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Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți prin valori și un 
destin comun, trebuie să promoveze 
obiectivele de la articolul 21 din tratatul 
de la Lisabona și să-și recunoască 
responsabilitatea strategică comună de a 
preveni conflictele și de a instaura și 
păstra pacea pe scena internațională, 
consolidând cooperarea europeană în 
vederea dezvoltării unor capabilități 
eficace la nivel mondial, bazate pe cele 
mai bune tehnologii existente, chiar și cele 
de avangardă;

Or. en

Amendamentul 2
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională; statele membre trebuie în 
special să consolideze cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării și
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nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

producerii unor capacități militare și de 
securitate performante, bazate pe cele mai 
avansate tehnologii;

Or. fr

Amendamentul 3
Miloslav Ransdorf

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a acționa pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în domeniul securității și 
apărării, pe baza celor mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

Or. cs

Amendamentul 4
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, o reacție europeană la 
provocările epocii ar fi superioară sumei 
reacțiilor naționale, și că europenii, uniți 
printr-un destin comun, trebuie să se 
protejeze și să recunoască împreună 
responsabilitatea lor strategică de a 
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bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

interveni pe scena internațională, 
consolidând cooperarea europeană în 
vederea dezvoltării celor mai bune 
capacități militare și de securitate la nivel 
mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

Or. fr

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică pentru pacea și stabilitatea 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

Or. ro

Amendamentul 6
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
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strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea asigurării, pe cât 
posibil, a autonomiei strategice, prin 
intermediul dezvoltării celor mai bune 
capacități militare și de securitate la nivel 
mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

Or. en

Amendamentul 7
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capacități militare și de securitate la 
nivel mondial, bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, chiar și cele de avangardă;

1. consideră că, într-o lume aflată în 
schimbare și în contextul unei crize fără 
precedent, europenii, uniți printr-un destin 
comun, trebuie să se protejeze și să 
recunoască împreună responsabilitatea lor 
strategică de a interveni pe scena 
internațională, consolidând cooperarea 
europeană în vederea dezvoltării celor mai 
bune capabilități unificate militare și de 
securitate la nivel mondial, bazate pe cele 
mai avansate tehnologii, chiar și cele de 
avangardă;

Or. en

Amendamentul 8
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că criza economică și 
financiară și reducerile bugetelor de 
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apărare din majoritatea statelor membre 
riscă să determine reduceri, involuții și 
întârzieri considerabile în programele 
aproape tuturor statelor membre, ceea ce 
va continua probabil să afecteze industria 
europeană de apărare și progresele 
științifice ale Uniunii în acest domeniu, și 
subliniază că această situație riscă să 
conducă la pierderea unor locuri de 
muncă pe termen mediu și scurt;

Or. fr

Amendamentul 9
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă convingerea că țările 
Uniunii nu vor putea afrunta provocările 
industriale în mod individual, în special în 
materie de apărare, și că reducerile 
bugetare și intensificarea concurenței 
internaționale impun Uniunii o serie de 
parteneriate, regrupări și distribuiri de 
sarcini; subliniază că, în absența 
cooperării, blocuri întregi de capacități 
industriale, de cunoștințe practice și de 
locuri de muncă riscă să dispară din 
Europa;

Or. fr

Amendamentul 10
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o transparență reciprocă mai 
mare în ceea ce privește planificarea 
apărării, astfel încât amenințările noi și în 
schimbare la adresa securității blocului să 
poată fi contracarate cu ajutorul celor 
mai recente produse și servicii, evitând 
prin aceasta suprapunerile și reducând 
costurile;

Or. en

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă faptul că datorită crizei 
cheltuielilor publice se înregistrează 
reduceri în bugetele pentru apărare, fiind 
afectate în special investițiile în cercetare 
și dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 12
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, pentru a avea o bază 
industrială și tehnologică de apărare 
europeană stabilă și competitivă, sunt 
necesare: autonomia evaluărilor și a 
deciziilor, libertate de acțiune, securitatea 
aprovizionării, accesul la tehnologii și 
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însușirea utilizării acestora;

Or. fr

Amendamentul 13
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, în pofida crizei și a 
reducerilor bugetare, cetățenii europeni 
revendică în continuare o Europă a 
apărării, percepută ca un factor al 
securității, eficacității și economiilor;

Or. fr

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că este important ca statele 
membre să realizeze o cooperare crescută 
în vederea utilizării mai eficiente a 
resurselor;

Or. ro

Amendamentul 15
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că dezvoltarea pieței 
europene a apărării și consolidarea bazei 
industriale și tehnologice a apărării 
europene (BITD-E) în sectorul 
armamentului trebuie să se înscrie printre 
prioritățile strategice ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 16
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută inițiativa președintelui Consiliului 
European, Herman Van Rompuy de a 
invita șefii de stat sau de guvern să 
definească orientările și prioritățile politice 
generale ale UE în materie de securitate și 
apărare;

2. salută inițiativa președintelui Consiliului 
European, Herman Van Rompuy de a 
invita șefii de stat sau de guvern să 
definească orientările, prioritățile politice 
generale și termenele UE în materie de 
securitate și apărare;

Or. en

Amendamentul 17
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că economia europeană în 
domeniul apărării se confruntă cu o serie 
de provocări, de la o scădere a cererii 
interne la declinul competitivității în 
raport cu economiile emergente, și că un 
model al pieței deschise va determina mai 
puține suprapuneri, economii de scală 
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mai extinse și o concurență sectorială 
crescută;

