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Изменение 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС 
може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало
неблагоприятно въздействие върху 
европейската отбранителна 
промишленост;

1. посочва, че свиването на 
инвестициите вследствие на 
икономическата криза, жестоката 
международна конкуренция, 
променливите обменни курсове, 
паритетът евро/долар и политиките 
на икономии, прилагани от 
държавите-членки, вече са довели до 
загуба на работни места, съкращения, 
свивания или забавяния в някои
държави-членки и е възможно да
окажат неблагоприятно въздействие 
върху европейската отбранителна 
промишленост в средно- и дългосрочен 
план;

Or. fr

Изменение 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС 
може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало 
неблагоприятно въздействие върху 
европейската отбранителна 
промишленост;

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС 
може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало 
неблагоприятно въздействие върху 
европейската отбранителна 
промишленост; отбелязва, че това е 
възможност за консолидиране на 
военните изследователски програми, 
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за да се увеличи тяхната 
ефективност;

Or. en

Изменение 3
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС 
може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало 
неблагоприятно въздействие върху 
европейската отбранителна 
промишленост;

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС чрез 
безпрецедентно орязване на бюджета 
за отбрана в повечето държави-
членки може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало 
неблагоприятно въздействие върху 
европейската отбранителна 
промишленост и върху ролята на ЕС за
научния напредък в тези области;

Or. fr

Изменение 4
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС 
може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало 
неблагоприятно въздействие върху 
европейската отбранителна 

1. посочва, че продължаващата 
фискална консолидация в целия ЕС 
може да доведе до значителни 
съкращения, свивания или забавяния в 
програмите за почти всички държави-
членки, което би оказало 
неблагоприятно въздействие върху 
цялата европейска отбранителна 
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промишленост; промишленост;

Or. en

Изменение 5
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че от 80-те години на 
XX в. не е стартирана нито една 
голяма програма на европейско 
равнище;

Or. fr

Изменение 6
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че тясното 
сътрудничество между държавите-
членки в сектора на отбраната е 
възможно единствено ако се основава 
на принципа на солидарност; все още 
се срещат случаи, в които 
едностранни решения на една 
държава-членка засягат сигурността 
на друга държава-членка, като по 
този начин се блокират пътищата за
съвместни действия по отношение на 
разходите за отбрана;

Or. en
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Изменение 7
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната
промишленост трябва да се повишат, 
за да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с голямо разнообразие 
на политики и национални програми, 
което задълбочава евентуалното
въздействие на кризата; поради това 
подчертава, че прилагането на 
европейска политика на отбрана –
основана на сътрудничество, 
взаимност, сигурност на 
снабдяването и стремеж към 
глобално равновесие – ще постави
началото на солидна промишлена и 
технологична основа, която да засили 
едновременно устойчивостта и 
конкурентноспособността на този 
промишлен сектор;

Or. fr

Изменение 8
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което понякога 
води до изкривяване на конкуренцията 
и би могло да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
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промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат
чрез приватизация, европейско 
сътрудничество в областта на 
научноизследователската дейност и 
премахване на субсидиите, за да се 
сведат до минимум неблагоприятните 
последици;

Or. de

Изменение 9
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици; призовава 
европейските институции и 
държавите-членки напълно да 
преразгледат и да подобрят 
координацията на стратегиите и 
инструментите на ЕС в областта на 
отбраната, да подобрят 
сътрудничеството между 
съответните заинтересовани страни 
и да гарантират равни права за 
всички участници на пазара на ЕС в 
областта на отбраната;

Or. lt
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Изменение 10
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат
чрез координиране на националните 
политики в областта на отбраната, 
за да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици
предизвикани от финансовата криза;

Or. en

Изменение 11
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че сближаването, 
конкурентноспособността и 
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устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

Or. ro

Изменение 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат
чрез сътрудничество, за да се сведат 
до минимум неблагоприятните 
последици;

Or. en

Изменение 13
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 

2. подчертава, че европейската 
отбранителна промишленост се 
характеризира с различаващи се 
национални политики, което би могло 
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да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост трябва да се повишат, за 
да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

