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Pakeitimas 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti dideliais programų
apkarpymais, sumažinimais arba
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti Europos 
gynybos pramonę;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl krizės 
sumažėjęs investavimas, žiauri tarptautinė 
konkurencija, valiutų kurso nestabilumas, 
euro ir dolerio susilyginimas ir valstybių 
narių įgyvendinama taupymo politika jau 
lėmė darbo vietų mažėjimą, didelius 
apkarpymus, sumažinimus arba vėlavimus
kai kuriose valstybėse narėse, ir gali 
neigiamai paveikti Europos gynybos 
pramonę vidutinės trukmės ir ilgalaikiu 
laikotarpiu;

Or. fr

Pakeitimas 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti dideliais programų 
apkarpymais, sumažinimais arba 
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti Europos 
gynybos pramonę;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti dideliais programų 
apkarpymais, sumažinimais arba 
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad kartu 
galima sustiprinti karinių mokslinių 
tyrimų programas, siekiant padidinti jų 
veiksmingumą;

Or. en
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Pakeitimas 3
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti dideliais programų 
apkarpymais, sumažinimais arba 
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti Europos 
gynybos pramonę;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti, vykdant beprecedentį gynybos 
biudžeto asignavimų mažinimą didžiojoje 
dalyje valstybių narių, dideliais programų 
apkarpymais, sumažinimais arba 
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti Europos 
gynybos pramonę ir Europos Sąjungos 
vaidmenį su šiomis sritimis susijusiose 
mokslo pažangos srityse;

Or. fr

Pakeitimas 4
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti dideliais programų 
apkarpymais, sumažinimais arba 
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti Europos 
gynybos pramonę;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje ES 
vykstantis fiskalinis konsolidavimas gali 
pasireikšti dideliais programų 
apkarpymais, sumažinimais arba 
vėlavimais beveik visose valstybėse narėse, 
o tai gali neigiamai paveikti visą Europos 
gynybos pramonę;

Or. en

Pakeitimas 5
Henri Weber
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad nuo devintojo 
dešimtmečio nebuvo pradėta įgyvendinti 
jokios didelės programos Europos 
lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 6
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad glaudesnį valstybių 
narių bendradarbiavimą gynybos 
sektoriuje galima užtikrinti tik jeigu jis 
bus grindžiamas solidarumo principu; 
vienos valstybės narės vis dar priima 
vienašalius sprendimus, kurie kenkia kitų 
valstybių narių saugumui, todėl gynybos 
išlaidų srityje neįmanoma imtis bendrų 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 7
Henri Weber

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos 
nacionalines politikos kryptys, o tai gali 
dar labiau sustiprinti neigiamą poveikį 

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos pernelyg įvairios 
nacionalinės politikos kryptys ir 
programos, o tai didina galimus krizės 
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pramonei; todėl pabrėžia, kad gynybos
pramonės konkurencingumas ir 
atsparumas turi būti padidintas, kad būtų 
iki minimumo sumažintas neigiamas 
poveikis;

padarinius; todėl pabrėžia, kad ES turėtų 
taikyti Europos gynybos politiką, paremtą 
bendradarbiavimu, abipusiškumu, tiekimo 
saugumu, bendra pusiausvyra, kuriais 
būtų puoselėjamas tvirtas pramoninis ir 
technologinis pagrindas, galintis 
sustiprinti ir atsparumą, ir 
konkurencingumą šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimas 8
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalines
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

2. primygtinai pabrėžia, kad Europos 
gynybos pramonei būdingos skirtingos 
nacionalinės politikos kryptys, o tai gali iš 
dalies lemti konkurencijos iškraipymą ir
dar labiau sustiprinti neigiamą poveikį 
pramonei; todėl pabrėžia, kad gynybos 
pramonės konkurencingumas ir atsparumas 
turi būti padidintas pasitelkiant 
privatizaciją, bendradarbiavimą mokslinių 
tyrimų srityje Europos mastu ir 
panaikinant subsidijas, kad būtų iki 
minimumo sumažintas neigiamas poveikis;

Or. de

Pakeitimas 9
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalines

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalinės
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politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis; ragina ES 
institucijas ir valstybes nares atlikti 
išsamią ES gynybos pramonės politikos 
sričių ir priemonių peržiūrą bei užtikrinti 
geresnį jų koordinavimą, stiprinti 
pagrindinių suinteresuotų subjektų 
bendradarbiavimą ir užtikrinti lygias 
dalyvių teises Europos Sąjungos gynybos 
pramonės rinkoje.;

