
AM\880078SL.doc PE473.899v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/2177(INI)

13.10.2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–45

Osnutek mnenja
Evžen Tošenovský
(PE472.124v01-00)

o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU
(2011/2177(INI))



PE473.899v01-00 2/26 AM\880078SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\880078SL.doc 3/26 PE473.899v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za evropsko obrambno 
industrijo;

1. poudarja, da so zmanjšanje naložb 
zaradi gospodarske krize, ostra 
mednarodna konkurenca, nestanovitnost 
menjalnih tečajev, razmerje med evrom in 
ameriškim dolarjem ter varčevalni ukrepi 
držav članic že privedli do izgube delovnih 
mest in zmanjšanj, krčenj ali zamud v 
nekaterih državah članicah in bi
srednjeročno in dolgoročno lahko imeli
negativne posledice za evropsko obrambno 
industrijo;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za evropsko obrambno 
industrijo;

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za evropsko obrambno 
industrijo; ugotavlja, da je to priložnost za 
združevanje vojaških raziskovalnih 
programov za zagotovitev njihove večje 
učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za evropsko obrambno 
industrijo;

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko zaradi
zmanjšanja obrambnih proračunov v 
večini držav, kakršnega še ni bilo, pripelje 
do bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za evropsko obrambno industrijo 
in položaj Evropske unije v znanstvenem 
napredku na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za evropsko obrambno 
industrijo;

1. poudarja, da proračunska konsolidacija, 
ki poteka po vsej EU, lahko pripelje do 
bistvenega zmanjševanja programov, 
krčenj ali zamud v skoraj vseh državah 
članicah EU, kar bi lahko imelo negativne 
posledice za celotno evropsko obrambno 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)



AM\880078SL.doc 5/26 PE473.899v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da od osemdesetih let 
prejšnjega stoletja na evropski ravni ni bil 
začet noben večji program; 

Or. fr

Predlog spremembe 6
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je tesnejše sodelovanje 
med državami članicami na področju 
obrambe mogoče le, če in kadar temelji na 
načelu solidarnosti; ugotavlja, da še 
vedno prihaja do enostranskih odločitev 
ene države članice, ki škodujejo varnosti 
druge in tako preprečujejo možnost 
skupnih ukrepov pri izdatkih za obrambo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo 
negativne posledice zanjo; zato poudarja, 
da je treba povečati konkurenčnost in 
trdnost obrambne industrije, da bi se te 
posledice čim bolj zmanjšale;

2. opozarja, da je za evropsko obrambno 
industrijo značilna prevelika raznolikost 
nacionalnih politik in programov, kar še 
povečuje možne posledice krize; zato 
poudarja, da mora EU oblikovati evropsko 
obrambno politiko, ki bo temeljila na 
sodelovanju, vzajemnosti, zanesljivosti 
dobave s ciljem splošnega ravnovesja,
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tako da bo nastala trdna industrijska in 
tehnološka osnova, ki bo lahko okrepila 
tako trdnost kot konkurenčnost industrije 
v tem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo
negativne posledice zanjo; zato poudarja, 
da je treba povečati konkurenčnost in 
trdnost obrambne industrije, da bi se te 
posledice čim bolj zmanjšale;

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, ki včasih privedejo do izkrivljanja 
konkurence in bi lahko še povečale
negativne posledice zanjo; zato poudarja, 
da je treba s privatizacijo, evropskim 
sodelovanjem na področju raziskav in 
odpravo subvencij povečati konkurenčnost 
in trdnost obrambne industrije, da bi se te 
posledice čim bolj zmanjšale;

Or. de

Predlog spremembe 9
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se te posledice 
čim bolj zmanjšale;

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se te posledice 
čim bolj zmanjšale; poziva institucije EU 
in države članice k radikalni reviziji 
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obrambnih strategij in z obrambo 
povezanih instrumentov EU ter k 
njihovemu boljšemu usklajevanju, k 
boljšemu sodelovanju med zadevnimi 
interesnimi skupinami in k zagotavljanju 
enakih pravic za vse udeležence na 
obrambnem trgu Evropske unije;

Or. lt

Predlog spremembe 10
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se te posledice 
čim bolj zmanjšale;

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba z 
usklajevanjem nacionalnih obrambnih 
politik povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se posledice, ki 
jih je povzročila finančna kriza, čim bolj 
zmanjšale;

