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Ændringsforslag 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU i 
næsten alle medlemsstater kan føre til
omfattende nedskæringer, indskrænkninger 
og forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri 
negativt;

1. påpeger, at faldet i investeringer på 
grund af den økonomiske krise, voldsom 
international konkurrence, 
valutakursudsving, euro/dollarkursen og 
de krisepolitikker, der er indført af 
medlemsstaterne, allerede har medført tab 
af arbejdspladser og omfattende 
nedskæringer, indskrænkninger og 
forsinkelser for visse medlemsstater og kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri 
negativt på mellemlangt og langt sigt;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU i 
næsten alle medlemsstater kan føre til 
omfattende nedskæringer, indskrænkninger 
og forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri 
negativt;

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU i 
næsten alle medlemsstater kan føre til 
omfattende nedskæringer, indskrænkninger 
og forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri 
negativt; noterer sig, at dette er en 
mulighed for at konsolidere militære 
forskningsprogrammer med henblik på at 
gøre dem mere effektive;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Jean-Pierre Audy

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU i 
næsten alle medlemsstater kan føre til 
omfattende nedskæringer, indskrænkninger 
og forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri 
negativt;

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU, 
gennem hidtil usete nedskæringer i de 
fleste landes forsvarsbudgetter, i næsten 
alle medlemsstater kan føre til omfattende 
nedskæringer, indskrænkninger og 
forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri og 
EU's ledende position inden for 
videnskabelige fremskridt på dette område
negativt;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Vladko Todorov Panayotov

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU i 
næsten alle medlemsstater kan føre til 
omfattende nedskæringer, indskrænkninger 
og forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke den europæiske forsvarsindustri 
negativt;

1. påpeger, at den igangværende 
finanspolitiske konsolidering i hele EU i 
næsten alle medlemsstater kan føre til 
omfattende nedskæringer, indskrænkninger 
og forsinkelser i programmer, hvilket kan 
påvirke hele den europæiske 
forsvarsindustri negativt;

Or. en

Ændringsforslag 5
Henri Weber
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. konstaterer, at der ikke er indledt et 
større program på europæisk plan siden 
1980'erne;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Krišjānis Kariņš

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at et tættere samarbejde 
mellem medlemsstaterne i 
forsvarssektoren kun er muligt, hvis og 
når det er baseret på 
solidaritetsprincippet; understreger, at en 
medlemsstats ensidede beslutninger, der 
skader en anden medlemsstat, stadig 
forekommer og derved blokerer 
mulighederne for en fælles indsats i 
forbindelse med forsvarsudgifter; 

Or. en

Ændringsforslag 7
Henri Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige
nationale politikker, hvilket kan forværre
de negative konsekvenser for sektoren 

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af for 
forskelligartede nationale politikker og 
programmer, hvilket vil forværre krisens 
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yderligere; understreger derfor, at
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

sandsynlige konsekvenser; understreger
derfor, at EU skal føre en europæisk 
forsvarspolitik, der er baseret på 
samarbejde, gensidighed og 
forsyningssikkerhed med henblik på at 
opnå en overordnet balance, der vil 
fremme et solidt industrielt og teknologisk 
grundlag, der kan øge industrisektorens 
modstandskraft og konkurrencedygtighed 
på dette område;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket nogle gange 
medfører konkurrenceforvridning og kan 
forværre de negative konsekvenser for 
sektoren yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges gennem 
privatisering, europæisk 
forskningssamarbejde og fjernelse af 
tilskud for at minimere de negative følger;

Or. de

Ændringsforslag 9
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 2. understreger, at den europæiske 
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forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger; opfordrer EU-
institutioner og medlemsstater til at 
foretage en gennemgribende gennemgang 
og forbedring af koordineringen af EU's 
forsvarsstrategier og forsvarsrelaterede 
instrumenter med henblik på at forbedre 
samarbejdet mellem de relevante 
interessenter og at sikre, at alle deltagere i 
EU's forsvarsmarked har lige rettigheder;

Or. lt

Ændringsforslag 10
Vladko Todorov Panayotov

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges gennem 
koordinering af nationale 
forsvarspolitikker for at minimere de 
negative følger, som finanskrisen har 
medført;

Or. en

Ændringsforslag 11
Ioan Enciu
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konvergens,
konkurrenceevne og modstandskraft skal 
øges for at minimere de negative følger;

