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Τροπολογία 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
δημοσιονομική εξυγίανση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε σημαντικές περικοπές, 
μειώσεις ή καθυστερήσεις προγραμμάτων
για σχεδόν όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το 
οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει
αρνητικά την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία·

1. επισημαίνει ότι η μείωση των 
επενδύσεων εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης, του σκληρού διεθνούς 
ανταγωνισμού, της αστάθειας των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, της 
ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και των 
πολιτικών λιτότητας που εφήρμοσαν τα 
κράτη μέλη, έχουν ήδη οδηγήσει σε 
απώλειες θέσεων εργασίας και
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, 
και θα μπορούσαν να επηρεάσουν
αρνητικά την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

Or. fr

Τροπολογία 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις προγραμμάτων για σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία·

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις προγραμμάτων για σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία·
σημειώνει ότι αυτό αποτελεί μία ευκαιρία 
συγχώνευσης προγραμμάτων 
στρατιωτικής έρευνας με στόχο την 
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αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 3
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις προγραμμάτων για σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία·

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα
δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι δυνατόν να οδηγήσει, μέσω
των πρωτοφανών περικοπών στους 
περισσότερους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών, σε 
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις προγραμμάτων για σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τη 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν 
τον τομέα αιχμής της επιστημονικής 
προόδου·

Or. fr

Τροπολογία 4
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις προγραμμάτων για σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 

1. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
δημοσιονομική εξυγίανση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 
σημαντικές περικοπές, μειώσεις ή 
καθυστερήσεις προγραμμάτων για σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 
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ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· ολόκληρη την ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 5
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι δεν έχει δρομολογηθεί
μείζον πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
από τη δεκαετία του 1980·

Or. fr

Τροπολογία 6
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών στον αμυντικό 
τομέα είναι δυνατή, μόνο εάν και όταν,
βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης· 
μονομερείς αποφάσεις ενός κράτους 
μέλους που βλάπτουν την ασφάλεια ενός 
άλλου διαπιστώνονται ακόμη, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
δυνατότητα κοινής δράσης στον τομέα 
των αμυντικών δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 7
Henri Weber
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου 
ότι η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
υπερβολικά μεγάλη διαφοροποίηση των 
εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων,
πράγμα το οποίο θα επιδεινώσει τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις της κρίσης· 
υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η ΕΕ 
πρέπει να ακολουθήσει μία ευρωπαϊκή 
αμυντική πολιτική στη βάση της 
συνεργασίας, της αμοιβαιότητας και της 
ασφάλειας εφοδιασμού, προς την 
κατεύθυνση μιας γενικής ισορροπίας –
που θα αποτελέσει μία στέρεα 
βιομηχανική και τεχνολογική βάση, ικανή 
να ενισχύσει συγχρόνως την 
ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα αυτού του 
βιομηχανικού τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 8
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου 
ότι η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, οι 
οποίες μερικές φορές έχουν ως 
αποτέλεσμα τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, και θα μπορούσαν να 
επιδεινώνουν περαιτέρω τις αρνητικές 
επιπτώσεις επί της βιομηχανίας· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η 
ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα
της αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
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αυξηθούν με την ιδιωτικοποίηση, την 
ευρωπαϊκή συνεργασία στην έρευνα και 
την κατάργηση των επιχορηγήσεων ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις·

Or. de

Τροπολογία 9
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι 
η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιδεινώσει περαιτέρω τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην βιομηχανία· 
υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η 
ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα
της αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις· ζητεί από τα 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν ριζικά και να βελτιώσουν 
το συντονισμό των αμυντικών 
στρατηγικών και αμυντικών μέσων της 
ΕΕ, να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ 
των ενδιαφερομένων φορέων και να 
διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή 
αγορά στον αμυντικό τομέα·

Or. lt

Τροπολογία 10
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



PE473.899v01-00 8/30 AM\880078EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι 
η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να
επιδεινώσει περαιτέρω τις αρνητικές
επιπτώσεις στην βιομηχανία· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η 
ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα
της αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν, με το συντονισμό των εθνικών 
αμυντικών πολιτικών, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις
που δημιουργήθηκαν από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 11
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι 
η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιδεινώσει περαιτέρω τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην βιομηχανία· 
υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η σύγκλιση, 
η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα 
της αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

