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Pozměňovací návrh 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může vést k 
podstatným škrtům v programech, k jejich 
omezení nebo zpoždění, a to téměř ve 
všech členských státech, což by mohlo mít 
nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl;

1. poukazuje na to, že v důsledku poklesu 
investic způsobeného hospodářskou krizí, 
agresivní mezinárodní hospodářské 
soutěže, kolísavosti směnných kurzů, 
parity eura a dolaru a úsporných opatření 
zaváděných členskými státy již v některých 
členských státech dochází ke ztrátám 
pracovních míst a k podstatným škrtům,
omezením nebo zpožděním, a to by mohlo 
mít nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl ve střednědobém i dlouhodobém 
horizontu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může vést k 
podstatným škrtům v programech, k jejich 
omezení nebo zpoždění, a to téměř ve 
všech členských státech, což by mohlo mít 
nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl;

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může vést k 
podstatným škrtům v programech, k jejich 
omezení nebo zpoždění, a to téměř ve 
všech členských státech, což by mohlo mít 
nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl; konstatuje, že se tak nabízí 
příležitost k posílení vojenských 
výzkumných programů za účelem zvýšení 
jejich účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může vést k 
podstatným škrtům v programech, k jejich 
omezení nebo zpoždění, a to téměř ve 
všech členských státech, což by mohlo mít 
nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl;

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může  v 
důsledku nebývalého snižování rozpočtů 
resortů obrany ve většině členských států 
vést k podstatným škrtům v programech, 
k jejich omezení nebo zpoždění, a to téměř 
ve všech členských státech, což by mohlo 
mít nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl a na čelní postavení Evropské 
unie, pokud jde o vědecký pokrok v tomto 
odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může vést k 
podstatným škrtům v programech, k jejich 
omezení nebo zpoždění, a to téměř ve 
všech členských státech, což by mohlo mít 
nepříznivý dopad na evropský obranný 
průmysl;

1. poukazuje na to, že probíhající fiskální 
konsolidace v rámci celé EU může vést k 
podstatným škrtům v programech, k jejich 
omezení nebo zpoždění, a to téměř ve 
všech členských státech, což by mohlo mít 
nepříznivý dopad na celý evropský obranný 
průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Henri Weber
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že na evropské úrovni 
nebyl od 80. let zahájen žádný větší 
program;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že užší spolupráce 
členských států je v odvětví obrany možná 
pouze tehdy, pokud a jakmile je založena 
na zásadě solidarity; stále se ještě objevují 
jednostranná rozhodnutí jednoho
členského státu, která mají nepříznivý 
dopad na bezpečnost jiného členského 
státu, a brání tak společným investicím do 
obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje příliš velkou 
různorodostí vnitrostátních politik a 
programů, která prohloubí 
pravděpodobný dopad krize; upozorňuje 
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konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

proto, že EU musí prosazovat evropskou 
obrannou politiku, která bude založena na 
spolupráci, reciprocitě a zabezpečení 
dodávek, bude usilovat o celkovou 
vyváženost a bude podporovat stabilní 
výrobní a technologickou základnu 
schopnou zvýšit odolnost a
konkurenceschopnost tohoto 
průmyslového odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což v některých 
případech vede k narušení hospodářské 
soutěže a mohlo by ještě dále zhoršovat 
nepříznivé dopady na tento průmysl;
upozorňuje proto, že konkurenceschopnost 
a odolnost obranného průmyslu musí být 
zvýšena prostřednictvím privatizace, 
evropské spolupráce ve výzkumu a zrušení 
subvencí, aby bylo možné minimalizovat 
výše uvedené nepříznivé dopady;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
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průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady; vyzývá orgány EU a 
členské státy, aby provedly zásadní 
přezkum obranných strategií EU i jejích 
nástrojů spojených s obranou a 
zdokonalily jejich koordinaci, a zlepšily 
tak spolupráci mezi příslušnými 
zúčastněnými stranami a zajistily všem 
subjektům působícím na obranném trhu 
Evropské unie stejná práva;

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být pomocí 
koordinace vnitrostátních obranných 
politik zvýšena s cílem minimalizovat výše 
uvedené nepříznivé dopady zapříčiněné 
finanční krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ioan Enciu
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

