związane z 
zatrudnieniem oraz miejscami 
podejmowania decyzji i produkcji na 
obszarze europejskim, umożliwiając w ten 
sposób ich ochronę oraz kontrolę naukową 
i technologiczną;

8. uważa, że koncepcja podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność 
w dziedzinie obronności w Europie 
powinna stosować kryteria związane z 
zatrudnieniem, kontrolą naukową i 
technologiczną oraz miejscami 
podejmowania decyzji i produkcji na 
obszarze europejskim, umożliwiając w ten 
sposób ich ochronę;

Or. fr

Poprawka 44
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że europejskie podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność w 
dziedzinie obronności, które korzystają z 
programów europejskich powinny 
stosować kryteria związane z 
zatrudnieniem oraz miejscami 
podejmowania decyzji i produkcji na 
obszarze europejskim, umożliwiając w ten 
sposób ich ochronę oraz kontrolę naukową 
i technologiczną;

8. uważa, że europejskie podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność w 
dziedzinie obronności, które korzystają z 
programów europejskich powinny 
stosować rozsądne kryteria związane z 
zatrudnieniem oraz miejscami 
podejmowania decyzji i produkcji na 
obszarze europejskim, umożliwiając w ten 
sposób ich ochronę oraz kontrolę naukową 
i technologiczną;
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Or. en

Poprawka 45
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest zdania, że Europejczycy muszą na 
nowo uruchomić wielkie programy 
strukturalne, w większym stopniu 
opierając się na Europejskiej Agencji 
Obrony, która nie dysponuje 
wystarczającą liczbą pracowników i jest 
niewystarczająco dotowana. Uważa, że 
należy wyciągnąć wnioski z ostatnich 
wspólnych operacji, które ukazały atuty, 
ale odsłoniły także braki, np. w dziedzinie 
transportu strategiczno-taktycznego lub 
obserwacji przestrzeni powietrznej 
(zwłaszcza z użyciem bezpilotowych 
statków powietrznych) i kosmicznej;

Or. fr

Poprawka 46
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
rozwijania baz przemysłowo-
technologicznych sektora obronnego oraz 
centrów doskonałości skupionych wokół 
technologii kluczowych wraz z 
towarzyszącymi im skutecznymi 
mechanizmami zarządzania 
przedsiębiorstwami na terytorium Unii 
Europejskiej, budując w ten sposób 
między nimi większą wzajemną 
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współzależność;

Or. fr

Poprawka 47
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, w świetle doświadczeń z 
przeszłości, że podział działań w zakresie 
opracowywania i tworzenia programów 
zbrojeniowych prowadzonych we 
współpracy musi być zorganizowany z 
poszanowaniem ścisłej zasady 
efektywności przemysłowej i wydajności 
gospodarczej, co pozwala uniknąć 
powielania wysiłków i związanych z tym 
kosztów;

Or. fr

Poprawka 48
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do maksymalnego 
ograniczenia zbędnych przeszkód 
regulacyjnych, poprawy jakości dialogu 
pomiędzy przedsiębiorstwami sektora 
obronności oraz sprzyjania ich 
udoskonaleniu technicznemu z myślą o 
umożliwieniu im nabywania sprzętu 
najlepiej dostosowanego do ich wymogów 
w zakresie wydajności i kosztów;

Or. fr
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Poprawka 49
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. jest zdania, że problematyka 
europejskiego przemysłu sektora 
obronności nie może ograniczać się do 
utworzenia europejskiego rynku sprzętu 
obronnego oraz że należy zatem umożliwić 
wprowadzanie mechanizmów w zakresie 
polityki publicznej mających na celu 
zapewnienie rozwoju kluczowych 
technologii obronnych, stwarzając w tym 
sektorze możliwości stosowania odstępstw 
od ustanowionych przez Unię przepisów 
dotyczących rynku i konkurencji;

Or. fr

Poprawka 50
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że w tej dziedzinie 
bezpieczeństwo dostaw ma zasadnicze 
znaczenie w przypadku kryzysu, zwłaszcza 
w odniesieniu do kluczowych technologii 
tej branży;

