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Grozījums Nr. 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka visur ES joprojām 
notiekošās fiskālās konsolidācijas 
rezultātā gandrīz visās dalībvalstīs var tikt 
ievērojami samazināts programmu skaits, 
apjoms vai to izpilde var aizkavēties, kas
varētu negatīvi ietekmēt Eiropas 
aizsardzības rūpniecību.

1. norāda, ka ieguldījumu samazināšanās, 
kuras pamatā ir ekonomikas krīze, 
nežēlīga starptautiskā konkurence, 
valūtas kursu nestabilitāte, eiro/dolāra 
paritāte un dalībvalstu ieviestie taupības 
pasākumi, dažās dalībvalstīs jau ir 
radījusi darba vietu zaudējumus, 
samazinājumus, lejupslīdi vai kavēšanos, 
un vidējā termiņā un ilgtermiņā tas varētu 
negatīvi ietekmēt Eiropas aizsardzības 
rūpniecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka visur ES joprojām notiekošās 
fiskālās konsolidācijas rezultātā gandrīz 
visās dalībvalstīs var tikt ievērojami 
samazināts programmu skaits, apjoms vai 
to izpilde var aizkavēties, kas varētu 
negatīvi ietekmēt Eiropas aizsardzības 
rūpniecību.

1. norāda, ka visur ES joprojām notiekošās 
fiskālās konsolidācijas rezultātā gandrīz 
visās dalībvalstīs var tikt ievērojami 
samazināts programmu skaits, apjoms vai 
to izpilde var aizkavēties, kas varētu 
negatīvi ietekmēt Eiropas aizsardzības 
rūpniecību; atzīmē, ka tas sniedz iespēju 
konsolidēt militārās pētniecības 
programmas, lai palielinātu to efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka visur ES joprojām notiekošās 
fiskālās konsolidācijas rezultātā gandrīz 
visās dalībvalstīs var tikt ievērojami 
samazināts programmu skaits, apjoms vai 
to izpilde var aizkavēties, kas varētu 
negatīvi ietekmēt Eiropas aizsardzības 
rūpniecību.

1. norāda, ka visur ES joprojām notiekošās 
fiskālās konsolidācijas rezultātā, 
nepieredzētā apjomā samazinot 
aizsardzības budžetus lielākajā daļā 
valstu, gandrīz visās dalībvalstīs var tikt 
ievērojami samazināts programmu skaits, 
apjoms vai to izpilde var aizkavēties, kas 
varētu negatīvi ietekmēt Eiropas 
aizsardzības rūpniecību un Eiropas 
Savienības līderību attiecībā uz zinātnes 
progresu šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka visur ES joprojām notiekošās 
fiskālās konsolidācijas rezultātā gandrīz 
visās dalībvalstīs var tikt ievērojami 
samazināts programmu skaits, apjoms vai 
to izpilde var aizkavēties, kas varētu 
negatīvi ietekmēt Eiropas aizsardzības 
rūpniecību.

1. norāda, ka visur ES joprojām notiekošās 
fiskālās konsolidācijas rezultātā gandrīz 
visās dalībvalstīs var tikt ievērojami 
samazināts programmu skaits, apjoms vai 
to izpilde var aizkavēties, kas varētu 
negatīvi ietekmēt visu Eiropas aizsardzības 
rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Henri Weber
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka kopš 1980. gadiem Eiropas 
mērogā nav uzsākta neviena nozīmīga 
programma;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ciešāka dalībvalstu 
sadarbība aizsardzības nozarē ir 
iespējama tikai tad, ja tās pamatā ir 
solidaritātes princips; joprojām tiek 
pieņemti vienpusēji dalībvalsts lēmumi, 
kas kaitē citas dalībvalsts drošībai, 
tādējādi radot šķēršļus kopējai rīcībai 
aizsardzības izdevumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Henri Weber

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, 

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas pārāk dažādas valstu 
politikas nostādnes un programmas, kas 
vēl vairāk padziļinās krīzes ietekmi;   tāpēc 
uzsver, ka ES ir jāīsteno tāda Eiropas 
aizsardzības politika, kas balstītos uz 
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lai mazinātu šo negatīvo ietekmi; sadarbību, savstarpīgumu un piegādes 
pasūtījumu drošumu un kas būtu 
orientēta uz vispārēju līdzsvaru, kurš 
veicinātu spēcīgu ražošanas un 
tehnoloģisko bāzi, kas varētu palielināt šīs 
rūpniecības nozares stabilitāti un 
konkurētspēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi;

