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Amendamentul 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că actuala consolidare 
fiscală din cadrul UE poate avea drept 
consecință reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ industria 
europeană de apărare;

1. subliniază că reducerea investițiilor 
cauzată de criza economică, concurența 
internațională acerbă, volatilitatea 
cursurilor de schimb, paritatea euro/dolar 
și politicile de austeritate puse în aplicare 
de statele membre au produs deja pierderi 
de locuri de muncă, reduceri, diminuări 
sau amânări semnificative în anumite state
membre și ar putea influența în mod 
negativ industria europeană de apărare pe 
termen mediu și lung;

Or. fr

Amendamentul 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că actuala consolidare fiscală 
din cadrul UE poate avea drept consecință 
reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ industria 
europeană de apărare;

1. subliniază că actuala consolidare fiscală 
din cadrul UE poate avea drept consecință 
reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ industria 
europeană de apărare; constată că aceasta 
reprezintă o oportunitate de consolidare a 
programelor de cercetare în domeniul 
militar, în vederea creșterii eficienței 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 3
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că actuala consolidare fiscală 
din cadrul UE poate avea drept consecință 
reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ industria 
europeană de apărare;

1. subliniază că actuala consolidare fiscală 
din cadrul UE poate avea drept consecință, 
prin reduceri fără precedent operate la 
nivelul bugetului apărării în majoritatea 
statelor, reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ industria 
europeană de apărare și locul ocupat de 
Uniunea Europeană în cadrul progreselor
științifice în aceste domenii;

Or. fr

Amendamentul 4
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că actuala consolidare fiscală 
din cadrul UE poate avea drept consecință 
reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ industria
europeană de apărare;

1. subliniază că actuala consolidare fiscală 
din cadrul UE poate avea drept consecință 
reduceri, diminuări sau amânări 
semnificative de programe pentru aproape 
toate statele membre, fapt ce ar putea 
influența în mod negativ întreaga industrie
europeană de apărare;

Or. en

Amendamentul 5
Henri Weber
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că, din anii ’80, nu s-a mai 
lansat niciun program de amploare la 
nivel european;

Or. fr

Amendamentul 6
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că o cooperare mai 
strânsă între statele membre în sectorul 
apărării este posibilă numai dacă și 
atunci când se bazează pe principiul 
solidarității; încă se mai adoptă decizii 
unilaterale ale unui stat membru, care 
afectează negativ securitatea unui alt stat 
membru, ceea ce blochează posibilitățile 
de acțiune comună la nivelul cheltuielilor 
de apărare;

Or. en

Amendamentul 7
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava 

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de o prea mare 
diversitate de politici și programe 
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în continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare,
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

naționale, fapt ce agravează impactul 
probabil al crizei; subliniază, prin urmare,
că UE trebuie să implementeze o politică 
europeană de apărare – bazată pe 
cooperare, reciprocitate, securitatea 
aprovizionării, în spiritul unui echilibru 
global – care va genera o bază industrială 
și tehnologică solidă, care să poată 
consolida, în același timp, rezistența și
competitivitatea industriei în acest 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 8
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea duce 
uneori la denaturarea concurenței și
agrava în continuare efectele negative 
asupra industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, prin privatizare, cooperare 
europeană în domeniul cercetării și 
eliminarea subvențiilor, pentru a reduce la 
minimum efectele negative;

Or. de

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență a industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative; solicită instituțiilor UE 
și statelor membre să revizuiască în mod 
radical și să îmbunătățească coordonarea 
strategiilor de apărare și a instrumentelor 
legate de domeniul apărării ale UE, 
pentru a optimiza cooperarea  între părțile 
interesate relevante și pentru a garanta că 
toți participanții de pe piața apărării din 
Uniunea Europeană se bucură de 
drepturi egale;

Or. lt

Amendamentul 10
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență a industriei de 
apărare prin coordonarea politicilor 
naționale de apărare, pentru a reduce la 
minimum efectele negative generate de 
criza financiară;

Or. en
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Amendamentul 11
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
convergenta, competitivitate și rezistență 
al industriei de apărare, pentru a reduce la 
minimum efectele negative;

Or. ro

Amendamentul 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori, prin cooperare,
gradul de competitivitate și rezistență a
industriei de apărare, pentru a reduce la 
minimum efectele negative;

Or. en

Amendamentul 13
Ioannis A. Tsoukalas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate și rezistență al industriei de 
apărare, pentru a reduce la minimum 
efectele negative;