Or. fr

Poprawka 51
Adam Gierek
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przypomina znaczenie badań i innowacji 
w sektorze obronności i bezpieczeństwa 
oraz podkreśla znaczenie programu 
badawczego „Horyzont 2020”;

9. przypomina znaczenie badań i innowacji 
w sektorze obronności i bezpieczeństwa 
oraz podkreśla znaczenie programu 
badawczego „Horyzont 2020”; uważa, że 
ze względu na wysoki stopień poufności 
innowacyjnych badań dla przemysłu 
obronnego, niezbędne wydaje się 
finansowanie tych celów w sposób przyjęty 
dla JRC w ramach tego programu 
badawczego; należy w związku z tym 
rozważyć możliwość powołania w ramach 
JRC Instytutu Obronności i 
Bezpieczeństwa Europejskiego;

Or. pl

Poprawka 52
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przypomina znaczenie badań i innowacji 
w sektorze obronności i bezpieczeństwa 
oraz podkreśla znaczenie programu 
badawczego „Horyzont 2020”;

9. przypomina znaczenie badań i innowacji 
w sektorze obronności i bezpieczeństwa 
oraz podkreśla znaczenie programu 
badawczego „Horyzont 2020”, a w 
szczególności siódmego wyzwania 
społecznego poświęconego zagadnieniu 
„Bezpieczne społeczeństwa: ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli”;

Or. en

Poprawka 53
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przypomina znaczenie badań i innowacji 
w sektorze obronności i bezpieczeństwa 
oraz podkreśla znaczenie programu 
badawczego „Horyzont 2020”;

9. przypomina znaczenie badań i innowacji 
w sektorze obronności i bezpieczeństwa 
oraz podkreśla pilną potrzebę zacieśnienia 
wielonarodowej współpracy między 
państwami członkowskimi i ich 
odnośnymi agencjami prowadzącymi 
działalność w tej dziedzinie; 

Or. en

Poprawka 54
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 9 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) do priorytetów w dziedzinie 
innowacyjnych technologii obronnych 
winny należeć radarowe systemy 
rozpoznawcze, w tym satelitarne, a także 
broń precyzyjna, jak również stworzenie 
europejskiej tarczy antyrakietowej;

Or. pl

Poprawka 55
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina, że europejscy ministrowie 
obrony uzgodnili w listopadzie 2007 r. 
wspólne poziomy odniesienia w celu 
podwyższenia wydatków na badania 
naukowe i rozwój w dziedzinie obronności 
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do 2% ogółu wydatków na obronność oraz 
osiągnięcie poziomu finansowania badań 
naukowych i rozwoju w dziedzinie obrony 
w drodze współpracy europejskiej 
wynoszącego 20%;

Or. fr

Poprawka 56
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że przemysł obronny jest 
główną siłą napędową w dziedzinie 
zaawansowanych technologii, które na 
późniejszym etapie mają być 
wykorzystywane do celów handlowych;

Or. en

Poprawka 57
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wspiera Komisję oraz Europejską 
Agencję Obrony (EAO) w wysiłkach 
mających na celu zagwarantowanie, w 
ramach współpracy, możliwości 
wykorzystania wyników badań 
prowadzonych w ramach programu 
„Horyzont 2020” do badań związanych z 
innowacją w dziedzinie obronności i 
optymalizacją synergii cywilno-wojskowej; 
wzywa również do zapoznania się ze 
sposobami wykorzystania finansowania 
publiczno-prywatnego poprzez tworzenie 

10. wspiera Komisję oraz Europejską 
Agencję Obrony (EAO) w wysiłkach 
mających na celu optymalizację synergii 
między podmiotami krajowymi; wzywa 
również do zapoznania się ze sposobami 
wykorzystania krajowego finansowania 
publiczno-prywatnego poprzez tworzenie 
wspólnych przedsiębiorstw;
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wspólnych przedsiębiorstw zgodnie z art. 
187 TFUE;