Or. en

Amendamentul 18
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște importanța industriilor 
europene de apărare pentru inovație și 
creștere, creând direct sau indirect 
aproximativ 400 000 de locuri de muncă 
în Uniune;

Or. en

Amendamentul 19
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 20
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele; susține pe 
deplin eforturile comisiei de aprofundare 
a pieței interne a apărării și securității, 
însoțită de un sprijin adecvat pentru 
IMM-uri, care au un rol important în 
inovare și în crearea de locuri de muncă, 
pe baza strategiei Europa 2020;

Or. el

Amendamentul 21
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele și să se 
investească într-o politică industrială 
sustenabilă integrată, bazată pe cercetare, 
inovare, creșterea eficienței resurselor, o 
strategie pentru materii prime, 
consolidarea IMM-urilor și dezvoltarea 
unor rețele regionale;

Or. en

Amendamentul 22
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele; pentru ca 
piața europeană a echipamentelor pentru 
apărare să fie competitivă la scară 
globală, certificarea și standardizarea 
trebuie realizate la nivel european;

Or. en

Amendamentul 23
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește cererea și oferta și că armonizarea 
normelor și standardelor va deschide 
piața internă unei concurențe crescute;

Or. en

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

3. consideră că trebuie promovat un 
demers ferm pentru a remedia 
fragmentarea pieței și a industriei apărării 
europene, favorizând consolidarea în ceea 
ce privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;
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Or. fr

Amendamentul 25
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că trebuie să se pună capăt 
fragmentării pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

3. consideră că trebuie limitată
fragmentarea pieței apărării în ceea ce 
privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele, și trebuie 
inițiat un proces de armonizare a acesteia;

Or. pl

Amendamentul 26
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că baza industrială și 
tehnologică de apărare europeană trebuie 
menținută și dezvoltată nu numai pentru 
că ea favorizează creșterea economică și 
creează mii de locuri de muncă de înaltă 
calificare dar și pentru că aceasta 
constituie un element-cheie pentru 
capacitatea Europei de a asigura 
securitatea cetățenilor săi și de a-și 
proteja valorile și interesele;

Or. ro

Amendamentul 27
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că utilizarea de standarde 
civilo-militare europene în domeniul 
apărării ar spori în mod semnificativ 
cooperarea și interoperabilitatea dintre 
armatele europene și ar îmbunătăți 
competitivitatea industriei europene în 
ceea ce privește tehnologiile emergente;

Or. ro

Amendamentul 28
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că piețele apărării trebuie să 
fie recunoscute ca specifice având în 
vedere normele de confidențialitate stricte 
la care sunt supuse și faptul că cererea vine 
aproape exclusiv din partea statelor și că 
oferta este limitată;

4. consideră că piețele apărării trebuie să 
fie recunoscute ca specifice având în 
vedere normele de confidențialitate stricte 
la care sunt supuse și faptul că cererea vine 
aproape exclusiv din partea statelor și că 
oferta este limitată; consideră că trebuie să 
se pună capăt fragmentării pieței apărării 
în ceea ce privește atât cererea, oferta și 
reglementarea, cât și normele;

Or. fr

Amendamentul 29
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că piețele apărării trebuie să 4. consideră că piețele apărării trebuie să 
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fie recunoscute ca specifice având în 
vedere normele de confidențialitate stricte 
la care sunt supuse și faptul că cererea vine 
aproape exclusiv din partea statelor și că 
oferta este limitată;

fie recunoscute ca specifice având în 
vedere normele de confidențialitate stricte 
la care sunt supuse, obligațiile legate de
controlul exporturilor și de combaterea 
proliferării și faptul că cererea vine 
aproape exclusiv din partea statelor și că 
oferta este limitată;

Or. fr

Amendamentul 30
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. afirmă că obiectivul Uniunii trebuie să 
fie constituirea unei baze industriale a 
apărării europene care să fie viabilă din 
punct de vedere economic și să se bazeze 
pe poli de excelență specializați și 
complementari, a căror distribuție să ia în 
considerare într-un mod echilibrat 
realitatea competențelor existente și a 
investițiilor realizate; 

Or. fr

Amendamentul 31
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște rolul important al IMM-
urilor în sectorul apărării și subliniază 
importanța acestora în dezvoltarea și 
promovarea unor capabilități specializate 
și a unor tehnologii de ultimă oră; 
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Or. en

Amendamentul 32
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că industria apărării are un 
caracter specific și pentru faptul că trebuie 
să facă față atât unor perioade lungi de 
dezvoltare, cu obligația de a menține în 
funcțiune sistemele pe parcursul a mai 
multe decenii, cât și costurilor 
considerabile și din ce în ce mai mari ale 
programelor, în contextul unei 
comercializări a produselor puternic 
controlată de guvernele statelor membre;

5. consideră că industria apărării are un 
caracter specific și pentru faptul că trebuie 
să facă față atât unor perioade lungi de 
dezvoltare, cu obligația de a menține în 
funcțiune sistemele pe parcursul a mai 
multe decenii, cât și costurilor 
considerabile și din ce în ce mai mari ale 
programelor, în contextul unei 
comercializări a produselor puternic 
controlată de guvernele statelor membre; în 
plus, 6 țări europene găzduiesc 
aproximativ 80% din echipamentele 
industriale europene de apărare; având în 
vedere scăderea bugetelor pentru apărare 
și etapele îndelungate de dezvoltare, ar 
trebui evidențiate avantajele achiziționării 
de echipamente disponibile în comerț;