Or. ro

Τροπολογία 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι 
η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιδεινώσει περαιτέρω τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην βιομηχανία· 
υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η 
ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν μέσω της συνεργασίας ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιβαρύνει τις αρνητικές επιδράσεις στην 
βιομηχανία· υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι 
η ανταγωνιστικότητα και η ισχύς της 
αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να 
αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική 
βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένες εθνικές πολιτικές, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
επιδεινώσει περαιτέρω τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην βιομηχανία· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η 
ανταγωνιστικότητα, η διαφοροποίηση, το 
δυναμικό και η ανθεκτικότητα της 
αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ θα πρέπει 
να αυξηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις·

Or. en



PE473.899v01-00 10/30 AM\880078EL.doc

EL

Τροπολογία 14
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(α) σημειώνει τις υπάρχουσες διαφορές
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά
τις αμυντικές δαπάνες, και καλεί τα
κράτη μέλη να προσπαθήσουν να
αυξήσουν την αποδοτικότητα ως προς το
κόστος σε επίπεδο ΕΕ, και τη συνεργασία
όσον αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό της
ΕΕ και την εναρμόνιση των
στρατιωτικών απαιτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 15
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) τονίζει ότι υπάρχει η τάση
χρησιμοποίησης των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας για
την επίτευξη πολιτικής, οικονομικής και
στρατιωτικής υπεροχής, 
συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών
ικανοτήτων, όπως στις περιπτώσεις του
«ηλεκτρονικού πολέμου» ή της «κυβερνο-
τρομοκρατίας»· καλεί την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν μεταξύ
τους υπέρ της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο, ως αναπόσπαστης
συνιστώσας του αμυντικού τομέα·

Or. ro
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Τροπολογία 16
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει, ιδιαίτερα στην 
παρούσα συγκυρία, τη σημασία του 
συντελεστή «ασφάλεια» στο πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, 
και ζητεί να συνεχίσει η έρευνα στον 
τομέα της ασφάλειας να αποτελεί 
χωριστή πτυχή του επόμενου 
προγράμματος πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 17
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επισημαίνει τη σημασία της έρευνας 
και της καινοτομίας στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και χαιρετίζει 
τις προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση στο πλαίσιο του 7ου 
προγράμματος πλαισίου, όπως είναι οι 
προσκλήσεις για έρευνα στον τομέα της 
ασφάλειας που δημοσιεύονται στο 
CORDIS·

Or. en

Τροπολογία 18
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. σημειώνει, εντούτοις, ότι σήμερα 
επενδύεται για την έρευνα και τεχνολογία 
ποσό ελάχιστα ανώτερο του 1% των 
συνολικών ευρωπαϊκών δαπανών για την 
άμυνα, και ότι μόνο το 10% αυτών των 
δαπανών για την Ε&Τ αφορά ευρωπαϊκές 
συνέργειες, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη αύξησης της 
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών 
προσπαθειών σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 19
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι Υπουργοί 
Άμυνας όρισαν τον Νοέμβριο 2007 
συλλογικούς δείκτες για την αύξηση των 
αμυντικών δαπανών Ε&Τ στο 2% των 
συνολικών αμυντικών δαπανών, και 
αύξηση των ευρωπαϊκών συλλογικών 
αμυντικών δαπανών Ε&Τ σε επίπεδο 
20%·