Or. lt

Pakeitimas 10
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalines
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalinės
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas pasitelkiant nacionalinės 
gynybos politikos krypčių koordinavimą, 
kad būtų iki minimumo sumažintas 
neigiamas finansų krizės sukeltas 
poveikis;

Or. en

Pakeitimas 11
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalines
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalinės
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konvergencija, konkurencingumas ir 
atsparumas turi būti padidintas, kad būtų 
iki minimumo sumažintas neigiamas 
poveikis;

Or. ro

Pakeitimas 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalines
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
pramonei būdingos skirtingos nacionalinės
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas pasitelkiant koordinavimą, kad 
būtų iki minimumo sumažintas neigiamas 
poveikis;

Or. en

Pakeitimas 13
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos gynybos 2. pabrėžia, kad Europos gynybos 
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pramonei būdingos skirtingos nacionalines
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad gynybos pramonės 
konkurencingumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

pramonei būdingos skirtingos nacionalinės
politikos kryptys, o tai gali dar labiau 
sustiprinti neigiamą poveikį pramonei; 
todėl pabrėžia, kad ES gynybos pramonės 
konkurencingumas, diferenciacija, 
pajėgumas ir atsparumas turi būti 
padidintas, kad būtų iki minimumo 
sumažintas neigiamas poveikis;

Or. en

Pakeitimas 14
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
2 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) atkreipia dėmesį į esamus valstybių 
narių skirtumus gynybos išlaidų srityje ir 
ragina valstybes nares stengtis visoje ES 
didinti išlaidų veiksmingumą ir aktyviau 
bendradarbiauti ES gynybos planavimo 
bei karinių reikalavimų suderinimo 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 15
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pabrėžia, kad linkstama naudoti 
informacines ir ryšių technologijas 
politinei, ekonominei ir karinei viršenybei 
įtvirtinti, be kita ko, naudojantis ir 
puolimo galimybėmis, pvz., kibernetinio 
karo ir kibernetinio terorizmo atvejais; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
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bendradarbiauti ir užtikrinti kibernetinį 
saugumą, kuris yra neatsiejama gynybos 
sektoriaus dalis;

Or. ro

Pakeitimas 16
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, atsižvelgdamas į esamas 
aplinkybes, saugumo svarbą bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programoje ir ragina siekti, kad tyrimai 
saugumo srityje ir toliau būtų 
nepriklausomi kitoje bendrojoje 
programoje;

Or. fr

Pakeitimas 17
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų svarbą saugumo ir gynybos 
sektoriuje ir palankiai vertina pastangas, 
dedamas siekiant šio tikslo įgyvendinant 
Europos bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintąją bendrąją programą 
(2007–2013 m.), pvz., reikalavimus 
informaciniame portale CORDIS skelbti 
saugumo srities tyrimus;

Or. en
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Pakeitimas 18
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. vis dėlto pažymi, kad šiuo metu šiek 
tiek daugiau kaip 1 proc. visų Europos 
gynybos srities išlaidų investuota į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
ir kad tik apie 10 proc. šių moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai skirtų 
išlaidų išleista bendradarbiaujant 
Europos lygmeniu, todėl reikia ypač 
skubiai didinti pastangų, dedamų šioje 
srityje Europos mastu, veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 19
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pažymi, kad 2007 m. lapkričio mėn. 
Europos gynybos ministrai suderino 
bendrus lyginamuosius standartus, pagal 
kuriuos gynybos srities mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros išlaidos 
padidinamos iki 2 proc. visų gynybai 
skirtų išlaidų ir užtikrinama, kad bendrų 
Europos gynybos srities mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros išlaidų lygis 
pasiektų 20 proc. ribą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pažymi, kad būtina užtikrinti 
abipusius civilinės ir gynybos pramonės 
mainus inovacijų ir technologijų srityje ir 
ragina sukurti naują strateginę Europos 
gynybos pramonės politikos viziją, kuri 
būtų grindžiama bendradarbiavimu, 
inovacijomis, žmonių įgūdžių plėtojimu ir 
glaudesniu gynybos pramonės ir civilinės 
pramonės tarpusavio ryšiu;

