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Amendement 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke 
bezuinigingen en vertragingen in de 
programma's van nagenoeg alle lidstaten 
kan leiden, hetgeen de Europese defensie-
industrie negatief kan beïnvloeden;

1. wijst erop dat de daling van de 
investeringen als gevolg van de 
economische crisis, de meedogenloze 
internationale concurrentie, de volatiliteit 
van de wisselkoersen, de pariteit tussen de 
euro en de dollar en de door de lidstaten 
ten uitvoer gelegde besparingsplannen in 
bepaalde EU-lidstaten al tot aanzienlijk 
banenverlies en aanzienlijke bezuinigingen 
en vertragingen hebben geleid, en op 
middellange en lange termijn een 
bijzonder negatieve impact zouden 
kunnen hebben op de Europese defensie-
industrie;

Or. fr

Amendement 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke 
bezuinigingen en vertragingen in de 
programma's van nagenoeg alle lidstaten 
kan leiden, hetgeen de Europese defensie-
industrie negatief kan beïnvloeden;

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke 
bezuinigingen en vertragingen in de 
programma's van nagenoeg alle lidstaten 
kan leiden, hetgeen de Europese defensie-
industrie negatief kan beïnvloeden; merkt 
op dat dit een gelegenheid vormt om de 
militaire onderzoeksprogramma's te 
consolideren en de doeltreffendheid ervan 
te vergroten;

Or. en
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Amendement 3
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke 
bezuinigingen en vertragingen in de 
programma's van nagenoeg alle lidstaten 
kan leiden, hetgeen de Europese defensie-
industrie negatief kan beïnvloeden;

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU, middels nog 
nooit geziene besparingen in de 
defensiebegrotingen van de meeste 
lidstaten, tot aanzienlijke bezuinigingen en 
vertragingen in de programma's van 
nagenoeg alle lidstaten kan leiden, hetgeen
de Europese defensie-industrie negatief 
kan beïnvloeden en een bijzonder 
negatieve impact zou kunnen hebben op 
de positie van de Europese Unie voor wat 
de wetenschappelijke ontwikkelingen op 
dit terrein betreft;

Or. fr

Amendement 4
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke 
bezuinigingen en vertragingen in de 
programma's van nagenoeg alle lidstaten 
kan leiden, hetgeen de Europese defensie-
industrie negatief kan beïnvloeden;

1. wijst erop dat de huidige fiscale 
consolidatie in de hele EU tot aanzienlijke 
bezuinigingen en vertragingen in de 
programma's van nagenoeg alle lidstaten 
kan leiden, hetgeen de hele Europese 
defensie-industrie negatief kan 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 5
Henri Weber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat er sinds de jaren '80 
van de vorige eeuw op Europees niveau 
geen enkel groot programma gelanceerd 
is;

Or. fr

Amendement 6
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat nauwere 
samenwerking tussen de lidstaten in de 
defensiesector alleen mogelijk is indien 
deze samenwerking op het beginsel van 
solidariteit gebaseerd is; wijst erop dat het 
nog altijd gebeurt dat één lidstaat 
eenzijdig besluiten neemt die de veiligheid 
van een andere lidstaat in het gedrang 
brengen, en is van mening dat een 
gemeenschappelijke handelwijze inzake 
defensie-uitgaven hierdoor onmogelijk 
wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 7
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door al te
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
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negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

verwachte negatieve gevolgen van de 
crisis nog versterkt; benadrukt bijgevolg 
dat de EU een Europees defensiebeleid 
ten uitvoer moet leggen – gebaseerd, met 
het oog op de handhaving van een 
wereldwijd evenwicht, op samenwerking, 
wederkerigheid en continuïteit van de 
voorzieningen – dat voor het ontstaan van 
een stevige industriële en technologische 
basis zal zorgen waarmee zowel het 
weerstands- als het concurrentievermogen
van de defensie-industrie kan worden 
verhoogd;