Or. en

Τροπολογία 20
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. επισημαίνει την ανάγκη μεταφοράς 
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καινοτομίας και τεχνολογίας μεταξύ της 
πολιτικής και της αμυντικής 
βιομηχανίας, και ζητεί την καθιέρωση 
μιας νέας στρατηγικής προοπτικής για 
την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της
αμυντικής βιομηχανίας, στη βάση της 
συνεργασίας, της καινοτομίας, της 
ανάπτυξης των ανθρωπίνων δεξιοτήτων 
και της καλύτερης διασύνδεσης με την μη
στρατιωτικού χαρακτήρα βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 21
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. επισημαίνει την αλλαγή που 
σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στις 
παραδοσιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις 
προς την κατεύθυνση ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων, αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας, ανθρωπιστικής βοήθειας
και υποστήριξης των πολιτικών αρχών, 
καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη 
σύμπραξης στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας (π.χ. στις περιπτώσεις 
εθνικών ή ανθρωπογενών καταστροφών)· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την αύξηση της 
προσαρμοστικότητας και της 
διαφοροποίησης του ευρωπαϊκού 
αμυντικού τομέα· σημειώνει ότι η 
ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία δεν 
παράγει ακόμη και σήμερα πυροσβεστικά 
αεροσκάφη παρά τη σημαντική αύξηση 
της ζήτησης από πολλά κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 22
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, 
ρυθμίσεων, προτύπων και προσφοράς· 
αναγνωρίζει ότι μια κοινή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας είναι 
λογική από οικονομικής απόψεως, αλλά 
απειλεί επίσης να υπονομεύσει την 
ανεξαρτησία των επιμέρους κρατών· 
πιστεύει ως εκ τούτου ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυδιάστατη συνεργασία προς όφελος της 
ΕΕ, περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού 
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας έχει οδηγήσει σε σημαντική
κατάτμηση της αγοράς τόσο όσον αφορά 
την προσφορά και τη ζήτηση, όσο και τα 
πρότυπα και τους κανονισμούς· τονίζει 
ότι για να αποτραπεί ο κίνδυνος να μείνει 
πίσω η Ευρώπη όσον αφορά τις 
τεχνολογικές δυνατότητες, και έχοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις του τομέα αφενός 
επί της οικονομίας και αφετέρου, άμεσα 
και έμμεσα, επί της απασχόλησης στα 
κράτη μέλη, είναι σήμερα απαραίτητη 
μία κοινή ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας· πιστεύει 
ως εκ τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να συμπεριλάβει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, και ότι 
θα πρέπει να ορισθούν οι κύριοι 
βιομηχανικοί της στόχοι, με αναφορά στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς, σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας·

Or. fr

Τροπολογία 23
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της
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άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού 
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη
κατάτμηση της αγοράς από πλευράς
ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και
προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μία κοινή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας είναι λογική από οικονομικής
άποψης για την προώθηση του διεθνούς 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγνωρίζοντας συγχρόνως την 
κυριαρχία των κρατών μελών· πιστεύει ως 
εκ τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), 
ο οποίος παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον 
καθορισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής καθώς και του Οργανισμού 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)·

Or. fr

Τροπολογία 24
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς από πλευράς 
ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και 
προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μια κοινή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας είναι λογική από οικονομικής 
απόψεως, αλλά απειλεί να υπονομεύσει 
την κυριαρχία των επιμέρους κρατών· 
πιστεύει ως εκ τούτου ότι η ευρωπαϊκή 
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τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυδιάστατη συνεργασία προς όφελος της 
ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των κρατών μελών,
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΕΟΑ και 
του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 25
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς από πλευράς 
ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και 
προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μια κοινή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας είναι λογική από οικονομικής 
απόψεως, αλλά απειλεί να υπονομεύσει 
την κυριαρχία των επιμέρους κρατών· 
πιστεύει ως εκ τούτου ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυδιάστατη συνεργασία προς όφελος της 
ΕΕ, περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΕΟΑ και 
του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει ότι 
ο ανταγωνισμός μεταξύ διασυνοριακών 
και διατλαντικών βιομηχανικών ομίλων 
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συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών· μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε 
νέες τεχνολογίες, ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
παρέχει κίνητρα για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας που θα επιτρέψει 
τη μείωση του κόστους και των κύκλων 
παραγωγής·

Or. lt

Τροπολογία 26
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί επίσης 
να υπονομεύσει την ανεξαρτησία των 
επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ τούτου 
ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να 
προωθήσει την πολυδιάστατη συνεργασία 
προς όφελος της ΕΕ, περιγράφοντας τους 
κύριους βιομηχανικούς στόχους, 
απεικονίζοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και τους στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού 
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς από πλευράς 
ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και 
προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μια κοινή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας είναι λογική από οικονομικής 
απόψεως, αλλά απειλεί επίσης να 
υπονομεύσει την κυριαρχία των επιμέρους 
κρατών, που θα πρέπει να διατηρήσουν 
πλήρη έλεγχο των βασικών τεχνικών τους 
αμυντικών δυνατοτήτων· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΕΟΑ και 
του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. de
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Τροπολογία 27
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ,
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς και σε επικαλύψεις
από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· πιστεύει ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας πρέπει να προωθήσει 
την πολυδιάστατη συνεργασία προς 
όφελος της ΕΕ· περιγράφοντας τους 
κύριους βιομηχανικούς στόχους, 
απεικονίζοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και τους στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς· τονίζει τον ρόλο
του ΕΟΑ και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 28
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς από πλευράς 
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άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει
να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού 
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και 
προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μια κοινή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας είναι λογική από οικονομικής 
απόψεως, αλλά απειλεί να υπονομεύσει 
την ανεξαρτησία των επιμέρους κρατών· 
πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυδιάστατη συνεργασία προς όφελος της 
ΕΕ, περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΕΟΑ και 
του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει, 
περαιτέρω, την ανάγκη καθορισμού ενός 
πρωταρχικού στόχου για την αμυντική 
βιομηχανία ενόψει του 2030 για το 
συντονισμό των αμυντικών πολιτικών 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 29
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα πρέπει 