Or. en

Pakeitimas 21
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais 
metais pasikeitė įprastų karinių operacijų 
pobūdis: dabar vykdomos taikos 
palaikymo operacijos, kovojama su 
terorizmu, teikiama humanitarinė 
pagalba ir parama civilinės valdžios 
institucijoms, be to, padidėjo civilinės 
saugos programų poreikis (pvz., 
gaivalinių ar žmogaus sukeliamų 
nelaimių atvejais), todėl ragina geriau 
pritaikyti ir labiau įvairinti Europos 
gynybos sektorių; pažymi, kad Europos 
gynybos pramonės sektoriuje vis dar 
negaminami gaisrams gesinti skirti 
orlaiviai, nors nemažai valstybių narių to 
akivaizdžiai reikalauja;

Or. en



AM\880078LT.doc 13/27 PE473.899v01-00

LT

Pakeitimas 22
Henri Weber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didelį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal tiekimą ir 
paklausą, pagal standartus ir 
reglamentavimą; pabrėžia, kad dėl 
mažesnio Europos technologinio 
pajėgumo ir mažesnio sektoriaus 
tiesioginio ar netiesioginio poveikio 
ekonomikai ir užimtumui valstybėse 
narėse bendros gynybos pramonės politika 
tapo būtina; yra susirūpinęs dėl to, kad 
stiprinamos strateginės partnerystės su 
trečiosiomis šalimis o ne su Europos 
šalimis; todėl yra įsitikinęs, kad Europos 
gynybos pramonės politikos tikslas turėtų 
būti įvairiapusis bendradarbiavimas ES 
naudai, nustatant pagrindinius pramonės 
tikslus, lyginamuosius pranašumus ir 
strateginius pramonės sektorius, 
bendradarbiaujant su Europos gynybos 
agentūra;

Or. fr

Pakeitimas 23
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
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pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, siekiant 
sustiprinti Europos Sąjungos vaidmenį 
pasaulio mastu, pripažįstant atskirų 
valstybių narių suverenitetą; todėl mano, 
kad Europos gynybos pramonės politika 
turėtų skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą 
ES naudai, išryškindama pagrindinius 
pramonės tikslus, apibrėždama
lyginamuosius pranašumus ir strateginius 
pramonės sektorius, pabrėždama Europos 
gynybos agentūros (EGA), kuri yra 
pagrindinis Europos gynybos pramonės 
politikos veikėjas, ir Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacijos (NATO) struktūrų 
vaidmenį;

Or. fr

Pakeitimas 24
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
atsižvelgdama į valstybių narių ypatumus, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, apibrėždama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

Or. en
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Pakeitimas 25
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;
pažymi, kad tarpvalstybinių ir 
transatlantinių pramonės grupių 
konkurencija gali palengvinti prieigą prie 
naujų technologijų, skatina modernių 
produktų kūrimą bei suteikia stimulą 
ieškoti efektyvių priemonių, leidžiančių 
mažinti kainas ir trumpinti gamybos 
ciklą;

Or. lt

Pakeitimas 26
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
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politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą;
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių, kurios 
turėtų išlaikyti pagrindinius gynybos 
technikos pajėgumus, suverenitetui; todėl 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
politika turėtų skatinti įvairiapusį 
bendradarbiavimą ES naudai, išryškindama 
pagrindinius pramonės tikslus, 
apibrėždama lyginamuosius pranašumus ir 
strateginius pramonės sektorius, 
pabrėždama EGA struktūrų vaidmenį 
remiant bendradarbiavimą tarp valstybių 
narių;

Or. de

Pakeitimas 27
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai,
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą ir dubliavimąsi pagal 
paklausą, reglamentavimą, standartus ir 
tiekimą; mano, kad pramoninė Europos
gynybos politika turėtų skatinti įvairiapusį 
bendradarbiavimą ES naudai išryškinant
pagrindinius pramonės tikslus, apibrėžiant 
lyginamuosius pranašumus ir strateginius 
pramonės sektorius, pabrėžiant EGA ir 
NATO struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

Or. en
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Pakeitimas 28
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą,
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, apibrėždama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių; taip 
pat pripažįsta, kad koordinuojant 
valstybių narių gynybos politikos kryptis 
reikia nustatyti 2030 m. pagrindinį 
gynybos pramonės tikslą;