2. subliniază că industria europeană de 
apărare este caracterizată de politici 
naționale diferite, fapt ce ar putea agrava în 
continuare efectele negative asupra 
industriei; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a spori gradul de 
competitivitate, diferențiere și rezistență, 
precum și potențialul industriei de apărare
a UE, pentru a reduce la minimum efectele 
negative;

Or. en

Amendamentul 14
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 2 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) constată disparitățile care există între 
statele membre cu privire la cheltuielile de 
apărare și solicită statelor membre să 
depună eforturi pentru a spori eficiența 
costurilor în UE, precum și cooperarea cu 
privire la planurile de apărare și 
armonizarea cerințelor în domeniul 
militar la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2 – litera 1 (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(1) subliniază faptul că există tendința 
utilizării tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în scopul supremației 
politice, economice și militare, inclusiv 
prin capacități ofensive ca „Războiul 
cibernetic” și „terorismul cibernetic”;
solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze pentru asigurarea securității 
cibernetice ca parte integrantă a 
sectorului apărării;

Or. ro

Amendamentul 16
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază, în special în 
circumstanțele actuale, importanța 
componentei „securitate” din programul-
cadru de cercetare și dezvoltare și solicită 
ca cercetarea în domeniul securității să 
facă în continuare obiectul unei 
componente independente, inclusă în 
următorul program-cadru;

Or. fr

Amendamentul 17
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța cercetării și a 
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inovării în sectoarele securității și 
apărării și salută eforturile depuse în 
această direcție în cadrul PC7, cum ar fi 
solicitările de studii în domeniul
securității, publicate pe CORDIS;

Or. en

Amendamentul 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată, cu toate acestea, faptul că, în 
prezent, puțin peste 1 % din cheltuielile 
totale de apărare ale Europei a fost 
investit în C&T și numai 
aproximativ 10 % din această sumă 
alocată C&T s-a folosit în cadrul 
colaborărilor europene, prin urmare, este 
nevoie urgent să se consolideze eficiența 
eforturilor europene în acest domeniu ;

Or. en

Amendamentul 19
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. constată că miniștrii europeni ai 
apărării au convenit, în luna 
noiembrie 2007, criterii colective pentru a 
crește cheltuielile pentru C&T în 
domeniul apărării la 2 % din totalul 
cheltuielilor de apărare și să majoreze 
cheltuielile europene pentru colaborare în 
materie de C&T în domeniul apărării la 
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un nivel de 20 %;

Or. en

Amendamentul 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază necesitatea  inovării și a 
transferului tehnologic  între industria 
civilă și cea de apărare și solicită o nouă 
viziune strategică pentru o politica  
privind industria de apărare europeană, 
bazată pe colaborare, inovare, dezvoltarea 
competențelor umane și o mai bună 
interconectare cu industria civilă;

Or. en

Amendamentul 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. constată trecerea, în ultimii ani, de la 
operațiunile miliare tradiționale către 
operațiuni de pace, de combatere a 
terorismului, de asistență umanitară și de 
sprijin pentru autoritățile civile, precum și 
nevoia tot mai mare de aplicații pentru 
protecția civilă (de exemplu, în caz de 
catastrofe naturale sau cauzate de om); 
prin urmare solicită o adaptare și o 
diversificare mai mare a sectorului 
european de apărare; constată faptul că 
industria europeană de apărare nu 
produce încă avioane pentru stingerea
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incendiilor, în pofida cererii semnificative 
din partea multor state membre;

Or. en

Amendamentul 22
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței 
de apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între 
statele membre;

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare considerabilă a 
pieței de apărare în ceea ce privește oferta 
și cererea, reglementările și standardele; 
subliniază faptul că, din cauza riscului ca 
Europa să rămână în urmă în ceea ce 
privește capacitatea tehnologică și a 
importanței sectorului în economie și al
nivelului ocupării forței de muncă - direct 
și indirect - în statele membre, o politică 
comună pentru industria de apărare a 
devenit indispensabilă; este preocupat de 
consolidarea parteneriatelor strategice cu 
țările terțe în detrimentul parteneriatelor 
intraeuropene; consideră, prin urmare, că 
politica europeană privind industria de 
apărare ar trebui să se traducă prin
cooperarea multidimensională în beneficiul 
UE, că trebuie stabilite principalele 
obiective industriale, avantajele 
comparative și sectoarele industriale 
strategice, în cooperare cu Agenția 
Europeană de Apărare;

