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Módosítás 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció szinte 
valamennyi tagállam esetében a 
programok jelentős csökkentéséhez, 
karcsúsításához vagy késedelmeihez 
vezethet, ami kedvezőtlenül érintheti az 
európai védelmi ipart;

1. rámutat, hogy a befektetéseknek a 
gazdasági válság miatti csökkenése, a 
könyörtelen nemzetközi verseny, az 
átváltási árfolyamok ingadozása, az euró-
dollár paritás és a tagállamok által 
végrehajtott megszorítási politikák egyes 
tagállamokban már munkahelyek 
elvesztéséhez, jelentős csökkentésekhez, 
karcsúsításokhoz vagy késedelmekhez 
vezettek, közép- és hosszútávon pedig
kedvezőtlenül érinthetik az európai 
védelmi ipart;

Or. fr

Módosítás 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció szinte 
valamennyi tagállam esetében a programok 
jelentős csökkentéséhez, karcsúsításához 
vagy késedelmeihez vezethet, ami 
kedvezőtlenül érintheti az európai védelmi 
ipart;

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció szinte 
valamennyi tagállam esetében a programok 
jelentős csökkentéséhez, karcsúsításához 
vagy késedelmeihez vezethet, ami 
kedvezőtlenül érintheti az európai védelmi 
ipart; megjegyzi, hogy ez lehetőséget kínál 
a katonai kutatási programok 
konszolidálására hatékonyságuk fokozása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 3
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció szinte 
valamennyi tagállam esetében a programok 
jelentős csökkentéséhez, karcsúsításához 
vagy késedelmeihez vezethet, ami 
kedvezőtlenül érintheti az európai védelmi 
ipart;

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció – az államok 
többségében a védelmi költségvetésekben 
végrehajtott példa nélküli megszorítások 
révén – szinte valamennyi tagállam 
esetében a programok jelentős 
csökkentéséhez, karcsúsításához vagy 
késedelmeihez vezethet, ami kedvezőtlenül 
érintheti az európai védelmi ipart és az 
Európai Uniónak az említett területhez 
kapcsolódó tudományos haladásban 
elfoglalt helyét;

Or. fr

Módosítás 4
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció szinte 
valamennyi tagállam esetében a programok 
jelentős csökkentéséhez, karcsúsításához 
vagy késedelmeihez vezethet, ami 
kedvezőtlenül érintheti az európai védelmi 
ipart;

1. rámutat, hogy az EU-szerte zajló 
költségvetési konszolidáció szinte 
valamennyi tagállam esetében a programok 
jelentős csökkentéséhez, karcsúsításához 
vagy késedelmeihez vezethet, ami 
kedvezőtlenül érintheti az európai védelmi 
ipar egészét;

Or. en
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Módosítás 5
Henri Weber

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az 1980-as évek óta 
európai szinten egyetlen nagy programot 
sem indítottak útjára;

Or. fr

Módosítás 6
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy csak akkor van 
lehetőség a védelmi ágazatban a 
tagállamok közötti szorosabb 
együttműködésre, ha az a szolidaritás 
elvén alapul; még mindig előfordul, hogy 
egy tagállam egyoldalú döntéseivel 
megsérti egy másik tagállam biztonságát, 
meggátolva ezáltal az együttes fellépés 
lehetőségét a védelmi kiadások terén;

Or. en

Módosítás 7
Henri Weber

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart a nemzeti politikák és programok 
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ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások 
minimalizálása érdekében fokozni kell a 
védelmi ipar versenyképességét és 
rugalmasságát;

túlságosan nagy változatossága jellemzi, 
ami súlyosbítja a válság várható hatását; 
ezért hangsúlyozza, hogy az EU olyan – a 
globális egyensúly érdekében az 
együttműködésen, a kölcsönösségen, az 
ellátás biztonságán alapuló – európai 
védelmi politikát hajtson végre, amely 
szilárd ipari és technológiai bázis 
létrejöttét eredményezi, amely ezen a 
területen mind az ipar rugalmasságát, 
mind annak versenyképességét képes 
megerősíteni;

