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Predlog spremembe 1
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili
najboljše vojaške in varnostne
zmogljivosti na svetu, na podlagi
najnaprednejših tehnologij, tudi tistih, ki 
jih danes še ne poznamo dobro;

1. meni, da morajo Evropejci, ki jih družijo 
skupne vrednote in usoda, v tem 
spreminjajočem se svetu in spričo doslej 
največje krize spodbujati cilje iz člena 21 
Lizbonske pogodbe in tudi skupaj prevzeti 
strateško odgovornost za preprečevanje 
konfliktov ter vzpostavljanje in ohranjanje 
miru na mednarodni ravni, tako da 
okrepijo evropsko sodelovanje z namenom, 
da bi razvili učinkovite zmogljivosti na 
podlagi najboljših razpoložljivih
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili
najboljše vojaške in varnostne zmogljivosti 
na svetu, na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi skupaj prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni; države članice morajo zlasti krepiti
evropsko sodelovanje z namenom, da bi 
razvili in proizvedli konkurenčne vojaške 
in varnostne zmogljivosti na podlagi 
najnaprednejših tehnologij;
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Miloslav Ransdorf

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše vojaške in varnostne 
zmogljivosti na svetu, na podlagi 
najnaprednejših tehnologij, tudi tistih, ki 
jih danes še ne poznamo dobro;

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi skupaj prevzeti strateško 
odgovornost za delovanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje na področjih varnosti in 
obrambe na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

Or. cs

Predlog spremembe 4
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše vojaške in varnostne zmogljivosti 
na svetu, na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

1. meni, da bi bil v tem spreminjajočem se
svetu in spričo doslej največje krize 
evropski odziv na izzive časa boljši od 
skupka nacionalnih odzivov, zato se
morajo Evropejci, ki jih druži skupna 
usoda, zaščititi in tudi skupaj prevzeti 
strateško odgovornost za ukrepanje na 
mednarodni ravni, tako da okrepijo 
evropsko sodelovanje z namenom, da bi 
razvili najboljše vojaške in varnostne 
zmogljivosti na svetu, na podlagi 
najnaprednejših tehnologij, tudi tistih, ki 
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jih danes še ne poznamo dobro;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše vojaške in varnostne zmogljivosti 
na svetu, na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi skupaj prevzeti strateško 
odgovornost za mir in stabilnost na 
mednarodni ravni, tako da okrepijo 
evropsko sodelovanje z namenom, da bi 
razvili najboljše vojaške in varnostne 
zmogljivosti na svetu, na podlagi 
najnaprednejših tehnologij, tudi tistih, ki 
jih danes še ne poznamo dobro;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše vojaške in varnostne
zmogljivosti na svetu, na podlagi 
najnaprednejših tehnologij, tudi tistih, ki 

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi skupaj prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi v največji 
možni meri zagotovili strateško 
avtonomijo, in sicer z razvojem najboljših 
vojaških in varnostnih zmogljivosti na 
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jih danes še ne poznamo dobro; svetu na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

Or. en

Predlog spremembe 7
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše vojaške in varnostne zmogljivosti 
na svetu, na podlagi najnaprednejših 
tehnologij, tudi tistih, ki jih danes še ne 
poznamo dobro;

1. meni, da se morajo Evropejci, ki jih 
druži skupna usoda, v tem spreminjajočem 
se svetu in spričo doslej največje krize 
zaščititi in tudi skupaj prevzeti strateško 
odgovornost za ukrepanje na mednarodni 
ravni, tako da okrepijo evropsko 
sodelovanje z namenom, da bi razvili 
najboljše združene vojaške in varnostne 
zmogljivosti na svetu, na podlagi 
najnaprednejših tehnologij, tudi tistih, ki 
jih danes še ne poznamo dobro;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da bi lahko zaradi 
gospodarske in finančne krize ter 
zmanjševanja proračunov za obrambo v 
večini držav članic prišlo do precejšnjega 
krčenja, nazadovanja ali zamud v 
programih skoraj vseh držav članic, kar 
bo verjetno še naprej vplivalo na evropsko 
obrambno industrijo in znanstveni 
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napredek Unije na tem področju, ter 
poudarja, da bi tak položaj lahko 
povzročil srednje- in dolgoročno izgubo 
delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je prepričan, da države članice Unije 
vsaka zase ne bodo kos industrijskim 
izzivom, zlasti na področju obrambe, ter 
da mora Unija zaradi proračunskih 
omejitev in krepitve mednarodne 
konkurence zagotoviti sklepanje 
partnerstev, povezovanje v skupine in 
delitev nalog; poudarja, da v primeru 
nesodelovanja tvegamo, da bodo iz Evrope 
izginili celi sklopi industrijskih 
zmogljivosti, znanja in izkušenj ter 
delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k večji vzajemni preglednosti 
pri načrtovanju obrambe, da bi lahko 
nove in spreminjajoče se grožnje za 
varnost bloka obravnavali z uporabo 
najnovejših proizvodov in storitev, s čimer 
bi se izognili podvajanju in zmanjšali 
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stroške;

Or. en

Predlog spremembe 11
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje dejstvo, da se zaradi krize 
javna poraba, zabeležena v proračunih za 
obrambo, zmanjšuje, kar zadeva zlasti 
naložbe v raziskave in razvoj;

Or. ro

Predlog spremembe 12
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da so za trajno in konkurenčno 
industrijsko in tehnološko bazo evropske 
obrambe potrebni avtonomnost presoje in 
odločanja, svoboda delovanja, zanesljivost 
oskrbe ter dostop do tehnologij in njihovo 
obvladovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. se zaveda, da evropski državljani kljub 
krizi in zmanjševanju proračunov še 
naprej zahtevajo „Evropo obrambe“, ki se 
dojema kot dejavnik varnosti, 
učinkovitosti in ekonomičnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da morajo države članice 
okrepiti sodelovanje, da bi zagotovile 
učinkovitejšo uporabo virov;

