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Ändringsförslag 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att den 
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU kan leda till att program i 
avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada den 
europeiska försvarsindustrin.

1. Europaparlamentet påpekar att de 
minskade investeringarna till följd av den 
ekonomiska krisen, den hårda 
internationella konkurrensen, de instabila 
växelkurserna, växelkurserna mellan 
euron och US-dollarn samt de 
åtstramningsåtgärder som 
medlemsstaterna vidtar redan har lett till 
förlorade arbetstillfällen, indragningar, 
reduceringar och förseningar i vissa
medlemsstater, och att detta allvarligt
skulle kunna skada den europeiska 
försvarsindustrin på medellång och lång 
sikt.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att den
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU kan leda till att program i 
avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada den 
europeiska försvarsindustrin.

1. Europaparlamentet påpekar att den 
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU kan leda till att program i 
avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada den 
europeiska försvarsindustrin. Parlamentet 
konstaterar att detta utgör ett tillfälle att 
konsolidera militära forskningsprogram 
för att göra dem effektivare.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Jean-Pierre Audy

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att den 
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU kan leda till att program i 
avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada den 
europeiska försvarsindustrin.

1. Europaparlamentet påpekar att den 
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU, där större nedskärningar än 
någonsin görs i de flesta medlemsstaters 
försvarsbudgetar, kan leda till att program 
i avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada den 
europeiska försvarsindustrin och EU:s 
position i framkanten av den 
vetenskapliga utvecklingen på detta 
område.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att den 
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU kan leda till att program i 
avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada den 
europeiska försvarsindustrin.

1. Europaparlamentet påpekar att den 
budgetkonsolidering som nu genomförs 
runtom i EU kan leda till att program i 
avsevärd grad dras in, reduceras eller 
försenas i nästan samtliga medlemsstater, 
vilket i sin tur skulle kunna skada hela den 
europeiska försvarsindustrin.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar att 
inga större program har inletts på EU-
nivå sedan 1980-talet.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Krišjānis Kariņš

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att ett 
närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna inom försvarssektorn 
bara är möjligt om och när det grundas
på solidaritetsprincipen. Det händer
fortfarande att en medlemsstat fattar ett 
ensidigt beslut som skadar en annan 
medlemsstats säkerhet och därmed 
blockerar möjligheterna till gemensamma 
beslut om försvarsutgifter.

Or. en

Ändringsförslag 7
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
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av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. 
Europaparlamentet betonar därför att 
försvarsindustrins konkurrenskraft och
återhämtningsförmåga måste förbättras för 
att minimera de negativa effekterna.

av alltför stora olikheter mellan de olika 
ländernas politik och program, vilket 
förvärrar krisens väntade effekter. 
Europaparlamentet betonar därför att EU 
bör inrätta en europeisk försvarspolitik 
baserad på samarbete, ömsesidighet och 
försörjningstrygghet för att förbättra den 
globala balansen. Denna politik skulle 
utgöra en stabil industriell och 
teknologisk grund som kan stärka 
försvarsindustrins återhämtningsförmåga
och konkurrenskraft på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket ibland kan orsaka 
konkurrenssnedvridningar och förvärra de 
negativa effekterna på industrin. 
Europaparlamentet betonar därför att 
försvarsindustrins konkurrenskraft och 
återhämtningsförmåga måste förbättras 
genom privatiseringar, ett europeiskt 
forskningssamarbete och slopade 
subventioner för att minimera de negativa 
effekterna.

Or. de

Ändringsförslag 9
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna. Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att göra en radikal 
översyn och förbättra samordningen av 
EU:s försvarsstrategier och 
försvarsrelaterade instrument, att 
förbättra samarbetet mellan berörda
intressenter och att säkra lika rättigheter 
för alla aktörer på EU:s försvarsmarknad.

Or. lt

Ändringsförslag 10
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras genom samordning av 
ländernas försvarspolitik för att minimera 
de negativa effekterna av finanskrisen.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Ioan Enciu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konvergens, konkurrenskraft och 
återhämtningsförmåga måste förbättras för 
att minimera de negativa effekterna.

Or. ro

Ändringsförslag 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras genom samarbete för att
minimera de negativa effekterna.

Or. en

Ändringsförslag 13
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att försvarsindustrins 
konkurrenskraft och återhämtningsförmåga 
måste förbättras för att minimera de 
negativa effekterna.

2. Den europeiska försvarsindustrin präglas 
av olika politiska strategier i de olika 
länderna, vilket kan förvärra de negativa 
effekterna på industrin. Europaparlamentet 
betonar därför att den europeiska 
försvarsindustrins konkurrenskraft, 
differentiering, potential och 
återhämtningsförmåga måste förbättras för 
att minimera de negativa effekterna.