Or. en

Amendamentul 33
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că industria apărării are un 
caracter specific și pentru faptul că trebuie 
să facă față atât unor perioade lungi de 
dezvoltare, cu obligația de a menține în 
funcțiune sistemele pe parcursul a mai 
multe decenii, cât și costurilor 

5. consideră că industria apărării are un 
caracter specific și pentru faptul că trebuie 
să facă față unor perioade lungi de 
dezvoltare, cu obligația de a menține în 
funcțiune sistemele pe parcursul a mai 
multe decenii, costurilor considerabile și 
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considerabile și din ce în ce mai mari ale 
programelor, în contextul unei 
comercializări a produselor puternic 
controlată de guvernele statelor membre;

din ce în ce mai mari ale programelor, și
unei comercializări a produselor puternic 
controlată de guvernele statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 34
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține dualitatea capacităților 
industriale ale securității și apărării, în 
special în domeniul spațial, marin și al 
aviației civile;

6. susține potențialul și încurajează dubla 
utilizare a capacităților industriale ale 
securității și apărării, în special în 
domeniul spațial, marin și al aviației civile;

Or. en

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține dualitatea capacităților 
industriale ale securității și apărării, în 
special în domeniul spațial, marin și al 
aviației civile;

6. ia act de caracterul dual al utilizării 
capacităților industriale ale securității și 
apărării, în special în domeniul spațial, 
marin și al aviației civile;

Or. en

Amendamentul 36
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean



AM\1002941RO.doc 19/47 PE519.493v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține dualitatea capacităților 
industriale ale securității și apărării, în 
special în domeniul spațial, marin și al 
aviației civile;

6. susține dualitatea capacităților 
industriale ale securității și apărării, în 
special în domeniul spațial, maritim, 
aeronautic și al telecomunicațiilor;

Or. fr

Amendamentul 37
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Consiliul European să susțină baza 
industrială și tehnologică de apărare, care 
prezintă caracteristici specifice ale 
anumitor echipamente pentru care este 
important să se mențină o autonomie 
strategică și o suveranitate operațională, 
precum și recunoașterea industriilor care 
intervin în sectorul apărării, conferindu-
le un statut special, de exemplu cel de 
operator economic european de apărare;

7. invită Consiliul European să susțină baza 
industrială și tehnologică de apărare, care 
prezintă caracteristici specifice necesare 
pentru producția de echipamente fiabile, 
eficace și de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 38
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Consiliul European să susțină
baza industrială și tehnologică de apărare, 

7. invită Consiliul European recunoască că
baza industrială și tehnologică de apărare 
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care prezintă caracteristici specifice ale 
anumitor echipamente pentru care este 
important să se mențină o autonomie 
strategică și o suveranitate operațională, 
precum și recunoașterea industriilor care 
intervin în sectorul apărării, conferindu-
le un statut special, de exemplu cel de 
operator economic european de apărare;

europeană este esențială pentru a menține
o autonomie strategică în Europa;

Or. fr

Amendamentul 39
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Acordurile de la 
Lancaster House și în special Tratatul de 
cooperare în domeniul apărării și 
securității între Republica Franceză și 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord, semnate la 2 noiembrie 2010;

Or. fr

Amendamentul 40
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. încurajează Consiliul European să 
susțină BITDE prin toate mijloacele și în 
primul rând să-și definească mai bine 
perimetrul, în special prin constituenți, 
conferindu-le un statut special, și anume 
cel de operator economic de apărare în 
Europa (OEAE);
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Or. fr

Amendamentul 41
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. susține că acești OEAE ar trebui 
stabiliți în funcție de valoarea adăugată 
pe care o aduc în mod real în Europa, atât 
din punct de vedere tehnologic, cât și 
socioeconomic; consideră că doar acești 
operatori economici de apărare în Europa 
ar trebui să beneficieze de programe 
europene;

Or. fr

Amendamentul 42
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că operatorii economici de 
apărare europeni care beneficiază de 
programe europene ar trebui să respecte 
criterii cu privire la locul de muncă, la 
structurile decizionale și de producție de 
pe teritoriul european, elaborate pentru 
protecția acestora, precum și cu privire la 
cunoștințele științifice și tehnologice;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 43
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că operatorii economici de 
apărare europeni care beneficiază de 
programe europene ar trebui să respecte 
criterii cu privire la locul de muncă, la 
structurile decizionale și de producție de pe 
teritoriul european, elaborate pentru 
protecția acestora, precum și cu privire la 
cunoștințele științifice și tehnologice;

8. consideră că conceptul de operatori 
economici de apărare în Europa ar trebui 
să respecte criterii cu privire la angajări, la 
expertiza științifică și tehnologică, la 
structurile decizionale și de producție de pe 
teritoriul european, elaborate pentru 
protecția acestora;

Or. fr

Amendamentul 44
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că operatorii economici de 
apărare europeni care beneficiază de 
programe europene ar trebui să respecte 
criterii cu privire la locul de muncă, la 
structurile decizionale și de producție de pe 
teritoriul european, elaborate pentru 
protecția acestora, precum și cu privire la 
cunoștințele științifice și tehnologice;

8. consideră că operatorii economici de 
apărare europeni care beneficiază de 
programe europene ar trebui să respecte 
criterii rezonabile cu privire la locul de 
muncă, la structurile decizionale și de 
producție de pe teritoriul european, 
elaborate pentru protecția acestora, precum
și cu privire la cunoștințele științifice și 
tehnologice;