Or. fr

Módosítás 8
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami részben versenytorzuláshoz vezethet, 
valamint az ipart érintő kedvezőtlen 
hatásokat tovább súlyosbíthatja; ezért 
hangsúlyozza, hogy a kedvezőtlen hatások 
minimalizálása érdekében a privatizáción, 
az európai kutatási együttműködésen és a 
támogatások megszüntetésén keresztül 
fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

Or. de

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;
felszólítja az uniós intézményeket és a 
tagállamokat az uniós védelmi stratégiák 
és védelmi vonatkozású eszközök radikális 
felülvizsgálatára és koordinációjuk 
javítására annak érdekében, hogy 
elmélyítsék az érintett érdekelt felek 
közötti együttműködést, és ugyanolyan 
jogokat biztosítsanak az Európai Unió 
védelmi piacának valamennyi szereplője 
számára;

Or. lt

Módosítás 10
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a pénzügyi válság által előidézett
kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében a nemzeti védelmi politikák 
koordinációján keresztül fokozni kell a 
védelmi ipar versenyképességét és 
rugalmasságát;

Or. en
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Módosítás 11
Ioan Enciu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
konvergenciáját, versenyképességét és 
rugalmasságát;

Or. ro

Módosítás 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében együttműködésen keresztül
fokozni kell a védelmi ipar 
versenyképességét és rugalmasságát;

Or. en

Módosítás 13
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell a védelmi ipar
versenyképességét és rugalmasságát;

2. hangsúlyozza, hogy az európai védelmi 
ipart eltérő nemzeti politikák jellemzik, 
ami az ipart érintő kedvezőtlen hatásokat 
tovább súlyosbíthatja; ezért hangsúlyozza, 
hogy a kedvezőtlen hatások minimalizálása 
érdekében fokozni kell az EU védelmi 
iparának versenyképességét, 
differenciálását, potenciálját és 
rugalmasságát;

Or. en

Módosítás 14
Niki Tzavela

Véleménytervezet
2 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) felhívja a figyelmet a tagállamok 
védelmi kiadásai terén mutatkozó 
különbségekre, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy tegyenek 
erőfeszítéseket a költséghatékonyság 
növelésére az egész EU-ban, valamint 
fokozzák az uniós védelmi tervezéssel és a 
katonai követelmények harmonizációjával 
kapcsolatos együttműködést;

Or. en

Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) hangsúlyozza, hogy megfigyelhető az a 
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tendencia, hogy információs és 
kommunikációs technológiákat 
használnak fel politikai, gazdasági és 
katonai erőfölény megszerzésére, többek 
között offenzív informatikai 
nyomásgyakorlási képességeken keresztül, 
ahogy az a „kiberháború” vagy 
„kiberterrorizmus” esetében is történik; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy működjenek együtt a kiberbiztonság 
mint a védelmi ágazat egyik alapvető 
szempontjának biztosítása érdekében;

Or. ro

Módosítás 16
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a „biztonság” 
komponens szerepe fontos a kutatási és 
fejlesztési keretprogramban, különösen a 
jelenlegi körülmények között, és felszólít 
arra, hogy a biztonsági kutatás a 
következő keretprogramban is külön 
komponensként szerepeljen;

Or. fr

Módosítás 17
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat a kutatás és az innováció 
biztonsági és védelmi ágazatban betöltött 
fontos szerepére, és üdvözli a hetedik 
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keretprogramban ennek előmozdítására 
tett erőfeszítéseket, amilyenek például a 
CORDIS-ban közzétett, biztonsági 
kutatásra irányuló felhívások;

Or. en

Módosítás 18
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megjegyzi azonban, hogy Európa 
teljes védelmi kiadásainak jelenleg 
valamivel több mint 1%-át fordítják 
kutatásra és technológiára, a kutatási és 
technológiai kiadásoknak pedig csupán 
10%-át használják fel európai 
együttműködések keretében, így 
kifejezetten sürgősen fokozni kell az 
európai erőfeszítések hatékonyságát ezen 
a területen;