Or. en

Poprawka 58
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wspiera Komisję oraz Europejską 
Agencję Obrony (EAO) w wysiłkach 
mających na celu zagwarantowanie, w 
ramach współpracy, możliwości 
wykorzystania wyników badań 
prowadzonych w ramach programu 
„Horyzont 2020” do badań związanych z 
innowacją w dziedzinie obronności i 
optymalizacją synergii cywilno-
wojskowej; wzywa również do zapoznania 
się ze sposobami wykorzystania 
finansowania publiczno-prywatnego 
poprzez tworzenie wspólnych 
przedsiębiorstw zgodnie z art. 187 TFUE;

10. wspiera grupę zadaniową ds. obrony 
(Komisję Europejską, ESDZ, EAO) w 
wysiłkach mających na celu 
zagwarantowanie, w ramach współpracy, 
możliwości wykorzystania wyników badań 
prowadzonych w ramach programu 
„Horyzont 2020” do badań związanych z 
innowacją w dziedzinie obronności i 
optymalizacją synergii cywilno-
wojskowej; wzywa również do zapoznania 
się ze sposobami wykorzystania 
finansowania publiczno-prywatnego 
poprzez tworzenie wspólnych 
przedsiębiorstw zgodnie z art. 187 TFUE;

Or. en

Poprawka 59
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wspiera Komisję oraz Europejską 
Agencję Obrony (EAO) w wysiłkach 
mających na celu zagwarantowanie, w 
ramach współpracy, możliwości 
wykorzystania wyników badań 
prowadzonych w ramach programu 
„Horyzont 2020” do badań związanych z 

10. wspiera Komisję oraz Europejską 
Agencję Obrony (EAO) w wysiłkach 
mających na celu zagwarantowanie 
możliwości wykorzystania wyników badań 
prowadzonych w ramach programu 
„Horyzont 2020” do badań związanych z 
innowacją w dziedzinie obronności i 



PE519.493v01-00 30/47 AM\1002941PL.doc

PL

innowacją w dziedzinie obronności i 
optymalizacją synergii cywilno-
wojskowej; wzywa również do zapoznania 
się ze sposobami wykorzystania 
finansowania publiczno-prywatnego 
poprzez tworzenie wspólnych 
przedsiębiorstw zgodnie z art. 187 TFUE;

optymalizacją synergii cywilno-
wojskowej; wzywa również do zapoznania 
się ze sposobami wykorzystania 
finansowania publiczno-prywatnego 
poprzez tworzenie wspólnych 
przedsiębiorstw zgodnie z art. 187 TFUE;

Or. fr

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. przypomina, że zgodnie z art. 179 
TFUE Unia ma obowiązek wspierać 
wszystkie badania uznane za niezbędne na 
podstawie traktatów;

Or. fr

Poprawka 61
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym, 
właściwej ochrony wyników badań w 
dziedzinie obronności, a także uznaje, że 
należy zbadać jaką rolę w tej dziedzinie 
mogłaby pełnić Europejska Agencja 
Obrony (EAO);

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym, 
właściwej ochrony wyników badań w 
dziedzinie obronności, a także uznaje, że 
należy zbadać jaką rolę w tej dziedzinie 
mogłaby pełnić Europejska Agencja 
Obrony (EAO); podkreśla również 
konieczność jakościowej poprawy 
współpracy europejskiej w przemyśle 
obronnym zarówno w zakresie 
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harmonizacji potrzeb, jak i 
opracowywania programów oraz 
zarządzania nimi. Uważa, że EAO musi
być w stanie ułatwiać z wyprzedzeniem 
przyszłą współpracę technologiczno-
przemysłową między partnerami Unii;

Or. fr

Poprawka 62
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym, 
właściwej ochrony wyników badań w 
dziedzinie obronności, a także uznaje, że 
należy zbadać jaką rolę w tej dziedzinie 
mogłaby pełnić Europejska Agencja 
Obrony (EAO);