Or. ro

Ændringsforslag 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges gennem 
samarbejde for at minimere de negative 
følger;

Or. en

Ændringsforslag 13
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne og 
modstandskraft skal øges for at minimere 
de negative følger;

2. understreger, at den europæiske 
forsvarsindustri er præget af forskellige 
nationale politikker, hvilket kan forværre 
de negative konsekvenser for sektoren 
yderligere; understreger derfor, at 
forsvarsindustriens konkurrenceevne, 
differentiering, potentiale og 
modstandskraft i EU skal øges for at 
minimere de negative følger;

Or. en

Ændringsforslag 14
Niki Tzavela

Udkast til udtalelse
Punkt 2 – litra a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

(a) noterer sig de forskelle, der eksisterer 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
forsvarsudgifter og opfordrer 
medlemsstaterne til at bestræbe sig på at 
øge omkostningseffektiviteten i EU og øge 
samarbejdet om EU's 
forsvarsplanlægning og harmonisering af 
militære krav; 

Or. en

Ændringsforslag 15
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 2 – litra 1 (new)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

(l) understreger, at der er tendens til at 
anvende kommunikations- og 
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informationsteknologier for at opnå 
politisk, økonomisk og militær dominans, 
herunder gennem offensive tiltag, som det 
er tilfældet med "cyberkrigsførelse" og 
"cyberterrorisme"; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
samarbejde med hinanden for at sikre 
cybersikkerhed som en integreret del af 
forsvarssektoren;

Or. ro

Ændringsforslag 16
Jean-Pierre Audy

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at sikkerhedsområdet 
udgør en vigtig del af rammeprogrammet 
for forskning og udvikling, navnlig under 
de nuværende omstændigheder, og 
opfordrer til, at sikkerhedsforskning 
fortsat udgør en adskilt del af det næste 
rammeprogram;

Or. fr

Ændringsforslag 17
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. påpeger vigtigheden af forskning og 
innovation inden for sikkerheds- og 
forsvarssektoren og bifalder den indsats, 
der gøres i denne retning inden for 
rammerne af RP7, såsom indkaldelser af 
forslag til sikkerhedsforskning, der 
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offentliggøres på CORDIS;

Or. en

Ændringsforslag 18
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. noterer sig imidlertid, at lidt over 1 % 
af Europas samlede forsvarsudgifter er 
investeret i FoT på nuværende tidspunkt, 
og blot omkring 10 % af disse FoT-
udgifter blev anvendt til europæiske 
samarbejdsprojekter, så der er et særligt 
presserende behov for at styrke 
effektiviteten af den europæiske indsats 
på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 19
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. noterer sig, at de europæiske 
forsvarsministre i november 2007 enedes 
om kollektive benchmarks med henblik på 
at øge udgifterne til forsvarsforskning og 
-teknologi til 2 % af alle forsvarsudgifter 
og at øge udgifterne til europæisk 
forsvarsforskning- og 
-teknologisamarbejde til 20 %;

Or. en
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Ændringsforslag 20
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. noterer sig nødvendigheden af 
innovation og teknologioverførsel mellem 
civil- og forsvarsindustrien og opfordrer 
til en ny strategisk vision for den 
europæiske forsvarsindustripolitik, der er 
baseret på samarbejde, innovation, 
kvalifikationsudvikling og bedre 
forbindelse med den civile industri;

Or. en

Ændringsforslag 21
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 2 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2e. noterer sig de seneste års ændring af 
traditionelle militære operationer mod 
fredsbevarende operationer, 
terrorismebekæmpelse, humanitær 
bistand og støtte til civile myndigheder,
såvel som et øget behov for anvendelse til 
civilbeskyttelse (f.eks. ved natur- eller 
menneskeskabte katastrofer) og opfordrer 
derfor til øget tilpasning og spredning af 
den europæiske forsvarssektor; noterer 
sig, at den europæiske forsvarsindustri 
endnu ikke fremstiller brandslukningsfly 
på trods af den betydelige efterspørgsel 
fra mange medlemsstater;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Henri Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en
fælles forsvarsindustripolitik giver 
mening økonomisk, men også truer med 
at underminere den enkelte stats 
suverænitet; mener derfor, at den 
europæiske forsvarsindustripolitik bør
fremme flerdimensionalt samarbejde til 
gavn for EU og skitsere de vigtigste 
industrielle mål, kortlægge komparative 
fordele og strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en
betydelig opsplitning af forsvarsmarkedet
både med hensyn til udbud og
efterspørgsel, og med hensyn til 
standarder og forskrifter; understreger at 
en europæisk forsvarspolitik nu er en 
absolut nødvendighed for at undgå at 
Europa falder bagud hvad angår 
teknologisk kapacitet og med henblik på 
sektorens indvirkning på økonomien og -
direkte og indirekte på beskæftigelsen i 
medlemsstaterne; er bekymret over 
konsolideringen af strategiske 
partnerskaber med tredjelande på 
bekostning af partnerskaber internt i EU; 
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør resultere i et
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og at de vigtigste industrielle mål bør 
fastsættes ved at kortlægge komparative 
fordele og strategiske industrisektorer i 
samarbejde med Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Jean-Pierre Audy