Or. en

Ändringsförslag 14
Niki Tzavela

Förslag till yttrande
Punkt 2 – led a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

a) Europaparlamentet konstaterar att det 
finns skillnader mellan medlemsstaternas 
försvarsutgifter och uppmanar 
medlemsstaterna att arbeta för att öka 
kostnadseffektiviteten i hela EU och att 
utöka samarbetet om EU:s 
försvarsplanering och harmoniseringen 
av militära krav.

Or. en

Ändringsförslag 15
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till yttrande
Punkt 2 – led 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1) Europaparlamentet framhåller att det 
finns en tendens att informations- och 
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kommunikationsteknik används för att 
uppnå politisk, ekonomisk och militär 
överlägsenhet, bl.a. genom offensiva 
åtgärder i samband med s.k. 
cyberkrigföring och cyberterrorism. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att samarbeta för att 
uppnå cybersäkerhet som en integrerad 
del av försvarssektorn.

Or. ro

Ändringsförslag 16
Jean-Pierre Audy

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
säkerhetsområdet utgör en mycket viktig 
del av ramprogrammet för forskning och 
utveckling, särskilt under de rådande 
omständigheterna, och kräver att 
forskningen på säkerhetsområdet även i 
fortsättningen ska vara en oberoende del i 
det kommande ramprogrammet.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av forskning och innovation inom 
säkerhets- och försvarssektorn och 
välkomnar de ansträngningar som görs i 
denna riktning inom det sjunde 
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ramprogrammet, t.ex. de 
förslagsinfordringar för
säkerhetsforskning som publiceras på 
Cordis.

Or. en

Ändringsförslag 18
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet konstaterar 
emellertid att endast drygt 1 procent av 
EU:s sammanlagda försvarsutgifter 
satsades på forskning och teknisk 
utveckling och att bara omkring 
10 procent av dessa utgifter användes för 
europeiska samarbeten, vilket gör det 
särskilt viktigt att effektivisera EU:s 
insatser på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 19
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 2c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet konstaterar att 
EU:s försvarsministrar i november 2007 
enades om gemensamma måttstockar för 
att öka satsningarna på forskning och 
teknisk utveckling på försvarsområdet till 
2 procent av de sammanlagda 
försvarsutgifterna, och att utgifterna för 
europeiska samarbeten kring forskning 
och teknisk utveckling på försvarsområdet 
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ska öka till 20 procent.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 2d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2d. Europaparlamentet konstaterar att det 
krävs innovations- och tekniköverföring 
mellan den civila industrin och 
försvarsindustrin, och efterfrågar en ny 
strategisk vision om en europeisk 
försvarsindustripolitik som grundas på 
samarbete, innovation, 
kompetensutveckling och fler kopplingar 
till den civila industrin.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 2e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2e. Europaparlamentet konstaterar att 
traditionella militära operationer på 
senare år har kommit att inriktas på 
fredsoperationer, kontraterrorism, 
humanitärt bistånd och stöd till civila 
myndigheter, samt att det finns ett ökat 
behov av räddningstjänstinsatser (t.ex. i 
samband med naturkatastrofer eller 
katastrofer som orsakats av människor),
och påpekar att EU:s försvarssektor bör
anpassas och diversifieras i högre grad. 
Parlamentet konstaterar att den 
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europeiska försvarsindustrin fortfarande 
inte tillverkar flygplan för 
brandbekämpning, trots att det finns en 
betydande efterfrågan på detta från 
många medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 22
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt 
konstaterar Europaparlamentet att en 
gemensam försvarsindustripolitik skulle 
gagna ekonomin, men riskerar att 
undergräva de enskilda staternas 
suveränitet. Parlamentet menar därför att 
EU:s försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin,
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att 
främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en 
kraftigt fragmenterad försvarsmarknad vad
gäller utbud och efterfrågan, standarder 
och bestämmelser. Europaparlamentet
betonar att en gemensam 
försvarsindustripolitik har blivit absolut 
nödvändig eftersom EU riskerar att 
hamna på efterkälken när det gäller 
teknisk kapacitet och sektorns direkta 
eller indirekta betydelse för ekonomin och 
sysselsättningen i medlemsstaterna. 
Parlamentet oroar sig över att man 
stärker de strategiska partnerskapen med 
tredjeländer till nackdel för de 
inomeuropeiska partnerskapen.
Parlamentet menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör omfatta ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin 
och kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna i samarbete 
med Europeiska försvarsbyrån.

Or. fr
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Ändringsförslag 23
Jean-Pierre Audy

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin genom att EU:s ställning i 
världen skulle stärkas, samtidigt som man 
måste ta hänsyn till de enskilda staternas 
suveränitet. Parlamentet menar därför att 
EU:s försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
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ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU och som tar hänsyn till 
medlemsstaternas särdrag. I detta syfte 
bör denna politik ange de huvudsakliga 
målsättningarna för industrin, kartlägga de 
relativa fördelarna och de strategiska 
industrisektorerna samt framhäva 
Europeiska försvarsbyråns och Nato-
organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet konstaterar att konkurrensen 
mellan gränsöverskridande och 
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transatlantiska industrikonsortier kan 
främja tillgången till ny teknik, 
uppmuntra utvecklingen av innovativa 
produkter och skapa incitament för
effektiviseringar som gör det möjligt att 
sänka kostnader och förkorta cykeltider.