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarei 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas dažkārt rada konkurences 
traucējumus un arī turpmāk varētu 
pasliktināt nelabvēlīgo iedarbību uz šo 
nozari; tāpēc uzsver, ka ar privatizāciju, 
Eiropas mēroga sadarbību pētniecības 
jomā un subsīdiju atcelšanu ir jāuzlabo 
aizsardzības nozares konkurētspēja un 
stabilitāte, lai mazinātu šo negatīvo 
ietekmi;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
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uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi;

uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi; aicina ES 
iestādes un dalībvalstis rūpīgi pārskatīt un 
uzlabot sadarbību saistībā ar ES 
aizsardzības stratēģijām un aizsardzības 
instrumentiem, pastiprināt attiecīgo 
ieinteresēto personu sadarbību un 
nodrošināt, ka visiem Eiropas Savienības 
aizsardzības tirgus dalībniekiem ir 
vienādas tiesības;

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi;

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ar valstu aizsardzības politiku 
saskaņošanu ir jāuzlabo aizsardzības 
nozares konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu finanšu krīzes radīto negatīvo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
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nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi;

nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības nozares 
konverģence, konkurētspēja un izturība, lai 
mazinātu negatīvo ietekmi;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi;

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ar sadarbību ir jāuzlabo 
aizsardzības nozares konkurētspēja un 
izturība, lai mazinātu negatīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja un stabilitāte, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi;

2. uzsver, ka Eiropas aizsardzības nozarē 
tiek piemērotas dažādas valstu politikas 
nostādnes, kas varētu vēl vairāk pasliktināt 
nelabvēlīgo iedarbību uz šo nozari; tāpēc 
uzsver, ka ir jāuzlabo ES aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēja, diferencēšana, 
potenciāls un stabilitāte, lai mazinātu šo 
negatīvo ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
2. punkts – a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) atzīmē dalībvalstu pašreizējās 
atšķirības aizsardzības izdevumos un 
aicina dalībvalstis censties palielināt 
rentabilitāti visā ES, kā arī uzlabot 
sadarbību ES aizsardzības plānošanā un 
militāro prasību saskaņošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) uzsver, ka informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas dažkārt tiek 
izmantotas, lai panāktu politisku, 
ekonomisku un militāru pārākumu, 
tostarp agresīvos nolūkos, piemēram, 
kiberkara un kiberterorisma gadījumā;
aicina Komisiju un dalībvalstis 
sadarboties, lai nodrošinātu kiberdrošību 
kā neatņemamu aizsardzības nozares 
aspektu;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Jean-Pierre Audy
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver Pētniecības un attīstības 
pamatprogrammas drošības komponenta 
nozīmi, jo īpaši, ņemot vērā pašreizējos 
apstākļus, un aicina arī nākamajā 
pamatprogrammā iekļaut drošības 
pētniecību kā atsevišķu programmas 
sastāvdaļu;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka drošības un aizsardzības 
nozarē liela nozīme ir pētniecībai un 
inovācijām, un atzinīgi vērtē centienus, 
kas šajā jomā paredzēti atbilstīgi
Septītajai pamatprogrammai, piemēram, 
aicinājumu veikt drošības pētniecību, kas 
publicēts CORDIS; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b tomēr atzīmē, ka pašlaik nedaudz 
vairāk par 1 % no Eiropas kopējiem 
aizsardzības izdevumiem tika ieguldīti 
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pētniecībā un tehnoloģijās un tikai 
apmēram 10 % no šiem pētniecības un 
tehnoloģiju izdevumiem tika iztērēti 
Eiropas sadarbības pasākumos, tādēļ ir 
īpaši svarīgi nekavējoties palielināt 
Eiropas centienu efektivitāti šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atzīmē, ka Eiropas aizsardzības 
ministri 2007. gada novembrī vienojās par 
kopīgiem kritērijiem, lai palielinātu 
aizsardzības izdevumus pētniecībai un 
tehnoloģijām līdz 2 % no visiem 
aizsardzības izdevumiem, un palielinātu 
Eiropas kopīgos aizsardzības izdevumus 
pētniecības un tehnoloģiju jomā līdz 20 % 
līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d atzīmē, ka nepieciešama inovāciju un 
tehnoloģiju nodošana starp civilo un 
aizsardzības rūpniecību, un aicina 
Eiropas aizsardzības rūpniecības politikas 
jauno redzējumu balstīt uz sadarbību, 
inovācijām, cilvēku prasmju attīstību un 
labāku savstarpējo saikni ar civilo 
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rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e atzīmē, ka pēdējos gados notikusi 
pāreja no tradicionālām militārajām 
operācijām uz miera uzturēšanas 
operācijām, cīņu pret terorismu, humāno 
palīdzību un atbalstu civilajām iestādēm, 
kā arī aizvien vairāk ir nepieciešami 
civilās aizsardzības risinājumi (piemēram, 
dabas vai cilvēku radītu katastrofu 
gadījumā), tādēļ aicina veidot vairāk 
pielāgotu un dažādotāku Eiropas 
aizsardzības nozari; atzīmē, ka, 
neraugoties uz daudzu dalībvalstu 
ievērojamo pieprasījumu Eiropas 
aizsardzības nozare joprojām neražo 
ugunsdzēsības lidaparātus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Henri Weber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un 
piedāvājuma viedokļa ir sadrumstalojies 
vēl vairāk; atzīst, ka kopējā aizsardzības 