Or. en

Predlog spremembe 11
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se te posledice 

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati zbliževanje, konkurenčnost in 
trdnost obrambne industrije, da bi se te 
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čim bolj zmanjšale; posledice čim bolj zmanjšale;

Or. ro

Predlog spremembe 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se te posledice 
čim bolj zmanjšale;

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba s 
sodelovanjem povečati konkurenčnost in 
trdnost obrambne industrije, da bi se te 
posledice čim bolj zmanjšale;

Or. en

Predlog spremembe 13
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost in trdnost 
obrambne industrije, da bi se te posledice 
čim bolj zmanjšale;

2. opozarja, da so za evropsko obrambno 
industrijo značilne različne nacionalne 
politike, kar bi lahko še povečalo negativne 
posledice zanjo; zato poudarja, da je treba 
povečati konkurenčnost, diferenciranost, 
možnosti in trdnost obrambne industrije 
EU, da bi se te posledice čim bolj 
zmanjšale;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) ugotavlja, da obstajajo razlike pri 
izdatkih za obrambo med državami 
članicami, ter države članice poziva, naj si 
prizadevajo za povečanje stroškovne 
učinkovitosti po vsej Evropski uniji ter 
krepitev sodelovanja pri obrambnem 
načrtovanju EU in usklajevanju vojaških 
zahtev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da obstaja težnja k uporabi 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij za zagotavljanje politične, 
gospodarske in vojaške prevlade, tudi z 
napadalnimi zmogljivostmi, kot v primeru 
„kibernetske vojne“ in „kibernetskega 
terorizma“; poziva Komisijo in države 
članice k medsebojnemu sodelovanju za 
zagotovitev kibernetske varnosti kot enega 
od vidikov obrambnega sektorja;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Jean-Pierre Audy
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen sestavnega dela 
„varnost“ okvirnega programa za 
raziskave in razvoj, še posebej v sedanjih 
razmerah, in poziva k temu, da v 
prihodnjem okvirnem programu raziskave 
na področju varnosti ostanejo samostojen 
sestavni del;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen raziskav in inovacij 
na področju varnosti in obrambe ter 
pozdravlja prizadevanja v tej smeri v 
okviru sedmega okvirnega programa, na 
primer javne razpise za raziskave na 
področju varnosti, objavljene v sistemu 
CORDIS;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. vseeno ugotavlja, da se trenutno za 
raziskave in tehnologije namenja nekaj 
več kot 1 % skupnih evropskih izdatkov na 
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področju obrambe ter da je bilo le 
približno 10 % teh izdatkov porabljenih v 
okviru evropskega sodelovanja, tako da je 
potreba po krepitvi učinkovitosti 
evropskih prizadevanj na tem področju še 
posebej velika;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. ugotavlja, da so se evropski ministri za 
obrambo novembra 2007 dogovorili o 
skupnih primerjalnih merilih, v skladu s 
katerimi naj bi povečali porabo za 
raziskave in tehnologije na področju 
obrambe na 2 % skupnih izdatkov za 
obrambo ter porabo za raziskave in 
tehnologije na področju obrambe, 
uresničeno z evropskim sodelovanjem, na 
20 %;

Or. en

Predlog spremembe 20
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. opozarja na potrebo po prenosu 
inovacij in tehnologij med civilno in 
obrambno industrijo ter poziva k novi 
strateški viziji evropske politike obrambne 
industrije, ki bo temeljila na sodelovanju, 
inovacijah, razvoju človeškega znanja in 
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boljših povezavah s civilno industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. v zadnjih letih opaža prehod od 
tradicionalno vojaških operacij k 
mirovnim operacijam, boju proti 
terorizmu, humanitarni pomoči in podpori 
civilnim oblastem, pa tudi povečano 
potrebo po delovanju v smislu civilne 
zaščite (npr. v primerih naravnih nesreč 
ali nesreč, ki jih povzroči človek), zato 
poziva k večjemu prilagajanju in 
diverzifikaciji evropskega obrambnega 
sektorja; ugotavlja, da evropska 
obrambna industrija kljub velikemu 
povpraševanju v številnih državah 
članicah ne izdeluje gasilnih letal;