2. zdůrazňuje, že evropský obranný
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konvergence, konkurenceschopnost a 
odolnost obranného průmyslu musí být 
zvýšena s cílem minimalizovat výše 
uvedené nepříznivé dopady;

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být 
prostřednictvím spolupráce zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost a odolnost 
obranného průmyslu musí být zvýšena s 
cílem minimalizovat výše uvedené 
nepříznivé dopady;

2. zdůrazňuje, že evropský obranný 
průmysl se vyznačuje odlišností 
vnitrostátních politik, což by mohlo ještě 
dále zhoršovat nepříznivé dopady na tento 
průmysl; upozorňuje proto, že 
konkurenceschopnost, diferencovanost, 
potenciál a odolnost obranného průmyslu 
EU musí být zvýšena s cílem 
minimalizovat výše uvedené nepříznivé 
dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 2 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) poukazuje na rozdíly mezi výdaji 
jednotlivých členských států na obranu a 
vyzývá členské státy, aby usilovaly o 
zvýšení efektivity nákladů pomocí EU a 
prohloubily spolupráci, pokud jde o 
plánování obrany EU a harmonizaci 
vojenských požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 – písm. 1 (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) zdůrazňuje, že existuje tendence 
používat informační a komunikační 
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technologie, včetně ofenzivních 
prostředků, k dosažení politické, 
hospodářské a vojenské nadvlády, jak je 
tomu v případě „kybernetické války“ a 
„kybernetického terorismu“; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vzájemně 
spolupracovaly za účelem zajištění 
kybernetické bezpečnosti coby nedílné 
součásti odvětví obrany;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. s ohledem na současné okolnosti 
zdůrazňuje v rámcovém programu pro 
výzkum a rozvoj především význam 
aspektu „bezpečnosti“ a žádá, aby výzkum 
zaměřený na bezpečnost představoval 
zvláštní kategorii také v příštím rámcovém 
programu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na význam výzkumu a 
inovací v odvětví bezpečnosti a obrany a 
vítá snahy, jež jsou v tomto směru vyvíjeny 
v sedmém rámcovém programu, jako jsou 
výzvy k provádění výzkumu v oblasti 
bezpečnosti zveřejněné prostřednictvím 
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informační služby CORDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje však, že dosud bylo do 
výzkumu a technologií investováno jen o 
něco více než 1 % celkových výdajů 
určených v Evropě na obranu a jen 
přibližně 10 % těchto investic do výzkumu 
a technologií bylo využito v rámci 
evropské spolupráce, takže nutnost zvýšit 
na tomto úseku efektivitu společných 
evropských akcí je obzvláště naléhavá;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. konstatuje, že evropští ministři obrany 
se v listopadu 2007 dohodli na společných 
kritériích, na jejichž základě by byly 
výdaje na R&T v oblasti obrany zvýšeny 
na 2 % všech výdajů na obranu a tytéž 
výdaje v oblasti společné evropské obrany 
by pak byly zvýšeny na 20 %; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. poukazuje na nutnost převádět 
inovace a technologie z civilních 
průmyslových odvětí do odvětví obrany a 
naopak a vyzývá k tomu, aby byla pro 
evropskou politiku obranného průmyslu 
vytvořena nová strategická vize založená 
na spolupráci, inovacích, rozvoji lidských 
schopností a lepším propojení s civilními 
odvětví průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. připomíná, že z tradičních vojenských 
operací se v posledních letech přešlo na 
mírové operace, potírání terorismu, 
humanitární pomoc a podporu civilních 
orgánů, a rovněž připomíná zvýšenou 
potřebu jejich využívání pro účely civilní 
ochrany (např. při přírodních 
katastrofách a katastrofách způsobených 
člověkem) a vyzývá tedy k většímu 
přizpůsobení a hlubší diverzifikaci 
evropského odvětví obrany; poukazuje na 
to, že navzdory značné míře poptávky v 
mnohých členských státech neprodukuje 
evropský obranný průmysl dosud žádné 
protipožární letouny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států;
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla ke značné roztříštěnosti obranného 
trhu, jak pokud jde o nabídku a poptávku,
tak pokud jde o normy a předpisy;
zdůrazňuje, že společná politika v oblasti 
obranného průmyslu je nyní nezbytná, má-
li se zabránit zaostávání Evropy, pokud 
jde o technologické možnosti, a je rovněž 
nezbytná s ohledem na dopad tohoto 
odvětví na hospodářství a jeho přímý i 
nepřímý dopad na zaměstnanost 
v členských státech; je znepokojen 
upevňováním strategických partnerství s 
třetími zeměmi na úkor partnerství v 
rámci Evropy; domnívá se proto, že by 
evropská politika v oblasti obranného 
průmyslu měla zahrnovat mnohostrannou 
spolupráci, ze které by EU měla prospěch,
a že by hlavní cíle této politiky v rámci
tohoto odvětví měly být vytyčeny ve 
spolupráci s Evropskou obrannou 
agenturou tak, aby mapovaly
komparativní výhody a strategická 
průmyslová odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může
také ohrozit suverenitu jednotlivých států;
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, jelikož
může splnit účel posílení mezinárodní 
úlohy Evropské unie a současně 
respektovat suverenitu členských států;
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury (EDA), která je hlavním aktérem 
utváření evropské průmyslové politiky, a
rovněž úlohu Organizace severoatlantické 
smlouvy (NATO);