Or. fr

Amendamentul 23
Jean-Pierre Audy
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între 
statele membre;

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, pentru consolidarea 
rolului Uniunii Europene la nivel 
mondial, recunoscând, în același timp, 
suveranitatea statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul Agenției Europene de 
Apărare (AEA), actorul principal în 
definirea politicii industriale europene, și
al Organizației Tratatului Atlanticului de 
Nord (NATO);

Or. fr

Amendamentul 24
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
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vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre;

vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, luând 
în considerare specificitățile statelor 
membre, evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 25
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre;

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre; constată faptul că o concurență 
între consorțiile industriale 
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transfrontaliere și cele transatlantice 
poate facilita accesul la noi tehnologii, 
încurajează dezvoltarea de produse 
inovatoare și asigură stimulente pentru a 
obține o mai mare eficiență care să 
permită reducerea costurilor și a timpilor 
de producție;

Or. lt

Amendamentul 26
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre;

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale, care ar 
trebui să dețină controlul suprem asupra
capbilităților tehnice esențiale în 
domeniul apărării; consideră, prin urmare, 
că politica europeană privind industria de 
apărare ar trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA în 
sprijinirea cooperării între statele membre;

Or. de

Amendamentul 27
Reinhard Bütikofer
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței 
de apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale;
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE,
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele
membre;

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare mai mare și o 
dublare  a pieței de apărare în ceea ce 
privește cererea, reglementările, 
standardele și oferta; consideră că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE;
evidențiază principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice; subliniază
rolul organismelor AEA și NATO în 
sprijinirea cooperării între statele membre;

Or. en

Amendamentul 28
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta;
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
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suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre;

suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre; recunoaște, în continuare, 
nevoia unui obiectiv principal al 
industriei de apărare pentru anul 2030 în 
cadrul coordonării politicilor de apărare 
ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 29
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare poate aduce avantaje
din punct de vedere economic si social; 
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între statele 
membre;
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membre;

Or. ro

Amendamentul 30
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic, dar poate, de asemenea, 
reprezenta o amenințare la adresa 
suveranității statelor individuale;
consideră, prin urmare, că politica 
europeană privind industria de apărare ar 
trebui să promoveze cooperarea 
multidimensională în beneficiul UE, 
evidențiind principalele obiective 
industriale, avantajele comparative și 
sectoarele industriale strategice și 
subliniind rolul organismelor AEA și 
NATO în sprijinirea cooperării între 
statele membre;

3. observă că absența unei politici comune 
privind industria de apărare a avut drept 
consecință o fragmentare sporită a pieței de 
apărare în ceea ce privește cererea, 
reglementările, standardele și oferta; 
recunoaște că o politică comună pentru 
industria de apărare are sens din punct de 
vedere economic; constată că, din cauza 
crizei financiare, nicio industrie de 
apărare din UE nu poate fi viabilă la nivel 
național și că o consolidare a industriei de 
apărare a UE va conduce la diminuarea 
bugetelor alocate apărării;

Or. en

Amendamentul 31
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că o politică europeană de 
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apărare integrată ar permite 
raționalizarea cheltuielilor, evitarea 
dublărilor, depășirea diviziunilor 
sectoriale și dispersarea creditelor pentru 
cercetare și, de asemenea, asigurarea 
reciprocității mijloacelor și a expertizei 
tehnice, în mod avantajos; susține că 
trebuie favorizată cercetarea, în vederea 
consolidării potențialului industrial și 
tehnologic european în domeniul 
apărării; sugerează favorizarea corelării 
cercetării civile și militare, urmând 
modelul instaurat de acțiunile de succes 
din sectorul comunicațiilor și al spațiului, 
având în vedere importanța consecințelor 
cercetărilor în materie de apărare pentru 
sectorul civil;

Or. fr

Amendamentul 32
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța îmbunătățirii 
competitivității pe termen lung a 
industriei de apărare europene, vizând 
asigurarea unui acces mai amplu pe 
piețele țărilor terțe, în special pe cele ale 
țărilor emergente;

Or. lt

Amendamentul 33
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că, în ceea ce privește oferta, 
întreprinderile mai puțin competitive care 
nu pot pune în aplicare o strategie de 
creștere bazată pe export ar trebui să 
încerce o diversificare a portofoliului; 
subliniază evoluția noilor piețe industriale 
ale industriei de apărare, cum ar fi 
combaterea catastrofelor naturale de 
amploare foarte mare;