Or. ro

Predlog spremembe 15
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da je treba razvoj evropskega 
obrambnega trga ter utrditev
industrijske in tehnološke baze evropske 
obrambe (EDTIB) v
sektorju oboroževanja uvrstiti med 
strateške prednosti Unije;

Or. fr
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Predlog spremembe 16
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. čestita predsedniku Evropskega sveta 
Hermanu Van Rompuyu za njegovo 
pobudo, da povabi predsednike držav in 
vlad, naj opredelijo splošne politične 
usmeritve in prednostne naloge EU na 
področju varnosti in obrambe;

2. čestita predsedniku Evropskega sveta 
Hermanu Van Rompuyu za njegovo 
pobudo, da povabi predsednike držav in 
vlad, naj opredelijo splošne politične 
usmeritve in prednostne naloge ter roke
EU na področju varnosti in obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 17
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bo pristop odprtega trga 
v času, ko se evropsko obrambno 
gospodarstvo srečuje z več izzivi – od vse 
manjšega domačega povpraševanja do 
upadanja konkurenčnosti v primerjavi z 
gospodarstvi v vzponu – prinesel manj 
podvajanja, širše ekonomije obsega in 
večjo industrijsko konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ivo Belet

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava pomen evropske obrambne 
industrije za inovacije in rast, saj 
neposredno in posredno ustvarja približno 
400 000 delovnih mest v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 19
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne 
ureditve kot tudi glede standardov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 20
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov;

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov; v celoti podpira 
prizadevanja Komisije za poglobitev 
notranjega trga obrambe in varnosti 
skupaj z ustrezno podporo malim in 
srednjim podjetjem (MSP), ki igrajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
inovativnosti in ustvarjanju novih 
delovnih mest, in sicer na podlagi 
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strategije „Evropa 2020“;

Or. el

Predlog spremembe 21
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov;

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov, ter da je treba 
vlagati v celostno in trajnostno 
industrijsko politiko, ki bo temeljila na 
raziskavah, inovacijah, povečevanju 
učinkovitosti rabe virov, strategiji za 
surovine, krepitvi malih in srednjih 
podjetij (MSP) ter razvoju regionalnih 
mrež;

Or. en

Predlog spremembe 22
Ivo Belet

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov;

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov; meni, da je 
treba, če naj bo evropski trg obrambne 
opreme konkurenčen v svetovnem merilu, 
zagotoviti certifikacijo in standardizacijo 
na evropski ravni;

Or. en



AM\1002941SL.doc 13/46 PE519.493v01-00

SL

Predlog spremembe 23
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne 
ureditve kot tudi glede standardov;

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg glede povpraševanja
in ponudbe, ter da bi uskladitev pravnih 
ureditev in standardov odprla notranji trg 
za večjo konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 24
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov;

3. meni, da je prišel čas, da se spodbudi 
prostovoljno ukrepanje zoper drobljenje 
evropskega obrambnega trga in evropske 
obrambne industrije, in sicer s podporo 
njeni utrditvi tako glede povpraševanja, 
ponudbe in pravne ureditve kot tudi glede 
standardov;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je prišel čas, da se preneha 
drobiti obrambni trg tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov;

3. meni, da je prišel čas, da se omeji 
drobljenje obrambnega trga tako glede 
povpraševanja, ponudbe in pravne ureditve 
kot tudi glede standardov, ter da je treba 
začeti proces za njegovo uskladitev;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba industrijsko in 
tehnološko bazo evropske obrambe 
vzdrževati in razvijati, in sicer ne le zaradi 
spodbujanja gospodarske rasti in 
ustvarjanja novih visokokvalificiranih 
delovnih mest, temveč tudi zato, ker je ta 
baza eden ključnih dejavnikov, ki Evropi 
omogočajo, da zagotavlja varnost svojih 
državljanov ter ohranja svoje vrednote in 
interese;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da bi bilo mogoče z uporabo 
evropskih civilno-vojaških standardov na 
področju obrambe bistveno povečati 
sodelovanje in interoperabilnost med 



AM\1002941SL.doc 15/46 PE519.493v01-00

SL

evropskimi vojskami, s čimer bi povečali 
konkurenčnost evropske industrije, kar 
zadeva nastajajoče tehnologije;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba priznati posebnost 
trgov na področju obrambe, kjer nastopa 
povpraševanje skoraj izključno na strani 
države, ponudba je omejena, hkrati pa na 
njih veljajo načela visoke zaupnosti;

4. meni, da je treba priznati posebnost 
trgov na področju obrambe, kjer nastopa 
povpraševanje skoraj izključno na strani 
države, ponudba je omejena, hkrati pa na 
njih veljajo načela visoke zaupnosti; meni, 
da je prišel čas, da se preneha drobiti 
obrambni trg tako glede povpraševanja, 
ponudbe in pravne ureditve kot tudi glede 
standardov;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba priznati posebnost 
trgov na področju obrambe, kjer nastopa 
povpraševanje skoraj izključno na strani 
države, ponudba je omejena, hkrati pa na
njih veljajo načela visoke zaupnosti;