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 



AM\880078CS.doc 15/27 PE473.899v01-00

CS

které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

které by EU měla prospěch, zohledňovat 
specifické charakteristiky členských států, 
vytyčit hlavní cíle tohoto odvětví, 
zmapovat komparativní výhody a 
strategická průmyslová odvětví a zdůraznit 
úlohu Evropské obranné agentury a orgánů 
NATO při podpoře spolupráce mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;
konstatuje, že hospodářská soutěž mezi 
přeshraničními a transatlantickými 
průmyslovými konsorcii může usnadnit 
přístup k novým technologiím, stimuluje 
vývoj inovačních produktů a vybízí k 
takovému zvyšování účinnosti, které by 
umožnilo snížit náklady a zkrátit časové 
cykly;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 26
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států, 
které by měly mít kontrolu nad svými 
klíčovými obrannými technologiemi zcela 
ve svých rukou; domnívá se proto, že by 
evropská politika v oblasti obranného 
průmyslu měla podporovat mnohostrannou 
spolupráci, ze které by EU měla prospěch, 
vytyčit hlavní cíle tohoto odvětví, 
zmapovat komparativní výhody a 
strategická průmyslová odvětví a zdůraznit 
úlohu Evropské obranné agentury a orgánů 
NATO při podpoře spolupráce mezi 
členskými státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu
a k duplicitě panující na tomto trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
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oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

nabídku; domnívá se, že by evropská 
politika v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, měla by
vytyčit hlavní cíle tohoto odvětví a 
zmapovat komparativní výhody a 
strategická průmyslová odvětví; 
zdůrazňuje úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států; 
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy; dále 
uznává, že ke koordinaci obranných 
politik členských států je nutno vytyčit 
hlavní cíl obranného průmyslu na období 
do roku 2030;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může
také ohrozit suverenitu jednotlivých států;
domnívá se proto, že by evropská politika 
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat komparativní 
výhody a strategická průmyslová odvětví a 
zdůraznit úlohu Evropské obranné 
agentury a orgánů NATO při podpoře 
spolupráce mezi členskými státy;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu může být 
ekonomicky i sociálně přínosná; domnívá 
se proto, že by evropská politika v oblasti 
obranného průmyslu měla podporovat 
mnohostrannou spolupráci, ze které by EU 
měla prospěch, vytyčit hlavní cíle tohoto 
odvětví, zmapovat komparativní výhody a 
strategická průmyslová odvětví a zdůraznit 
úlohu Evropské obranné agentury a orgánů 
NATO při podpoře spolupráce mezi 
členskými státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl, ale může 
také ohrozit suverenitu jednotlivých států;