Or. lt

Ändringsförslag 26
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva 
suveräniteten för de enskilda staterna,
som bör behålla sin försvarstekniska
kärnkompetens. Parlamentet menar därför 
att EU:s försvarsindustripolitik bör främja 
ett flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns roll 
när det gäller att främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna.

Or. de
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Ändringsförslag 27
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. 
Parlamentet menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad och överlappande 
försvarsmarknad vad gäller efterfrågan, 
bestämmelser, standarder och utbud. 
Europaparlamentet anser att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin
och kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna. Parlamentet 
framhäver Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 28
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
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enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

enskilda staternas suveränitet. Parlamentet 
menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.
Parlamentet konstaterar vidare att det 
försvarsindustriella kapacitetsmålet för 
2030 behövs för att samordna 
medlemsstaternas försvarspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 29
Ioan Enciu

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. 
Parlamentet menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle kunna ha 
positiva ekonomiska och sociala effekter. 
Parlamentet menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar 
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för industrin, 
kartlägga de relativa fördelarna och de 
strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att främja 
samarbetet mellan medlemsstaterna.
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Or. ro

Ändringsförslag 30
Niki Tzavela

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfråga, bestämmelser, standarder 
och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin, men riskerar att undergräva de 
enskilda staternas suveränitet. 
Parlamentet menar därför att EU:s 
försvarsindustripolitik bör främja ett 
flerdimensionellt samarbete som gagnar
EU. I detta syfte bör denna politik ange de 
huvudsakliga målsättningarna för 
industrin, kartlägga de relativa fördelarna
och de strategiska industrisektorerna samt 
framhäva Europeiska försvarsbyråns och 
Nato-organens roll när det gäller att 
främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna.

3. Avsaknaden av en gemensam 
försvarsindustripolitik har lett till en allt 
mer fragmenterad försvarsmarknad vad 
gäller efterfrågan, bestämmelser, 
standarder och utbud. Samtidigt konstaterar 
Europaparlamentet att en gemensam 
försvarsindustripolitik skulle gagna 
ekonomin. Parlamentet konstaterar att 
finanskrisen innebär att ingen
försvarsindustri i EU kan vara bärkraftig 
på nationell basis och att en konsolidering 
av EU:s försvarsindustri skulle minska 
försvarsutgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 31
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad europeisk försvarspolitik skulle 
göra det möjligt att rationalisera utgifter, 
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undvika dubbelarbete, överbrygga 
klyftorna mellan olika sektorer och 
fördela forskningsmedlen. På så sätt 
skulle det också bli möjligt att samordna
tekniska medel och expertkunskaper. 
Parlamentet anser att man bör stödja 
forskningen för att öka EU:s industriella 
och tekniska kapacitet på 
försvarsområdet. Parlamentet föreslår 
vidare att kopplingar skapas mellan den 
civila och den militära forskningen, på 
samma sätt som man gjort inom 
kommunikations- och rymdsektorn med 
goda resultat, eftersom forskningen på 
försvarsområdet kan få betydande 
återverkningar inom den civila sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Zigmantas Balčytis

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att förbättra den europeiska 
försvarsindustrins långsiktiga 
konkurrenskraft för att ge bättre tillträde 
till tredjeländers, och i synnerhet 
tillväxtländers, marknader.

Or. lt

Ändringsförslag 33
Niki Tzavela

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att på 
utbudssidan bör mindre 
konkurrenskraftiga företag som inte kan 
tillämpa en exportledd tillväxtstrategi 
sträva efter att diversifiera sin 
verksamhet. Parlamentet påpekar att det 
växer fram nya marknader för 
försvarsindustrin, t.ex. 
katastrofbekämpning.

Or. en

Ändringsförslag 34
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller 
behovet av samarbete när det gäller 
forskning och teknisk utveckling och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att öka investeringarna i 
forskning om och utveckling av 
avancerad teknik.

Or. ro

Ändringsförslag 35
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att 
stärka EU:s tekniska och industriella bas 
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och främja en gränsöverskridande 
konsolidering av försvarsindustrin –
inbegripet transatlantiska förbindelser –
för att på så sätt förhindra att EU:s 
försvarsindustri krymper och minskar 
ytterligare i betydelse samt för att minska 
den ekonomiska börda som det innebär 
att utveckla och tillverka nya system och
bidra till att skapa sysselsättning inom 
försvarssektorn.