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym, 
skutecznej ochrony w ramach wspólnej 
polityki w zakresie własności 
intelektualnej wyników badań w 
dziedzinie obronności, a także uznaje, że 
należy zbadać jaką rolę w tej dziedzinie 
mogłaby pełnić Europejska Agencja 
Obrony (EAO);

Or. fr

Poprawka 63
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym, 
właściwej ochrony wyników badań w 
dziedzinie obronności, a także uznaje, że 

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym,
zwłaszcza z myślą o rosnącym poziomie 
inwestycji w tej dziedzinie dokonywanych 
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należy zbadać jaką rolę w tej dziedzinie 
mogłaby pełnić Europejska Agencja 
Obrony (EAO);

przez gospodarki wschodzące, właściwej 
ochrony wyników badań w dziedzinie 
obronności, a także uznaje, że należy 
zbadać jaką rolę w tej dziedzinie mogłaby 
pełnić Europejska Agencja Obrony (EAO);

Or. en

Poprawka 64
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym poziomie technicznym, 
właściwej ochrony wyników badań w 
dziedzinie obronności, a także uznaje, że 
należy zbadać jaką rolę w tej dziedzinie 
mogłaby pełnić Europejska Agencja 
Obrony (EAO);

11. podkreśla konieczność zbadania 
możliwości współpracy i połączenia 
wysiłków w dziedzinie badań i innowacji 
na najwyższym i najbardziej aktualnym 
poziomie technicznym, właściwej ochrony 
wyników badań w dziedzinie obronności, a 
także uznaje, że należy zbadać jaką rolę w 
tej dziedzinie mogłaby pełnić Europejska 
Agencja Obrony (EAO);

Or. en

Poprawka 65
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 11 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że należy pogłębiać proces 
uzgadniania działań między państwami 
członkowskimi w celu wdrożenia 
długoterminowej europejskiej polityki 
bezpieczeństwa dostaw, zwłaszcza w 
dziedzinie surowców strategicznych 
poprzez analizę zagrożeń i potrzeb;

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

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina o znaczeniu synergii 
między badaniami cywilnymi i badaniami 
wojskowymi w dziedzinach 
charakteryzujących się wysoką wartością 
dodaną; podkreśla, że przy poszanowaniu 
zasadniczo cywilnego przeznaczenia 
niektórych projektów lub ich niezależnego 
wymiaru można by prowadzić badania w 
kierunku lepszego wykorzystania 
możliwości podwójnego ich zastosowania 
w ramach logiki dzielenia kosztów, 
ponieważ sektory te są siłami napędowymi 
wzrostu i zatrudnienia; podkreśla, że ta 
synergia mogłaby również urzeczywistnić 
się poprzez konsolidację europejskiej 
podaży sektora prywatnego w ramach 
handlu detalicznego;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. uważa, że europejska polityka 
przemysłowa w dziedzinie obrony powinna 
mieć na celu: optymalizację zdolności 
państw członkowskich poprzez 
koordynację rozwoju, rozmieszczenia i 
utrzymania wachlarza zdolności, 
instalacji, sprzętu, materiałów i usług, aby 
móc podejmować wszelkiego rodzaju 
misje, w tym te najbardziej wymagające; 
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wzmocnienie europejskiego przemysłu 
sektora obronności; wspieranie 
współpracy w dziedzinie badań i 
technologii oraz opracowywanie 
programów współpracy w dziedzinie 
sprzętu;

Or. fr

Poprawka 68
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. uważa, że niezbędne jest – ze względu 
na aspekt strategiczny – utrzymanie 
znaczącego poziomu wydatków 
publicznych przeznaczonych na 
zapewnienie stałej obserwacji rozwoju 
technologicznego, finansowanie 
pionierskich badań i projektów we 
wszystkich krajach o wysokich 
zdolnościach technologicznych, włączając 
w jego zakres technologie cywilne 
wykazujące potencjał w zakresie 
zastosowania ich do celów wojskowych;

Or. fr

Poprawka 69
Miloslav Ransdorf

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia odpowiedniej platformy w celu 
prowadzenia badań nad obronnością w 
sferze cywilnej, z pierwszeństwem 
technologii najwyższej jakości;
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Or. cs