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus gan no piedāvājuma un
pieprasījuma, gan arī standartu un 
reglamentējuma viedokļa ir ievērojami 
sadrumstalojies; uzsver, ka pašlaik ir 
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rūpniecības politika ir pamatota 
ekonomiskā ziņā, taču tā arī rada katras 
valsts suverenitātes mazināšanās risku;
tāpēc uzskata, ka, vispārīgi aprakstot 
galvenos rūpnieciskos mērķus, apzinot 
salīdzinošās priekšrocības un stratēģiskās 
rūpnieciskās nozares un uzsverot Eiropas 
Aizsardzības aģentūras un NATO 
struktūru nozīmi dalībvalstu sadarbības 
atbalstīšanā, Eiropas aizsardzības 
rūpniecības politikai būtu jāveicina 
daudzdimensionāla sadarbība, kas būtu 
izdevīga ES;

nepieciešama kopējā aizsardzības 
rūpniecības politika, lai novērstu Eiropas 
tehnoloģiskās kapacitātes atpalicības 
risku, un, ņemot vērā šīs nozares ietekmi 
uz tautsaimniecību un tieši un netieši —
uz nodarbinātību dalībvalstīs; pauž 

bažas, ka stratēģisko partnerību 
konsolidācija ar trešām valstīm notiek uz 
Eiropas iekšējās partnerības rēķina; tāpēc 
uzskata, ka Eiropas aizsardzības 
rūpniecības politikā būtu jāiekļauj
daudzdimensionāla sadarbība, kas būtu 
izdevīga ES, un ka sadarbībā ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūru šajā politikā ir 
jāizklāsta galvenie rūpnieciskie mērķi, 
apzinot salīdzinošās priekšrocības un 
stratēģiskās rūpnieciskās nozares;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā 
Eiropas Savienības starptautiskās nozīmes 
veicināšanai, vienlaikus atzīstot 
dalībvalstu suverenitāti; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras 
(EDA), kurai ir vadošā loma Eiropas 
rūpniecības politikas formulēšanā, un
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
(NATO) nozīmi, Eiropas aizsardzības 
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kas būtu izdevīga ES; rūpniecības politikai būtu jāveicina 
daudzdimensionāla sadarbība, kas būtu 
izdevīga ES;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES, ņemot vērā 
dalībvalstu īpatnības;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES; norāda, ka 
konkurence starp pārrobežu un 
transatlantiskajiem rūpniecības 
konsorcijiem var veicināt piekļuvi jaunām 
tehnoloģijām, tā sekmē inovatīvu 
produktu izstrādi un rada stimulus tādu 
efektivitātes ieguvumu panākšanai, kas
samazinātu izmaksas un ciklu laiku; 