Or. en

Módosítás 19
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. megjegyzi, hogy az európai védelmi 
miniszterek 2007 novemberében kollektív 
referenciaértékeket fogadtak el annak 
érdekében, hogy a védelmi kutatási és 
technológiai kiadásokat a teljes védelmi 
kiadások 2%-ára, az európai 
együttműködésen alapuló védelmi kutatási 
és technológiai kiadások szintjét pedig 
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20%-ra emeljék;

Or. en

Módosítás 20
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. felhívja a figyelmet a polgári és 
védelmi ipar közötti innováció- és 
technológiaátadás szükségességére, és 
olyan új stratégiai jövőképet sürget az 
európai védelmi ipari politika terén, amely 
az együttműködésen, az innováción, az 
emberi készségek fejlesztésén és a polgári 
iparral való szorosabb 
összekapcsolódáson alapul;

Or. en

Módosítás 21
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. felhívja a figyelmet az utóbbi években 
folytatott hagyományos katonai 
műveleteknek a békefenntartó műveletek, 
a terrorizmus elleni küzdelem, a 
humanitárius segítségnyújtás és a polgári 
hatóságoknak nyújtott támogatás felé 
történő elmozdulására, valamint a polgári 
védelmi alkalmazások fokozott 
szükségességére (pl. a természeti vagy az 
ember által előidézett katasztrófák esetén), 
ezért az európai védelmi ágazat 
fokozottabb alkalmazkodására és 
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diverzifikációjára szólít fel; megjegyzi, 
hogy a számos tagállam részéről 
mutatkozó jelentős kereslet ellenére az 
európai védelmi ipar még mindig nem 
gyárt tűzoltó repülőgépeket;

Or. en

Módosítás 22
Henri Weber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök 
és a stratégiai ipari ágazatok 
számbavételével, valamint az EVÜ és 
NATO-testületek által a tagállamok 
közötti együttműködés támogatásában 
betöltött szerep hangsúlyozásával;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya mind ellátási és keresleti, 
mind pedig szabványosítási és 
szabályozási szempontból a védelmi piac 
jelentős szétaprózódását vonta maga után; 
hangsúlyozza, hogy a technológiai 
kapacitás szempontjából az európai
lemaradás kockázatának elkerülése 
érdekében, valamint az ágazat által a 
tagállamok gazdaságára, illetve –
közvetlen vagy közvetett módon – a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatás fényében
elengedhetetlenül szükség van a közös 
védelmi ipari politikára; aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a harmadik országokkal 
kialakított stratégiai partnerségek az 
Európán belüli partnerségek rovására 
erősödtek meg; ezért úgy véli, hogy az 
európai védelmi ipari politikának az EU 
javát szolgáló többdimenziós 
együttműködést kell magában foglalnia, 
fő ipari célkitűzéseit pedig meg kell 
határozni a komparatív előnyök és a 
stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
az Európai Védelmi Ügynökséggel 
folytatott együttműködésben;

Or. fr
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Módosítás 23
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű az 
Európai Unió globális szerepének 
megerősítése érdekében, az egyes 
tagállamok szuverenitásának elismerése 
mellett; ezért úgy véli, hogy az európai 
védelmi ipari politikának az EU javát 
szolgáló többdimenziós együttműködés 
felé kell fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az európai iparpolitika 
meghatározásában központi szerepet 
játszó Európai Védelmi Ügynökség 
(EVÜ), valamint az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete (NATO) által a 
támogatásban betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

Or. fr

Módosítás 24
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
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ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a tagállamok sajátosságainak
figyelembevételével, a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

Or. en

Módosítás 25
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával; megjegyzi, hogy a 
határokon átnyúló és a transzatlanti ipari 
konzorciumok közötti verseny 
megkönnyítheti az új technológiákhoz 
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való hozzáférést, előmozdítja az innovatív 
termékek kifejlesztését és ösztönzi a 
költségek és a termelési ciklus 
csökkentését lehetővé tevő 
hatékonyságnövekedésre irányuló 
törekvéseket;