Or. en

Amendamentul 45
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că europenii trebuie să 
relanseze mari programe structurante, 
bazându-se mai mult pe Agenția 
Europeană pentru Apărare, care este 
insuficient utilizată și dotată; consideră că 
este esențial să se tragă concluziile care se 
impun din operațiunile comune recente, 
care au demonstrat o serie de atuuri, dar 
și de deficiențe, de exemplu în materie de 
transport strategic și tactic sau de 
observare aeriană (în special vehicule 
aeriene fără pilot) și spațială;

Or. fr

Amendamentul 46
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită statele membre să-și dezvolte 
bazele industriale și tehnologice de 
apărare și centrele de excelență pe baza 
tehnologiilor esențiale, combinate cu 
mecanisme de management al 
întreprinderilor eficace pe teritoriul 
Uniunii Europene, creând astfel o mai 
mare interdependență între ele;

Or. fr

Amendamentul 47
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră, ținând seama de 
experiențele trecute, că partajul 
activităților de dezvoltare și producție din 
cadrul programelor de armament conduse 
în cooperare trebuie organizate conform 
unui principiu strict de eficacitate 
industrială și de performanță economică, 
pentru a evita suprapunerea eforturilor și 
derive în materie de costuri;

Or. fr

Amendamentul 48
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită statele membre și Comisia 
Europeană să limiteze la maximum 
obstacolele reglementare superflue, să 
amelioreze dialogul între întreprinderile 
de apărare și să favorizeze raționalizarea 
acestora, pentru a permite achiziționarea 
unor echipamente mai adaptate la 
exigențele acestora în ceea ce privește 
performanțele și costurile;

Or. fr

Amendamentul 49
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. consideră că problematica industriei 
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europene de apărare nu poate fi limitată 
la constituirea unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare, și că trebuie 
creată posibilitatea apelării la mecanisme 
de politică publică care să garanteze 
dezvoltarea tehnologiilor esențiale de 
apărare, permițând, în acest sector, 
derogări de la regulile pieței și de la 
normele de concurență stabilite de 
Uniune;

Or. fr

Amendamentul 50
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. subliniază că, în acest domeniu, 
securitatea aprovizionării este primordială 
în caz de criză, în special pentru 
tehnologiile esențiale din această 
industrie;

Or. fr

Amendamentul 51
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește importanța cercetării și a 
inovării în sectorul apărării și al securității 
și subliniază, de asemenea, importanța 
programului de cercetare Orizont 2020;

9. reamintește importanța cercetării și a 
inovării în sectorul apărării și al securității 
și subliniază, de asemenea, importanța 
programului de cercetare Orizont 2020; 
consideră că, având în vedere faptul că 
cercetarea în domeniul inovării pentru 
industria apărării are un pronunțat 
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caracter confidențial, este indispensabil 
ca aceste obiective să fie finanțate 
conform aceleiași modalități ca și cea 
adoptate pentru JRC în cadrul acestui 
program de cercetare; prin urmare, 
trebuie creat, în cadrul JRC, un institut de 
apărare și securitate europeană;

Or. pl

Amendamentul 52
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește importanța cercetării și a 
inovării în sectorul apărării și al securității 
și subliniază, de asemenea, importanța 
programului de cercetare Orizont 2020;

9. reamintește importanța cercetării și a 
inovării în sectorul apărării și al securității 
și subliniază, de asemenea, importanța 
programului de cercetare Orizont 2020 și 
în special a celei de-a șaptea provocări 
societale, dedicate „societăților sigure -
protejarea libertății și a securității 
Europei și a cetățenilor săi”;

Or. en

Amendamentul 53
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește importanța cercetării și a 
inovării în sectorul apărării și al securității 
și subliniază, de asemenea, importanța 
programului de cercetare Orizont 2020;

9. reamintește importanța cercetării și a 
inovării în sectorul apărării și al securității 
și necesitatea imperioasă de a intensifica 
cooperarea multinațională între statele 
membre și agențiile lor de sector; 
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Or. en

Amendamentul 54
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. sistemele de radar de recunoaștere, 
inclusiv cele prin satelit, precum și armele 
de precizie și crearea unui scut 
antirachetă ar trebui să facă parte dintre 
prioritățile în materie de tehnologii de 
apărare inovatoare;

Or. pl

Amendamentul 55
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește că miniștrii europeni ai 
apărării au aprobat, în noiembrie 2007, 
criterii colective cu scopul de a crește cu 
2% cheltuielile de apărare destinate C&D 
și de a aduce astfel cota acestor cheltuieli 
la 20% din bugetul decis în cadrul 
cooperării europene din sectorul apărării;

Or. fr

Amendamentul 56
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că industria de apărare este 
principalul vector al utilizării 
tehnologiilor avansate, într-un stadiu 
ulterior, în scopuri comerciale;

Or. en

Amendamentul 57
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. susține eforturile depuse de Comisie și 
de Agenția Europeană de Apărare (AEA) 
pentru asigurarea, în cadrul cooperării, a 
faptului că rezultatele cercetării în 
contextul programului Orizont 2020 vor 
servi, de asemenea, cercetărilor legate de 
inovare în domeniul apărării, precum și 
pentru optimizarea sinergiilor civilo-
militare; solicită, de asemenea, examinarea 
modalităților de utilizare a finanțărilor 
publice și private prin crearea de 
întreprinderi comune în conformitate cu 
articolul 187 din TFUE;