Or. en

Amendamentul 34
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea cooperării în 
domeniul cercetării și dezvoltării 
tehnologice și solicită Comisiei și statelor 
membre să sporească eforturile de a 
investi în cercetarea și dezvoltarea 
tehnologiilor avansate;

Or. ro

Amendamentul 35
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să ia măsuri pentru a 
consolida baza tehnologică și industrială 
a Europei și pentru a promova 
consolidarea transfrontalieră a industriei 
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de apărare - inclusiv conexiunile 
transatlantice – și, prin urmare, să 
prevină diminuarea continuă a industriei 
de apărare europene și reducerea 
importanței acesteia, precum și să 
atenueze povara financiară impusă, prin 
elaborarea și producerea de noi sisteme și 
prin contribuția sa la dezvoltarea pieței 
muncii în domeniul apărării;

Or. lt

Amendamentul 36
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că, în absența unei 
restructurări voluntare din partea 
instrumentului nostru de apărare, un 
mare pericol planează, în același timp, 
asupra competențelor noastre tehnologice 
și asupra industriei noastre de apărare, 
dar și asupra autonomiei noastre 
strategice; subliniază vulnerabilitatea 
IMM-urilor/industriilor mici și mijlocii, 
care operează în sectorul apărării și care 
constituie creuzetul inovării tehnologice și 
creează multe locuri de muncă;

Or. fr

Amendamentul 37
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. sugerează, în plus, crearea unei celule 
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europene de supraveghere și de furnizare 
de informații economice, responsabilă de 
furnizarea instrumentelor necesare 
pentru confruntarea cu concurența 
internațională și menținerea locului pe 
care Europa îl ocupă în cadrul 
concurenței la nivel mondial;

Or. fr

Amendamentul 38
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare 
sporită a cererii prin intermediul 
proiectelor C&D comune sau al grupării 
cererii pentru capacitățile în comun, luând 
în considerare interesele industriei de 
apărare; observă că, în ceea ce privește 
oferta, întreprinderile mai puțin 
competitive care nu pot implementa o 
strategie de creștere bazată pe export ar 
trebui să încerce o diversificare a 
portofoliului, deși consolidarea într-o 
anumită măsură a ofertei este inevitabilă.

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile de tehnologie, al căror scop 
este încurajarea înlăturării obstacolelor 
care stau în calea unei bune comunicări 
la nivelul piețelor europene în domeniul 
apărării, precum și o mai mare 
transparență și o concurență mai solidă în 
procesul de achiziționare de echipamente 
de apărare; încurajează, în plus, pe baza 
inițiativelor comune, o consolidare sporită 
a cererii prin intermediul proiectelor C&T
transeuropene sau al optimizării și 
grupării cererii pentru capacitățile în 
comun; observă că, în ceea ce privește 
oferta, întreprinderile cel mai puțin 
competitive care nu pot implementa o 
strategie de creștere legată de export ar 
trebui să încerce o diversificare a 
portofoliului.

Or. fr

Amendamentul 39
Jean-Pierre Audy



PE473.899v01-00 24/28 AM\880078RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 
a cererii prin intermediul proiectelor C   
&D comune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare; observă că, 
în ceea ce privește oferta, întreprinderile 
mai puțin competitive care nu pot 
implementa o strategie de creștere bazată 
pe export ar trebui să încerce o 
diversificare a portofoliului, deși 
consolidarea într-o anumită măsură a 
ofertei este inevitabilă.

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; invită 
Comisia Europeană să susțină baza 
industrială și tehnologică de apărare prin 
instituirea unei proceduri, de preferință 
comunitare, pe baza specificităților 
anumitor echipamente de apărare pentru 
care trebuie păstrată o autonomie 
strategică și o suveranitate operațională; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 
a cererii prin intermediul proiectelor C&T
comune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare; observă că, 
în ceea ce privește oferta, întreprinderile 
mai puțin competitive care nu pot 
implementa o strategie de creștere bazată 
pe export ar trebui să încerce o 
diversificare a portofoliului, deși 
consolidarea într-o anumită măsură a 
ofertei este inevitabilă.