Poprawka 70
Miloslav Ransdorf

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. wzywa państwa członkowskie, aby 
badania w zakresie technologii obronnych 
ukierunkowały także na likwidację 
skutków klęsk żywiołowych (w ciągu 
ostatnich 40 lat ilość klęsk żywiołowych 
wzrosła w Europie czterokrotnie);

Or. cs

Poprawka 71
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. jest przekonany, że dziedzina 
przestrzeni kosmicznej odgrywa 
zasadniczą rolę w sektorze obronności i 
bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie 
utrzymania innowacyjnego i 
zaawansowanego technologicznie
przemysłu;

12. jest przekonany, że dziedzina 
przestrzeni kosmicznej odgrywa 
zasadniczą rolę w sektorze obronności i 
bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie 
utrzymania najwyższej jakości tego 
innowacyjnego i technologicznie
niezawodnego przemysłu, aby zapewnić 
niezależność technologiczną Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 72
Dimitrios Droutsas
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Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. jest przekonany, że dziedzina 
przestrzeni kosmicznej odgrywa 
zasadniczą rolę w sektorze obronności i 
bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie 
utrzymania innowacyjnego i 
zaawansowanego technologicznie 
przemysłu;

12. jest przekonany, że dziedzina 
przestrzeni kosmicznej przyczynia się do 
autonomii strategicznej UE oraz do 
możliwości zdobycia autonomicznego 
dostępu dla państw członkowskich, jak i
odgrywa zasadniczą rolę w sektorze 
obronności i bezpieczeństwa; podkreśla
znaczenie utrzymania innowacyjnego i 
zaawansowanego technologicznie 
przemysłu;

Or. el

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

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. pochwala utworzenie europejskiego 
systemu nawigacji satelitarnej Galileo i 
Copernicus; podkreśla, że opracowanie 
takiego systemu będzie stanowić silny 
bodziec dla przemysłu kosmicznego, a 
także stanowi szansę na rozwój solidnej 
bazy przemysłowej oraz europejskiej 
technologii obronnej;

13. pochwala utworzenie europejskiego 
systemu nawigacji satelitarnej takiej jak
Galileo i Copernicus; podkreśla, że 
opracowanie takiego systemu będzie 
stanowić silny bodziec dla przemysłu 
kosmicznego, a także stanowi szansę na 
rozwój zasadniczego trzonu europejskiej
bazy przemysłowo-technologicznej sektora 
obronnego;

Or. fr

Poprawka 74
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. pochwala utworzenie europejskiego 13. pochwala utworzenie europejskich 
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systemu nawigacji satelitarnej Galileo i 
Copernicus; podkreśla, że opracowanie 
takiego systemu będzie stanowić silny 
bodziec dla przemysłu kosmicznego, a 
także stanowi szansę na rozwój solidnej 
bazy przemysłowej oraz europejskiej 
technologii obronnej;

systemów nawigacji satelitarnej takiej jak
Galileo i Copernicus; podkreśla, że 
opracowanie takich systemów będzie 
stanowić silny bodziec nie tylko dla 
przemysłu kosmicznego, ale także dla 
autonomii Europy i stanowi szansę na 
rozwój solidnej bazy przemysłowej oraz 
europejskiej technologii obronnej;

Or. en

Poprawka 75
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. pochwala utworzenie europejskiego 
systemu nawigacji satelitarnej Galileo i 
Copernicus; podkreśla, że opracowanie 
takiego systemu będzie stanowić silny 
bodziec dla przemysłu kosmicznego, a 
także stanowi szansę na rozwój solidnej 
bazy przemysłowej oraz europejskiej 
technologii obronnej;

13. pochwala utworzenie i rozwój
europejskich systemów nawigacji 
satelitarnej, takich jak EGNOS, Galileo i 
Copernicus; podkreśla, że opracowanie 
takich systemów będzie stanowić silny 
bodziec dla przemysłu kosmicznego, a 
także stanowi szansę na rozwój solidnej 
bazy przemysłowej oraz europejskiej 
technologii obronnej;