10. susține eforturile depuse de Comisie și 
de Agenția Europeană de Apărare (AEA) 
pentru optimizarea sinergiilor între actorii 
naționali; solicită, de asemenea, 
examinarea modalităților de utilizare a 
finanțărilor naționale public - privat prin 
crearea de întreprinderi comune;

Or. en

Amendamentul 58
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. susține eforturile depuse de Comisie și 10. susține eforturile depuse de Grupul 
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de Agenția Europeană de Apărare (AEA) 
pentru asigurarea, în cadrul cooperării, a 
faptului că rezultatele cercetării în 
contextul programului Orizont 2020 vor 
servi, de asemenea, cercetărilor legate de 
inovare în domeniul apărării, precum și 
pentru optimizarea sinergiilor civilo-
militare; solicită, de asemenea, examinarea 
modalităților de utilizare a finanțărilor 
publice și private prin crearea de 
întreprinderi comune în conformitate cu 
articolul 187 din TFUE;

operațional pentru apărare (Comisia 
Europeană, SEAE și AEA) pentru 
asigurarea, în cadrul cooperării, a faptului 
că rezultatele cercetării în contextul 
programului Orizont 2020 vor servi, de 
asemenea, cercetărilor legate de inovare în 
domeniul apărării, precum și pentru 
optimizarea sinergiilor civilo-militare; 
solicită, de asemenea, examinarea 
modalităților de utilizare a finanțărilor 
publice și private prin crearea de 
întreprinderi comune în conformitate cu 
articolul 187 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 59
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. susține eforturile depuse de Comisie și 
de Agenția Europeană de Apărare (AEA) 
pentru asigurarea, în cadrul cooperării, a
faptului că rezultatele cercetării în 
contextul programului Orizont 2020 vor 
servi, de asemenea, cercetărilor legate de 
inovare în domeniul apărării, precum și 
pentru optimizarea sinergiilor civilo-
militare; solicită, de asemenea, examinarea 
modalităților de utilizare a finanțărilor 
publice și private prin crearea de 
întreprinderi comune în conformitate cu 
articolul 187 din TFUE;

10. susține eforturile depuse de Comisie și 
de Agenția Europeană de Apărare (AEA) 
pentru asigurarea faptului că rezultatele 
cercetării în contextul programului Orizont 
2020 vor servi, de asemenea, cercetărilor 
legate de inovare în domeniul apărării, 
precum și pentru optimizarea sinergiilor 
civilo-militare; solicită, de asemenea, 
examinarea modalităților de utilizare a 
finanțărilor publice și private prin crearea 
de întreprinderi comune în conformitate cu 
articolul 187 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 60
Jean-Pierre Audy
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Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. amintește că articolul 179 din TFUE 
impune Uniunii să susțină toate 
cercetările considerate necesare în 
virtutea tratatului;

Or. fr

Amendamentul 61
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja 
rezultatele cercetării în domeniul apărării și 
consideră că este necesar să se examineze 
rolul pe care l-ar putea avea AEA în acest 
domeniu;

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja 
rezultatele cercetării în domeniul apărării și 
consideră că este necesar să se examineze 
rolul pe care l-ar putea avea AEA în acest 
domeniu; subliniază, de asemenea, 
necesitatea unei consolidări calitative a 
cooperării europene în industria apărării, 
atât în materie de armonizare a nevoilor, 
cât și de elaborarea și gestionarea 
programelor; consideră că AEA trebuie să 
fie capabilă să faciliteze, devreme în 
amont, viitoarele cooperări tehnologice și 
industriale între partenerii Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 62
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja 
rezultatele cercetării în domeniul apărării și 
consideră că este necesar să se examineze 
rolul pe care l-ar putea avea AEA în acest 
domeniu;

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja în 
mod eficace, în cadrul unei politici de 
proprietate intelectuală comună, 
rezultatele cercetării în domeniul apărării și 
consideră că este necesar să se examineze 
rolul pe care l-ar putea avea AEA în acest 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 63
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja 
rezultatele cercetării în domeniul apărării și 
consideră că este necesar să se examineze 
rolul pe care l-ar putea avea AEA în acest 
domeniu;

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic, în special în 
vederea creșterii investițiilor în acest 
domeniu din partea economiilor 
emergente, și de a proteja rezultatele 
cercetării în domeniul apărării și consideră 
că este necesar să se examineze rolul pe 
care l-ar putea avea AEA în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 64
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt nivel tehnic și de a proteja 
rezultatele cercetării în domeniul apărării și 
consideră că este necesar să se examineze 
rolul pe care l-ar putea avea AEA în acest 
domeniu;

11. subliniază necesitatea de a explora 
posibilitățile de cooperare și de punere în 
comun în domeniile cercetării și inovării la 
cel mai înalt și recent nivel tehnic și de a 
proteja rezultatele cercetării în domeniul 
apărării și consideră că este necesar să se 
examineze rolul pe care l-ar putea avea 
AEA în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 65
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 11 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că trebuie consolidată 
concertarea între statele membre pentru a 
realiza o politică europeană de securitate 
a apărării pe termen lung, în special în 
domeniul materialelor strategice, prin 
intermediul unei analize a riscurilor și 
nevoilor;