Or. lt

Módosítás 26
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti,
amelyeknek haditechnikai 
alapkapacitással kellene rendelkezniük; 
ezért úgy véli, hogy az európai védelmi 
ipari politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ-testületek által a 
tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

Or. de

Módosítás 27
Reinhard Bütikofer
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával; 

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását és 
párhuzamosságát vonta maga után; úgy 
véli, hogy az európai ipari védelmi 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével; 
hangsúlyozza az EVÜ és NATO-testületek 
által a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerepet;

Or. en

Módosítás 28
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
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meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével, 
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával; továbbá elismeri a 
2030-ra kitűzött védelmi ipari kiemelt cél 
szükségességét a tagállamok védelmi 
politikáinak koordinációja szempontjából;

Or. en

Módosítás 29
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű, 
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök és 
a stratégiai ipari ágazatok számbavételével,
valamint az EVÜ és NATO-testületek által 
a tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdasági és társadalmi 
előnyökkel járhat; ezért úgy véli, hogy az 
európai védelmi ipari politikának az EU 
javát szolgáló többdimenziós 
együttműködés felé kell fordulnia a fő ipari 
célkitűzések meghatározásával, a 
komparatív előnyök és a stratégiai ipari 
ágazatok számbavételével, valamint az 
EVÜ és NATO-testületek által a 
tagállamok közötti együttműködés 
támogatásában betöltött szerep 
hangsúlyozásával;

Or. ro

Módosítás 30
Niki Tzavela
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű,
ugyanakkor az egyes államok 
szuverenitását veszélyeztetheti; ezért úgy 
véli, hogy az európai védelmi ipari 
politikának az EU javát szolgáló 
többdimenziós együttműködés felé kell 
fordulnia a fő ipari célkitűzések 
meghatározásával, a komparatív előnyök 
és a stratégiai ipari ágazatok 
számbavételével, valamint az EVÜ és 
NATO-testületek által a tagállamok 
közötti együttműködés támogatásában 
betöltött szerep hangsúlyozásával;

3. megállapítja, hogy a közös védelmi ipari 
politika hiánya keresleti, szabályozási, 
szabványosítási és ellátási szempontból a 
védelmi piac további szétaprózódását vonta 
maga után; elismeri, hogy a közös védelmi 
ipari politika gazdaságilag ésszerű; 
megjegyzi, hogy a pénzügyi válság miatt 
egyik uniós védelmi iparág sem lehet 
nemzeti alapon életképes, az uniós 
védelmi ipar konszolidációjának 
folytatása pedig a védelmi költségvetések 
csökkenését fogja eredményezni;

Or. en

Módosítás 31
Henri Weber

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy egy integrált európai 
védelmi politika lehetővé tenné a kiadások 
racionalizálását, a kettős tételek 
elkerülését, az ágazatok közötti 
válaszfalak és a kutatási előirányzatok 
szétforgácsoltságának megszüntetését, 
valamint a technikai erőforrások és a 
szakértelem összevonását ott, ahol az 
előnyösnek bizonyulna; támogatja, hogy 
az európai ipari és technológiai potenciál 
növelése érdekében a védelem területén 
előmozdítsák a kutatást; javasolja, hogy a 
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távközlési és űrkutatási ágazatban sikerrel 
megvalósítottak mintájára mozdítsák elő a 
polgári és katonai kutatás közötti 
kapcsolatot, mivel a védelemhez fűződő
kutatásnak jelentős hatása van a polgári 
ágazatra;

Or. fr

Módosítás 32
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az európai védelmi ipar 
hosszú távú versenyképességének 
fontosságát, azzal a céllal, hogy nagyobb 
hozzáférést biztosítsanak a harmadik 
országok piacaihoz és különösen a 
feltörekvő piacokhoz;