4. meni, da je treba priznati posebnost 
trgov na področju obrambe, kjer nastopa 
povpraševanje skoraj izključno na strani 
države, ponudba je omejena, upoštevati je 
treba obveznosti v zvezi z nadzorom izvoza 
in bojem proti širjenju zadevnih izdelkov,
hkrati pa na teh trgih veljajo načela visoke 
zaupnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da si mora Unija kot cilj 
zastaviti izoblikovanje gospodarsko 
rentabilne industrijske baze evropske 
obrambe, ki bo temeljila na 
specializiranih in dopolnjujočih se 
grozdih odličnosti ter bo porazdeljena 
tako, da se bo uravnoteženo upoštevalo 
dejansko stanje obstoječih zmogljivosti in 
izvedenih naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava pomembno vlogo MSP v 
obrambnem sektorju ter poudarja njihov 
pomen pri razvoju in spodbujanju 
specializiranih zmogljivosti in 
najsodobnejših tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ivo Belet

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je tudi obrambna industrija zelo 
posebna, saj se sooča z dolgimi razvojnimi 
časi, pri čemer mora hkrati zagotavljati 
večdesetletno delovanje sistemov, ter z 
visokimi in še naraščajočimi stroški 
programov, trženje proizvodov pa vlade 
držav članic močno nadzorujejo;

5. meni, da je tudi obrambna industrija zelo 
posebna, saj se sooča z dolgimi razvojnimi 
časi, pri čemer mora hkrati zagotavljati 
večdesetletno delovanje sistemov, ter z 
visokimi in še naraščajočimi stroški 
programov, trženje proizvodov pa vlade 
držav članic močno nadzorujejo; poudarja, 
da je poleg tega 80 % evropske obrambne 
industrije skoncentriranih v šestih 
evropskih državah; meni, da bi bilo treba 
ob upoštevanju zmanjševanja proračunov 
za obrambo in dolgih razvojnih faz 
izpostaviti prednosti serijskega naročanja;

Or. en

Predlog spremembe 33
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je tudi obrambna industrija zelo 
posebna, saj se sooča z dolgimi razvojnimi 
časi, pri čemer mora hkrati zagotavljati 
večdesetletno delovanje sistemov, ter z 
visokimi in še naraščajočimi stroški 
programov, trženje proizvodov pa vlade 
držav članic močno nadzorujejo;

5. meni, da je tudi obrambna industrija zelo 
posebna, saj se sooča z dolgimi razvojnimi 
časi, pri čemer mora hkrati zagotavljati 
večdesetletno delovanje sistemov z 
visokimi in še naraščajočimi stroški 
programov, nazadnje pa trženje 
proizvodov vlade držav članic še močno 
nadzorujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira dvojno naravo varnostnih in 
obrambnih industrijskih zmogljivosti, zlasti 
na področju raziskovanja vesolja, 
pomorstva in civilnega letalstva;

6. podpira potencial in spodbuja dvojno 
naravo varnostnih in obrambnih 
industrijskih zmogljivosti, zlasti na 
področju raziskovanja vesolja, pomorstva 
in civilnega letalstva;

Or. en

Predlog spremembe 35
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira dvojno naravo varnostnih in 
obrambnih industrijskih zmogljivosti, zlasti 
na področju raziskovanja vesolja, 
pomorstva in civilnega letalstva;

6. je seznanjen z dvojno naravo varnostnih 
in obrambnih industrijskih zmogljivosti, 
zlasti na področju raziskovanja vesolja, 
pomorstva in civilnega letalstva;

Or. en

Predlog spremembe 36
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira dvojno naravo varnostnih in 
obrambnih industrijskih zmogljivosti, zlasti 
na področju raziskovanja vesolja, 
pomorstva in civilnega letalstva;

6. podpira dvojno naravo varnostnih in 
obrambnih industrijskih zmogljivosti, zlasti 
na področju raziskovanja vesolja, 
pomorstva, letalstva in telekomunikacij;

Or. fr
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Predlog spremembe 37
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropski svet, naj podpre 
industrijsko in tehnološko bazo obrambe, 
ki je specifične narave zaradi določene
opreme, v zvezi s katero je treba ohraniti 
strateško avtonomnost in operativno 
suverenost, ter naj prizna poseben položaj 
podjetij, ki delujejo v obrambnem 
sektorju, na primer z dodelitvijo statusa 
evropskega gospodarskega subjekta na 
področju obrambe;

7. poziva Evropski svet, naj podpre 
industrijsko in tehnološko bazo obrambe, 
ki je potrebna za izdelavo zanesljive, 
učinkovite in visokokakovostne opreme;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropski svet, naj podpre 
industrijsko in tehnološko bazo obrambe,
ki je specifične narave zaradi določene 
opreme, v zvezi s katero je treba ohraniti 
strateško avtonomnost in operativno 
suverenost, ter naj prizna poseben položaj 
podjetij, ki delujejo v obrambnem 
sektorju, na primer z dodelitvijo statusa 
evropskega gospodarskega subjekta na 
področju obrambe;

7. poziva Evropski svet, naj prizna, da je 
industrijska in tehnološka baza evropske
obrambe (EDTIB) bistvena za to, da se v 
Evropi ohrani strateška avtonomnost;

Or. fr
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Predlog spremembe 39
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporazumov iz Lancaster 
Housa in zlasti pogodbe o sodelovanju na 
področju obrambe in varnosti, ki sta jo 
2. novembra 2010 podpisali Francoska 
republika in Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. spodbuja Evropski svet, naj z vsemi 
sredstvi podpre EDTIB in naj v ta namen 
predvsem bolje opredeli obseg zadevne 
baze, zlasti z vidika subjektov, vključenih 
vanjo, ki naj jim podeli poseben status, to 
je status gospodarskih subjektov na 
področju obrambe v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da bi bilo treba zadevne 
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gospodarske subjekte na področju 
obrambe določiti glede na dodano 
vrednost, ki jo dejansko zagotavljajo v 
Evropi, in sicer s tehnološkega in 
socialno-ekonomskega vidika; zato meni, 
da bi morali le tako določenim 
gospodarskim subjektom omogočiti 
sodelovanje v evropskih programih;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi evropski gospodarski 
subjekti na področju obrambe, ki bi lahko 
sodelovali v evropskih programih, morali 
spoštovati določena merila glede 
zaposlovanja, kraja odločanja in 
proizvodnje na evropskem ozemlju, kar bi 
jim omogočalo določeno zaščito, pa tudi 
merila glede znanstvene in tehnološke 
ustreznosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 43
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi evropski gospodarski 
subjekti na področju obrambe, ki bi lahko 
sodelovali v evropskih programih, morali
spoštovati določena merila glede 