Or. en

Predlog spremembe 22
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi tako s ponudbo kot 
povpraševanjem z vidika standardov in 
predpisov v znatni meri razdrobil; 
poudarja, da je zaradi tveganja, da bi 
tehnološke zmogljivosti Evrope upadle, in 
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suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

zaradi pomembnosti tega sektorja za 
gospodarstvo in zaposlovanje –
neposredno in posredno – v državah 
članicah treba nujno vzpostaviti skupno 
politiko obrambne industrije; je zaskrbljen 
zaradi krepitve strateških partnerstev s 
tretjimi državami na škodo partnerstev 
med evropskimi državami; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije pripeljati do 
večdimenzionalnega sodelovanja v korist 
EU, za katerega je treba v sodelovanju z 
Evropsko obrambno agencijo določiti 
glavne cilje ter opredeliti primerjalne 
prednosti in strateške industrijske panoge;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, zato da se ob upoštevanju 
suverenosti držav članic okrepi vloga 
Evropske unije v svetu; glede na to meni, 
da bi morala evropska politika obrambne 
industrije spodbujati večdimenzionalno 
sodelovanje v korist EU in določiti glavne 
cilje industrije, opredeliti primerjalne 
prednosti in strateške industrijske panoge 
ter okrepiti vlogo organov Evropske 
obrambne agencije, ki je glavni nosilec pri 
oblikovanju evropske industrijske politike,
in Organizacije severnoatlantske pogodbe 
(NATO);
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Or. fr

Predlog spremembe 24
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU, 
ob upoštevanju posebnosti držav članic, in 
določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 25
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
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obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami; ugotavlja, da lahko 
konkurenca med čezmejnimi in 
čezatlantskimi industrijskimi konzorciji 
olajša dostop do novih tehnologij, 
spodbuja razvoj inovativnih proizvodov in 
zagotavlja spodbude za doseganje večje 
učinkovitosti, ki omogoča zmanjšanje 
stroškov in skrajšanje ciklov; 

Or. lt

Predlog spremembe 26
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav, ki bi morale 
ohraniti ključne zmogljivosti, povezane z 
obrambno tehniko; glede na to meni, da bi 
morala evropska politika obrambne 
industrije spodbujati večdimenzionalno 
sodelovanje v korist EU in določiti glavne 
cilje industrije, opredeliti primerjalne 
prednosti in strateške industrijske panoge 
ter okrepiti vlogo organov Evropske 
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državami članicami; obrambne agencije in Nata pri podpiranju 
sodelovanja med državami članicami;

Or. de

Predlog spremembe 27
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega 
vidika smiselna, vendar obenem 
spodkopava suverenost posameznih držav; 
glede na to meni, da bi morala evropska 
politika obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil in da prihaja do še večjega 
podvajanja; meni, da bi morala evropska 
politika obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije ter 
opredeliti primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge; poudarja vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 28
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 



AM\880078SL.doc 17/26 PE473.899v01-00

SL

predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami; nadalje priznava 
potrebo po globalnem cilju obrambne 
industrije do leta 2030 pri usklajevanju 
obrambnih politik držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 29
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da bi skupna politika 
obrambne industrije lahko prinesla 
ekonomske in socialne koristi; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU 
in določiti glavne cilje industrije, opredeliti 
primerjalne prednosti in strateške 
industrijske panoge ter okrepiti vlogo 
organov Evropske obrambne agencije in 
Nata pri podpiranju sodelovanja med 
državami članicami;
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Or. ro

Predlog spremembe 30
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj 
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna, vendar obenem spodkopava 
suverenost posameznih držav; glede na to 
meni, da bi morala evropska politika 
obrambne industrije spodbujati 
večdimenzionalno sodelovanje v korist EU
in določiti glavne cilje industrije, 
opredeliti primerjalne prednosti in 
strateške industrijske panoge ter okrepiti 
vlogo organov Evropske obrambne 
agencije in Nata pri podpiranju 
sodelovanja med državami članicami;