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
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hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at
underminere den enkelte stats
suverænitet; mener derfor, at den 
europæiske forsvarsindustripolitik bør 
fremme flerdimensionalt samarbejde til 
gavn for EU og skitsere de vigtigste 
industrielle mål, kortlægge komparative 
fordele og strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk med henblik på at styrke EU's 
internationale rolle samtidig med at 
medlemsstaternes suverænitet anerkendes;
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den ledende rolle, som Det 
Europæiske Forsvarsagentur (EDA) 
spiller, i forbindelse med fastlæggelsen af 
den europæiske industripolitik og Den 
Nordatlantiske Traktats Organisation 
(NATO);

Or. fr

Ændringsforslag 24
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet;
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet;
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU, under hensyntagen til 
medlemsstaternes særlige kendetegn, og 
skitsere de vigtigste industrielle mål, 
kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
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samarbejdet mellem medlemsstaterne; spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 25
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet; 
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet; 
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;
noterer sig, at konkurrencen mellem 
grænseoverskridende og transatlantiske 
industrikonsortier kan lette adgangen til 
nye teknologier, tilskynder til udvikling af 
innovative produkter og skaber 
incitamenter til at søge effektivisering, der 
gør det muligt at reducere omkostninger 
og behandlingstid;

Or. lt

Ændringsforslag 26
Andreas Mölzer
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet; 
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet, 
og at denne bør bevare fuld kontrol over 
sine vigtigste forsvarsrelaterede tekniske 
kapaciteter; mener derfor, at den 
europæiske forsvarsindustripolitik bør 
fremme flerdimensionalt samarbejde til 
gavn for EU og skitsere de vigtigste 
industrielle mål, kortlægge komparative 
fordele og strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

Or. de

Ændringsforslag 27
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en 
fælles forsvarsindustripolitik giver 
mening økonomisk, men også truer med 
at underminere den enkelte stats 
suverænitet; mener derfor, at den 
europæiske forsvarsindustripolitik bør 
fremme flerdimensionalt samarbejde til 

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning og overlapning af 
forsvarsmarkedet med hensyn til 
efterspørgsel, forskrifter, standarder og 
udbud; mener, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU, og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer; understreger
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gavn for EU og skitsere de vigtigste 
industrielle mål, kortlægge komparative 
fordele og strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

den rolle, EDA og NATO spiller i 
forbindelse med fremme af samarbejdet 
mellem medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 28
Vladko Todorov Panayotov

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet; 
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats suverænitet; 
mener derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;
anerkender endvidere behovet for et 
overordnet mål for forsvarsindustrien for 
2030 ved koordineringen af 
medlemsstaternes forsvarspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 29
Ioan Enciu
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at 
underminere den enkelte stats 
suverænitet; mener derfor, at den 
europæiske forsvarsindustripolitik bør 
fremme flerdimensionalt samarbejde til 
gavn for EU og skitsere de vigtigste 
industrielle mål, kortlægge komparative 
fordele og strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender at en fælles
forsvarsindustripolitik kan have 
økonomiske og sociale fordele; mener 
derfor, at den europæiske 
forsvarsindustripolitik bør fremme 
flerdimensionalt samarbejde til gavn for 
EU og skitsere de vigtigste industrielle 
mål, kortlægge komparative fordele og 
strategiske industrisektorer samt 
understrege den rolle, EDA og NATO 
spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

Or. ro

Ændringsforslag 30
Niki Tzavela

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk, men også truer med at
underminere den enkelte stats 
suverænitet; mener derfor, at den 
europæiske forsvarsindustripolitik bør 
fremme flerdimensionalt samarbejde til 
gavn for EU og skitsere de vigtigste 
industrielle mål, kortlægge komparative 