8. meni, da bi moral koncept gospodarskih 
subjektov na področju obrambe v Evropi
spoštovati določena merila glede 
zaposlovanja, znanstvene in tehnološke 
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zaposlovanja, kraja odločanja in 
proizvodnje na evropskem ozemlju, kar bi 
jim omogočalo določeno zaščito, pa tudi 
merila glede znanstvene in tehnološke 
ustreznosti;

ustreznosti ter kraja odločanja in 
proizvodnje na evropskem ozemlju, kar bi 
jim omogočalo določeno zaščito;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi evropski gospodarski 
subjekti na področju obrambe, ki bi lahko 
sodelovali v evropskih programih, morali 
spoštovati določena merila glede 
zaposlovanja, kraja odločanja in 
proizvodnje na evropskem ozemlju, kar bi 
jim omogočalo določeno zaščito, pa tudi 
merila glede znanstvene in tehnološke 
ustreznosti;

8. meni, da bi evropski gospodarski 
subjekti na področju obrambe, ki bi lahko 
sodelovali v evropskih programih, morali 
spoštovati določena razumna merila glede 
zaposlovanja, kraja odločanja in 
proizvodnje na evropskem ozemlju, kar bi 
jim omogočalo določeno zaščito, pa tudi 
merila glede znanstvene in tehnološke 
ustreznosti;

Or. en

Predlog spremembe 45
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da bi morali Evropejci znova 
zagnati velike strukturne programe in se 
ob tem bolj opreti na Evropsko obrambno 
agencijo, ki ni dovolj izkoriščena in 
finančno podprta; meni, da je bistveno, da 
se upoštevajo spoznanja, pridobljena med 
nedavnimi skupnimi operacijami, med 
katerimi so se poleg prednosti pokazale 
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tudi pomanjkljivosti, na primer na 
področju strateškega in taktičnega 
prevoza ter opazovanja iz zraka (zlasti z 
brezpilotnimi letali) in iz vesolja;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj razvijejo 
svoje industrijske in tehnološke baze 
obrambe ter centre odličnosti, ki naj 
temeljijo na ključnih tehnologijah v 
povezavi z učinkovitimi mehanizmi 
podjetniškega upravljanja na ozemlju 
Evropske unije, s čimer bi razvile večjo 
medsebojno odvisnost;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. na podlagi preteklih izkušenj meni, da 
mora biti skupno izvajanje razvojnih in 
proizvodnih dejavnosti v programih 
oboroževanja, ki se izvajajo na podlagi 
sodelovanja, organizirano po strogem 
načelu industrijske in gospodarske 
učinkovitosti, da bi tako preprečili 
podvajanje dela in višanje stroškov;

Or. fr
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Predlog spremembe 48
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj čim bolj omejijo odvečne 
regulativne ovire, izboljšajo dialog med 
obrambnimi podjetji in spodbudijo 
njihovo racionalizacijo, da bi tako 
omogočili nakup opreme, najbolje 
prilagojene njihovim zahtevam z vidika 
zmogljivosti in stroškov;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. meni, da problematike evropske 
obrambne industrije ni mogoče omejiti le 
na izoblikovanje evropskega trga 
obrambne opreme, zato bi bilo treba 
omogočiti javnopolitične mehanizme za 
zagotavljanje razvoja ključnih obrambnih 
tehnologij, tako da bi v tem sektorju 
dopustili odstopanja od tržnih pravil in 
pravil konkurence, ki jih postavlja Unija;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poudarja, da je na tem področju v 
primeru krize zanesljivost dobave 
bistvenega pomena, zlasti za ključne 
tehnologije v tej industriji;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v 
obrambnem in varnostnem sektorju ter 
poudarja velik pomen raziskovalnega 
programa Obzorje 2020;

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v 
obrambnem in varnostnem sektorju ter 
poudarja velik pomen raziskovalnega 
programa Obzorje 2020; meni, da se zdi ob 
upoštevanju visoke zaupnosti raziskav na 
področju inovacij za obrambno industrijo 
neizogibno, da se ti cilji financirajo na 
enak način, kot se uporablja v Skupnem 
raziskovalnem središču (JRC) v okviru 
tega raziskovalnega programa; meni, da 
je zato treba v okviru Skupnega 
raziskovalnega središča predvideti 
ustanovitev instituta za evropsko obrambo 
in varnost;

Or. pl

Predlog spremembe 52
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v 
obrambnem in varnostnem sektorju ter 
poudarja velik pomen raziskovalnega 
programa Obzorje 2020;

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v 
obrambnem in varnostnem sektorju ter 
poudarja velik pomen raziskovalnega 
programa Obzorje 2020, še zlasti sedmega 
družbenega izziva, usmerjenega v varno 
družbo oziroma varovanje svobode in 
varnosti Evrope in njenih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v 
obrambnem in varnostnem sektorju ter 
poudarja velik pomen raziskovalnega 
programa Obzorje 2020;