Or. fr

Amendement 8
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's, die ten dele tot 
verstoringen van de mededinging leiden 
en waardoor de negatieve gevolgen voor 
de industrie nog zouden kunnen worden
versterkt; benadrukt bijgevolg dat het 
concurrentie- en weerstandsvermogen van 
de defensie-industrie moet worden 
verhoogd door middel van privatiseringen, 
Europese samenwerking op het vlak van 
onderzoek en subsidieverminderingen, om 
de negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

Or. de

Amendement 9
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden; vraagt dat de EU-instellingen en 
de lidstaten overgaan tot een radicale 
herziening en een betere coördinatie van 
de defensiestrategieën en 
defensiegerelateerde instrumenten van de 
EU, met als doel de samenwerking tussen 
de relevante belanghebbenden te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat alle 
spelers op de defensiemarkt van de 
Europese Unie gelijke rechten genieten;

Or. lt

Amendement 10
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd, middels 
de coördinatie van het defensiebeleid van 
alle lidstaten, om de negatieve impact van 
de financiële crisis zo klein mogelijk te 
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houden;

Or. en

Amendement 11
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat de convergentie en het 
concurrentie- en weerstandsvermogen van 
de defensie-industrie moeten worden 
verhoogd om de negatieve impact zo klein 
mogelijk te houden;

Or. ro

Amendement 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie door middel van samenwerking 
moet worden verhoogd om de negatieve 
impact zo klein mogelijk te houden;
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Or. en

Amendement 13
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentie- en 
weerstandsvermogen van de defensie-
industrie moet worden verhoogd om de 
negatieve impact zo klein mogelijk te 
houden;

2. onderstreept dat de Europese defensie-
industrie gekenmerkt wordt door 
uiteenlopende nationale 
beleidsprogramma's en dat dit gegeven de 
negatieve gevolgen voor de industrie nog 
zou kunnen versterken; benadrukt 
bijgevolg dat het concurrentievermogen, 
de diversificatie, het potentieel en het 
herstellingsvermogen van de defensie-
industrie in de EU moeten worden 
verhoogd om de negatieve impact zo klein 
mogelijk te houden;

Or. en

Amendement 14
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de verschillen in defensie-
uitgaven tussen de lidstaten en roept de 
lidstaten ertoe op zich in te spannen om in 
de hele EU tot een grotere 
kostenefficiëntie te komen en de 
samenwerking op het vlak van EU-
defensieplanning en harmonisering van 
militaire behoeften te intensiveren;

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) benadrukt het bestaan van de tendens 
om informatie- en 
communicatietechnologie te gebruiken
om politieke, economische en militaire 
superioriteit te bereiken, onder meer door 
middel van aanvalskracht, zoals in het 
geval van "cyberoorlogvoering" en 
cyberterrorisme; roept de Commissie en 
de lidstaten op tot onderlinge 
samenwerking met als doel de 
cyberveiligheid, als integrerend onderdeel 
van de defensiesector, te garanderen;

Or. ro

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept, met name in de 
huidige omstandigheden, het belang van 
het veiligheidsluik in het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, en vraagt dat het onderzoek
inzake veiligheid ook in het volgende 
kaderprogramma een apart onderdeel 
blijft vormen;

Or. fr

Amendement 17
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van onderzoek 
en innovatie in de veiligheids- en 
defensiesector en is ingenomen met de 
inspanningen die in dit opzicht in het 
zevende kaderprogramma gedaan worden, 
zoals de op CORDIS gepubliceerde 
oproepen voor veiligheidsonderzoek;

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt niettemin vast dat momenteel 
slechts iets méér dan 1% van alle 
defensie-uitgaven in Europa naar O&O 
gaan en dat slechts ongeveer 10% van 
deze O&O-uitgaven via Europese 
samenwerking werd geïnvesteerd, en 
meent bijgevolg dat de doeltreffendheid 
van de Europese inspanningen op dit vlak 
zeer dringend moet worden verbeterd;