3. ugotavlja, da se je obrambni trg zaradi 
odsotnosti skupne politike obrambne 
industrije v povezavi s povpraševanjem, 
predpisi, standardi in nabavo še bolj
razdrobil; priznava, da je skupna politika 
obrambne industrije z ekonomskega vidika 
smiselna; ugotavlja, da zaradi finančne 
krize nobena obrambna industrija EU ne 
more preživeti samo na nacionalni ravni 
in da bodo prizadevanja za združevanje 
obrambne industrije EU privedla do 
zmanjšanja proračunov za obrambo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi lahko s celovito 
evropsko obrambno politiko 
racionalizirali stroške, se izognili 
podvajanju, presegli sektorsko ločevanje 
in razpršenost sredstev za raziskave ter 
omogočili vzajemno uporabo sredstev in 
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tehničnega znanja, kjer bi bilo to 
koristno; meni, da je treba spodbujati 
raziskave, da se okrepi evropska 
industrijska in tehnološka zmogljivost na 
področju obrambe; predlaga, da bi 
spodbudili povezovanje civilnega in 
vojaškega raziskovanja, kot že uspešno 
deluje na področjih komunikacijskih 
tehnologij in raziskovanja vesolja, saj so 
izsledki vojaških raziskav zelo pomembni 
za civilni sektor;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen izboljšanja 
dolgoročne konkurenčnosti evropske 
obrambne industrije z namenom 
zagotoviti večji dostop do trgov tretjih 
držav in zlasti trgov v vzponu;

Or. lt

Predlog spremembe 33
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bi si morala manj 
konkurenčna podjetja na strani ponudbe, 
ki ne morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za 
diverzifikacijo svojih portfeljev; opozarja 
na razvoj novih industrijskih trgov za 



PE473.899v01-00 20/26 AM\880078SL.doc

SL

obrambno industrijo, na primer za 
namene preprečevanja velikih naravnih 
nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 34
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po sodelovanju na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja 
ter Komisijo in države članice poziva, naj 
okrepijo prizadevanja za naložbe v 
raziskave in razvoj naprednih tehnologij;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe 
za krepitev evropske tehnološke in 
industrijske osnove ter spodbujanje 
čezmejnega združevanja obrambne 
industrije – vključno s čezatlantskimi 
povezavami – in tako prepreči nadaljnje 
krčenje in zmanjševanje pomena evropske 
obrambne industrije, pa tudi zmanjša 
finančno breme, ki ga prinašata razvoj in 
izdelava novih sistemov, ter prispeva k 
razvoju z obrambo povezanih delovnih 
mest;

Or. lt
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Predlog spremembe 36
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da bodo naše tehnološke 
zmogljivosti in obrambna industrija kot 
tudi naša strateška avtonomnost resno 
ogrožene, če ne bomo prestrukturirali 
svojega obrambnega sistema; poudarja, 
da so mala in srednja podjetja v 
obrambnem sektorju zelo ranljiva, čeprav 
so vir tehnoloških inovacij in ustvarjajo 
številna delovna mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja tudi, da je treba vzpostaviti 
posebno evropsko telo za nadzor in 
obveščanje v gospodarstvu, ki bi bilo 
odgovorno za pripravo potrebnih orodij za 
boj proti mednarodni konkurenci in 
ohranitev mesta Evrope v svetovni 
konkurenci;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Henri Weber
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupne uporabe 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
tehnoloških projektov ali združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale pri 
dobavi manj konkurenčne družbe, ki ne 
morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije nabave neizogibna.

4. pozdravlja direktive o nabavi in prenosih 
tehnologije, katerih namen je s podiranjem 
pregrad spodbuditi evropske obrambne 
trge in omogočiti večjo preglednost in 
trdnejšo konkurenco v postopkih nabave 
obrambne opreme; poleg tega spodbuja 
večjo konsolidacijo povpraševanja na 
podlagi skupnih pobud, s pomočjo 
vseevropskih raziskovalnih in tehnoloških 
projektov ali z optimizacijo in 
združevanjem povpraševanja po skupnih 
zmogljivostih; ugotavlja, da bi si morale 
najmanj konkurenčne družbe na strani 
ponudbe, ki ne morejo izvajati izvozno 
usmerjene strategije rasti, prizadevati za 
razširitev portfelja.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupne uporabe 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
tehnoloških projektov ali združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale pri 
dobavi manj konkurenčne družbe, ki ne 
morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje
obrambnih proizvodov; poziva Evropsko 
komisijo, naj glede na posebnosti nekatere 
obrambne opreme, za katero je 
pomembno ohraniti strateško 
avtonomnost in operativno suverenost, 
podpre industrijsko in tehnološko osnovo 
za obrambo z uvedbo prednostnega 
postopka Skupnosti; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupno uporabo 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
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portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije nabave neizogibna.

tehnoloških projektov ali z združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale manj 
konkurenčne družbe na strani ponudbe, ki 
ne morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije ponudbe neizogibna.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupne uporabe 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
tehnoloških projektov ali združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale pri 
dobavi manj konkurenčne družbe, ki ne 
morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije nabave neizogibna.