Or. en

Poprawka 76
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. zwraca uwagę, że zapobieganie 
wyścigowi zbrojeń w przestrzeni 
kosmicznej stanowi krytyczny problem 
będący zagrożeniem dla unijnych 
inwestycji w technologie kosmiczne oraz w 
infrastrukturę krytyczną i w związku z tym 
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wzywa UE do podjęcia odważniejszych 
kroków na rzecz ukończenia kodeksu 
postępowania dotyczącego działań w 
przestrzeni kosmicznej, mającego na celu 
wspieranie obowiązującego porozumienia 
międzynarodowego w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 77
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. podkreśla konieczność ochrony 
europejskiej infrastruktury kosmicznej 
poprzez ustanowienie procedur obserwacji 
i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) 
na poziomie europejskim;

Or. ro

Poprawka 78
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie, sektory 
przemysłu i Komisję do dopilnowania, by 
w dziedzinie informatyki używane części i 
programy informatyczne były 
produkowane w UE, przez co będą mniej 
podatne na ataki cybernetyczne;

14. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do dopilnowania, by w dziedzinie 
informatyki używane elementy i programy 
informatyczne były projektowane i
produkowane w UE zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi 
spełniającymi wymogi UE w dziedzinie 
odporności na ataki cybernetyczne;

Or. fr
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Poprawka 79
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie, sektory 
przemysłu i Komisję do dopilnowania, by 
w dziedzinie informatyki używane części i 
programy informatyczne były 
produkowane w UE, przez co będą mniej 
podatne na ataki cybernetyczne;

14. wzywa państwa członkowskie, sektory 
przemysłu i Komisję do dopilnowania, by 
w dziedzinie informatyki używane części i 
programy informatyczne były 
produkowane w UE lub w krajach 
partnerskich o uznanych podobnych lub 
lepszych zabezpieczeniach produktów, 
przez co będą mniej podatne na ataki 
cybernetyczne;

Or. en

Poprawka 80
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. przypomina, że era cyfrowa niesie z 
sobą coraz większe wyzwania w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury i 
technologii, podkreślając tym samym 
potrzebę ściślejszej współpracy i wymiany 
wiedzy eksperckiej między państwami 
członkowskimi z jednej strony, a także 
między Unią Europejską i jej kluczowymi 
partnerami z drugiej strony;

Or. en

Poprawka 81
Silvia-Adriana Ţicău
Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

14a. zwraca uwagę na znaczenie rozwoju 
europejskich norm w zakresie ICT i 
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ich
integracji w kontekście 
międzynarodowych norm;

Or. ro

Poprawka 82
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzajemnej współpracy w 
celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako integralnego 
aspektu sektora bezpieczeństwa i 
obronności;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzajemnej współpracy w 
celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako jednego z 
kluczowych elementów, które należy 
zatem szczególnie wspierać poprzez 
badania i innowacje w sektorze 
bezpieczeństwa i obronności;

Or. en

Poprawka 83
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzajemnej współpracy w 
celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako integralnego 
aspektu sektora bezpieczeństwa i 
obronności;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzajemnej współpracy w 
celu zagwarantowania, że bezpieczeństwo 
cybernetyczne jest priorytetem 
bezpieczeństwa i obronności;

Or. ro
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Poprawka 84
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzajemnej współpracy w 
celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako integralnego aspektu 
sektora bezpieczeństwa i obronności;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzajemnej współpracy w 
celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako integralnego aspektu 
krótko-, średnio- i długoterminowej 
strategii bezpieczeństwa i obronności;