Or. en

Amendement 19
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst erop dat de Europese 
ministers van Defensie in november 2007 
overeenstemming hebben bereikt over 
gemeenschappelijke normen om de 
uitgaven voor O&O inzake defensie op te 
trekken tot 2% van de totale defensie-
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uitgaven en om ervoor te zorgen dat 20% 
hiervan via Europese 
samenwerkingsverbanden besteed wordt;

Or. en

Amendement 20
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. wijst op de noodzaak van de 
overdracht van innovatie en technologie 
tussen de civiele bedrijfswereld en de 
defensie-industrie en vraagt om een 
nieuwe strategische visie voor een 
Europees beleid inzake de defensie-
industrie gebaseerd op samenwerking, 
innovatie, ontwikkeling van menselijke 
vaardigheden en betere verbindingen met 
de civiele bedrijfswereld;

Or. en

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. stelt vast dat traditionele militaire 
operaties de voorbije jaren in toenemende 
mate plaats maken voor vredesoperaties, 
terrorismebestrijding, humanitaire 
hulpverlening en ondersteuning van 
civiele instanties en dat er almaar meer 
behoefte is aan toepassingen voor civiele 
bescherming (bv. bij natuurlijke of door 
de mens veroorzaakte rampen), en vraagt 
daarom dat de Europese defensiesector 
zich hieraan aanpast en zich meer 
diversifieert; merkt op dat de Europese 
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defensive-industrie ondanks aanzienlijke 
interesse vanwege heel wat lidstaten nog 
altijd geen brandblusvliegtuigen 
produceert;

Or. en

Amendement 22
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading
heeft geleid; erkent dat een communautair 
beleid inzake de defensie-industrie 
economische voordelen zou opleveren 
maar wijst er op dat een dergelijk beleid 
tegelijk tot een aantasting van de 
soevereiniteit van elke afzonderlijke 
lidstaat zou kunnen leiden; meent daarom 
dat een Europees beleid inzake de 
defensie-industrie meerdimensionale 
samenwerking zou moeten aanmoedigen, 
tot voordeel van de EU, door de 
voornaamste doelstellingen van de 
industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft het 
aanbod en de vraag, normen en
regelgeving heeft geleid; beklemtoont dat 
een communautair beleid inzake de 
defensie-industrie onmisbaar is geworden 
wegens het risico dat Europa afhaakt voor 
wat haar technologische capaciteiten 
betreft en wegens het al dan niet 
rechtstreekse belang van de sector voor de 
economie en de tewerkstelling in de 
lidstaten; is bezorgd over de versterking 
van strategische partnerschappen met 
derde landen ten koste van 
partnerschappen binnen Europa; meent 
daarom dat een Europees beleid inzake de 
defensie-industrie zich moet uiten in
meerdimensionale samenwerking binnen 
de EU, en dat het aangewezen is de 
voornaamste industriële doelstellingen van 
dit beleid vast te leggen door in 
samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap de relatieve voordelen 
en strategische industriesectoren in kaart te 
brengen;

Or. fr

Amendement 23
Jean-Pierre Audy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren en aldus de rol 
van de Europese Unie in de wereld zou 
kunnen versterken, zonder daarom de 
soevereiniteit van de afzonderlijke 
lidstaten aan te tasten; meent daarom dat 
een Europees beleid inzake de defensie-
industrie meerdimensionale samenwerking 
zou moeten aanmoedigen, tot voordeel van 
de EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de ondersteunende 
rol van het Europees Defensieagentschap 
(EDA) – kernspeler bij de uittekening van 
een Europees industrieel beleid – en de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO) te benadrukken;

Or. fr

Amendement 24
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid
inzake de defensie-industrie economische 

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
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voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, rekening houdend 
met de specifieke eigenschappen van de 
lidstaten, tot voordeel van de EU, door de 
voornaamste doelstellingen van de 
industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
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en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken; merkt op dat de rivaliteit 
tussen grensoverschrijdende en trans-
Atlantische industriële consortia de 
toegang tot nieuwe technologieën kan 
bevorderen, de ontwikkeling van 
innovatieve producten aanmoedigt en 
stimulansen biedt om op zoek te gaan 
naar efficiëntiewinsten die tot lagere 
kosten en kortere cycli leiden;