да задълбочи още повече 
неблагоприятното въздействие върху 
промишлеността; поради това 
подчертава, че 
конкурентноспособността, 
диференциацията, потенциалът и 
устойчивостта на отбранителната 
промишленост на ЕС трябва да се 
повишат, за да се сведат до минимум 
неблагоприятните последици;

Or. en

Изменение 14
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 2 – буква a) (нова)

Проектостановище Изменение

а) отбелязва съществуващите 
различия между държавите-членки 
относно разходите за отбрана и 
призовава държавите-членки да 
положат усилия за по-голяма 
ефективност на разходите в целия 
ЕС и по-добро сътрудничество 
относно планирането на отбраната 
на ЕС и хармонизацията на военните 
потребности;

Or. en

Изменение 15
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) подчертава, че е налице тенденция 
за използване на информационните и 
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комуникационните технологии за 
постигане на политическо, 
икономическо и военно надмощие, 
включително чрез офанзива, както в 
случая с „кибервойната“ и 
„кибертероризма“; призовава 
Комисията и държавите-членки да си 
сътрудничат с цел гарантиране на 
киберсигурност като неразделна част 
от сектора на отбраната;

Or. ro

Изменение 16
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, по-специално от 
гледна точка на настоящите 
обстоятелства, значението на 
елемента „сигурност“ в рамковата 
програма за научноизследователска и 
развойна дейност и призовава 
научните изследвания в областта на 
сигурността да бъдат запазени като
отделен елемент в следващата
рамкова програма;

Or. fr

Изменение 17
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава значението на 
научноизследователската дейност и 
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иновациите в сектора на 
сигурността и отбраната и 
приветства положените усилия в 
тази насока в рамките на Седмата
рамкова програма, като например 
призивите за изследвания в областта 
на сигурността, публикувани от 
Информационната служба на 
Общността за 
научноизследователска и развойна 
дейност (CORDIS);

Or. en

Изменение 18
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва въпреки това, че 
понастоящем над 1 % от общите 
разходи за отбрана в Европа са 
инвестирани в научни изследвания и 
технологии, а само около 10 % от тях
са разходвани по линия на
европейското сътрудничество, затова
нуждата от повишаване на 
европейските усилия в тази област е 
особено наложителна;

Or. en

Изменение 19
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. отбелязва, че през ноември 2007 г. 
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министерствата на отбраната в 
Европа са договорили общи 
стандарти, съгласно които 
увеличават разходите за научни 
изследвания и технологии в областта 
на отбраната на 2 % от общите 
разходи за отбрана, а разходите за 
научни изследвания и технологии за 
съвместната европейска отбрана на 
20 %;

Or. en

Изменение 20
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. отбелязва необходимостта от 
трансфер на иновации и технологии
между гражданската и 
отбранителната промишленост и 
призовава за нова стратегическа
визия относно европейската 
политика в областта на 
отбранителната промишленост, 
основана на сътрудничество, 
иновации, развитие на човешките 
умения и по-добра взаимовръзка с 
гражданската промишленост;

Or. en

Изменение 21
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2д (нов)
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Проектостановище Изменение

2д. отбелязва преминаването в 
последните години на традиционните 
военни операции към мироопазващи 
операции, борба с тероризма, 
хуманитарна помощ и подкрепа на 
гражданските органи, както и по-
голямата нужда от приложения за 
гражданска защита (например в 
случай на природни или предизвикани 
от човека бедствия), следователно
призовава за по-добро приспособяване
и диверсификация на европейския 
сектор на отбраната; отбелязва, че 
европейската отбранителна 
промишленост все още не произвежда 
самолети за гасене на пожари,
въпреки значителното търсене от
много държави-членки;

Or. en

Изменение 22
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави; 
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до значителна
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение както на 
предлагането, така и на търсенето и 
по отношение на стандартите и 
нормативните уредби; подчертава, 
че, за да се предотврати риска от 
срив на Европа п отношение  на 
технологичния капацитет, и от 
гледна точка на въздействието на 
сектора върху икономиката и – пряко 
и непряко – върху заетостта в 



AM\880078BG.doc 15/32 PE473.899v01-00

BG

промишленост следва да насърчава
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите 
на НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между 
държавите-членки;