Or. lt

Ändringsförslag 36
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet anser att unionens 
tekniska kapacitet och försvarsindustri 
liksom dess strategiska autonomi är 
hotade, eftersom det saknas en vilja att 
omstrukturera EU:s försvarsmekanism. 
Parlamentet understryker den utsatta 
situationen för små och medelstora 
företag och industrier som verkar inom 
försvarssektorn och som utgör en källa till 
teknisk innovation och i hög utsträckning 
bidrar till sysselsättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet föreslår vidare att 
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en enhet på EU-nivå för ekonomisk 
övervakning och underrättelse bör 
inrättas. Denna enhet bör ansvara för att 
tillhandahålla nödvändiga verktyg för att 
bemöta den internationella konkurrensen 
och upprätthålla EU:s position i den 
globala konkurrensen.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Henri Weber

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är 
oundviklig.

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar av teknik
som syftar till att dels främja de 
europeiska försvarsmarknaderna genom 
att undanröja barriärerna mellan dem, 
dels möjliggöra en bättre insyn och en 
sundare konkurrens vid inköp av 
försvarsutrustning. Parlamentet 
uppmuntrar dessutom till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom 
transeuropeiska projekt för forskning och 
teknisk utveckling eller genom optimering 
och samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
gemensamma initiativ. På utbudssidan bör 
mindre konkurrenskraftiga företag, vilka 
inte kan genomföra en exportorienterad 
tillväxtstrategi, se till att diversifiera sina 
portföljer.

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Jean-Pierre Audy

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig.

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
främja försvarssektorns industriella och 
tekniska bas genom att inrätta ett 
gemensamt preferenssystem med tanke på
de särskilda egenskaperna hos en del av 
försvarsutrustningen, som kräver att man 
upprätthåller den strategiska autonomin 
och den operativa självständigheten. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
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syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig.

syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen samt i vetskap 
om att det inte alltid är ekonomiskt 
effektivt eller möjligt för 
försvarsindustrierna i varje medlemsstat 
att agera helt på egen hand. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling för att
samordna den europeiska och 
internationella forskningen på det civila
samt säkerhets- och försvarsrelaterade 
området, eller genom samordning av 
efterfrågan på delad kapacitet, vilket bör 
ske med hjälp av initiativ för 
resurssammanslagning och resursdelning 
och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
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grad av utbudskonsolidering är oundviklig. utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig.

Or. en

Ändringsförslag 42
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig.

4. Europaparlamentet välkomnar direktiven 
om upphandling och överföringar, som 
syftar till att öka konkurrensen och 
underlätta handeln med försvarsmateriel. 
Parlamentet uppmuntrar till en ytterligare 
konsolidering av utbudet genom projekt för 
forskning och teknisk utveckling eller 
genom samordning av efterfrågan på delad 
kapacitet, vilket bör ske med hjälp av 
initiativ för resurssammanslagning och 
resursdelning och med hänsyn tagen till 
försvarsindustrins intressen. På 
utbudssidan bör mindre konkurrenskraftiga 
företag, vilka inte kan genomföra en 
exportorienterad tillväxtstrategi, se till att 
diversifiera sina portföljer, även om en viss 
grad av utbudskonsolidering är oundviklig. 
Parlamentet konstaterar att splittringen 
av marknaden inte bara skadar stora 
vapentillverkare och länder med stora 
försvarsbudgetar, utan även länder med 
en liten försvarsindustri.

Or. lt
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Ändringsförslag 43
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet förkastar tanken 
att stöd från det nuvarande sjunde 
ramprogrammet och EU:s kommande 
forsknings- och innovationsprogram även 
bör ges till utveckling av militär 
utrustning, militär teknik och militära 
tjänster. Parlamentet är starkt övertygat 
om att civil säkerhetsforskning och 
försvarsforskning bör vara tydligt åtskilda 
och att säkerhetsforskning som får stöd 
från EU:s nuvarande och kommande 
ramprogram uteslutande bör vara 
inriktad på civila användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 44
Niki Tzavela

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. (ny punkt 5) Europaparlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att 
undersöka möjligheterna att ingå 
försvarsavtal med andra externa partner.

Or. en

Ändringsförslag 45
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet erinrar om att 
forskning som får stöd från sjunde 
ramprogrammet enligt den rättsliga 
grunden för sjunde ramprogrammet bör 
respektera grundläggande etiska 
principer, inbegripet principerna i EU:s 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra tillämpningen
av etiska principer i utvärderingen av 
kriterier för deltagande i sjunde 
ramprogrammets forskningsprogram på 
området ”Säkerhet” och uppmanar även 
kommissionen att göra en etisk och social 
konsekvensbedömning till ett fast inslag i 
alla projekt som får stöd från sjunde 
ramprogrammet och kommande 
forskningsprogram.

Or. en