Or. lt

Amendement 26
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk de 
soevereiniteit van de afzonderlijke 
lidstaten, die over essentiële technische 
defensiecapaciteiten moeten beschikken,
zou kunnen aantasten; meent daarom dat 
een Europees beleid inzake de defensie-
industrie meerdimensionale samenwerking 
zou moeten aanmoedigen, tot voordeel van 
de EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
voor de ondersteuning van samenwerking 
tussen de lidstaten te benadrukken;

Or. de
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Amendement 27
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair 
beleid inzake de defensie-industrie 
economische voordelen zou opleveren 
maar wijst er op dat een dergelijk beleid 
tegelijk tot een aantasting van de 
soevereiniteit van elke afzonderlijke 
lidstaat zou kunnen leiden; meent daarom
dat een Europees beleid inzake de 
defensie-industrie meerdimensionale 
samenwerking zou moeten aanmoedigen, 
tot voordeel van de EU, door de 
voornaamste doelstellingen van de 
industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering en 
tot overlappingen binnen de defensiemarkt 
voor wat betreft de vraag, regelgeving, 
normen en bevoorrading heeft geleid; 
meent dat een Europees beleid inzake de 
defensie-industrie meerdimensionale 
samenwerking zou moeten aanmoedigen, 
tot voordeel van de EU, door de 
voornaamste doelstellingen van de 
industrie uit te tekenen en de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen; onderstreept de rol van 
het EDA en de NAVO voor de 
ondersteuning van de samenwerking tussen 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 28
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
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regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken; erkent voorts de noodzaak 
van het hoofddoel 2030 inzake de 
defensie-industrie voor de coördinatie van 
het defensiebeleid van de lidstaten;

Or. en

Amendement 29
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische
en sociale voordelen zou kunnen
opleveren; meent daarom dat een Europees 
beleid inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
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EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de relatieve 
voordelen en strategische industriesectoren 
in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

in kaart te brengen en de rol van het EDA 
en de NAVO voor de ondersteuning van 
samenwerking tussen de lidstaten te 
benadrukken;

Or. ro

Amendement 30
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren maar wijst er op 
dat een dergelijk beleid tegelijk tot een 
aantasting van de soevereiniteit van elke 
afzonderlijke lidstaat zou kunnen leiden; 
meent daarom dat een Europees beleid 
inzake de defensie-industrie 
meerdimensionale samenwerking zou 
moeten aanmoedigen, tot voordeel van de 
EU, door de voornaamste doelstellingen 
van de industrie uit te tekenen, de 
relatieve voordelen en strategische 
industriesectoren in kaart te brengen en 
de rol van het EDA en de NAVO voor de 
ondersteuning van samenwerking tussen 
de lidstaten te benadrukken;

3. merkt op dat het ontbreken van een 
communautair beleid inzake de defensie-
industrie tot een grotere versplintering van 
de defensiemarkt voor wat betreft de vraag, 
regelgeving, normen en bevoorrading heeft 
geleid; erkent dat een communautair beleid 
inzake de defensie-industrie economische 
voordelen zou opleveren; wijst erop dat 
een communautaire defensie-industrie op 
nationale basis als gevolg van de 
financiële crisis niet levensvatbaar is, en 
dat een verdere consolidatie van de EU-
defensie-industrie tot lagere 
defensiebegrotingen zal leiden;

Or. en

Amendement 31
Henri Weber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat een geïntegreerd 
Europees defensiebeleid tot een 
rationalisering van de uitgaven zou 
leiden, dubbel werk zou verhinderen, 
sectorale verzuiling en versnippering van 
de middelen voor onderzoek zou 
tegengaan, en tot slot voor een rendabele 
onderlinge verdeling van technische 
middelen en knowhow zou zorgen; 
benadrukt dat het onderzoek moet worden 
aangemoedigd om het industriële en 
technologische potentieel van Europa op 
het vlak van defensie te vergroten; stelt 
voor om het civiele en militaire onderzoek 
in het licht van de belangrijke impact van 
het onderzoek inzake defensie op de 
civiele sector in grotere mate aan elkaar te 
koppelen, zoals met succes gebeurd is in 
de communicatie- en ruimtesector;