3. bemærker, at fraværet af en fælles 
forsvarsindustripolitik har ført til en dybere 
opsplitning af forsvarsmarkedet med 
hensyn til efterspørgsel, forskrifter, 
standarder og udbud; erkender, at en fælles 
forsvarsindustripolitik giver mening 
økonomisk; noterer sig, at ingen EU-
forsvarsindustri er bæredygtig på 
nationalt plan på grund af finanskrisen 
og at det vil medføre faldende 
forsvarsbudgetter at forfølge en 
konsolidering af EU's forsvarsindustri;
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fordele og strategiske industrisektorer 
samt understrege den rolle, EDA og 
NATO spiller i forbindelse med fremme af 
samarbejdet mellem medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 31
Henri Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. noterer sig, at en integreret europæisk 
forsvarspolitik vil gøre det muligt at 
rationalisere udgifter, undgå overlapning, 
overskride sektoriel opdeling og sikre, at 
forskningsudgifter ikke spredes, samt på 
fordelagtig vis at fordele tekniske 
ressourcer og ekspertise; er af den 
opfattelse at forskning skal tilskyndes for 
at styrke Europas industrielle og 
teknologiske kapaciteter på 
forsvarsområdet; foreslår, at 
forbindelserne mellem civil og militær 
forskning fremmes i lighed med den 
vellykkede nuværende praksis inden for 
kommunikations- og 
rumforskningssektoren i betragtning af 
den forsvarsrelaterede forsknings 
indvirkning på den civile sektor;

Or. fr

Ændringsforslag 32
Zigmantas Balčytis

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger vigtigheden af, at 
forbedre den europæiske forsvarsindustris 
konkurrenceevne på langt sigt, med 
henblik på at sikre større adgang til 
markeder i tredjelande og især nye 
markeder; 

Or. lt

Ændringsforslag 33
Niki Tzavela

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker på udbudssiden, at mindre 
konkurrencedygtige virksomheder, der 
ikke kan gennemføre en eksportorienteret 
vækststrategi, bør koncentrere sig om 
porteføljespredning; gør opmærksom på 
udviklingen af nye industrielle markeder 
for forsvarsindustrien, f.eks. bekæmpelse 
af store naturkatastrofer;

Or. en

Ændringsforslag 34
Silvia-Adriana Ţicău

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for samarbejde 
på området for forskning og teknologisk 
udvikling og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at intensivere 
bestræbelserne på at investere i forskning 
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og udvikling af avancerede teknologier; 

Or. ro

Ændringsforslag 35
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at træffe 
foranstaltninger for at styrke Europas 
teknologiske og industrielle grundlag og 
fremme grænseoverskridende 
konsolidering af forsvarsindustrien -
herunder transatlantiske forbindelser - og 
derved forhindre den europæiske 
forsvarsindustri i at skrumpe yderligere 
ind og miste betydning, samt at reducere 
den økonomiske byrde, den er pålagt, ved 
at udvikle og producere nye systemer og 
bistå med at udvikle forsvarsrelateret 
beskæftigelse;

Or. lt

Ændringsforslag 36
Henri Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. er af den opfattelse, at manglen på 
proaktiv omstrukturering af vores 
forsvarsapparat for alvor vil bringe ikke
blot vores teknologiske viden og vores 
forsvarsindustri i fare, men også vores 
strategiske selvstændighed; understreger 
den sårbare position for de SMV og SMI, 
der opererer inden for forsvarssektoren, 



PE473.899v01-00 22/27 AM\880078DA.doc

DA

der er rugeplads for innovative 
teknologier og spiller en vigtig rolle for 
skabelse af beskæftigelser;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Henri Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. foreslår ligeledes oprettelse af en 
europæisk enhed for overvågning og 
økonomisk intelligens med den opgave at 
skabe de nødvendige værktøjer med 
henblik på at sætte ind over for den 
internationale konkurrence og bevare 
Europas plads i den globale konkurrence;

Or. fr

Ændringsforslag 38
Henri Weber

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og teknologioverførsler, 
som har til formål at styrke de europæiske 
forsvarsmarkeder ved at overskride den 
sektorielle opdeling af disse og at 
muliggøre større gennemsigtighed og 
sundere konkurrence ved indkøb af 
forsvarsudstyr; tilskynder, som 
supplement, og på baggrund af fælles 
initiativer, til større konsolidering af 
efterspørgslen gennem transeuropæiske 
FoT-projekter og gennem optimering og
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mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
er uundgåelig.

samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet; bemærker på udbudssiden, at de 
mindst konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning;

Or. fr

Ændringsforslag 39
Jean-Pierre Audy

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
er uundgåelig.