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupno uporabo 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
tehnoloških projektov ali z združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije ter ob priznavanju, da 
popolnoma samostojno ukrepanje 
obrambne industrije posameznih držav 
članic ni vedno ekonomsko učinkovito ali 
izvedljivo; ugotavlja, da bi si morale manj 
konkurenčne družbe na strani ponudbe, ki 
ne morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije ponudbe neizogibna.

Or. en
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Predlog spremembe 41
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupne uporabe 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
tehnoloških projektov ali združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale pri 
dobavi manj konkurenčne družbe, ki ne 
morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije nabave neizogibna.

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupno uporabo 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
tehnoloških projektov, ki bodo usklajevali 
evropska in mednarodna prizadevanja na 
področju varnostnih raziskav, in sicer 
civilnih, varnostnih in obrambnih 
raziskav, ali z združevanjem povpraševanja 
po skupnih zmogljivostih ob upoštevanju 
pomislekov obrambne industrije; ugotavlja, 
da bi si morale manj konkurenčne družbe 
na strani ponudbe, ki ne morejo izvajati 
izvozno usmerjene strategije rasti, 
prizadevati za razširitev portfelja, čeprav je 
določena stopnja konsolidacije ponudbe
neizogibna.

Or. en

Predlog spremembe 42
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupne uporabe 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 

4. pozdravlja direktive o nabavi in 
prenosih, katerih namen je povečati 
konkurenco in omogočiti lažje kroženje 
obrambnih proizvodov; spodbuja večjo 
konsolidacijo povpraševanja na podlagi 
pobud za združevanje in skupno uporabo 
virov, s pomočjo raziskovalnih in 
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tehnoloških projektov ali združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale pri 
dobavi manj konkurenčne družbe, ki ne 
morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije nabave neizogibna.

tehnoloških projektov ali z združevanjem 
povpraševanja po skupnih zmogljivostih ob 
upoštevanju pomislekov obrambne 
industrije; ugotavlja, da bi si morale manj 
konkurenčne družbe na strani ponudbe, ki 
ne morejo izvajati izvozno usmerjene 
strategije rasti, prizadevati za razširitev 
portfelja, čeprav je določena stopnja 
konsolidacije ponudbe neizogibna; 
ugotavlja, da je drobitev trga škodljiva ne 
le za velike proizvajalce orožja in države z 
ogromnimi obrambnimi proračuni, 
temveč tudi za države z majhno obrambno 
industrijo; .

Or. lt

Predlog spremembe 43
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. zavrača zamisel, da bi bilo treba 
financiranje v okviru sedmega okvirnega 
programa in prihodnjih raziskovalnih in 
inovacijskih programov EU razširiti na 
financiranje razvoja vojaške opreme, 
tehnologije in storitev; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba jasno ločiti raziskave na 
področju civilne varnosti in obrambe ter 
da bi morale biti varnostne raziskave 
znotraj trenutnega in prihodnjega 
okvirnega programa EU usmerjene 
izključno v civilno uporabo; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. (nova točka 5.) poziva EU in države 
članice, naj raziščejo možnosti 
sporazumov na področju obrambe z 
drugimi zunanjimi partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 45
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja, da morajo raziskovalne 
dejavnosti, ki jih podpira sedmi okvirni 
program, kot je določeno v pravni podlagi 
sedmega okvirnega programa, spoštovati 
temeljna etična načela, vključno s tistimi 
iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah; poziva Evropsko komisijo, naj 
izboljša način uveljavljanja etičnih načel
pri ocenjevanju meril za upravičenost za 
sodelovanje v raziskovalnih programih 
sedmega okvirnega programa na področju 
„varnosti“; nadalje poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo ocena etičnih in družbenih 
učinkov standardni element vsakega 
projekta, ki se bo financiral iz sedmega 
okvirnega programa in prihodnjih 
raziskovalnih programov;

Or. en