Or. fr

Amendamentul 66
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește importanța sinergiei 
între cercetarea civilă și cercetarea 
militară în domeniilor cu o valoare 
adăugată ridicată; subliniază că, 
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respectând orientarea cu precădere civilă 
a anumitor proiecte și caracterul lor 
suveran, ar putea fi căutată o modalitate 
mai bună de exploatare a dualității, într-o 
logică a reciprocizării costurilor, întrucât 
aceste sectoare au potențial în ceea ce 
privește creșterea și ocuparea forței de 
muncă; subliniază că această sinergie s-
ar putea, de asemenea, concretiza printr-o 
consolidare a ofertei private europene în 
privința oportunităților comerciale;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră o politică industrială 
europeană în materie de apărare ar trebui 
să aibă drept obiective: optimizarea 
capacităților statelor membre, 
coordonând dezvoltarea, desfășurarea și 
întreținerea unui set de capacități, 
instalații, echipamente, materiale și 
servicii, pentru a îndeplini toate tipurile 
de misiuni, inclusiv cele mai dificile; 
consolidarea industriei de apărare 
europene; promovarea cooperării în 
materie de cercetare și tehnologie și 
dezvoltarea unor programe de cooperare 
în materie de echipamente;

Or. fr

Amendamentul 68
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

11a. consideră că este necesară, ca 
exigență strategică, menținerea unui 
volum substanțial al creditelor publice 
destinate asigurării unei monitorizări 
tehnologice permanente, finanțării 
studiilor în amonte și dezvoltării în țările 
de mare capacitate tehnologică, inclusiv 
în domeniul tehnologiilor civile care ar 
putea fi folosite și în scopuri militare;

Or. fr

Amendamentul 69
Miloslav Ransdorf

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. invită statele membre să creeze o 
platformă adecvată pentru a orienta 
cercetarea din domeniul apărării spre 
sfera civilă, privilegind aplicațiile 
tehnologiilor de vârf;

Or. cs

Amendamentul 70
Miloslav Ransdorf

Proiect de aviz
Punctul 11 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. invită statele membre să orienteze 
cercetarea din domeniul apărării și spre 
reacția la catastrofele naturale (în 
decursul ultimilor patruzeci de ani, 
numărul de catastrofe naturale din 
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Europa a crescut de patru ori);

Or. cs

Amendamentul 71
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. este convins că domeniul spațiului are 
un rol primordial în sectorul apărării și al 
securității; subliniază importanța menținerii 
unei industrii inovatoare și de vârf din 
punct de vedere tehnologic;

12. este convins că domeniul spațial are un 
rol primordial în sectorul apărării și al 
securității; subliniază importanța menținerii 
excelenței acestei industrii inovatoare și 
performante din punct de vedere
tehnologic pentru a asigura independența 
tehnologică a Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 72
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. este convins că domeniul spațiului are 
un rol primordial în sectorul apărării și al 
securității; subliniază importanța menținerii 
unei industrii inovatoare și de vârf din 
punct de vedere tehnologic;

12. este convins că domeniul spațiului 
contribuie la autonomia strategică a UE 
și la autonomia accesului statelor membre 
la acesta, având un rol primordial în 
sectorul apărării și al securității; subliniază 
importanța menținerii unei industrii 
inovatoare și de vârf din punct de vedere 
tehnologic;

Or. el

Amendamentul 73
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean
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Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută crearea unui sistem european de 
navigație prin satelit precum Galileo și 
Copernicus; subliniază faptul că 
dezvoltarea unui astfel de sistem va oferi 
un impuls semnificativ industriei spațiale, 
reprezentând totodată o oportunitate pentru 
dezvoltarea unei baze industriale 
puternice, precum și a unei tehnologii de 
apărare europene;

13. salută crearea unui sistem european de 
navigație satelitară precum Galileo și
Copernicus; subliniază faptul că 
dezvoltarea unui astfel de sistem va oferi 
un impuls semnificativ industriei spațiale, 
reprezentând totodată o oportunitate pentru 
dezvoltarea unui bloc fundamental al 
bazei industriale și tehnologice a apărării 
europene;

Or. fr

Amendamentul 74
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută crearea unui sistem european de 
navigație prin satelit precum Galileo și 
Copernicus; subliniază faptul că 
dezvoltarea unui astfel de sistem va oferi 
un impuls semnificativ industriei spațiale, 
reprezentând totodată o oportunitate pentru 
dezvoltarea unei baze industriale puternice, 
precum și a unei tehnologii de apărare 
europene;

13. salută crearea unui sistem european de 
navigație prin satelit precum Galileo și 
Copernicus; subliniază faptul că 
dezvoltarea unui astfel de sistem va oferi 
un impuls semnificativ nu numai industriei 
spațiale, ci și autonomiei Europei, 
reprezentând totodată o oportunitate pentru 
dezvoltarea unei baze industriale puternice, 
precum și a unei tehnologii de apărare 
europene;

Or. en

Amendamentul 75
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 13
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Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută crearea unui sistem european de 
navigație prin satelit precum Galileo și 
Copernicus; subliniază faptul că 
dezvoltarea unui astfel de sistem va oferi 
un impuls semnificativ industriei spațiale, 
reprezentând totodată o oportunitate pentru 
dezvoltarea unei baze industriale puternice, 
precum și a unei tehnologii de apărare 
europene;

