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Poprawka 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal
wszystkich krajach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na europejski 
przemysł obronny;

1. zwraca uwagę na fakt, że ograniczenie 
inwestycji spowodowane kryzysem 
gospodarczym, surowa międzynarodowa 
konkurencja, niestabilność kursów 
wymiany, zrównanie kursu euro i dolara, 
a także polityka oszczędności 
wprowadzona przez państwa członkowskie 
już doprowadziły do utraty miejsc pracy,
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w niektórych państwach
członkowskich, i mogą mieć znaczny 
negatywny wpływ na europejski przemysł 
obronny w perspektywie średnio- i 
długoterminowej;

Or. fr

Poprawka 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal 
wszystkich krajach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na europejski 
przemysł obronny;

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal 
wszystkich krajach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na europejski 
przemysł obronny; zauważa, że jest to 
okazja, by skonsolidować wojskowe 
programy badawcze w celu zwiększenia 
ich efektywności;
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Or. en

Poprawka 3
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal 
wszystkich krajach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na europejski 
przemysł obronny;

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE, w związku z 
niespotykanymi dotąd cięciami w 
budżetach przeznaczonych na obronę 
większości państw, może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal 
wszystkich państwach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na europejski 
przemysł obronny oraz na zajmowane 
przez Unię Europejską miejsce w ramach 
rozwoju naukowego w tych dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 4
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal 
wszystkich krajach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na europejski 
przemysł obronny;

1. wskazuje, że obecna konsolidacja 
fiskalna w całej UE może doprowadzić do 
poważnych przerw, ograniczeń lub 
opóźnień w realizacji programu w niemal 
wszystkich krajach członkowskich, co 
może negatywnie wpłynąć na cały 
europejski przemysł obronny;

Or. en
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Poprawka 5
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że od lat 80-tych nie 
uruchomiono żadnego dużego programu 
na szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawka 6
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że ściślejsza współpraca 
między państwami członkowskimi w 
sektorze obrony jest możliwa jedynie, jeśli 
opiera się na zasadzie solidarności;
jednostronne decyzje jednego państwa 
członkowskiego, które szkodzą 
bezpieczeństwu innego państwa 
członkowskiego, nadal się zdarzają, przez 
co blokowane są możliwości wspólnych 
działań w zakresie wydatków na 
obronność;

Or. en

Poprawka 7
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się nadmiernym 
zróżnicowaniem krajowych strategii 
politycznych i programów, co prowadzi do 
zaostrzenia prawdopodobnych skutków 
kryzysu; nalega w związku z tym, by UE 
wdrożyła europejską politykę obronną, 
opierającą się na współpracy, 
wzajemności, bezpieczeństwie dostaw, z 
dbałością o globalną równowagę, która to 
polityka doprowadzi do powstania solidnej 
podstawy przemysłowej i technologicznej, 
zdolnej do wzmocnienia jednocześnie 
odporności i konkurencyjności przemysłu
w tej dziedzinie; 

Or. fr

Poprawka 8
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, częściowo zakłócające 
konkurencję, co może wywrzeć nań 
jeszcze bardziej negatywny wpływ;
podkreśla w związku z tym, że należy 
poprawić konkurencyjność i odporność 
przemysłu obronnego w drodze 
prywatyzacji, współpracy europejskiej w 
dziedzinie badań i likwidacji dotacji w
celu zminimalizowania negatywnych 
skutków;

Or. de
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Poprawka 9
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla 
w związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla 
w związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków; wzywa instytucje 
UE i państwa członkowskie do 
przeprowadzenia radykalnego przeglądu 
strategii UE na rzecz obronności 
i instrumentów związanych z obronnością 
oraz do poprawy ich koordynacji, aby 
usprawnić współpracę pomiędzy 
zainteresowanymi stronami oraz zapewnić 
wszystkim podmiotom obecnym na 
europejskim rynku przemysłu obronnego 
równe prawa;

Or. lt

Poprawka 10
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego dzięki koordynacji krajowej 
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negatywnych skutków; polityki obrony w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków kryzysu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 11
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konwergencję, konkurencyjność i 
odporność przemysłu obronnego w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków;