9. opozarja na pomen raziskav in inovacij v 
obrambnem in varnostnem sektorju ter 
poudarja, da je treba nujno povečati 
večnacionalno sodelovanje med državami 
članicami in njihovimi agencijami na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 54
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da bi bilo treba radarske sisteme 
prepoznavanja, vključno s satelitskimi, pa 
tudi ostrostrelsko orožje in izoblikovanje 
evropskega protiraketnega ščita uvrstiti 
med prednostne naloge na področju 
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inovativnih obrambnih tehnologij;

Or. pl

Predlog spremembe 55
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da so se evropski ministri za 
obrambo novembra 2007 dogovorili o 
skupnih primerjalnih merilih, da bi 
porabo za raziskave in tehnologije na 
področju obrambe povečali na 2 % 
skupnih izdatkov za obrambo, porabo za 
raziskave in razvoj na področju obrambe, 
ki potekajo prek evropskega sodelovanja, 
pa na 20 %;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da je obrambna industrija 
glavno gonilo za napredne tehnologije, ki 
se nato v poznejši fazi uporabljajo v 
komercialne namene;

Or. en

Predlog spremembe 57
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. podpira prizadevanja Komisije in 
Evropske obrambne agencije (EDA), da bi 
v okviru sodelovanja zagotovile, da se 
bodo rezultati raziskav v okviru programa 
Obzorje 2020 lahko uporabljali tudi v 
raziskavah za razvoj inovacij na področju 
obrambe, in da bi izboljšali civilno-
vojaške sinergije; poziva tudi, naj se 
preučijo možnosti uporabe javno-
zasebnega financiranja prek ustanovitve 
skupnih podjetij v skladu s členom 187 
PDEU;

10. podpira prizadevanja Komisije in 
Evropske obrambne agencije (EDA), da bi 
v okviru sodelovanja izboljšali sinergije
med nacionalnimi akterji; poziva tudi, naj 
se preučijo možnosti uporabe
nacionalnega javno-zasebnega 
financiranja prek ustanovitve skupnih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 58
Ivo Belet

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. podpira prizadevanja Komisije in 
Evropske obrambne agencije (EDA), da bi 
v okviru sodelovanja zagotovile, da se 
bodo rezultati raziskav v okviru programa 
Obzorje 2020 lahko uporabljali tudi v 
raziskavah za razvoj inovacij na področju 
obrambe, in da bi izboljšali civilno-vojaške 
sinergije; poziva tudi, naj se preučijo 
možnosti uporabe javno-zasebnega 
financiranja prek ustanovitve skupnih 
podjetij v skladu s členom 187 PDEU;

10. podpira prizadevanja projektne 
skupine za obrambo (Evropske komisije, 
Evropske službe za zunanje delovanje in 
Evropske obrambne agencije), da bi v 
okviru sodelovanja zagotovila, da se bodo 
rezultati raziskav v okviru programa 
Obzorje 2020 lahko uporabljali tudi v 
raziskavah za razvoj inovacij na področju 
obrambe, in da bi izboljšali civilno-vojaške 
sinergije; poziva tudi, naj se preučijo 
možnosti uporabe javno-zasebnega 
financiranja prek ustanovitve skupnih 
podjetij v skladu s členom 187 PDEU;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. podpira prizadevanja Komisije in 
Evropske obrambne agencije (EDA), da bi
v okviru sodelovanja zagotovile, da se 
bodo rezultati raziskav v okviru programa 
Obzorje 2020 lahko uporabljali tudi v 
raziskavah za razvoj inovacij na področju 
obrambe, in da bi izboljšali civilno-vojaške 
sinergije; poziva tudi, naj se preučijo 
možnosti uporabe javno-zasebnega 
financiranja prek ustanovitve skupnih 
podjetij v skladu s členom 187 PDEU;

10. podpira prizadevanja Komisije in 
Evropske obrambne agencije (EDA), da bi 
zagotovile, da se bodo rezultati raziskav v 
okviru programa Obzorje 2020 lahko 
uporabljali tudi v raziskavah za razvoj 
inovacij na področju obrambe, in da bi 
izboljšali civilno-vojaške sinergije; poziva 
tudi, naj se preučijo možnosti uporabe 
javno-zasebnega financiranja prek 
ustanovitve skupnih podjetij v skladu s 
členom 187 PDEU;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. opozarja, da mora na podlagi 
člena 179 PDEU Unija podpirati vse 
raziskovalne dejavnosti, ki so potrebne na 
podlagi Pogodb;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 11



PE519.493v01-00 30/46 AM\1002941SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni ter dobro zaščititi 
rezultate raziskav na področju obrambe, ter 
meni, da je potrebno premisliti o morebitni 
vlogi EDA na tem področju;

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni ter dobro zaščititi 
rezultate raziskav na področju obrambe, ter 
meni, da je treba premisliti o morebitni 
vlogi EDA na tem področju; hkrati 
poudarja potrebo po krepitvi kakovosti 
evropskega sodelovanja v obrambni 
industriji, in sicer tako pri usklajevanju 
potreb kot tudi pri pripravi in upravljanju 
programov; meni, da mora imeti EDA 
možnost, da veliko vnaprej poenostavi 
prihodnje oblike tehnološkega in 
industrijskega sodelovanja med partnerji 
iz Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni ter dobro zaščititi 
rezultate raziskav na področju obrambe, ter 
meni, da je potrebno premisliti o morebitni 
vlogi EDA na tem področju;

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni ter v okviru skupne 
politike intelektualne lastnine učinkovito
zaščititi rezultate raziskav na področju 
obrambe, ter meni, da je treba premisliti o 
morebitni vlogi EDA na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 63
Adina-Ioana Vălean
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Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni ter dobro zaščititi 
rezultate raziskav na področju obrambe, ter 
meni, da je potrebno premisliti o morebitni 
vlogi EDA na tem področju;