държавите-членки, е крайно 
необходима политика в областта на 
отбранителната промишленост;
отбелязва загрижеността си от 
засилването на стратегическите 
партньорства с трети страни за 
сметка на партньорствата в 
рамките на Европа; поради това счита, 
че европейската политика в областта на 
отбранителната промишленост следва 
да включва многостранното 
сътрудничество в полза на ЕС и че
основните му промишлени цели следва 
да бъдат откроени, като се очертаят
сравнителните предимства и 
стратегическите промишлени сектори 
в сътрудничество с Европейската 
агенция по отбрана;

Or. fr

Изменение 23
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, за да се 
засили ролята на Европейския съюз в 
света, като същевременно се признава 
суверенитетът на държавите-
членки;  поради това счита, че 
европейската политика в областта на 
отбранителната промишленост следва 
да насърчава многостранното 
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промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите 
на НАТО за подпомагането на
сътрудничеството между 
държавите-членки;

сътрудничество в полза на ЕС, като 
откроява основните промишлени цели, 
очертава сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA), водещ
фактор при определянето на 
европейската промишлена политика,
и НАТО;

Or. fr

Изменение 24
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като взима предвид 
специфичните особености на 
държавите-членки, откроява 
основните промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагане на 
сътрудничеството между държавите-
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членки;

Or. en

Изменение 25
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагане на 
сътрудничеството между държавите-
членки; отбелязва, че конкуренцията 
между трансграничните и 
трансатлантическите промишлени
консорциуми може да улесни достъпа 
до нови технологии, насърчава 
развитието на иновационни продукти 
и предоставя стимули за по-голяма 
ефективност, което позволява да се 
намалят разходите и циклите;
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Or. lt

Изменение 26
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави, 
които следва да запазят пълен 
контрол върху техническия си 
капацитет, свързан с отбраната;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагане на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

Or. de

Изменение 27
Reinhard Bütikofer
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на 
отбранителната промишленост е 
обоснована от икономическа гледна 
точка, но също така застрашава да 
накърни суверенитета на отделните 
държави;  поради това счита, че
европейската политика в областта на 
отбранителната промишленост следва 
да насърчава многостранното 
сътрудничество в полза на ЕС, като 
откроява основните промишлени цели, 
очертава сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация и припокриване на 
пазара в областта на отбраната по 
отношение на търсенето, нормативните 
уредби, стандартите и предлагането; 
счита, че европейската политика в 
областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори;
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагане на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

Or. en

Изменение 28
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
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нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагане на 
сътрудничеството между държавите-
членки; освен това признава 
необходимостта от Приоритетни 
цели 2030 на отбранителната 
промишленост за координиране на 
политиките на отбрана в 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 29
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост може да има 
икономически и социални 
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така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните държави;  
поради това счита, че европейската 
политика в областта на отбранителната 
промишленост следва да насърчава 
многостранното сътрудничество в полза 
на ЕС, като откроява основните 
промишлени цели, очертава 
сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

предимства;  поради това счита, че 
европейската политика в областта на 
отбранителната промишленост следва 
да насърчава многостранното 
сътрудничество в полза на ЕС, като 
откроява основните промишлени цели, 
очертава сравнителните предимства и 
стратегически промишлени сектори и 
подчертава ролята на Европейската 
агенция по отбрана (EDA) и органите на 
НАТО за подпомагането на 
сътрудничеството между държавите-
членки;

Or. ro

Изменение 30
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка, но също 
така застрашава да накърни 
суверенитета на отделните 
държави;  поради това счита, че 
европейската политика в областта 
на отбранителната промишленост 
следва да насърчава многостранното 
сътрудничество в полза на ЕС, като 
откроява основните промишлени 
цели, очертава сравнителните 
предимства и стратегически 