3. konstatuje, že neexistence společné 
politiky v oblasti obranného průmyslu 
vedla k větší roztříštěnosti obranného trhu, 
pokud jde o poptávku, předpisy, normy i 
nabídku; uznává, že společná politika v 
oblasti obranného průmyslu má z 
ekonomického hlediska smysl; poukazuje 
na to, že v důsledku finanční krize 
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domnívá se proto, že by evropská politika
v oblasti obranného průmyslu měla 
podporovat mnohostrannou spolupráci, ze 
které by EU měla prospěch, vytyčit hlavní 
cíle tohoto odvětví, zmapovat 
komparativní výhody a strategická 
průmyslová odvětví a zdůraznit úlohu 
Evropské obranné agentury a orgánů 
NATO při podpoře spolupráce mezi 
členskými státy;

nemůže obranný průmysl EU fungovat na 
vnitrostátním základě a že další 
upevňování obranného průmyslu EU 
povede ke snižování rozpočtů v oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že díky integrované 
evropské politice obrany by bylo možné 
zefektivnit výdaje, zabránit duplicitě, 
tříštění tohoto odvětví a zbytečnému 
rozčlenění výdajů na výzkum na příliš 
nízké částky a ve výhodných případech 
spojit technické prostředky a odborné 
znalosti;  je toho názoru, že je zapotřebí 
podporovat výzkum s cílem zvýšit možnosti 
evropského průmyslu a evropských 
technologií v oblasti obrany; navrhuje, 
aby byly podporovány vazby mezi 
výzkumem pro civilní a vojenské účely po 
příkladu současné úspěšné praxe v odvětví 
komunikací a vesmírného výzkumu a s 
ohledem na značný vliv obranného 
výzkumu na civilní odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Zigmantas Balčytis
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit 
dlouhodobou konkurenceschopnost 
evropského obranného průmyslu, a zajistit 
tak lepší přístup na trhy třetích zemí a 
obzvláště na trhy rozvíjejících se 
ekonomik;

Or. lt

Pozměňovací návrh 33
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly diverzifikovat 
své portfolio; poukazuje na rozvoj trhů 
nových průmyslových odvětví 
souvisejících s obranou, např. boj 
s přírodními katastrofami gigantického 
rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že na poli výzkumu a 
technologického rozvoje je nutné 
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spolupracovat, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se snažily více investovat do 
výzkumu a rozvoje vyspělých technologií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi k zavedení opatření, 
která by posílila evropskou 
technologickou a průmyslovou základnu a 
podpořila přeshraniční konsolidaci 
obranného průmyslu, a to včetně 
transatlantických vazeb, a zabránila tak 
dalšímu úpadku evropského obranného 
průmyslu a poklesu jeho významu, snížila 
finanční zátěž související s vývojem a 
výrobou nových systémů a přispěla ke 
vzniku pracovních příležitosti v oblasti 
obrany;

Or. lt

Pozměňovací návrh 36
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že nedojde-li k proaktivní 
restrukturalizaci našich obranných 
zařízení, bude to znamenat vážnou hrozbu 
nejen pro naše know-how a náš obranný 
průmysl, ale i pro naši strategickou 
autonomii;  zdůrazňuje zranitelné 
postavení malých a středních podniků 
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působících v obranném průmyslu, které 
jsou živnou půdou inovativních 
technologií a sehrávají důležitou úlohu 
při vytváření pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. navrhuje také zřízení evropské služby 
pro monitorování a hospodářské 
zpravodajství, jejímž úkolem by bylo 
poskytovat nezbytné nástroje, pomocí 
kterých by bylo možné čelit mezinárodní 
konkurenci a zachovat 
konkurenceschopnost Evropy na 
mezinárodní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu;

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů technologií, 
které mají za cíl oživit evropské trhy 
obranného průmyslu větší integrací těchto 
trhů a zavést do nákupu obranného 
vybavení více transparentnosti a zdravé 
hospodářské soutěže; nabádá k tomu, aby 
byla současně na základě společných
iniciativ více konsolidována poptávka, a to 
prostřednictvím transevropských projektů 
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poznamenává, že na straně nabídky by
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