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni, zlasti glede na vse
večje naložbe gospodarstev v vzponu na to 
področje, ter dobro zaščititi rezultate 
raziskav na področju obrambe, ter meni, da 
je treba premisliti o morebitni vlogi EDA 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 64
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji tehnični ravni ter dobro zaščititi 
rezultate raziskav na področju obrambe, ter 
meni, da je potrebno premisliti o morebitni 
vlogi EDA na tem področju;

11. poudarja, da je treba preučiti možnosti 
sodelovanja in vzajemne podpore na 
področju raziskovanja in inovacij na 
najvišji in najnovejši tehnični ravni ter 
dobro zaščititi rezultate raziskav na 
področju obrambe, ter meni, da je potrebno 
premisliti o morebitni vlogi EDA na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 65
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 11 – pododstavek 1 (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je treba okrepiti usklajevanje 
med državami članicami, da bi omogočili 
izvajanje dolgoročne evropske politike za 
zanesljivost dobave, zlasti na področju 
strateških materialov prek analize tveganj 
in potreb;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. opozarja na velik pomen sinergij med 
civilnimi in vojaškimi raziskavami na 
področjih z veliko dodano vrednostjo; 
poudarja, da bi bilo mogoče – čeprav je 
treba upoštevati večinoma civilno 
poslanstvo ali suverenost nekaterih 
projektov – raziskati, kako bi lahko 
zadevno dvojno naravo bolje izkoristili, da 
bi tako porazdelili stroške, saj so ti sektorji 
nosilci rasti in zaposlovanja; poudarja, da 
bi bilo mogoče to sinergijo uresničiti tudi 
z utrditvijo zasebne evropske ponudbe s 
poslovnimi priložnostmi;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. meni, da bi si morala evropska 
industrijska politika na področju obrambe 
za cilj zastaviti optimizacijo zmogljivosti 
držav članic z uskladitvijo razvoja, 
razporeditve in vzdrževanja palete 
zmogljivosti, instalacij, opreme, materiala 
in storitev, da bi tako zagotavljali cel 
nabor nalog, tudi najzahtevnejših, ter si 
hkrati prizadevati za krepitev evropske 
obrambne industrije, spodbujanje 
sodelovanja na področju raziskav in 
tehnologije ter za razvoj programov
sodelovanja na področju opreme;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. meni, da je treba zaradi strateškega 
pomena vzdrževati precejšnjo raven 
javnih sredstev za zagotavljanje stalnega 
spremljanja tehnologije ter financiranja 
vnaprejšnjih študij in razvoja v vseh 
državah z velikimi tehnološkimi 
zmogljivostmi, tudi na področju civilnih 
tehnologij s potencialno vojaško uporabo;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Miloslav Ransdorf

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj 
izoblikujejo ustrezno platformo, prek 
katere bi raziskave s področja obrambe 
usmerile v civilno sfero in ob tem 
spodbujale aplikacije za najsodobnejše 
tehnologije;

Or. cs

Predlog spremembe 70
Miloslav Ransdorf

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poziva države članice, naj raziskave s 
področja obrambe usmerijo tudi v 
obvladovanje naravnih nesreč (v zadnjih 
štiridesetih letih se je število naravnih 
nesreč v Evropi povečalo za štirikrat);

Or. cs

Predlog spremembe 71
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. je prepričan, da ima vesolje ključno 
vlogo v obrambnem in varnostnem 
sektorju; poudarja, da je pomembno 
ohranjati inovativnost in tehnološko
naprednost industrije;

12. je prepričan, da ima vesolje ključno 
vlogo v obrambnem in varnostnem 
sektorju; poudarja, da je pomembno 
ohranjati odličnost te inovativne in 
tehnološko zmogljive industrije, da bi tako 
zagotovili tehnološko neodvisnost 
Evropske unije;



AM\1002941SL.doc 35/46 PE519.493v01-00

SL

Or. fr

Predlog spremembe 72
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. je prepričan, da ima vesolje ključno 
vlogo v obrambnem in varnostnem 
sektorju; poudarja, da je pomembno 
ohranjati inovativnost in tehnološko 
naprednost industrije;

12. je prepričan, da področje vesolja 
prispeva k strateški avtonomiji EU in 
možnosti, da države članice tja avtonomno 
dostopajo, hkrati pa ima tudi ključno 
vlogo v obrambnem in varnostnem 
sektorju; poudarja, da je pomembno 
ohranjati inovativnost in tehnološko 
naprednost industrije;

Or. el

Predlog spremembe 73
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja oblikovanje evropskih 
satelitskih sistemov, kot sta Galileo in 
Copernicus; poudarja, da bi razvoj 
takšnega sistema dal velik zagon vesoljski 
industriji ter predstavlja dobro priložnost 
za razvoj močne industrijske baze in
evropske obrambne tehnologije;

13. pozdravlja oblikovanje evropskih 
satelitskih sistemov, kot sta Galileo in 
Copernicus; poudarja, da bo razvoj 
takšnega sistema dal velik zagon vesoljski 
industriji ter predstavlja dobro priložnost 
za razvoj ključnega sklopa industrijske in 
tehnološke baze evropske obrambe;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Adina-Ioana Vălean
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Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja oblikovanje evropskih 
satelitskih sistemov, kot sta Galileo in 
Copernicus; poudarja, da bi razvoj 
takšnega sistema dal velik zagon vesoljski 
industriji ter predstavlja dobro priložnost 
za razvoj močne industrijske baze in 
evropske obrambne tehnologije;