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς από πλευράς 
ζήτησης, ρυθμίσεων, προτύπων και 
προσφοράς· αναγνωρίζει ότι μια κοινή 
βιομηχανική πολιτική στον τομέα της 
άμυνας ενδέχεται να έχει οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη· πιστεύει, ως εκ τούτου,
ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να 
προωθήσει την πολυδιάστατη συνεργασία 
προς όφελος της ΕΕ, περιγράφοντας τους 
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να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

κύριους βιομηχανικούς στόχους, 
απεικονίζοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και τους στρατηγικούς 
βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΕΟΑ και 
του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. ro

Τροπολογία 30
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής απόψεως, αλλά απειλεί 
επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 
των επιμέρους κρατών· πιστεύει ως εκ 
τούτου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική στον τομέα της άμυνας θα 
πρέπει να προωθήσει την πολυδιάστατη 
συνεργασία προς όφελος της ΕΕ, 
περιγράφοντας τους κύριους 
βιομηχανικούς στόχους, απεικονίζοντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
υπογραμμίζοντας τον ρόλο των οργάνων 
του ευρωπαϊκού αμυντικού οργανισμού 
και του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

3. επισημαίνει ότι η έλλειψη κοινής 
βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
άμυνας οδήγησε σε ιδιαίτερα έντονη 
κατάτμηση της αγοράς στον τομέα της 
άμυνας από πλευράς ζήτησης, ρυθμίσεων, 
προτύπων και προσφοράς· αναγνωρίζει ότι 
μια κοινή βιομηχανική πολιτική στον 
τομέα της άμυνας είναι λογική από 
οικονομικής άποψης· σημειώνει ότι
εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, 
ουδεμία αμυντική βιομηχανία της ΕΕ 
μπορεί να είναι βιώσιμη σε εθνική βάση, 
και ότι η από κοινού δραστηριοποίηση 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας θα οδηγήσει σε μείωση των 
αμυντικών προϋπολογισμών·

Or. en
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Τροπολογία 31
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι μία ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της 
άμυνας θα επέτρεπε τον εξορθολογισμό 
των δαπανών, την αποφυγή των 
επικαλύψεων, την εξάλειψη των 
διαχωρισμών του τομέα, και την αποφυγή
διάχυσης των δαπανών στον τομέα της 
έρευνας, καθώς και τη συγκέντρωση 
τεχνικών πόρων και εμπειρογνωμοσύνης 
όπου είναι απαραίτητο· υποστηρίζει ότι 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η έρευνα ώστε 
να προωθηθούν οι βιομηχανικές και 
τεχνολογικές δυνατότητες της Ευρώπης 
στον τομέα της άμυνας· προτείνει την 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής 
και στρατιωτικής έρευνας, σύμφωνα με 
το επιτυχημένο ισχύον πρότυπο στους 
τομείς των επικοινωνιών και του 
διαστήματος, έχοντας υπόψη τις 
σημαντικές επιπτώσεις της έρευνας που 
σχετίζεται με την άμυνα στον πολιτικό 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 32
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βελτίωσης της μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
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αμυντικής βιομηχανίας με στόχο την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε 
αγορές τρίτων χωρών, και κυρίως σε 
αναδυόμενες αγορές·

Or. lt

Τροπολογία 33
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. σημειώνει ότι από την πλευρά της 
προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου· σημειώνει την ανάδειξη 
νέων βιομηχανικών αγορών για την 
αμυντική βιομηχανία, όπως είναι η 
αντιμετώπιση των μεγάλων φυσικών 
καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 34
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει την ανάγκη συνεργασίας στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
προσπάθειες επένδυσης στην έρευνα και 
στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών·
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Or. ro