R&T nebo optimalizace a sdružování
poptávky po sdílených kapacitách;
poznamenává, že na straně nabídky by
nejméně konkurenceschopné podniky, 
které nejsou schopny uplatňovat strategii 
růstu založeného na vývozu, měly 
pokračovat v diverzifikaci portfolia.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu; 
poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; vyzývá Komisi, aby výrobní a 
technologickou základnu obranného 
průmyslu podporovala zavedením 
preferenčního postupu Společenství, který 
by zohledňoval specifické rysy některých 
druhů obranného vybavení, ve spojitosti s 
nimiž je nanejvýš důležité zachovat si 
strategickou autonomii a operační 
suverenitu; nabádá k větší konsolidaci 
poptávky na základě seskupování a sdílení 
iniciativ, a to prostřednictvím společných 
projektů R&T nebo sdružováním poptávky 
po sdílených kapacitách, přičemž je třeba 
dbát na zájmy obranného průmyslu; 
poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 40
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu;
poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu a vzít na 
vědomí, že ne vždy je pro odvětví 
obranného průmyslu jednotlivých 
členských států z hospodářského hlediska 
efektivní či proveditelné, aby fungovala 
zcela samostatně; poznamenává, že na 
straně nabídky by méně 
konkurenceschopné podniky, které nejsou 
schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
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a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu; 
poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

a to prostřednictvím společných projektů 
R&T, které budou koordinovat evropskou 
a mezinárodní výzkumnou činnost 
zaměřenou na oblast civilního, 
bezpečnostního a obranného výzkumu,
nebo sdružováním poptávky po sdílených 
kapacitách, přičemž je třeba dbát na zájmy 
obranného průmyslu poznamenává, že na 
straně nabídky by méně 
konkurenceschopné podniky, které nejsou 
schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu; 
poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná.

4. vítá směrnice týkající se zadávání 
veřejných zakázek a transferů, které mají 
za cíl zvýšit konkurenceschopnost a 
usnadnit pohyb produktů pro obranné 
účely; nabádá k větší konsolidaci poptávky 
na základě seskupování a sdílení iniciativ, 
a to prostřednictvím společných projektů 
R&T nebo sdružováním poptávky po 
sdílených kapacitách, přičemž je třeba dbát 
na zájmy obranného průmyslu; 
poznamenává, že na straně nabídky by 
méně konkurenceschopné podniky, které 
nejsou schopny uplatňovat strategii růstu 
založeného na vývozu, měly pokračovat v 
diverzifikaci portfolia, i když určitá míra 
konsolidace nabídky je nevyhnutelná; 
poznamenává, že fragmentace trhu má 
nepříznivý vliv nejen na velké zbrojní 
společnosti a země s obrovským rozpočtem 
rezortu obrany, ale i na země s malými 
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podniky obranného průmyslu; .

Or. lt

Pozměňovací návrh 43
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. odmítá myšlenku, že by financování 
prováděné v rámci současného sedmého 
rámcového programu a budoucích 
výzkumných a inovačních programů EU 
mělo být rozšířeno i o financování vývoje 
vojenského vybavení a vojenských 
technologií a služeb; je pevně přesvědčen 
o tom, že civilní výzkum týkající se 
bezpečnosti by měl být jasně oddělen od 
vojenského výzkumu a že výzkum 
související s bezpečností, jenž je zastřešen 
současnými i příštími rámcovými 
programy EU, by měl být zaměřen 
výhradně na civilní účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. (nový bod 5) vyzývá EU a členské 
státy, aby prostudovaly možnosti, které 
skýtají dohody s ostatními externími 
partnery;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že v souladu s právním 
základem sedmého rámcového programu 
by výzkumná činnost podporovaná tímto 
programem měla respektovat základní 
etické zásady, včetně zásad, které jsou 
zaneseny v Listině základních práv 
Evropské unie; vyzývá Evropskou komisi 
ke zlepšení způsobu, jakým prosazuje 
dodržování etických zásad při hodnocení 
kritérií způsobilosti k účasti na 
výzkumných programech věnovaných 
tématu „bezpečnost“ a zastřešených 
sedmým rámcovým programem; rovněž 
Komisi vyzývá, aby v rámci každého 
projektu financovaného sedmým 
rámcovým programem a příštími 
výzkumnými programy vždy prováděla 
posouzení etického a sociálního dopadu;

Or. en