13. pozdravlja oblikovanje evropskih 
satelitskih sistemov, kot sta Galileo in 
Copernicus; poudarja, da bo razvoj 
takšnega sistema dal velik zagon ne le
vesoljski industriji, temveč tudi avtonomiji 
Evrope ter da predstavlja dobro priložnost 
za razvoj močne industrijske baze in 
evropske obrambne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 75
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja oblikovanje evropskih 
satelitskih sistemov, kot sta Galileo in 
Copernicus; poudarja, da bi razvoj 
takšnega sistema dal velik zagon vesoljski 
industriji ter predstavlja dobro priložnost 
za razvoj močne industrijske baze in 
evropske obrambne tehnologije;

13. pozdravlja oblikovanje in razvoj
evropskih satelitskih sistemov, kot so 
EGNOS, Galileo in Copernicus; poudarja, 
da bo razvoj takšnega sistema dal velik 
zagon vesoljski industriji ter predstavlja 
dobro priložnost za razvoj močne 
industrijske baze in evropske obrambne 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 76
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da je preprečevanje 
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oboroževalne tekme v vesolju ključno 
vprašanje, ki ogroža naložbe EU v 
vesoljske tehnologije in kritično 
infrastrukturo, zato poziva EU, naj se 
odločneje zavzame za dokončanje kodeksa 
ravnanja pri izvajanju dejavnosti v 
vesolju, da bi tako spodbudili sprejetje 
zavezujočega mednarodnega sporazuma 
na tem področju; 

Or. en

Predlog spremembe 77
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba zaščititi 
evropsko vesoljsko infrastrukturo z 
izoblikovanjem zmogljivosti za nadzor in 
sledenje v vesolju (SST, „space 
surveillance and tracking“) na evropski 
ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 78
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva države članice, panoge in 
Komisijo, naj poskrbijo, da bodo
uporabljena oprema in informacijski 
programi proizvedeni v EU, da bi bili bolj 
varni pred spletnimi napadi;

14. poziva države članice in Komisijo, naj 
poskrbijo, da bodo na informacijskem 
področju uporabljene komponente in 
informacijski programi zasnovani in
proizvedeni v EU v skladu s 
specifikacijami, ki so skladne z zahtevami 
EU glede odpornosti proti spletnim 
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napadom;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva države članice, panoge in 
Komisijo, naj poskrbijo, da bodo 
uporabljena oprema in informacijski 
programi proizvedeni v EU, da bi bili bolj 
varni pred spletnimi napadi;

14. poziva države članice, panoge in 
Komisijo, naj poskrbijo, da bodo 
uporabljena oprema in informacijski 
programi proizvedeni v EU ali v 
partnerskih državah s priznanimi 
podobnimi ali strožjimi zahtevami glede 
varnosti proizvodov, da bi bili bolj varni 
pred spletnimi napadi;

Or. en

Predlog spremembe 80
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. opozarja, da digitalna doba s seboj 
prinaša vse večje izzive za varnost in 
zaščito infrastrukture in tehnologije, zato 
je treba izpostaviti potrebo po večjem 
sodelovanju in izmenjavi znanja in 
izkušenj med državami članicami na eni 
strani ter med Evropsko unijo in njenimi 
ključnimi partnerji na drugi strani;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. opozarja, da je treba izdelati evropske 
standarde na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) in 
kibernetske varnosti ter jih vključiti v 
mednarodne standarde;

Or. ro

Predlog spremembe 82
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, 
da bo kibernetska varnost eden od vidikov
varnostnega in obrambnega sektorja;

15. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, 
da bo kibernetska varnost eden ključnih
vidikov, ki bi ga bilo treba zato posebej 
spodbujati z raziskavami in inovacijami v 
varnostnem in obrambnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 83
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, 
da bo kibernetska varnost eden od vidikov

15. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, 
da bo kibernetska varnost eden od
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varnostnega in obrambnega sektorja; prednostnih vidikov na področju varnosti 
in obrambe;

Or. ro

Predlog spremembe 84
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, 
da bo kibernetska varnost eden od vidikov
varnostnega in obrambnega sektorja;

15. poziva Komisijo in države članice k 
medsebojnemu sodelovanju za zagotovitev, 
da bo kibernetska varnost eden od vidikov
kratko-, srednje- in dolgoročne varnostne 
in obrambne strategije;

Or. en

Predlog spremembe 85
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poziva vse države članice, naj se 
nacionalne strategije za kibernetsko 
varnost osredotočijo na zaščito 
informacijskih sistemov in z njimi 
povezanih podatkov ter naj zaščito 
kritične infrastrukture obravnavajo kot 
del svojih dolžnosti; poziva države članice, 
naj sprejmejo in izvajajo strategije, 
smernice in instrumente, ki zagotavljajo 
primerne ravni zaščite pred razumno 
opredeljivimi ravnmi groženj, s tem, da 
morajo biti stroške in breme zaščite 
sorazmerni z verjetno škodo zadevnih 
strank; poziva države članice, naj 
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sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi 
pravne osebe na območju svoje 
pristojnosti obvežejo k zaščiti osebnih 
podatkov, ki jih vzdržujejo;

Or. en

Predlog spremembe 86
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sistematično upoštevajo izzive 
kibernetske varnosti v že obstoječih in 
prihodnjih evropskih civilnih ali vojaških 
programih (Galileo, Copernicus, Enotno 
evropsko nebo/SESAR itd.);

Or. fr

Predlog spremembe 87
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. meni, da je potrebno zagotoviti, da se
evropske obrambne zmogljivosti lahko čim 
bolje uporabljajo v skupnih akcijah;

16. meni, da je treba zagotoviti, da se 
obrambne zmogljivosti držav članic lahko 
čim bolje uporabljajo v skupnih akcijah;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Adam Gierek
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Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poudarja pomen interoperabilnosti;
poudarja, da bo imela standardizacija 
pozitivne učinke na konkurenčnost 
obrambne industrije in učinkovitost 
obrambnih zmogljivosti;