Or. en

Pakeitimas 29
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
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politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

politika gali duoti ekonominės ir 
socialinės naudos; todėl mano, kad 
Europos gynybos pramonės politika turėtų 
skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą ES 
naudai, išryškindama pagrindinius 
pramonės tikslus, apibrėždama
lyginamuosius pranašumus ir strateginius 
pramonės sektorius, pabrėždama EGA ir 
NATO struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

Or. ro

Pakeitimas 30
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė gilesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai, bet taip 
pat gali pakenkti atskirų valstybių 
suverenitetui; todėl mano, kad Europos 
gynybos pramonės politika turėtų skatinti 
įvairiapusį bendradarbiavimą ES naudai, 
išryškindama pagrindinius pramonės 
tikslus, kartografuodama lyginamuosius 
pranašumus ir strateginius pramonės 
sektorius, pabrėždama EGA ir NATO 
struktūrų vaidmenį remiant 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių;

3. pažymi, kad bendros gynybos pramonės 
politikos nebuvimas lėmė didesnį gynybos 
rinkos susiskaldymą pagal paklausą, 
reglamentavimą, standartus ir tiekimą; 
pripažįsta, kad bendros gynybos pramonės 
politika prasminga ekonomiškai; pažymi, 
kad dėl finansų krizės jokia ES gynybos 
pramonės šaka negali būti perspektyvi 
nacionaliniu lygmeniu ir kad toliau 
konsoliduojant ES gynybos pramonę 
mažės gynybai skirti biudžetai;

Or. en

Pakeitimas 31
Henri Weber
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad taikant integruotą 
Europos gynybos politiką galima 
veiksmingiau valdyti išlaidas, išvengti 
dubliavimo, įveikti sektorių barjerus ir 
išvengti moksliniams tyrimams skirtų lėšų 
švaistymo, taip pat naudingai sutelkti 
technines priemones ir patirtį; pritaria, 
kad reikia skatinti mokslinius tyrimus, 
siekiant stiprinti Europos pramonės ir 
technologijų potencialą gynybos srityje; 
siūlo stiprinti civilinių ir saugumo 
mokslinių tyrimų ryšius, remiantis tuo, 
kas sėkmingai nuveikta komunikacijų ir 
kosmoso sektoriuose, nes moksliniai 
tyrimai gynybos srityje daro didelę įtaką 
civiliniam sektoriui;

Or. fr

Pakeitimas 32
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia Europos gynybos pramonės 
ilgalaikio konkurencingumo didinimo 
svarbą, užtikrinant geresnį patekimą į 
užsienio rinkas , ypač į kylančių 
ekonomikos šalių;

Or. lt

Pakeitimas 33
Niki Tzavela
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad, siejant tai su tiekėjais, 
mažiau konkurencingos įmonės, kurios 
negali įgyvendinti eksportu grindžiamo 
augimo strategijos, turėtų siekti portfelio 
įvairinimo; atkreipia dėmesį į naujas 
gynybos pramonės rinkas, pvz., į kovos su 
itin didelėmis gaivalinėmis nelaimėmis 
sritį;

Or. en

Pakeitimas 34
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia būtinybę bendradarbiauti 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir ragina Komisiją bei valstybes 
nares aktyviau investuoti į mokslinius 
tyrimus ir į pažangiųjų technologijų 
plėtrą;

Or. ro

Pakeitimas 35
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją įgyvendinti 
priemones, kurios padėtų konsoliduoti 
Europos technologijų ir pramonės bazę, 
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skatintų tarpvalstybinę pramonės 
integraciją, taip pat ir transatlantinius 
saitus ir taip neleistų toliau silpti ir nykti 
Europos gynybos pramonei, be to, 
palengvintų finansinę naštą, susijusią su 
naujos sistemos plėtra ir gamyba, ir 
prisidėtų prie gynybai skirtos veiklos 
plėtojimo;

Or. lt

Pakeitimas 36
Henri Weber

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad iniciatyviai nepertvarkius 
esamos gynybos priemonės iškyla pavojus 
ir technologiniams įgūdžiams, ir gynybos 
pramonei, ir strateginei autonomijai; 
pabrėžia gynybos sektoriuje veikiančių 
MVĮ ir MVPĮ pažeidžiamumą, kurios yra 
technologinių inovacijų pagrindas ir 
sukuria daug darbo vietų;