Or. lt

Grozījums Nr. 26
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības politika ir 
pamatota ekonomiskā ziņā, taču tā arī rada 
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tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

suverenitātes mazināšanās risku katrai 
valstij, kurai ir jāsaglabā pilna kontrole 
attiecībā uz svarīgākajām tehniskajām 
iespējām aizsardzības jomā; tāpēc uzskata, 
ka, vispārīgi aprakstot galvenos 
rūpnieciskos mērķus, apzinot salīdzinošās 
priekšrocības un stratēģiskās rūpnieciskās 
nozares un uzsverot Eiropas Aizsardzības 
aģentūras un NATO struktūru nozīmi 
dalībvalstu sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, 
taču tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk un 
tajā notiek dublēšanās; uzskata, ka 
Eiropas aizsardzības rūpniecības politikai 
būtu jāveicina daudzdimensionāla 
sadarbība, kas būtu izdevīga ES; vispārīgi 
aprakstot galvenos rūpnieciskos mērķus, 
apzinot salīdzinošās priekšrocības un 
stratēģiskās rūpnieciskās nozares; uzsver 
Eiropas Aizsardzības aģentūras un NATO 
struktūru nozīmi dalībvalstu sadarbības 
atbalstīšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES; turklāt atzīst, ka ir 
vajadzīgs Aizsardzības rūpniecības 
pamatmērķis 2030, lai saskaņotu 
dalībvalstu aizsardzības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
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politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, 
taču tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās priekšrocības 
un stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

politika var radīt ekonomiskus un sociālus 
ieguvumus; tāpēc uzskata, ka, vispārīgi 
aprakstot galvenos rūpnieciskos mērķus, 
apzinot salīdzinošās priekšrocības un 
stratēģiskās rūpnieciskās nozares un 
uzsverot Eiropas Aizsardzības aģentūras un 
NATO struktūru nozīmi dalībvalstu 
sadarbības atbalstīšanā, Eiropas 
aizsardzības rūpniecības politikai būtu 
jāveicina daudzdimensionāla sadarbība, 
kas būtu izdevīga ES;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā, taču 
tā arī rada katras valsts suverenitātes 
mazināšanās risku; tāpēc uzskata, ka, 
vispārīgi aprakstot galvenos rūpnieciskos 
mērķus, apzinot salīdzinošās 
priekšrocības un stratēģiskās rūpnieciskās 
nozares un uzsverot Eiropas Aizsardzības 
aģentūras un NATO struktūru nozīmi 
dalībvalstu sadarbības atbalstīšanā, 
Eiropas aizsardzības rūpniecības politikai 
būtu jāveicina daudzdimensionāla 
sadarbība, kas būtu izdevīga ES;

3. norāda — tā kā nav izstrādāta kopējā 
aizsardzības rūpniecības politika, 
aizsardzības tirgus no pieprasījuma, 
reglamentējuma, standartu un piedāvājuma 
viedokļa ir sadrumstalojies vēl vairāk; 
atzīst, ka kopējā aizsardzības rūpniecības 
politika ir pamatota ekonomiskā ziņā; 
atzīmē, ka finanšu krīzes dēļ ES 
aizsardzības rūpniecība atsevišķas valsts 
mērogā nav dzīvotspējīga un ka ES 
aizsardzības rūpniecības konsolidācijas 
rezultātā samazināsies aizsardzības 
budžeti;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Henri Weber

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka Eiropas aizsardzības 
politikas integrēšana ļautu racionalizēt 
izdevumus, izvairīties no dublēšanās, 
novērst nozares fragmentāciju un 
nodrošināt, ka pētniecības izdevumi 
nebūtu pārāk izkaisīti, kā arī apkopot 
tehniskos resursus un speciālās zināšanas 
jomās, kurās tas radītu priekšrocības;   
uzskata, ka ir jāveicina pētniecība, lai 
sekmētu Eiropas rūpniecisko un 
tehnoloģisko kapacitāti aizsardzības jomā;
ierosina veicināt saikni starp civilo un 
militāro pētniecību saskaņā ar pašreizējo 
sekmīgo praksi komunikācijas un 
kosmosa izpētes nozarēs, ņemot vērā 
aizsardzības pētniecības ievērojamo 
ietekmi uz civilo jomu;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir svarīgi uzlabot Eiropas 
aizsardzības rūpniecības ilgtermiņa 
konkurētspēju, lai nodrošinātu lielāku 
piekļuvi trešo valstu un jo īpaši 
jaunietekmes valstu tirgiem;