Or. ro

Poprawka 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić 
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego dzięki współpracy w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków;
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Or. en

Poprawka 13
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy poprawić
konkurencyjność i odporność przemysłu 
obronnego w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

2. podkreśla, że europejski przemysł 
obronny charakteryzuje się tym, że kierują 
nim zróżnicowane krajowe strategie 
polityczne, co może wywrzeć nań jeszcze 
bardziej negatywny wpływ; podkreśla w 
związku z tym, że należy zwiększyć
konkurencyjność, zróżnicowanie, 
potencjał i odporność przemysłu 
obronnego UE w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 14
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) zauważa różnice między państwami 
członkowskimi w odniesieniu do 
wydatków na obronność oraz wzywa 
państwa członkowskie do czynienia starań 
w celu zwiększenia rentowności w całej 
UE oraz nasilenia współpracy w zakresie 
planowania obronnego UE i harmonizacji 
wymogów wojskowych;

Or. en
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Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) podkreśla, że istnieje tendencja do 
posługiwania się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi dla 
osiągnięcia przewagi politycznej, 
gospodarczej i wojskowej, w tym zdolności 
ofensywnych, jak w przypadku wojny 
cybernetycznej i cyberterroryzmu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzajemnej współpracy w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
cybernetycznego jako integralnego 
aspektu sektora obrony;

Or. ro

Poprawka 16
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla wagę – zwłaszcza z uwagi 
na aktualne okolicznościach – części 
programu ramowego w dziedzinie badań i 
rozwoju, która poświęcona jest 
bezpieczeństwu i wzywa do poświęcenia 
tematyce bezpieczeństwa osobnej części 
również w kolejnym programie ramowym;

Or. fr

Poprawka 17
Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa znaczenie badań i innowacji 
w sektorze bezpieczeństwa i obrony oraz z 
zadowoleniem przyjmuje starania 
czynione w tym kierunku w ramach 7PR, 
takie jak zaproszenia do składania ofert 
dotyczące badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa publikowane we 
Wspólnotowym Serwisie Informacyjnym 
Badań i Rozwoju (CORDIS);

Or. en

Poprawka 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa jednak, że aktualnie niewiele 
ponad 1% łącznych wydatków 
europejskich na obronność 
zainwestowano w badania i rozwój, a 
jedynie około 10% tych wydatków 
poczyniono w drodze współpracy 
europejskiej, a więc potrzeba zwiększenia 
skuteczności europejskich wysiłków w tej 
dziedzinie jest szczególnie pilna;

Or. en

Poprawka 19
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2c. zauważa, że europejscy ministrowie 
obrony uzgodnili w listopadzie 2007 r.
wspólne poziomy odniesienia w celu 
zwiększenia wydatków na badania i 
rozwój w dziedzinie obrony do 2% całości 
wydatków na obronność oraz osiągnięcia 
poziomu finansowania badań i rozwoju w 
dziedzinie obrony w drodze współpracy 
europejskiej wynoszącego 20%;

Or. en

Poprawka 20
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. zauważa konieczność innowacji i 
transferu technologii między przemysłem 
cywilnym a przemysłem obronnym oraz 
apeluje o nową wizję strategiczną 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego w oparciu o 
współpracę, innowacyjność, rozwój 
umiejętności kadr i lepsze wzajemne 
powiązania z przemysłem cywilnym;