13. salută crearea și dezvoltarea unui 
sistem european de navigație prin satelit 
precum EGNOS, Galileo și Copernicus; 
subliniază faptul că dezvoltarea unui astfel 
de sistem va oferi un impuls semnificativ 
industriei spațiale, reprezentând totodată o 
oportunitate pentru dezvoltarea unei baze 
industriale puternice, precum și a unei 
tehnologii de apărare europene;

Or. en

Amendamentul 76
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază că prevenirea unei curse a 
înarmării în spațiul cosmic este un 
element critic, care amenință investițiile 
UE în tehnologiile spațiale și 
infrastructura esențială și solicită, prin 
urmare, UE să ia măsuri mai ferme 
pentru a finaliza un cod de conduită 
pentru activitățile din spațiul cosmic, care 
să urmărească promovarea unui acord 
internațional cu valoare obligatorie 
privind această chestiune; 

Or. en

Amendamentul 77
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază necesitatea protejării 
infrastructurii spațiale europene prin 
crearea capabilităților de supraveghere și 
urmărire a spațiului (SST) la nivel 
european;

Or. ro

Amendamentul 78
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. solicită statelor membre, industriilor și 
Comisiei să se asigure că instrumentele 
utilizate în domeniul informaticii și 
programele informatice sunt produse în 
UE, pentru a reduce vulnerabilitatea 
acestora în fața atacurilor cibernetice;

14. solicită statelor membre și Comisiei să
se asigure că componentele utilizate în 
domeniul informaticii și programele 
informatice sunt concepute și produse în 
UE conform unor specificații care 
corespund exigențelor UE în materie de 
rezistență la atacuri cibernetice;

Or. fr

Amendamentul 79
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. solicită statelor membre, industriilor și 
Comisiei să se asigure că instrumentele 
utilizate în domeniul informaticii și 
programele informatice sunt produse în 
UE, pentru a reduce vulnerabilitatea 
acestora în fața atacurilor cibernetice;

14. solicită statelor membre, industriilor și 
Comisiei să se asigure că instrumentele 
utilizate în domeniul informaticii și 
programele informatice sunt produse în UE 
sau în țările partenere care prezintă 
garanții similare sau mai puternice pentru 
produse, pentru a reduce vulnerabilitatea 
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acestora în fața atacurilor cibernetice;

Or. en

Amendamentul 80
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. reamintește că Era digitală aduce cu 
sine preocupări crescute legate de 
siguranța și securitatea infrastructurii și 
tehnologiei, subliniind în consecință 
necesitatea unei cooperări și a unor 
schimburi mai intense de cunoștințe 
practice între statele membre, pe de o 
parte, și între Uniunea Europeană și 
partenerii săi cheie, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 81
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. atrage atenția asupra importanței 
dezvoltării standardelor europene în 
domeniul ICT și a cyber-security și a 
integrării acestora în contextul 
standardelor internaționale;

Or. ro

Amendamentul 82
Evžen Tošenovský
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Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică face parte integrantă din 
sectorul securității și al apărării;

15. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică este un element esențial, care 
ar trebui, în consecință, promovat cu 
precădere prin cercetarea și inovarea din 
sectorul securității și al apărării;

Or. en

Amendamentul 83
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică face parte integrantă din 
sectorul securității și al apărării;

15. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică este o prioritate a securității și 
al apărării;

Or. ro

Amendamentul 84
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică face parte integrantă din 
sectorul securității și al apărării;

15. solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru a se asigura că securitatea 
cibernetică face parte integrantă din 
strategia de securitate și apărare pe 
termen scurt, mediu și lung;

Or. en
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Amendamentul 85
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. solicită statelor membre să își axeze 
strategiile naționale de securitate 
informatică asupra protecției sistemelor 
de informații și a datelor conexe și să 
considere protecția acestei infrastructuri 
critice ca făcând parte din obligația lor 
corespunzătoare de diligență; îndeamnă 
statele membre să adopte și să pună în 
aplicare strategii, orientări și instrumente 
care asigură niveluri rezonabile de 
protecție împotriva unor niveluri de 
amenințare identificabile în mod 
rezonabil, cu costuri și sarcini ale 
protecției proporționale cu eventualul 
prejudiciu adus părților vizate; solicită 
statelor membre să facă demersurile 
corespunzătoare pentru a obliga 
persoanele juridice de pe teritoriul lor să 
protejeze datele cu caracter personal 
aflate în grija lor;

Or. en

Amendamentul 86
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. solicită Comisiei și statelor membre 
să ia în considerare în mod sistematic 
mizele securității cibernetice în 
programele europene civile sau militare 
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existente sau viitoare (Galileo, 
COPERNICUS, Cerul unic/SESAR etc..);

Or. fr

Amendamentul 87
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. consideră că este necesar ca 
instrumentele europene de apărare să 
poată fi utilizate în mod optim în cadrul 
unor acțiuni comune;

16. consideră că este necesar ca 
capacitățile de apărare ale statelor membre
să poată fi utilizate în mod optim în cadrul 
unor acțiuni comune;

Or. fr

Amendamentul 88
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. observă importanța interoperabilității; 
subliniază faptul că standardizarea va avea
rezultate pozitive pentru competitivitatea 
industriei apărării și pentru eficiența 
instrumentelor;

17. observă importanța interoperabilității; 
subliniază faptul că standardizarea și 
uniformizarea vor avea rezultate pozitive 
pentru competitivitatea industriei apărării 
și pentru eficiența instrumentelor; este 
vorba, printre altele, de standardizarea și 
uniformizarea munițiilor, dar și a 
mijloacelor tehnice de exploatare a 
vehiculelor de transport și a avioanelor;