17. poudarja pomen interoperabilnosti;
poudarja, da bosta imeli standardizacija in 
poenotenje pozitivne učinke na 
konkurenčnost obrambne industrije in 
učinkovitost obrambnih zmogljivosti; prav 
tako poudarja, da gre med drugim za 
standardizacijo in poenotenje tako streliva 
kot tudi tehničnih sredstev za uporabo 
prevoznih sredstev in letal;

Or. pl

Predlog spremembe 89
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poudarja pomen interoperabilnosti;
poudarja, da bo imela standardizacija 
pozitivne učinke na konkurenčnost 
obrambne industrije in učinkovitost 
obrambnih zmogljivosti;

17. poudarja pomen interoperabilnosti;
poudarja, da bo imela standardizacija 
pozitivne učinke na konkurenčnost
evropske obrambne industrije, učinkovitost 
obrambnih zmogljivosti ter raven stroškov 
vzdrževanja in operacij;

Or. fr

Predlog spremembe 90
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja, da je treba na ravni EU 
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urediti prodajo, dobavo, prenos in izvoz 
programske ali druge opreme v tretje 
države, če je taka oprema namenjena 
predvsem nadzoru ali prestrezanju 
internetnih in telefonskih komunikacij na 
mobilnih ali fiksnih omrežjih, ter da je 
treba enako urediti tudi zagotavljanje 
pomoči pri nameščanju, upravljanju ali 
posodabljanju take programske ali druge 
opreme; poudarja, da je treba evropskim 
družbam nujno preprečiti izvoz takih 
artiklov za dvojno uporabo 
nedemokratičnim, avtoritarnim in 
represivnim režimom;

Or. en

Predlog spremembe 91
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. pozdravlja predloge Evropske 
komisije v zvezi s standardizacijo; poziva 
Evropski svet, naj jih upošteva in poda 
konkretne predloge na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. meni, da mora biti obrambna 
industrija v EU najinovativnejša na svetu 
tako z vojaškega kot s civilnega vidika;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 93
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. meni, da mora biti obrambna industrija 
v EU najinovativnejša na svetu tako z 
vojaškega kot s civilnega vidika;

18. meni, da mora obrambna industrija v 
EU ohraniti visoko stopnjo inovativnosti
tako z vojaškega kot s civilnega vidika, da 
bi bilo tako mogoče odgovoriti na vse 
grožnje in izzive, s katerimi se bodo 
morale v naslednjih letih spopasti države 
članice in EU, ob čemer se je treba opreti 
na najobetavnejše tehnološke dosežke ne 
glede na to, ali so bili posebej razviti za 
obrambo ali za civilne aplikacije;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. meni, da mora biti obrambna industrija 
v EU najinovativnejša na svetu tako z 
vojaškega kot s civilnega vidika;

18. meni, da bi si morala obrambna 
industrija v EU prizadevati za to, da bi bila
najinovativnejša na svetu tako z vojaškega 
kot s civilnega vidika, in sicer z 
izoblikovanjem trdne skupne industrijske 
in obrambne baze, utemeljene na 
raziskavah na visoki ravni ter večjem 
meddržavnem sodelovanju in 
preglednosti;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Miloslav Ransdorf

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. poziva države članice, naj z uporabo 
industrijske in tehnološke baze evropske 
obrambe okrepijo samozadostnost 
Evropske unije v ključnih sektorjih 
infrastruktur;

Or. cs

Predlog spremembe 96
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. brez poseganja na zakonodajno 
področje predlaga Evropskemu svetu, naj 
Evropski uniji zagotovi potreben zagon in 
opredeli splošne politične usmeritve in 
prednostne naloge za okrepitev industrijske 
in tehnološke baze evropske obrambe, ki je
potrebna, da se evropskim narodom in 
državljanom, ki jih druži skupna usoda, 
zagotovi mir ter da si bodo lahko skupaj 
prizadevali za vodilno vlogo Evrope v 
svetu z namenom varovati in širiti skupne 
vrednote.

19. brez poseganja na zakonodajno 
področje predlaga Evropskemu svetu, naj 
Evropski uniji zagotovi potreben zagon in 
opredeli splošne politične usmeritve in 
prednostne naloge za okrepitev industrijske 
in tehnološke baze evropske obrambe, ki je
bistvena, da se evropskim narodom, ki jih 
druži skupna usoda, zagotovi možnost 
življenja v miru ter da si bodo lahko skupaj 
prizadevali za vrednote in mesto Evrope v 
svetu.

Or. fr

Predlog spremembe 97
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 19
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. brez poseganja na zakonodajno 
področje predlaga Evropskemu svetu, naj 
Evropski uniji zagotovi potreben zagon in 
opredeli splošne politične usmeritve in 
prednostne naloge za okrepitev industrijske 
in tehnološke baze evropske obrambe, ki je 
potrebna, da se evropskim narodom in
državljanom, ki jih druži skupna usoda, 
zagotovi mir ter da si bodo lahko skupaj 
prizadevali za vodilno vlogo Evrope v 
svetu z namenom varovati in širiti skupne 
vrednote.

19. brez poseganja na zakonodajno 
področje predlaga Evropskemu svetu, naj 
Evropski uniji zagotovi potreben zagon in 
opredeli splošne politične usmeritve in 
prednostne naloge za okrepitev industrijske 
in tehnološke baze evropske obrambe, ki je 
potrebna, da se evropskim državljanom,
zagotovijo mir, varnost in zaščita ter da si 
bodo lahko skupaj prizadevali za vodilno 
vlogo Evrope v svetu z namenom varovati, 
podpirati in širiti skupne vrednote.

Or. en