Or. en

Poprawka 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. zauważa dokonane w ostatnich latach 
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przejście od tradycyjnych operacji 
wojskowych do operacji pokojowych, 
działań mających na celu zwalczanie 
terroryzmu, pomoc humanitarną i 
wsparcie władz cywilnych, jak też 
zwiększoną potrzebę zaangażowania w 
obronę cywilną (np. w przypadkach klęsk 
żywiołowych i katastrof wywołanych przez 
człowieka), wzywa zatem do większego 
dostosowania i zróżnicowania 
europejskiego sektora obrony; zauważa, 
że europejski przemysł obronny nadal nie 
produkuje samolotów gaśniczych pomimo 
znacznego zapotrzebowania na nie w 
wielu państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 22
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do znacznego rozdrobnienia 
rynku obronnego, zarówno jeżeli chodzi o 
podaż, jak i o popyt, normy i przepisy; 
podkreśla, że z uwagi na ryzyko, że 
Europa pozostanie w tyle w dziedzinie 
możliwości technologicznych i w związku 
z wpływem, jaki sektor ten wywiera –
pośrednio i bezpośrednio - na gospodarkę 
i zatrudnienie w państwach 
członkowskich, wspólna polityka w 
dziedzinie przemysłu obronnego stała się 
niezbędna; wyraża zaniepokojenie 
wzmocnieniem parterstw strategicznych z 
krajami trzecimi ze szkodą dla partnerstw 
wewnątrzeuropejskich. Dlatego też wyraża 
przekonanie, że europejska polityka w 
dziedzinie przemysłu obronnego powinna 
skutkować wielowymiarową współpracą w
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państwami członkowskimi; Unii, oraz że należy wyznaczyć główne 
cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory 
przemysłu, we współpracy z Europejską 
Agencją Obrony.

Or. fr

Poprawka 23
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też wyraża 
przekonanie, że w ramach europejskiej 
polityki w dziedzinie przemysłu obronnego 
powinno się propagować wielowymiarową 
współpracę na rzecz UE, wyznaczając 
główne cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory 
przemysłu oraz podkreślając rolę EAO i 
NATO we wspieraniu współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi;

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, z myślą o wzmocnieniu 
roli Unii Europejskiej na świecie, przy 
jednoczesnym uznaniu suwerenności 
państw członkowskich; dlatego też wyraża 
przekonanie, że w ramach europejskiej 
polityki w dziedzinie przemysłu obronnego 
powinno się propagować wielowymiarową 
współpracę w Unii, wyznaczając główne 
cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory 
przemysłu oraz podkreślając rolę 
Europejskiej Agencji Obrony (EAO), 
podmiotu o centralnym znaczeniu w 
określaniu europejskiej polityki 
przemysłowej, i Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (NATO);

Or. fr

Poprawka 24
Ioannis A. Tsoukalas
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, uwzględniając specyficzne 
cechy państw członkowskich, wyznaczając 
główne cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory 
przemysłu oraz podkreślając rolę EAO i 
NATO we wspieraniu współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 25
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki 
w dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 

3. zauważa, że brak wspólnej polityki 
w dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
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zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi; zauważa, że 
konkurencja pomiędzy ponadgranicznymi 
i transatlantyckimi konsorcjami 
przemysłowymi może ułatwić dostęp do 
nowych technologii, zachęca do 
opracowywania innowacyjnych 
produktów i stanowi zachętę, by 
poszukiwać rozwiązań w zakresie 
wydajności pozwalających na 
ograniczanie kosztów i długości cyklu 
produkcyjnego;

Or. lt

Poprawka 26
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw, które powinny 
nadal w pełni kontrolować swoje 
podstawowe możliwości techniczne w 
dziedzinie obronności; dlatego też wyraża 



AM\880078PL.doc 17/29 PE473.899v01-00

PL

propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

przekonanie, że w ramach europejskiej 
polityki w dziedzinie przemysłu obronnego 
powinno się propagować wielowymiarową 
współpracę na rzecz UE, wyznaczając 
główne cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory 
przemysłu oraz podkreślając rolę EAO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. de

Poprawka 27
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia i 
powielania się rynku obronnego, jeżeli 
chodzi o popyt, przepisy, normy i dostawy; 
uważa, że w ramach europejskiej polityki 
w dziedzinie przemysłu obronnego 
powinno się propagować wielowymiarową 
współpracę na rzecz UE, wyznaczając 
główne cele przemysłowe, określając 
porównywalne zalety i strategiczne sektory 
przemysłu; podkreśla rolę EAO i NATO 
we wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 28
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi; zauważa 
ponadto potrzebę, by cel podstawowy na 
rok 2030 w zakresie przemysłu obronnego 
zakładał koordynację polityki obrony 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
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rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego może przynieść korzyści 
gospodarcze i społeczne; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 
wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. ro