Or. lt

Módosítás 33
Niki Tzavela

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a kínálati oldalon a 
kivitel által vezérelt növekedési stratégiát 
végrehajtani nem tudó, kevésbé 
versenyképes vállalatoknak portfóliójuk 
diverzifikálására kell törekedniük; 
rámutat a védelmi ipar olyan új ipari 
piacainak kialakulására, mint például a 
természeti megakatasztrófák elleni 
küzdelem;
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Or. en

Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a kutatás és a 
technológiai fejlesztés területén folytatott 
együttműködés szükségességét, és 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat 
a fejlett technológiákkal kapcsolatos 
kutatási és fejlesztési beruházásokra 
irányuló erőfeszítések fokozására;

Or. ro

Módosítás 35
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
intézkedéseket Európa technológiai és 
ipari bázisának megerősítésére, valamint 
a védelmi ipar határokon átnyúló 
konszolidációjának előmozdítására –
ideértve a transzatlanti kapcsolatokat is –, 
ezáltal meggátolva az európai védelmi 
ipar méretének és jelentőségének további 
csökkenését, illetve mérsékelve az új 
rendszerek kifejlesztése és kialakítása 
által jelentett pénzügyi terhet, valamint 
előmozdítva a védelmi vonatkozású 
munkahelyek létrehozását;

Or. lt
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Módosítás 36
Henri Weber

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy amíg nem történik meg 
a védelmi rendszerünk önkéntes szerkezet-
átalakítása, nagy veszély fenyegeti mind 
technológiai kompetenciáinkat és védelmi 
iparunkat, mind pedig stratégiai 
autonómiánkat; hangsúlyozza a védelmi 
ágazatban tevékenykedő, a technológiai 
innováció éltető közegét alkotó és számos 
munkahelyet teremtő kkv-k 
sebezhetőségét;

Or. fr

Módosítás 37
Henri Weber

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. javasolja továbbá, hogy hozzanak létre 
egy európai megfigyelési és gazdasági 
hírszerző egységet, amelynek feladata, 
hogy biztosítsa a nemzetközi verseny
kihívásaival való megküzdéshez szükséges 
eszközöket és fenntartsa Európa 
nemzetközi versenyképességét;

Or. fr

Módosítás 38
Henri Weber
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 
kínálati oldalon a kivitel által vezérelt
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
technológiaátadásokról szóló irányelveket, 
amelyek célja, hogy ösztönözze az európai 
védelmi piacokat, átjárhatóvá téve azokat, 
valamint hogy a védelmi felszerelések 
beszerzési eljárásaiban nagyobb 
átláthatóságot és egészségesebb versenyt
tegyen lehetővé; egyúttal támogatja, hogy 
közös kezdeményezések útján jobban 
összehangolják a keresletet transzeurópai
kutatási és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
optimalizálása és ösztönzése révén; 
megjegyzi, hogy a kínálati oldalon a 
kivitellel kapcsolatos növekedési stratégiát 
végrehajtani nem tudó, legkevésbé
versenyképes vállalatoknak portfóliójuk 
diverzifikálására kell törekedniük.

Or. fr

Módosítás 39
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy támogassa a védelmi 
iparág gyártási és technológiai bázisát egy 
közösségi preferenciális eljárás 
bevezetésével, bizonyos típusú védelmi 
felszerelések sajátosságainak 
figyelembevételével, amelyek esetében 
elengedhetetlen a stratégiai autonómia és 
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kínálati oldalon a kivitel által vezérelt 
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

a műveleti szuverenitás megőrzése;
támogatja, hogy a kezdeményezések 
összevonásán és megosztására alapozva 
jobban összehangolják a keresletet közös 
kutatási és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 
kínálati oldalon a kivitel által vezérelt 
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

Or. fr

Módosítás 40
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 
kínálati oldalon a kivitel által vezérelt 
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit és felismerve, hogy 
az egyes tagállamok védelmi iparai 
számára gazdasági szempontból nem 
minden esetben hatékony vagy 
megvalósítható, hogy egymástól teljesen 
függetlenül cselekedjenek; megjegyzi, 
hogy a kínálati oldalon a kivitel által 
vezérelt növekedési stratégiát végrehajtani 
nem tudó, kevésbé versenyképes 
vállalatoknak portfóliójuk diverzifikálására 
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kell törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