Or. fr

Amendement 32
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van een 
grotere langetermijncompetitiviteit van de 
Europese defensie-industrie om meer 
toegang te krijgen tot de markten van 
derde landen, in het bijzonder opkomende 
markten;

Or. lt
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Amendement 33
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat minder competitieve 
bevoorradende bedrijven die geen op 
export gerichte groeistrategie ten uitvoer 
kunnen leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven; 
wijst op de opkomst van nieuwe markten 
in de defensive-industrie, zoals voor de 
bestrijding van zeer grote natuurrampen;

Or. en

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak van 
samenwerkings op het vlak van onderzoek 
en technologische ontwikkeling en doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om meer te investeren in 
onderzoek en in de ontwikkeling van 
geavanceerde technologieën;

Or. ro

Amendement 35
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt dat de Commissie 
maatregelen neemt om de technologische 
en industriële basis van Europa te 
verstevigen en de grensoverschrijdende 
consolidering van de defensie-industrie –
met inbegrip van de trans-Atlantische 
betrekkingen – te bevorderen, met als doel 
te verhinderen dat de Europese defensie-
industrie verder krimpt en aan belang 
inboet, de financiële last veroorzaakt door 
de ontwikkeling en productie van nieuwe 
systemen te verminderen, en de 
defensiegerelateerde werkgelegenheid te 
helpen groeien;

Or. lt

Amendement 36
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat niet alleen onze 
technologische competenties en onze 
defensiesector maar ook onze strategische 
autonomie ernstig bedreigd worden indien 
een voortvarende herstructurering van 
ons defensie-instrument uitblijft; 
benadrukt de kwetsbaarheid van kmo's en 
kmi's in de defensiesector, die de 
kweekvijver van de technologische 
vernieuwing vormen en veel nieuwe 
banen creëren;

Or. fr

Amendement 37
Henri Weber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. stelt bovendien voor om een 
Europese cel op te richten die de 
economische ontwikkelingen op de voet 
volgt en documenteert en de nodige 
instrumenten levert opdat Europa de 
concurrentie met de rest van de wereld 
kan aangaan en haar positie in de 
wereldwijde competitie kan handhaven;

Or. fr

Amendement 38
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder
competitieve bedrijven die geen op export 
gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en technologie-
overdrachten, die tot doel hebben de 
verzuiling op de Europese 
defensiemarkten tegen te gaan en ze zo te 
stimuleren, en voor meer transparantie en 
gezondere concurrentie te zorgen in de 
procedures voor de aankoop van defensie-
uitrustingen; moedigt daarnaast een 
versterking van de vraag aan door middel 
van gemeenschappelijke initiatieven, zoals 
trans-Europese onderzoeks- en 
technologieprojecten, en door de vraag 
voor gedeelde capaciteiten te bundelen en 
aan te zwengelen; merkt op dat de minst
competitieve bedrijven die geen aan export 
gekoppelde groeistrategie ten uitvoer 
kunnen leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven.

Or. fr
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Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder 
competitieve bedrijven die geen op export 
gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; verzoekt de Commissie de 
industriële en technologische 
defensiebasis te ondersteunen door middel 
van de invoering van een 
communautairepreferentieprocedure, 
gezien de specifieke kenmerken van 
bepaalde defensie-uitrustingen waarvoor 
het belangrijk is een strategische 
autonomie en een operationele 
soevereiniteit te bewaren; moedigt een 
versterking van de vraag aan door middel 
van initiatieven voor bundelen en delen, 
zoals gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder 
competitieve bedrijven die geen op export 
gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