Poprawka 30
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym, ale stanowi także 
zagrożenie dla suwerenności 
poszczególnych państw; dlatego też 
wyraża przekonanie, że w ramach 
europejskiej polityki w dziedzinie 
przemysłu obronnego powinno się 
propagować wielowymiarową współpracę 
na rzecz UE, wyznaczając główne cele 
przemysłowe, określając porównywalne 
zalety i strategiczne sektory przemysłu 
oraz podkreślając rolę EAO i NATO we 

3. zauważa, że brak wspólnej polityki w 
dziedzinie przemysłu obronnego 
doprowadził do większego rozdrobnienia 
rynku obronnego, jeżeli chodzi o popyt, 
przepisy, normy i dostawy; uznaje, że 
wspólna polityka w dziedzinie przemysłu 
obronnego sprawdza się pod względem 
gospodarczym; zauważa, że z uwagi na 
kryzys finansowy żaden przemysł obronny 
UE nie może być rentowny w skali 
krajowej oraz że konsolidacja przemysłu 
obronnego UE doprowadzi do 
zmniejszenia budżetów przeznaczonych na 
obronność;
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wspieraniu współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 31
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na fakt, że 
zintegrowana europejska polityka obrony 
umożliwiłaby racjonalizację wydatków, 
uniknięcie pokrywania się środków, 
przezwyciężenie podziałów sektorowych i 
zaradzenie rozproszeniu środków na 
badania naukowe, a także wzajemne 
powiązanie środków technicznych i 
ekspertyzy w sposób przynoszący korzyści; 
utrzymuje, że należy wspierać badania 
naukowe w celu wzmocnienia 
europejskiego potencjału przemysłowego i 
technologicznego w dziedzinie 
obronności; proponuje, by sprzyjać 
powiązaniom między badaniami 
wojskowymi i cywilnymi, tak jak ma to 
miejsce w sektorze komunikacji i 
przestrzeni kosmicznej, z uwagi na 
możliwości wykorzystania w obszarze 
cywilnym badań prowadzonych w 
dziedzinie obronności; 

Or. fr

Poprawka 32
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie poprawy 
długofalowej konkurencyjności 
europejskiego przemysłu obronnego, tak 
by zapewnić większy dostęp do rynków 
krajów trzecich, a w szczególności rynków 
wschodzących;

Or. lt

Poprawka 33
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że po stronie podaży mniej 
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu o 
eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę; zwraca uwagę na zmiany na 
nowych rynkach przemysłowych w branży 
obronnej, jak np. zwalczanie klęsk 
żywiołowych o szerokim zasięgu;

Or. en

Poprawka 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę współpracy w 
dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego i wzywa Komisję oraz 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków na rzecz inwestowania w 
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badania i rozwój w zakresie 
zaawansowanych technologii;

Or. ro

Poprawka 35
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do przyjęcia środków, 
których celem będzie wzmocnienie 
podstaw technologicznych 
i przemysłowych w Europie oraz 
promowanie ponadgranicznej 
konsolidacji przemysłu obronnego –
w tym związków transatlantyckich – a tym 
samym przeciwdziałanie dalszemu 
kurczeniu się europejskiego przemysłu 
obronnego i zmniejszaniu jego znaczenia, 
jak również ograniczanie obciążeń 
finansowych wynikających 
z opracowywania i produkowania nowych 
systemów i pomoc w tworzeniu miejsc 
pracy w przemyśle obronnym;

Or. lt

Poprawka 36
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że w przypadku braku 
dobrowolnej restrukturyzacji naszych 
narzędzi obrony, pojawi się poważne 
niebezpieczeństwo, które zagrozi nie tylko 
naszym kompetencjom technologicznym i 
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naszemu przemysłowi obronnemu, ale 
także naszej strategicznej autonomii; 
podkreśla zagrożoną sytuację MŚP 
działających w sektorze obrony, które są 
źródłem innowacji technologicznych i 
które tworzą wiele miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 37
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. sugeruje ponadto, by ustanowić 
europejską jednostkę monitoringu i 
wywiadu gospodarczego, której zadaniem 
będzie dostarczanie narzędzi niezbędnych 
do zmierzenia się z międzynarodową 
konkurencją i do ochrony pozycji Europy 
w warunkach światowej konkurencji;