Or. lt
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Grozījums Nr. 33
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka attiecībā uz piedāvājumu, 
mazāk konkurētspējīgiem uzņēmumiem, 
kas nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāizmanto 
ieguldījumu portfeļa diversifikācija;
norāda, ka aizsardzības rūpniecībā 
attīstās jauni industriāli tirgi, piemēram, 
milzīgu dabas katastrofu apkarošana;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka izpētes un tehnoloģiskās 
attīstības jomā ir nepieciešama sadarbība, 
un aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt centienus, lai ieguldītu 
pētniecībā un progresīvu tehnoloģiju 
izstrādē;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
stiprinātu Eiropas tehnoloģisko un 
rūpniecisko bāzi un veicinātu aizsardzības 
rūpniecības, tostarp transatlantiskās 
saiknes, pārrobežu konsolidāciju un 
tādējādi novērstu tālāku Eiropas 
aizsardzības rūpniecības samazināšanos 
apjoma un nozīmes ziņā, kā arī, lai 
samazinātu finansiālo slogu saistībā ar 
jaunu sistēmu izstrādi un ražošanu un lai 
palīdzētu veicināt nodarbinātības 
palielināšanos aizsardzības jomā;

Or. lt

Grozījums Nr. 36
Henri Weber

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka bez aktīvas aizsardzības 
sistēmas restrukturizācijas tiks nopietni 
apdraudēta ne tikai mūsu tehnoloģiskā 
zinātība un aizsardzības rūpniecība, bet 
arī mūsu stratēģiskā autonomija;  uzsver 
to aizsardzības nozares MVU un mazo un 
vidējo ražotāju (MVR) neaizsargātību, 
kuri ir inovatīvu tehnoloģiju šūpulis un 
nozīmīgā veidā ietekmē darba vietu 
radīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Henri Weber

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.c tāpat ierosina izveidot Eiropas 
uzraudzības un ekonomiskās izlūkošanas 
vienību, kuras uzdevums būtu stāties pretī 
starptautiskajai konkurencei un saglabāt 
Eiropas starptautisko konkurētspēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Henri Weber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas
iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses; attiecībā uz 
piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 
arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu un direktīvu par tehnoloģiju 
nodošanu, — tās abas pieņēma nolūkā
panākt Eiropas aizsardzības tirgus 
uzplaukumu, novēršot tā fragmentāciju, 
un ieviest lielāku pārredzamību un 
veselīgāku konkurenci aizsardzības 
aprīkojuma iepirkuma procesā;
pamatojoties uz kopīgām iniciatīvām, 
papildus mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot Eiropas mēroga 
kopējus pētniecības un tehnoloģijas 
projektus vai optimizējot un koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām; norāda, ka attiecībā uz 
piedāvājumu, vismazāk konkurētspējīgiem 
uzņēmumiem, kas nespēj īstenot uz 
eksportu balstītas izaugsmes stratēģiju, 
būtu jāveic ieguldījuma portfeļa 
diversifikācija.

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 
iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses; attiecībā uz 
piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 
arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; aicina Komisiju atbalstīt 
aizsardzības rūpniecības ražošanas un 
tehnoloģisko bāzi, ieviešot Kopienas 
atvieglojumu procedūru, ņemot vērā 
konkrētu aizsardzības aprīkojuma veidu 
īpatnības, saistībā ar kuru ir būtiski 
saglabāt stratēģisko autonomiju un 
operatīvo suverenitāti; pamatojoties uz 
resursu apvienošanas un kopīgas 
izmantošanas iniciatīvām, mudina vairāk 
konsolidēt pieprasījumu, īstenojot kopējus 
pētniecības un tehnoloģijas projektus vai 
koncentrējot pieprasījumu pēc kopīgi 
izmantojamām militārām jaudām, ņemot 
vērā aizsardzības rūpniecības intereses; 
attiecībā uz piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 
arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 
iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses; attiecībā uz 
piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 
arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 
iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses un atzīstot, ka katras 
dalībvalsts atsevišķas aizsardzības 
rūpniecības patstāvīga funkcionēšana ne 
vienmēr ekonomiski ir efektīva vai 
iespējama; attiecībā uz piedāvājumu 
norāda, ka mazāk konkurētspējīgiem 
uzņēmumiem, kas nespēj īstenot uz 
eksportu balstītas izaugsmes stratēģiju, 
būtu jāveic ieguldījuma portfeļa 
diversifikācija, kaut arī zināma 
piedāvājuma konsolidācija ir neizbēgama.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 
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iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses; attiecībā uz 
piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 
arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus, ar kuriem 
koordinētu Eiropas un starptautiskos 
drošības pētniecības centienus civilās, 
drošības un aizsardzības pētniecības jomā,
vai koncentrējot pieprasījumu pēc kopīgi 
izmantojamām militārām jaudām, ņemot 
vērā aizsardzības rūpniecības intereses 
attiecībā uz piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 
arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 
iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses; attiecībā uz 
piedāvājumu norāda, ka mazāk 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kas 
nespēj īstenot uz eksportu balstītas 
izaugsmes stratēģiju, būtu jāveic 
ieguldījuma portfeļa diversifikācija, kaut 