Or. fr

Pakeitimas 37
Henri Weber

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. be to, siūlo įgyvendinti stebėjimo ir 
Europos ekonominių žinių sistemą, kurios 
tikslas būtų suteikti priemones, 
reikalingas siekiant atremti tarptautinę 
konkurenciją ir išsaugoti Europos 
konkurencingumą pasaulio mastu;



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

LT

Or. fr

Pakeitimas 38
Henri Weber

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; 
ragina remiantis pajėgumų telkimo ir 
dalijimosi jais iniciatyvomis užtikrinti 
didesnę paklausos konsolidaciją 
pasitelkiant bendrus mokslinių tyrimų ir 
technologijų projektus arba susiejant 
bendrų pajėgumų paklausą ir atsižvelgiant 
į gynybos pramonės interesus; pažymi, 
kad tiekėjų pusėje mažiau konkurencingos 
įmonės, kurios negali įgyvendinti eksportu
grindžiamo augimo strategijos, turėtų 
siekti portfelio diversifikacijos, nors tam 
tikra tiekimo konsolidacija yra 
neišvengiama.

4. palankiai vertina direktyvas dėl su 
technologijomis susijusių viešųjų pirkimų 
ir pervedimų, kuriomis siekiama remti 
Europos gynybos rinkas panaikinant joms 
apribojimus, taip pat skatinant didesnį 
skaidrumą ir palankesnę konkurenciją 
perkant gynybos įrangą; taip pat ragina 
remiantis bendromis iniciatyvomis 
užtikrinti didesnę paklausos konsolidaciją 
pasitelkiant transeuropinius mokslinių 
tyrimų ir technologijų projektus arba 
optimizuojant ir susiejant bendrų 
pajėgumų paklausą; pažymi, kad tiekėjų 
pusėje mažiausiai konkurencingos įmonės, 
kurios negali įgyvendinti su eksportu
susijusios augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio įvairinimo.

Or. fr

Pakeitimas 39
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą;
ragina Europos Komisiją remti gynybos 
pramoninį ir technologinį pagrindą 
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paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 
paklausą ir atsižvelgiant į gynybos 
pramonės interesus; pažymi, kad tiekėjų 
pusėje mažiau konkurencingos įmonės, 
kurios negali įgyvendinti eksportu 
grindžiamo augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio diversifikacijos, nors tam tikra 
tiekimo konsolidacija yra neišvengiama.

įgyvendinant principą teikti pirmenybę
Bendrijoje pagamintoms prekėms, kurios 
būtų naudojamos tose gynybos įrangos 
srityse, kuriose svarbu išsaugoti Europos 
strateginę autonomiją ir veiksmų 
nepriklausomumą; ragina remiantis 
pajėgumų telkimo ir dalijimosi jais 
iniciatyvomis užtikrinti didesnę paklausos 
konsolidaciją pasitelkiant bendrus 
mokslinių tyrimų ir technologijų projektus 
arba susiejant bendrų pajėgumų paklausą ir 
atsižvelgiant į gynybos pramonės interesus; 
pažymi, kad tiekėjų pusėje mažiau 
konkurencingos įmonės, kurios negali 
įgyvendinti eksportu grindžiamo augimo 
strategijos, turėtų siekti portfelio 
įvairinimo, nors tam tikra tiekimo 
konsolidacija yra neišvengiama.

Or. fr

Pakeitimas 40
Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 
paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 
paklausą ir atsižvelgiant į gynybos 
pramonės interesus; pažymi, kad tiekėjų 
pusėje mažiau konkurencingos įmonės, 
kurios negali įgyvendinti eksportu 
grindžiamo augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio diversifikacijos, nors tam tikra 
tiekimo konsolidacija yra neišvengiama.

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 
paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 
paklausą ir atsižvelgiant į gynybos 
pramonės interesus bei pripažįstant, kad 
valstybių narių veiksmai, kurių jos imasi 
visiškai vienašališkai, ne visada 
ekonomikos požiūriu veiksmingi ar 
įgyvendinami jų gynybos pramonės 
sektoriuje; pažymi, kad tiekėjų pusėje 
mažiau konkurencingos įmonės, kurios 
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negali įgyvendinti eksportu grindžiamo 
augimo strategijos, turėtų siekti portfelio 
įvairinimo, nors tam tikra tiekimo 
konsolidacija yra neišvengiama.