Or. fr

Poprawka 38
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; zachęca, w oparciu o 
łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do 
większej koncentracji popytu poprzez 
wspólne projekty w zakresie badań i 
technologii lub poprzez stymulowanie 

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów 
technologii, które mają na celu wspieranie 
europejskich rynków obronnych poprzez 
zlikwidowanie funkcjonujących w nich 
podziałów, a także wprowadzenie większej 
przejrzystości i zdrowszej konkurencji w 
ramach procesu nabywania sprzętu 
obronnego; w celu uzupełnienia tych 
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popytu na wspólne możliwości biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego; 
zauważa, że po stronie podaży mniej
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu o 
eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

działań zachęca, w oparciu o wspólne 
inicjatywy, do większej koncentracji 
popytu poprzez transeuropejskie projekty 
w zakresie badań i technologii lub poprzez 
zoptymalizowanie i stymulowanie popytu 
na wspólne możliwości; zauważa, że po 
stronie podaży najmniej konkurencyjne 
firmy, które nie mogą wdrożyć związanej z 
eksportem strategii wzrostu, powinny 
zróżnicować swoją ofertę.

Or. fr

Poprawka 39
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; zachęca, w oparciu o 
łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do 
większej koncentracji popytu poprzez 
wspólne projekty w zakresie badań i 
technologii lub poprzez stymulowanie 
popytu na wspólne możliwości biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego; 
zauważa, że po stronie podaży mniej 
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu o 
eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; wzywa Komisje do 
wsparcia bazy przemysłowej i 
technologicznej w dziedzinie obronności 
poprzez wprowadzenie procedury 
preferencji wspólnotowej z uwagi na 
szczególne cechy pewnego sprzętu 
obronnego, w zakresie którego należy 
zachować autonomię o strategicznym 
znaczeniu i operacyjną suwerenność; 
zachęca, w oparciu o łączenie inicjatyw i 
dzielenie się nimi, do większej 
koncentracji popytu poprzez wspólne 
projekty w zakresie badań i technologii lub 
poprzez stymulowanie popytu na wspólne 
możliwości biorąc pod uwagę interesy 
przemysłu obronnego; zauważa, że po 
stronie podaży mniej konkurencyjne firmy, 
które nie mogą wdrożyć strategii wzrostu 
w oparciu o eksport, powinny zróżnicować 
swoją ofertę, mimo że pewien stopień 
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konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

Or. fr

Poprawka 40
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; zachęca, w oparciu o 
łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do 
większej koncentracji popytu poprzez 
wspólne projekty w zakresie badań i 
technologii lub poprzez stymulowanie 
popytu na wspólne możliwości biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego; 
zauważa, że po stronie podaży mniej 
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu o 
eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; zachęca, w oparciu o 
łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do 
większej koncentracji popytu poprzez 
wspólne projekty w zakresie badań i 
technologii lub poprzez stymulowanie 
popytu na wspólne możliwości, biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego oraz 
uznając, że całkowicie samodzielne 
działania branż obronnych 
poszczególnych państw członkowskich nie 
zawsze są wydajne i wykonalne z 
gospodarczego punktu widzenia; zauważa, 
że po stronie podaży mniej konkurencyjne 
firmy, które nie mogą wdrożyć strategii 
wzrostu w oparciu o eksport, powinny 
zróżnicować swoją ofertę, mimo że pewien 
stopień konsolidacji dostaw jest 
nieunikniony.