Or. en

Poprawka 85
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, żeby skupiły krajowe 
strategie bezpieczeństwa cybernetycznego 
na ochronie systemów informacyjnych i 
związanych z nimi danych oraz żeby 
uznały ochronę tej krytycznej 
infrastruktury za część spoczywającego na 
każdym z nich obowiązku należytej 
staranności; wzywa państwa 
członkowskie, by przyjęły i wdrożyły 
strategie, wytyczne i instrumenty, które 
zapewniają dostatecznie pewne poziomy 
ochrony przed wyraźnie rozpoznawalnymi
poziomami zagrożeń, przy kosztach i 
obciążeniach związanych z ochroną 
proporcjonalnych do prawdopodobnej 
szkody dla zainteresowanych stron; wzywa 
państwa członkowskie, by podjęły 
odpowiednie działania w celu 
zobowiązania osób prawnych 
pozostających w ich jurysdykcji do 
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ochrony danych osobowych będących pod 
ich nadzorem;

Or. en

Poprawka 86
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do systematycznego 
uwzględniania zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa cybernetycznego w 
istniejących i przyszłych europejskich 
programach cywilnych lub wojskowych 
(Galileo, Copernicus, jednolita przestrzeń 
powietrzna/SESAR itp.);

Or. fr

Poprawka 87
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. uważa, że europejskie wyposażenie 
obronne musi być koniecznie 
wykorzystywane w optymalny sposób we 
wspólnych działaniach;

16. uważa, że zdolności obronne państw 
członkowskich muszą być koniecznie 
wykorzystywane w optymalny sposób we 
wspólnych działaniach;

Or. fr

Poprawka 88
Adam Gierek
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Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. dostrzega znaczenie interoperacyjności; 
podkreśla, że normalizacja będzie miała
pozytywny wpływ na konkurencyjność 
przemysłu obronnego i wydajność 
wyposażenia;

17. dostrzega znaczenie interoperacyjności; 
podkreśla, że normalizacja i unifikacja 
będą miały pozytywny wpływ na 
konkurencyjność przemysłu obronnego i 
wydajność wyposażenia; chodzi m.in. o 
normalizację i unifikację zarówno w 
dziedzinie amunicji, jak i środków 
technicznych użytkowania pojazdów 
transportowych i samolotów;

Or. pl

Poprawka 89
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. dostrzega znaczenie interoperacyjności; 
podkreśla, że normalizacja będzie miała 
pozytywny wpływ na konkurencyjność 
przemysłu obronnego i wydajność 
wyposażenia;

17. dostrzega znaczenie interoperacyjności; 
podkreśla, że normalizacja będzie miała 
pozytywny wpływ na konkurencyjność 
europejskiego przemysłu obronnego, 
wydajność wyposażenia, poziomy kosztów 
utrzymania i funkcjonowania;

Or. fr

Poprawka 90
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. podkreśla potrzebę regulacji na 
szczeblu unijnym kwestii sprzedaży, 
dostawy, transferu lub wywozu do krajów 
trzecich sprzętu lub oprogramowania, 
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którego pierwotnym przeznaczeniem jest 
monitorowanie lub przechwytywanie 
połączeń internetowych i telefonicznych w 
sieciach mobilnych lub stałych oraz 
przepisów dotyczących pomocy w 
instalowaniu, działaniu czy 
aktualizowaniu takiego sprzętu lub 
oprogramowania; podkreśla 
natychmiastową potrzebę dopilnowania, 
by europejskie przedsiębiorstwa nie 
wywoziły takich przedmiotów dwojakiego 
przeznaczenia do państw o ustrojach 
niedemokratycznych, autorytarnych i 
represyjnych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji Europejskiej w dziedzinie 
normalizacji, wzywa Radę Europejską do 
wzięcia ich pod uwagę i przedstawienia 
konkretnych propozycji w tym obszarze;

Or. fr

Poprawka 92
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. stoi na stanowisku, że przemysł 
obronny w UE musi być najbardziej 
innowacyjny na świecie zarówno pod 

skreślony
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względem wojskowym, jak i cywilnym;

Or. en

Poprawka 93
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. stoi na stanowisku, że przemysł 
obronny w UE musi być najbardziej 
innowacyjny na świecie zarówno pod 
względem wojskowym, jak i cywilnym;