Τροπολογία 35
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
ενίσχυσης της τεχνολογικής και 
βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης και να 
προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία 
στο πλαίσιο της αμυντικής βιομηχανίας –
συμπεριλαμβανομένων των διατλαντικών 
σχέσεων – αποτρέποντας, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, την περαιτέρω συρρίκνωση και 
υποβάθμιση της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας, και συμβάλλοντας στη 
μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για 
την ανάπτυξη και την παραγωγή νέων 
συστημάτων, καθώς και στη δημιουργία 
απασχόλησης στον τομέα της άμυνας·

Or. lt

Τροπολογία 36
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι η απουσία οποιασδήποτε 
εθελοντικής αναδιάρθρωσης του 
αμυντικού μας μηχανισμού, θα 
υποσκάψει σημαντικά όχι μόνο τις 
τεχνολογικές μας δυνατότητες και την 
αμυντική μας βιομηχανία, αλλά και τη 
στρατηγική μας αυτονομία· τονίζει την 
ευάλωτη θέση των ΜΜΕ και των ΜΜΒ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
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άμυνας, οι οποίες αποτελούν πρόσφορο 
έδαφος για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών και παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 37
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. προτείνει, επίσης, τη συγκρότηση μιας 
ευρωπαϊκής μονάδας παρακολούθησης
και παροχής πληροφοριών επί 
οικονομικών θεμάτων, έργο της οποίας 
θα είναι η παροχή των απαραίτητων 
εργαλείων αντιμετώπισης του διεθνούς 
ανταγωνισμού και η διατήρηση της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 38
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται
με την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη εδραίωση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις τεχνολογικές
μεταφορές, που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών 
αγορών με την κατάργηση των 
διαχωρισμών, και την εφαρμογή 
μεγαλύτερης διαφάνειας και πιο υγιούς 
ανταγωνισμού στη διαδικασία αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού· ενθαρρύνει,
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τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για από 
κοινού ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη 
τα συμφέροντα της βιομηχανίας στον 
τομέα της άμυνας· σημειώνει ότι από την 
πλευρά της προσφοράς οι λιγότερο 
ανταγωνιστικές εταιρίες, που δεν μπορούν 
να εφαρμόσουν αναπτυξιακή στρατηγική 
με τις εξαγωγές ως κινητήρια δύναμη, θα 
πρέπει να προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό εδραίωσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο.

συμπληρωματικά, και στη βάση κοινών
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη ενοποίηση
της ζήτησης με κοινά διευρωπαϊκά σχέδια 
Ε&Τ, ή μέσω της βελτιστοποίησης και 
διασύνδεσης της ζήτησης για τις κοινές 
δεξιότητες ικανότητες· σημειώνει ότι από 
την πλευρά της προσφοράς, οι λιγότερο 
ανταγωνιστικές εταιρίες, που δεν μπορούν 
να εφαρμόσουν αναπτυξιακή στρατηγική 
με τις εξαγωγές ως κινητήρια δύναμη, θα 
πρέπει να προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου.

Or. fr

Τροπολογία 39
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη εδραίωση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για από 
κοινού ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
της άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά 
της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό εδραίωσης της προσφοράς θα 

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει την παραγωγική και τεχνολογική 
βάση της αμυντικής βιομηχανίας, με την 
εισαγωγή μιας κοινοτικής προτιμησιακής 
διαδικασίας όσον αφορά τις 
ιδιαιτερότητες ορισμένων ειδών 
αμυντικού εξοπλισμού, για τα οποία θα 
πρέπει να διατηρηθεί η στρατηγική 
αυτονομία και η επιχειρησιακή 
κυριαρχία· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη ενοποίηση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για τις 
κοινές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
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παραμείνει αναπόφευκτο. της άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά 
της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό συγχώνευσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο.

Or. fr

Τροπολογία 40
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη εδραίωση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για από 
κοινού ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
της άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά 
της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό εδραίωσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο.

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη ενοποίηση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για τις 
κοινές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
της άμυνας και αναγνωρίζοντας ότι δεν 
είναι πάντα οικονομικά αποτελεσματικό ή 
εφικτό για τις αμυντικές βιομηχανίες 
κάθε κράτους μέλους να ενεργούν 
εντελώς κατ’ ιδίαν· σημειώνει ότι από την 
πλευρά της προσφοράς οι λιγότερο 
ανταγωνιστικές εταιρίες, που δεν μπορούν 
να εφαρμόσουν αναπτυξιακή στρατηγική 
με τις εξαγωγές ως κινητήρια δύναμη, θα 
πρέπει να προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό συγχώνευσης της προσφοράς θα 
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παραμείνει αναπόφευκτο.