3. отбелязва, че отсъствието на обща 
политика в областта на отбранителната 
промишленост доведе до по-дълбока 
фрагментация на пазара в областта на 
отбраната по отношение на търсенето, 
нормативните уредби, стандартите и 
предлагането; признава, че общата 
политика в областта на отбранителната 
промишленост е обоснована от 
икономическа гледна точка; отбелязва, 
че поради финансовата криза нито 
една отбранителна промишленост в 
ЕС не може да бъде жизнеспособна на
национално равнище и че стремежът 
към консолидиране на 
отбранителната промишленост в ЕС
ще доведе до намаляване на 
бюджетите за отбрана;
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промишлени сектори и подчертава 
ролята на Европейската агенция по 
отбрана (EDA) и органите на НАТО 
за подпомагането на 
сътрудничеството между 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 31
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че интегрираната
европейска политика на отбрана ще 
направи възможно да се 
рационализират разходите, да се 
избегне дублирането, секторното 
раздробяване и разпиляването на 
кредитите за научни изследвания, 
както и да се обединят по 
целесъобразност техническите 
ресурси и експертни познания;
застъпва становището, че научните 
изследвания следва да се насърчават, 
за да се увеличи промишления и 
технологичен капацитет на Европа в 
областта на отбраната; предлага да 
се насърчават връзките между 
гражданските и военните научни 
изследвания, в съответствие със
съществуващата успешна практика в 
секторите на научните изследвания в 
областта на комуникациите и 
космическото пространство, като се 
има предвид значителното 
въздействие на научните изследвания 
в областта на отбраната върху 
гражданския сектор;

Or. fr
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Изменение 32
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на 
подобряването на дългосрочната 
конкурентоспособност на 
европейската отбранителна 
промишленост, за да се гарантира по-
добър достъп до пазарите на трети 
страни, и по-специално до 
нововъзникващите пазари;

Or. lt

Изменение 33
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, по отношение на
предлагането, че по-
неконкурентоспособните дружества, 
които не могат да приложат 
стратегия за растеж въз основа на 
износа, следва да се стремят към 
диверсификация на портфейла; 
посочва развитието на новите 
промишлени пазари на 
отбранителната промишленост, 
като например борбата с 
изключително големи природни 
бедствия;

Or. en
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Изменение 34
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания и 
технологичното развитие и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
увеличат усилията, насочени към 
инвестиции в научни изследвания и 
развитие на съвременни технологии;

Or. ro

Изменение 35
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да 
предприеме мерки за заздравяване на 
технологичната и промишлената 
основа на Европа и да насърчи
трансграничното консолидиране на 
отбранителната промишленост –
включително трансатлантическите 
връзки – и по този начин да предпази 
европейската отбранителна 
промишленост от последващо
отслабване на влиянието и упадък, 
както и да намали финансовите
тежести, наложени от развиването 
и създаването на нови системи, и да 
подпомогне развитието на заетост в 
областта на отбраната;

Or. lt
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Изменение 36
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че липсата на проактивно
преструктуриране на нашата 
отбранителна техника крие сериозна 
опасност както за нашите 
технологични способности и 
отбранителна промишленост, така и 
за стратегическата ни автономност; 
подчертава уязвимостта на 
МСП/МСИ, извършващи дейност в 
сектора на отбраната, които са
благодатна среда за технологични 
иновации и играят важна роля в 
създаването на работни места;

Or. fr

Изменение 37
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. предлага освен това да се въведе
европейско звено за контрол и 
икономическо разузнаване, което да 
предоставя необходимите средства за 
справяне с международната 
конкуренция и поддържане на 
конкурентноспособността на Европа 
в световен план;

Or. fr
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Изменение 38
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат
конкуренцията и да улеснят 
движението на продукти, свързани с
отбраната; насърчава, въз основата на
инициативи за обединяване и обмен, 
по-висока степен на консолидация на 
търсенето чрез съвместни проекти за 
научни изследвания и технологии или 
чрез обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се
отчитат интересите на 
отбранителната промишленост; 
отбелязва, че що се отнася до 
предлагането, по-слабо
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна 
степен на консолидация на 
предлагането е неизбежна.

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите
на технологии, които имат за цел да 
насърчават европейските пазари в 
областта на отбраната, като се 
премахнат пречките, както и да се 
постигне по-голяма прозрачност и по-
здравословна конкуренция в процеса на 
купуване на отбранителна техника; 
освен това насърчава, на основата на 
съвместни инициативи, по-висока 
степен на консолидация на търсенето 
чрез трансевропейски проекти за 
научни изследвания и технологии или 
чрез опитимизиране и обединяване на 
търсенето за съвместни военни 
способности; отбелязва, че що се отнася 
до предлагането, най-слабо
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
растеж въз основа на износа, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла.