18. stoi na stanowisku, że przemysł 
obronny w UE musi utrzymać wysoki 
poziom innowacyjności zarówno pod 
względem wojskowym, jak i cywilnym, 
aby odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia 
i wyzwania, którym państwa członkowskie 
i UE będą musiały stawić czoła w 
najbliższych latach, wykorzystując w tym 
celu najbardziej obiecujące zdobycze 
technologii opracowane czy to specjalnie 
dla potrzeb obronności, czy też do 
zastosowań cywilnych;

Or. fr

Poprawka 94
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. stoi na stanowisku, że przemysł 
obronny w UE musi być najbardziej 
innowacyjny na świecie zarówno pod 
względem wojskowym, jak i cywilnym;

18. stoi na stanowisku, że przemysł 
obronny w UE musi usilnie starać się być 
najbardziej innowacyjny na świecie 
zarówno pod względem wojskowym, jak i 
cywilnym poprzez stworzenie solidnej 
wspólnej bazy przemysłowo-obronnej 
opartej na wysokiej jakości badaniach i 
ściślejszej współpracy międzypaństwowej, 
a także większej przejrzystości;



PE519.493v01-00 46/47 AM\1002941PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 95
Miloslav Ransdorf

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18 a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania europejskiej bazy 
przemysłowo-technologicznej sektora 
obronnego do wzmocnienia 
samowystarczalności Unii Europejskiej w 
kluczowych obszarach infrastruktury;

Or. cs

Poprawka 96
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. bez zagłębiania się w kwestie 
legislacyjne proponuje Radzie 
Europejskiej, aby dać Unii Europejskiej 
niezbędne bodźce oraz określić kierunki i 
ogólne priorytety polityczne, które będą 
służyć poprawie bazy przemysłowo-
technologicznej sektora obronnego 
stanowiącej dla ludności i obywateli
europejskich, zjednoczonych we wspólnym 
przeznaczeniu, niezbędną gwarancję, że 
będą żyć w pokoju, podejmując 
jednocześnie wspólnie starania na rzecz 
stworzenia z Europy najlepszego na
świecie miejsca do życia i obrony 
wartości.

19. bez zagłębiania się w kwestie 
legislacyjne proponuje Radzie 
Europejskiej, aby dać Unii Europejskiej 
niezbędne bodźce oraz określić kierunki i 
ogólne priorytety polityczne, które będą 
służyć poprawie bazy przemysłowo-
technologicznej sektora obronnego 
stanowiącej dla ludności Europy, 
zjednoczonej we wspólnym przeznaczeniu, 
zasadniczą gwarancję, że będzie mogła żyć 
w pokoju, podejmując jednocześnie 
wspólne starania na rzecz wartości i 
miejsca Europy na świecie.

Or. fr

Poprawka 97
Adina-Ioana Vălean
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Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. bez zagłębiania się w kwestie 
legislacyjne proponuje Radzie 
Europejskiej, aby dać Unii Europejskiej 
niezbędne bodźce oraz określić kierunki i 
ogólne priorytety polityczne, które będą 
służyć poprawie bazy przemysłowo-
technologicznej sektora obronnego 
stanowiącej dla ludności i obywateli 
europejskich, zjednoczonych we wspólnym 
przeznaczeniu, niezbędną gwarancję, że 
będą żyć w pokoju, podejmując 
jednocześnie wspólnie starania na rzecz 
stworzenia z Europy najlepszego na 
świecie miejsca do życia i obrony wartości.

19. bez zagłębiania się w kwestie 
legislacyjne proponuje Radzie 
Europejskiej, aby dać Unii Europejskiej 
niezbędne bodźce oraz określić kierunki i 
ogólne priorytety polityczne, które będą 
służyć poprawie bazy przemysłowo-
technologicznej sektora obronnego 
stanowiącej dla obywateli Europy
niezbędną gwarancję pokoju, 
bezpieczeństwa i ochrony, podejmując 
jednocześnie wspólne starania na rzecz 
stworzenia z Europy najlepszego na 
świecie miejsca do życia, wspierania i 
obrony wartości.

Or. en