4. atzinīgi vērtē direktīvu par publisko 
iepirkumu drošības un aizsardzības jomā 
un direktīvu par ražojumu sūtījumiem, kas 
saistīti ar aizsardzību, — tās abas pieņēma 
nolūkā uzlabot konkurētspēju un atvieglot 
ar aizsardzības jomu saistītu ražojumu 
apriti; pamatojoties uz resursu 
apvienošanas un kopīgas izmantošanas 
iniciatīvām, mudina vairāk konsolidēt 
pieprasījumu, īstenojot kopējus pētniecības 
un tehnoloģijas projektus vai koncentrējot 
pieprasījumu pēc kopīgi izmantojamām 
militārām jaudām, ņemot vērā aizsardzības 
rūpniecības intereses; norāda, ka attiecībā 
uz piedāvājumu mazāk konkurētspējīgiem 
uzņēmumiem, kas nespēj īstenot eksporta 
diktētas izaugsmes stratēģiju, būtu 
jāizmanto ieguldījuma portfeļa 
diversifikācija, kaut arī zināma 
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arī zināma piedāvājuma konsolidācija ir 
neizbēgama.

piedāvājuma konsolidācija ir neizbēgama.
atzīmē, ka tirgus fragmentācija ir 
neizdevīga ne tikai lielajiem 
uzņēmumiem, kas ražo ieročus, un 
valstīm ar milzīgu aizsardzības budžetu, 
bet arī valstīm, kurās ir neliela 
aizsardzības rūpniecība; .

Or. lt

Grozījums Nr. 43
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a noraida ideju, ka pašreizējās Septītās 
pamatprogrammas un nākamo ES 
pētniecības un jauninājumu programmu 
līdzekļus jāizmanto arī militārā 
aprīkojuma, tehnoloģiju un pakalpojumu 
attīstīšanai; ir cieši pārliecināta, ka 
pētniecību civilās drošības un aizsardzības 
jomā ir skaidri jānodala un ka atbilstīgi 
pašreizējai un nākamajai ES 
pamatprogrammai veiktas drošības 
pētniecība ir jāizmanto tikai un vienīgi 
civiliem nolūkiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 44
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a (jauns 5. punkts) aicina ES un 
dalībvalstis izpētīt aizsardzības nolīgumu 
potenciālu ar citiem ārējiem partneriem;
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Or. en

Grozījums Nr. 45
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atgādina, ka saskaņā ar Septītās 
pamatprogrammas juridisko pamatu tiem 
pētniecības pasākumiem, kuri saņem 
atbalstu no šīs programmas, ir jāievēro 
ētiskie pamatprincipi, tostarp Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktie 
principi; aicina Eiropas Komisiju uzlabot 
veidu, kādā tā īsteno ētisko principu 
ievērošanu, novērtējot atbilstību 
kritērijiem, lai piedalītos Septītās 
pamatprogrammas pētniecības 
programmās “drošības” jomā; tāpat 
aicina Komisiju katram projektam, kuru 
finansēs atbilstīgi Septītajai 
pamatprogrammai un turpmākajām 
izpētes programmām, kā to standarta 
elementu paredzēt ētikas un sociālās 
ietekmes novērtējumu;

Or. en