Or. fr

Изменение 39
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
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на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 
степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост; отбелязва, че що се 
отнася до предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна.

на продукти, свързани с отбраната;
приканва Европейската комисия да 
поддържа промишлената и 
технологичната отбранителна база 
чрез прилагане на процедура на 
Общността на отдаване на 
предпочитание с оглед на 
спецификите на някои отбранителни 
съоръжения, за които е важно да се 
запази стратегическа автономност и 
оперативна независимост; насърчава, 
въз основата на инициативи за 
обединяване и обмен, по-висока степен 
на консолидация на търсенето чрез 
съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост; отбелязва, че що се 
отнася до предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна.

Or. fr

Изменение 40
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 
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степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост; отбелязва, че що се 
отнася до предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна.

степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост и като се признае, че 
невинаги е икономически изгодно и 
изпълнимо от гледна точка на
отбранителната промишленост 
всяка държава-членка да действа 
напълно самостоятелно; отбелязва, че 
що се отнася до предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна.

Or. en

Изменение 41
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 
степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост; отбелязва, че що се 
отнася до предлагането, по-слабо 

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 
степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии, които да 
координират европейските и 
международните изследователски 
усилия относно сигурността в 
областта на изследванията за 
граждански цели, сигурност и 
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конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна.

отбрана, или чрез обединяването на 
търсенето за съвместни военни 
способности, като се отчитат интересите 
на отбранителната промишленост; 
отбелязва, че що се отнася до 
предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна.

Or. en

Изменение 42
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 
степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост; отбелязва, че що се 
отнася до предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 

4. приветства директивите относно 
обществените поръчки и трансферите, 
които имат за цел да увеличат 
конкуренцията и да улеснят движението 
на продукти, свързани с отбраната; 
насърчава, въз основата на инициативи 
за обединяване и обмен, по-висока 
степен на консолидация на търсенето 
чрез съвместни проекти за научни 
изследвания и технологии или чрез 
обединяването на търсенето за 
съвместни военни способности, като се 
отчитат интересите на отбранителната 
промишленост; отбелязва, че що се 
отнася до предлагането, по-слабо 
конкурентноспособните дружества, 
които не могат да приложат стратегия за 
задвижван от износа растеж, следва да 
се стремят към диверсификация на 
портфейла, въпреки че известна степен 
на консолидация на предлагането е 
неизбежна; отбелязва, че
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неизбежна. фрагментирането на пазара е вредно
не само за големите оръжейни 
компании и държавите с голям 
бюджет за отбрана, но и за държави 
с малка отбранителна 
промишленост.

Or. lt

Изменение 43
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отхвърля идеята, че отпускането 
на средства по настоящата Седма 
рамкова програма и бъдещите 
програми на ЕС за научни изследвания 
и иновации следва да обхваща и 
финансирането на развитието на 
военните съоръжения, технологии и 
услуги; изразява твърдото убеждение, 
че изследванията в областта на 
гражданската сигурност и 
отбраната следва да бъдат ясно 
разграничени и че научните 
изследвания по настоящата и 
бъдещите рамкови програми на ЕС
следва да бъдат насочени 
изключително към граждански
приложения;

Or. en

Изменение 44
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. (нова точка 5.) призовава ЕС и 
държавите-членки да проучат 
възможностите на споразуменията в 
областта на отбраната, сключени с 
други външни партньори;

Or. en

Изменение 45
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. припомня, че съгласно правното 
основание на Седмата рамкова 
програма изследователските 
дейности, подпомагани от Седмата 
рамкова програма, следва да спазват 
основните етични принципи, 
включително принципите, 
съдържащи се в Хартата на 
основните права на Европейския съюз;
призовава Европейската комисия да 
подобри начините за прилагане на 
етичните принципи при оценката на 
критериите за избор на участници в 
програми от Седмата рамкова 
програма за научни изследвания в 
област „Сигурността“; освен това 
призовава Комисията да превърне 
етичната и социално насочена оценка 
на въздействието в стандартен 
елемент от всеки проект , за да бъде 
финансиран от Седмата рамкова 
програма и бъдещите програми за 
научни изследвания;

Or. en
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