Or. fr

Amendement 40
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de richtlijnen over 4. is ingenomen met de richtlijnen over 
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aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder 
competitieve bedrijven die geen op export 
gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie en wetend dat het voor 
de defensie-industrie van elke lidstaat 
afzonderlijk niet altijd economisch 
voordelig of haalbaar is om helemaal op 
zichzelf te functioneren; merkt op dat 
minder competitieve bedrijven die geen op 
export gerichte groeistrategie ten uitvoer 
kunnen leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

Or. en

Amendement 41
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder 
competitieve bedrijven die geen op export 

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten, die de Europese en 
internationale inspanningen inzake civiel 
onderzoek en veiligheids- en defensie 
onderzoek zullen coördineren, of de 
bundeling van de vraag voor gedeelde 
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gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

capaciteiten, rekening houdend met de 
zorgen van de defensie-industrie merkt op 
dat minder competitieve bedrijven die geen 
op export gerichte groeistrategie ten 
uitvoer kunnen leggen, een diversificatie 
van hun portefeuille zouden moeten 
nastreven, met dien verstande dat een 
zekere consolidatie van de bevoorrading 
onvermijdelijk is.

Or. en

Amendement 42
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder 
competitieve bedrijven die geen op export 
gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is.

4. is ingenomen met de richtlijnen over 
aanbestedingen en overdrachten, die tot 
doel hebben de mededinging te vergroten 
en de verspreiding van 
defensiegerelateerde producten te 
vereenvoudigen; moedigt een versterking 
van de vraag aan door middel van 
initiatieven voor bundelen en delen, zoals 
gezamenlijke onderzoeks- en 
technologieprojecten of de bundeling van 
de vraag voor gedeelde capaciteiten, 
rekening houdend met de zorgen van de 
defensie-industrie; merkt op dat minder 
competitieve bedrijven die geen op export 
gerichte groeistrategie ten uitvoer kunnen 
leggen, een diversificatie van hun 
portefeuille zouden moeten nastreven, met 
dien verstande dat een zekere consolidatie 
van de bevoorrading onvermijdelijk is; 
merkt op dat de versplintering van de 
markt niet alleen nadelig is voor grote 
wapenbedrijven en landen met hoge 
defensiebudgetten maar ook voor landen 
met kleine defensie-industrieën. .

Or. lt
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Amendement 43
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwerpt het idee dat de financiële 
middelen die beschikbaar zijn in het kader 
van het zevende kaderprogramma en de 
toekomstige EU-programma's voor 
onderzoek en innovatie moeten worden 
uitgebreid om ook de ontwikkeling van 
militaire uitrustingen, technologie en 
diensten te financieren; is er stellig van 
overtuigd dat civiele veiligheid en 
defensieonderzoek duidelijk moeten 
worden gescheiden en dat het 
veiligheidsonderzoek in het kader van de 
huidige en toekomstige EU-
kaderprogramma's zich uitsluitend op 
civiele toepassingen moet richten;

Or. en

Amendement 44
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. doet een beroep op de EU en de 
lidstaten om de mogelijkheden voor 
defensieovereenkomsten met andere 
externe partners te onderzoeken;

Or. en

Amendement 45
Reinhard Bütikofer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. brengt in herinnering dat 
onderzoeksactiviteiten die steun 
ontvangen in het kader van het 7e

kaderprogramma, conform fundamentele 
ethische beginselen moeten verlopen, 
zoals specifiek vermeld staat in de 
rechtsgrondslag van dit kaderprogramma, 
met inbegrip van de beginselen in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; vraagt dat de Europese 
Commissie de manier waarop zij bij de 
beoordeling van de 
verkiesbaarheidscriteria voor deelname 
aan de onderzoeksprogramma's inzake 
"veiligheid" van het 7e kaderprogramma 
ethische beginselen oplegt, verbetert; 
vraagt eveneens dat de Commissie voor 
elk project dat gefinancierd wordt in het 
kader van het 7e kaderprogramma of 
toekomstige onderzoeksprogramma's, 
automatisch een ethische en 
maatschappelijke effectbeoordeling 
uitvoert;

Or. en