Or. en

Poprawka 41
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; zachęca, w oparciu o 
łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do 
większej koncentracji popytu poprzez 
wspólne projekty w zakresie badań i 
technologii lub poprzez stymulowanie 
popytu na wspólne możliwości biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego; 
zauważa, że po stronie podaży mniej 
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu o 
eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy w 
sprawie zamówień i transferów, które mają 
na celu zwiększenie konkurencji i 
ułatwienie obrotu produktami związanymi 
z obronnością; zachęca, w oparciu o 
łączenie inicjatyw i dzielenie się nimi, do 
większej koncentracji popytu poprzez 
wspólne projekty w zakresie badań i 
technologii, które będą koordynować 
europejskie i międzynarodowe działania w 
zakresie badań nad bezpieczeństwem w 
dziedzinie badań cywilnych, obejmujących 
bezpieczeństwo i obronę, lub poprzez 
stymulowanie popytu na wspólne 
możliwości, biorąc pod uwagę interesy 
przemysłu obronnego; zauważa, że po 
stronie podaży mniej konkurencyjne firmy, 
które nie mogą wdrożyć strategii wzrostu 
w oparciu o eksport, powinny zróżnicować 
swoją ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

Or. en

Poprawka 42
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy 
w sprawie zamówień i transferów, które 
mają na celu zwiększenie konkurencji 
i ułatwienie obrotu produktami 
związanymi z obronnością; zachęca, 
w oparciu o łączenie inicjatyw i dzielenie 
się nimi, do większej koncentracji popytu 
poprzez wspólne projekty w zakresie badań 
i technologii lub poprzez stymulowanie 
popytu na wspólne możliwości biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego; 

4. z zadowoleniem przyjmuje dyrektywy 
w sprawie zamówień i transferów, które 
mają na celu zwiększenie konkurencji 
i ułatwienie obrotu produktami 
związanymi z obronnością; zachęca, 
w oparciu o łączenie inicjatyw i dzielenie 
się nimi, do większej koncentracji popytu 
poprzez wspólne projekty w zakresie badań 
i technologii lub poprzez stymulowanie 
popytu na wspólne możliwości biorąc pod 
uwagę interesy przemysłu obronnego; 
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zauważa, że po stronie podaży mniej 
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu 
o eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony.

zauważa, że po stronie podaży mniej 
konkurencyjne firmy, które nie mogą 
wdrożyć strategii wzrostu w oparciu 
o eksport, powinny zróżnicować swoją 
ofertę, mimo że pewien stopień 
konsolidacji dostaw jest nieunikniony; 
zauważa, że fragmentacja rynku jest 
niekorzystna nie tylko dla dużych firm 
zbrojeniowych i państw z rozbudowanym 
budżetem na obronność, lecz również dla 
krajów z niewielkim przemysłem 
zbrojeniowym.

Or. lt

Poprawka 43
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. odrzuca koncepcję, zgodnie z którą 
finansowanie w ramach realizowanego 
obecnie 7PR oraz przyszłych unijnych 
programów badań i innowacji powinno 
zostać rozszerzone, tak aby objąć 
finansowanie rozwoju wojskowego 
sprzętu, technologii i usług; jest 
zdecydowanie przekonany, że badania w 
zakresie bezpieczeństwa cywilnego i 
obrony powinny zostać wyraźnie 
rozdzielone oraz że badania w dziedzinie 
bezpieczeństwa w ramach bieżących i 
przyszłych unijnych programów 
ramowych powinny mieć na celu 
wyłącznie zastosowania cywilne;

Or. en

Poprawka 44
Niki Tzavela
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. (nowy ust. 5) wzywa UE i państwa 
członkowskie do zbadania potencjału 
umów w dziedzinie obronności 
zawieranych z innymi partnerami 
zewnętrznymi;

Or. en

Poprawka 45
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że jak przewidziano w 
podstawie prawnej PR7, działalność 
badawcza wspierana w ramach PR7 
powinna być zgodna z podstawowymi 
zasadami etycznymi, także z tymi, które 
znalazły swój wyraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję Europejską do udoskonalenia 
swojej metody egzekwowania 
przestrzegania zasad etycznych stosowanej 
w trakcie oceny kryteriów 
kwalifikowalności na potrzeby udziału w 
programach badawczych prowadzonych w 
ramach PR7 w dziedzinie bezpieczeństwa;
wzywa również Komisję do 
przeprowadzania oceny etycznej oraz 
oceny wpływu na społeczeństwo w ramach 
standardowych działań w odniesieniu do 
każdego projektu, który ma otrzymać 
finansowanie z PR7, a także przyszłych 
programów badawczych;

Or. en
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