Or. en

Pakeitimas 41
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 
paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 
paklausą ir atsižvelgiant į gynybos 
pramonės interesus; pažymi, kad tiekėjų 
pusėje mažiau konkurencingos įmonės, 
kurios negali įgyvendinti eksportu 
grindžiamo augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio diversifikacijos, nors tam tikra 
tiekimo konsolidacija yra neišvengiama.

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 
paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus, kuriuos įgyvendinant bus 
koordinuojamos Europos ir tarptautinio 
saugumo masto mokslinių tyrimų 
pastangos civilinių, saugumo ir gynybos 
mokslinių tyrimų srityse, arba susiejant 
bendrų pajėgumų paklausą ir atsižvelgiant į 
gynybos pramonės interesus; pažymi, kad 
tiekėjų pusėje mažiau konkurencingos 
įmonės, kurios negali įgyvendinti eksportu 
grindžiamo augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio įvairinimo, nors tam tikra tiekimo 
konsolidacija yra neišvengiama.

Or. en

Pakeitimas 42
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 
paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 
paklausą ir atsižvelgiant į gynybos 
pramonės interesus; pažymi, kad tiekėjų 
pusėje mažiau konkurencingos įmonės, 
kurios negali įgyvendinti eksportu 
grindžiamo augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio diversifikacijos, nors tam tikra 
tiekimo konsolidacija yra neišvengiama.

4. palankiai vertina direktyvas dėl viešųjų 
pirkimų ir pervedimų, kuriomis siekiama 
didinti konkurenciją ir palengvinti su 
gynyba susijusių produktų apyvartą; ragina 
remiantis pajėgumų telkimo ir dalijimosi 
jais iniciatyvomis užtikrinti didesnę 
paklausos konsolidaciją pasitelkiant 
bendrus mokslinių tyrimų ir technologijų 
projektus arba susiejant bendrų pajėgumų 
paklausą ir atsižvelgiant į gynybos 
pramonės interesus; pažymi, kad tiekėjų 
pusėje mažiau konkurencingos įmonės, 
kurios negali įgyvendinti eksportu 
grindžiamo augimo strategijos, turėtų siekti 
portfelio diversifikacijos, nors tam tikra 
tiekimo konsolidacija yra neišvengiama; 
pažymi, kad rinkos fragmentacija kenkia 
ne tik stambioms ginkluotės 
korporacijoms bei didžiules lėšas gynybai 
skiriančioms šalis, bet ir mažas gynybos 
pramones turinčioms šalims.

Or. lt

Pakeitimas 43
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. nepritaria sumanymui išplėsti 
dabartinės Europos bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.) ir 
būsimų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programų taikymo sritis ir jų lėšomis 
finansuoti karinės įrangos, technologijų ir 
paslaugų plėtrą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
reikėtų aiškiai atskirti civilinio saugumo 
ir gynybos mokslinius tyrimus ir kad 
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saugumo moksliniai tyrimai, 
finansuojami dabartinės ir būsimų ES 
bendrųjų programų lėšomis, turėtų būti 
skirti tik civiliniams tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 44
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. (naujas 5 punktas) ragina ES ir 
valstybes nares ištirti gynybos susitarimų, 
sudarytų su kitais išorės partneriais, 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 45
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad, kaip nurodyta Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos (2007–
2013 m.) teisinio pagrindo nuostatose,
šios programos lėšomis remiama 
mokslinių tyrimų veikla turėtų atitikti 
pagrindinius etikos principus, įskaitant 
principus, nustatytus Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje; ragina 
Europos Komisiją gerinti priemones, 
kuriomis ji užtikrina etikos principų 
laikymąsi vertinant atitikties 
reikalavimams dalyvauti Septintosios 
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bendrosios programos lėšomis 
finansuojamose mokslinių tyrimų 
programose (srityje „Saugumas“) 
kriterijus; taip pat ragina Komisiją 
užtikrinti, kad poveikio etikai ir 
visuomenei vertinimai būtų įprasta 
sudedamoji kiekvieno projekto, kurio 
įgyvendinimas bus finansuojamas 
Septintosios bendrosios programos ir 
būsimų mokslinių tyrimų programų 
lėšomis, dalis.

Or. en