Or. pl

Amendamentul 89
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek
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Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. observă importanța interoperabilității; 
subliniază faptul că standardizarea va avea 
rezultate pozitive pentru competitivitatea 
industriei apărării și pentru eficiența 
instrumentelor;

17. observă importanța interoperabilității; 
subliniază faptul că standardizarea va avea 
rezultate pozitive pentru competitivitatea 
industriei apărării europene, pentru 
eficiența instrumentelor pentru nivelurile 
costurilor de întreținere și ale 
operațiunilor;

Or. fr

Amendamentul 90
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. subliniază nevoia reglementării la 
nivelul UE a vânzării, furnizării, 
transferului sau exportului către țări terțe 
a echipamentelor sau a programelor 
informatice care vizează în principal 
monitorizarea sau interceptarea 
comunicațiilor pe internet sau a 
comunicațiilor telefonice din rețelele fixe 
sau mobile, precum și acordarea de 
asistență pentru instalarea, exploatarea 
sau actualizarea unor astfel de 
echipamente sau programe informatice; 
subliniază nevoia urgentă de a împiedica 
întreprinderile europene să exporte astfel 
de produse cu dublă utilizare regimurilor 
nedemocratice, autoritare și represive;

Or. en
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Amendamentul 91
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 17 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. salută de propunerile Comisiei 
Europene în materie de standardizare și 
solicită Consiliului European să ia act de 
acestea și să facă propuneri concrete în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 92
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. consideră că industria apărării din UE 
trebuie să fie cea mai inovatoare la nivel 
mondial, atât din punct de vedere militar, 
cât și civil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 93
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. consideră că industria apărării din UE 
trebuie să fie cea mai inovatoare la nivel 
mondial, atât din punct de vedere militar, 
cât și civil;

18. consideră că industria apărării din UE 
trebuie să mențină un nivel ridicat al 
inovării, atât din punct de vedere militar, 
cât și civil pentru răspunde tuturor 
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amenințărilor și provocărilor cu care se 
vor confrunta UE și statele membre în 
următorii ani, bazându-se pentru aceasta 
pe evoluțiile tehnologice cele mai 
promițătoare dezvoltate pentru apărare 
sau pentru aplicații civile;

Or. fr

Amendamentul 94
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. consideră că industria apărării din UE 
trebuie să fie cea mai inovatoare la nivel 
mondial, atât din punct de vedere militar, 
cât și civil;

18. consideră că industria apărării din UE 
trebuie să urmărească să fie cea mai 
inovatoare la nivel mondial, atât din punct 
de vedere militar, cât și civil, creând o 
bază industrială comună solidă 
industrială și de apărare, clădită pe o 
cercetare de înalt nivel și pe o cooperare 
și o transparență interstatală mai bună;

Or. en

Amendamentul 95
Miloslav Ransdorf

Proiect de aviz
Punctul 18 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

18a. invită statele membre să utilizeze 
baza industrială și tehnologică de apărare  
pentru a consolida autosuficiența Uniunii 
Europene în sectoarele cheie ale 
infrastructurii;

Or. cs
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Amendamentul 96
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. propune Consiliului European, fără a 
interveni în chestiunile de ordin legislativ, 
să ofere Uniunii Europene impulsurile 
necesare și să definească orientările și 
prioritățile politice generale pentru 
consolidarea bazei industriale și 
tehnologice de apărare europeană 
(EDTIB), care va constitui un element 
necesar pentru a oferi popoarelor și 
cetățenilor europeni, uniți printr-un destin 
comun, siguranța că vor trăi în pace și își 
vor proteja valorile, păstrând, totodată, 
împreună, poziția de lider a Europei la 
nivel mondial.

19. propune Consiliului European, fără a 
interveni în chestiunile de ordin legislativ, 
să ofere Uniunii Europene impulsurile
necesare și să definească orientările și 
prioritățile politice generale pentru 
consolidarea bazei industriale și 
tehnologice de apărare europeană 
(EDTIB), acesta fiind un element esențial
pentru a garanta popoarelor și cetățenilor 
europeni, uniți printr-un destin comun, că 
pot trăi în pace, asumându-și totodată, 
împreună, valorile și poziția Europei la 
nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 97
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 19

Proiectul de aviz Amendamentul

19. propune Consiliului European, fără a 
interveni în chestiunile de ordin legislativ, 
să ofere Uniunii Europene impulsurile 
necesare și să definească orientările și 
prioritățile politice generale pentru 
consolidarea bazei industriale și 
tehnologice de apărare europeană 
(EDTIB), care va constitui un element 
necesar pentru a oferi popoarelor și
cetățenilor europeni, uniți printr-un destin 
comun, siguranța că vor trăi în pace și își 
vor proteja valorile, păstrând, totodată, 
împreună, poziția de lider a Europei la 
nivel mondial.

19. propune Consiliului European, fără a 
interveni în chestiunile de ordin legislativ, 
să ofere Uniunii Europene impulsurile
necesare și să definească orientările și 
prioritățile politice generale pentru 
consolidarea bazei industriale și 
tehnologice de apărare europeană 
(EDTIB), care va constitui un element 
necesar pentru a oferi cetățenilor europeni, 
garanția păcii, siguranței și securității, 
asigurând împreună o poziție cât mai 
importantă a Europei la nivel mondial, 
care să le permită să trăiască conform 
valorilor lor, să le susțină și să le 
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promoveze.
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