Or. en

Τροπολογία 41
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη εδραίωση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για από 
κοινού ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
της άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά 
της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό εδραίωσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο.

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη ενοποίηση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, 
πράγμα το οποίο θα συντονίσει τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες 
έρευνας στους τομείς της πολιτικής 
προστασίας, της ασφάλειας και της 
άμυνας, ή μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης 
για τις κοινές δεξιότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συμφέροντα της βιομηχανίας 
στον τομέα της άμυνας· σημειώνει ότι από 
την πλευρά της προσφοράς οι λιγότερο 
ανταγωνιστικές εταιρίες, που δεν μπορούν 
να εφαρμόσουν αναπτυξιακή στρατηγική 
με τις εξαγωγές ως κινητήρια δύναμη, θα 
πρέπει να προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό συγχώνευσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο.

Or. en

Τροπολογία 42
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη εδραίωση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για από 
κοινού ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
της άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά 
της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό εδραίωσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο.

4. χαιρετίζει τις οδηγίες σχετικά με τις 
προμήθειες και τις μεταφορές, που 
αποσκοπούν να αυξήσουν τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία προϊόντων που σχετίζονται με 
την άμυνα· ενθαρρύνει, με βάση την 
συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό 
πρωτοβουλιών, τη μεγαλύτερη ενοποίηση
της ζήτησης μέσω κοινών σχεδίων στον 
τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας ή 
μέσω ομαδοποιημένης ζήτησης για τις 
κοινές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας στον τομέα 
της άμυνας· σημειώνει ότι από την πλευρά 
της προσφοράς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
εταιρίες, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αναπτυξιακή στρατηγική με τις εξαγωγές 
ως κινητήρια δύναμη, θα πρέπει να 
προβούν σε διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου, παρά το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό συγχώνευσης της προσφοράς θα 
παραμείνει αναπόφευκτο· σημειώνει ότι ο 
κατακερματισμός της αγοράς είναι εις 
βάρος όχι μόνο των μεγάλων εταιρειών 
όπλων και των χωρών με μεγάλους 
αμυντικούς προϋπολογισμούς, αλλά 
επίσης και των χωρών με μικρές 
αμυντικές βιομηχανίες·

Or. lt

Τροπολογία 43
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. απορρίπτει την άποψη ότι η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
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ισχύοντος 7ου προγράμματος πλαισίου 
και των μελλοντικών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
πρέπει να επεκταθεί στη χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης στρατιωτικού εξοπλισμού, 
τεχνολογίας και υπηρεσιών· πιστεύει 
σθεναρά ότι η έρευνα στον τομέα της 
ασφάλειας των πολιτών και στον τομέα 
της άμυνας πρέπει να διαχωριστούν
σαφώς, και ότι η έρευνα στον τομέα της 
ασφάλειας στο πλαίσιο των ισχυόντων 
και των μελλοντικών προγραμμάτων 
πλαισίων της ΕΕ πρέπει να στοχεύει 
αποκλειστικά σε εφαρμογές που αφορούν 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 44
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. (νέο σημείο 5.) καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να εξερευνήσουν τη 
δυνατότητα συμφωνιών στον τομέα της 
άμυνας με άλλους εξωτερικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 45
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι, όπως διευκρινίζεται 
στη νομική βάση για το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο, οι δραστηριότητες έρευνας που 
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υποστηρίζονται από το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο πρέπει να τηρούν θεμελιώδεις 
δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
περιλαμβάνονται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τον 
τρόπο εφαρμογής των δεοντολογικών 
αρχών στην αξιολόγηση των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στα 
ερευνητικά προγράμματα του 7ου 
προγράμματος πλαισίου στον τομέα
«Ασφάλεια»· καλεί, επίσης, την Επιτροπή 
να καθιερώσει μία δεοντολογική και 
κοινωνική αξιολόγηση επιπτώσεων ως 
αναπόσπαστο τμήμα κάθε προγράμματος 
που θα χρηματοδοτείται από το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο και των μελλοντικών 
ερευνητικών προγραμμάτων·

Or. en