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; opfordrer Kommissionen til at 
støtte forsvarets industrielle og 
teknologiske grundlag ved at indføre en 
fællesskabspræferenceprocedure med 
henblik på særtrækkene ved visse former 
for forsvarsudstyr, for hvilke det er af 
afgørende betydning, at den strategiske 
selvstændighed og operationelle 
suverænitet bevares; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
er uundgåelig.

Or. fr
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Ændringsforslag 40
Vladko Todorov Panayotov

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
er uundgåelig.

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; og erkender, at det ikke altid 
er økonomisk effektivt eller muligt for den 
enkelte medlemsstats forsvarsindustri 
fuldt ud at operere selvstændigt; 
bemærker på udbudssiden, at mindre 
konkurrencedygtige virksomheder, der 
ikke kan gennemføre en eksportorienteret 
vækststrategi, bør koncentrere sig om 
porteføljespredning, selv om en vis 
konsolidering af udbuddet er uundgåelig.

Or. en

Ændringsforslag 41
Ioannis A. Tsoukalas

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
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produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
er uundgåelig.

produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter, hvilket vil 
koordinere de europæiske og 
internationale bestræbelser inden for 
sikkerhedsforskning på områderne for 
civil-, sikkerheds- og forsvarsforskning,
eller gennem samordning af efterspørgslen 
efter delt kapacitet på grundlag af 
sammenlægning og deling af initiativer og 
under hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
er uundgåelig.

Or. en

Ændringsforslag 42
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 

4. glæder sig over direktiverne om 
offentlige indkøb og overførsler, som har 
til formål at øge konkurrencen og fremme 
omsætningen af forsvarsrelaterede 
produkter; tilskynder til større 
konsolidering af efterspørgslen gennem 
fælles FoT-projekter eller gennem 
samordning af efterspørgslen efter delt 
kapacitet på grundlag af sammenlægning 
og deling af initiativer og under 
hensyntagen til forsvarsindustriens 
bekymringer; bemærker på udbudssiden, at 
mindre konkurrencedygtige virksomheder, 
der ikke kan gennemføre en 
eksportorienteret vækststrategi, bør 
koncentrere sig om porteføljespredning, 
selv om en vis konsolidering af udbuddet 
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er uundgåelig. er uundgåelig. noterer sig, at splittelsen af 
markedet er skadelig ikke blot for store 
våbenvirksomheder og lande med enorme 
forsvarsbudgetter, men også for lande 
med små forsvarsindustrier; 

Or. lt

Ændringsforslag 43
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. afviser idéen om, at finansiering 
under det nuværende RP7 og fremtidige 
EU-forsknings og 
innovationsprogrammer bør udvides til at 
finansiere udvikling af udstyr, teknologi 
og tjenesteydelser til militære formål; er 
af den faste overbevisning, at civil 
sikkerhed og forsvarsforskning bør 
adskilles klart, og at sikkerhedsforskning 
under de fremtidige og nuværende EU-
rammeprogrammer udelukkende bør sigte 
mod civile anvendelsesområder;

Or. en

Ændringsforslag 44
Niki Tzavela

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. (nyt punkt 5) opfordrer EU og 
medlemsstaterne til at undersøge 
potentialet i indgåelse af forsvarsaftaler 
med andre eksterne partnere;
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Or. en

Ændringsforslag 45
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. minder om, at forskningsaktiviteter, 
der støttes gennem RP7, som det er fastsat 
i retsgrundlaget for RP7, bør overholde 
grundlæggende etiske principper, 
herunder de, der indgår i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
Kommissionen til at forbedre 
gennemførelsen af etiske principper ved 
evaluering af udvælgelseskriterier for 
deltagelse i RP7-programmer på området 
"sikkerhed"; opfordrer ligeledes 
Kommissionen til at gøre en etisk og 
social konsekvensanalyse til en fast del af 
hvert projekt, der skal finansieres under 
RP7 og fremtidige 
forskningsforskningsprogrammer;

Or. en