Or. fr

Amendamentul 40
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 
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a cererii prin intermediul proiectelor C&D
comune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare; observă că, 
în ceea ce privește oferta, întreprinderile 
mai puțin competitive care nu pot 
implementa o strategie de creștere bazată 
pe export ar trebui să încerce o 
diversificare a portofoliului, deși 
consolidarea într-o anumită măsură a 
ofertei este inevitabilă.

a cererii prin intermediul proiectelor 
C&Tcomune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare și 
recunoscând că nu este întotdeauna 
eficient din punct de vedere economic sau 
fezabil ca industriile de apărare ale 
statelor membre să acționeze integral în 
mod individual; observă că, în ceea ce 
privește oferta, întreprinderile mai puțin 
competitive care nu pot implementa o 
strategie de creștere bazată pe export ar 
trebui să încerce o diversificare a 
portofoliului, deși consolidarea într-o 
anumită măsură a ofertei este inevitabilă.

Or. en

Amendamentul 41
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 
a cererii prin intermediul proiectelor C&D
comune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare; observă că, 
în ceea ce privește oferta, întreprinderile 
mai puțin competitive care nu pot 
implementa o strategie de creștere bazată 
pe export ar trebui să încerce o 
diversificare a portofoliului, deși 
consolidarea într-o anumită măsură a 
ofertei este inevitabilă.

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 
a cererii prin intermediul proiectelor 
C&Tcomune, ceea ce va coordona 
eforturile europene și internaționale de 
cercetare în domeniul securității, vizând 
cercetarea civilă, cercetarea pentru 
apărare și pentru securitate, sau al 
grupării cererii pentru capacitățile în 
comun, luând în considerare interesele 
industriei de apărare; observă că, în ceea ce 
privește oferta, întreprinderile mai puțin 
competitive care nu pot implementa o 
strategie de creștere bazată pe export ar 
trebui să încerce o diversificare a 
portofoliului, deși consolidarea într-o 
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anumită măsură a ofertei este inevitabilă.

Or. en

Amendamentul 42
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită 
a cererii prin intermediul proiectelor C&D
comune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare; observă că, 
în ceea ce privește oferta, întreprinderile 
mai puțin competitive care nu pot 
implementa o strategie de creștere bazată 
pe export ar trebui să încerce o 
diversificare a portofoliului, deși 
consolidarea într-o anumită măsură a 
ofertei este inevitabilă.

4. salută directivele privind achizițiile și 
transferurile, al căror scop este mărirea 
concurenței și facilitarea circulației 
produselor din domeniul apărării; 
încurajează, pe baza punerii în comun și a 
partajării inițiativelor, o consolidare sporită
a cererii prin intermediul proiectelor 
C&Tcomune sau al grupării cererii pentru 
capacitățile în comun, luând în considerare 
interesele industriei de apărare; observă că, 
în ceea ce privește oferta, întreprinderile 
mai puțin competitive care nu pot 
implementa o strategie de creștere bazată 
pe export ar trebui să încerce o 
diversificare a portofoliului, deși 
consolidarea într-o anumită măsură a 
ofertei este inevitabilă; constată că 
fragmentarea pieței afectează negativ nu 
numai marile companii de armament, ci și 
țările cu bugete imense alocate apărării, 
ci și țările cu industrii ale apărării mici.

Or. lt

Amendamentul 43
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. respinge ideea că finanțarea în cadrul 
actualului PC7 și al viitoarelor programe 
de cercetare și inovare ale UE ar trebui 
extinsă la finanțarea dezvoltării de 
echipamente, tehnologii și servicii 
miliare; consideră cu tărie că securitatea 
civilă și cercetarea pentru apărare ar 
trebui clar separate și că cercetarea în 
domeniul securității din cadrul actualelor 
și viitoarelor programe-cadru ale UE ar 
trebui orientată exclusiv către aplicațiile 
civile.

Or. en

Amendamentul 44
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. (noul punct 5.) solicită UE și statelor 
membre să exploreze potențialul 
acordurilor de apărare cu alți parteneri 
externi.

Or. en

Amendamentul 45
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește faptul că, în conformitate 
cu baza legală a PC7, activitățile de 
cercetare susținute prin PC7 ar trebui să 
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respecte principiile etice fundamentale, 
inclusiv cele reflectate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; solicită Comisiei Europene să 
îmbunătățească modalitatea de aplicare a 
principiilor etice în cadrul evaluării 
criteriilor de eligibilitate pentru 
participarea la programele de cercetare 
din PC7, în domeniul „securitate”; 
solicită, de asemenea, Comisiei să 
realizeze o evaluare a impactului etic și 
societal, astfel încât elementul standard al 
fiecărui proiect să fie finanțat în cadrul 
PC7 și al viitoarelor programe de 
cercetare.

Or. en