Or. en

Módosítás 41
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 
kínálati oldalon a kivitel által vezérelt 
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek révén – ami 
koordinálni fogja az európai és 
nemzetközi védelmi kutatásra irányuló 
erőfeszítéseket a polgári, biztonsági és 
védelmi kutatás terén – vagy a megosztott 
képességek iránti igények csoportosítása 
révén, figyelembe véve a védelmi ipar 
érdekeit; megjegyzi, hogy a kínálati 
oldalon a kivitel által vezérelt növekedési 
stratégiát végrehajtani nem tudó, kevésbé 
versenyképes vállalatoknak portfóliójuk 
diverzifikálására kell törekedniük, noha a 
kínálat bizonyos mértékű összehangolása 
elkerülhetetlen.

Or. en

Módosítás 42
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 
kínálati oldalon a kivitel által vezérelt 
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen.

4. üdvözli a közbeszerzésről és a 
transzferekről szóló irányelveket, amelyek 
célja a verseny fokozása és a védelemmel 
kapcsolatos termékek forgalmazásának 
megkönnyítése; támogatja, hogy a 
kezdeményezések összevonásán és 
megosztására alapozva jobban 
összehangolják a keresletet közös kutatási 
és technológiai projektek vagy a 
megosztott képességek iránti igények 
csoportosítása révén, figyelembe véve a 
védelmi ipar érdekeit; megjegyzi, hogy a 
kínálati oldalon a kivitel által vezérelt 
növekedési stratégiát végrehajtani nem 
tudó, kevésbé versenyképes vállalatoknak 
portfóliójuk diverzifikálására kell 
törekedniük, noha a kínálat bizonyos 
mértékű összehangolása elkerülhetetlen; 
megjegyzi, hogy a piac szétaprózódása 
nem csupán a nagy fegyvergyártó 
vállalatokat és a jelentős védelmi 
költségvetéssel működő országokat érinti 
hátrányosan, hanem a kis védelmi iparral 
rendelkező országokat is.

Or. lt

Módosítás 43
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elveti azt az elképzelést, hogy a 
jelenlegi hetedik keretprogram és a 
jövőbeli uniós kutatási és innovációs 
programok keretében nyújtott 
finanszírozást kiterjesszék a katonai 
felszerelések, technológiák és 
szolgáltatások finanszírozására; 
meggyőződése, hogy a polgári biztonsági 
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és védelmi kutatást világosan el kell 
különíteni, továbbá a jelenlegi és jövőbeli 
uniós keretprogramokban folytatott 
biztonsági kutatásnak kizárólag a polgári 
alkalmazásokra kell összpontosítania;

Or. en

Módosítás 44
Niki Tzavela

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. (új 5. bekezdés) felszólítja az EU-t és a 
tagállamokat, hogy tárják fel az egyéb 
külső partnerekkel megkötött védelmi 
megállapodások lehetőségét;

Or. en

Módosítás 45
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. emlékeztet arra, hogy – a hetedik 
keretprogram jogalapjában 
meghatározottak szerint – a hetedik 
keretprogram által támogatott kutatási 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető etikai elveket, 
ideértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltakat is; felszólítja az 
Európai Bizottságot, hogy javítsa az etikai 
elvek érvényesítésének módját a hetedik 
kutatási keretprogramban a „Biztonság” 
területén folytatott kutatási programokban 
való részvételre vonatkozó 



PE473.899v01-00 28/28 AM\880078HU.doc

HU

elfogadhatósági kritériumok értékelése 
során; egyúttal felszólítja a Bizottságot, 
hogy végezzen etikai és társadalmi 
hatásvizsgálatot minden olyan projekt 
állandó részeként, amelyet a hetedik 
keretprogram és jövőbeli kutatási 
programok keretében finanszíroznak;

Or. en


