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Grozījums Nr. 1
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju;

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju; uzskata, ka abas direktīvas 
ir svarīgi elementi, lai, nodrošinot spēcīgu 
Eiropas aizsardzības un tehnoloģisko 
rūpniecisko pamatu (EDTIB), izveidotu 
nepieciešamo Eiropas stratēģisko 
autonomiju; uzskata, ka direktīvu pilnīga 
īstenošana var tiešā veidā novērst 
pašreizējos aizsardzības spēju trūkumus;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju;

1. atzinīgi vērtē progresu, kas ar 
aizsardzības tiesību aktu kopumā 
iekļautajām direktīvām ir panākts 
attiecībā uz aizsardzības izstrādājumu un 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveides 
pabeigšanu, turpmāku ES aizsardzības 
jomas piegādes ķēdes integrāciju un 
dalībvalstu savstarpējās uzticēšanās, 
pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējās 
konkurētspējas palielināšanu; uzsver, ka 
konkurētspējīgs, inovatīvs un noturīgs 
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Eiropas aizsardzības tehniskais un 
rūpnieciskais pamats (EDTIB) ir būtisks 
Eiropas stratēģiskās autonomijas 
elements;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju;

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju un to vispārējais mērķis ir 
izveidot labi funkcionējošu, uzticamu un 
efektīvu Eiropas aizsardzības ekipējuma 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju;

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju; pauž dziļas 
bažas par to, ka šāda turpmāka 
integrācija apvienojumā ar tādām 
iniciatīvām kā, cita starpā, PESCO un 
EAF rada pastāvīgas Eiropas kara 
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ekonomikas spektru un iesakņojušos 
militārās rūpniecības kompleksu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju;

1. uzsver, ka aizsardzības tiesību aktu 
kopumā iekļauto direktīvu mērķis ir 
veicināt turpmāku ES aizsardzības jomas 
piegādes ķēdes integrāciju un palielināt 
dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
Eiropas aizsardzības rūpniecības vispārējo 
konkurētspēju un darbības spēju un 
sadarbspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka pašreizējo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības vidi raksturo 
rūpniecības jaudas pārpalikums, 
dublēšanās, sadrumstalotība, zems 
pārredzamības līmenis, kā arī korupcijas 
gadījumi, kas saskaņā ar Komisijas 
datiem katru gadu rada zaudējumus 25-
100 EUR miljardu apmērā; uzskata, ka 
moderns, stabils, efektīvs un uzticams 
Eiropas aizsardzības ekipējuma tirgus 
ievērojami veicina Eiropas drošību, jo tas 
labi apgādātu dalībvalstu bruņotos 
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spēkus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ieroču tirdzniecība ir 
cieši saistīta ar valsts drošības 
jautājumiem; atzīst, ka valsts drošības 
nolūkos ieroču pārdošana joprojām ir 
dalībvalstu suverēnā kontrolē;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt jaunus 
novērtējumus; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot abas direktīvas un aicina Komisiju 
nodrošināt to pilnīgu un konsekventu 
izpildi;

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt 
aktuālākus novērtējumus, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 
(EPRS) 2020. gada 19. oktobra pētījumu; 
aicina dalībvalstis pilnībā īstenot un 
piemērot abas direktīvas un aicina 
Komisiju nodrošināt to pilnīgu un 
konsekventu izpildi, lai novērstu to 
nevienlīdzīgu piemērošanu dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt jaunus 
novērtējumus; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot abas direktīvas un aicina Komisiju 
nodrošināt to pilnīgu un konsekventu 
izpildi;

2. norāda, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, un pauž bažas par 
šādu notikumu attīstību; turklāt norāda, 
ka šāda attīstība varētu veicināt dažu 
Eiropas iestāžu mērķu sasniegšanu, lai 
izveidotu kopēju Eiropas aizsardzību; 
uzsver, ka ES nav vajadzīga šāda kopējā 
aizsardzības politika un ka šāda kopējā 
aizsardzības politika ir ārkārtīgi 
pretrunīga, postoša un bīstama;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt jaunus 
novērtējumus; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot abas direktīvas un aicina Komisiju 
nodrošināt to pilnīgu un konsekventu 
izpildi;

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt jaunus 
novērtējumus; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot abas direktīvas un aicina Komisiju 
nodrošināt to pilnīgu un konsekventu 
izpildi, plašāk piemērojot pārkāpuma 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 11
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Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt jaunus 
novērtējumus; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot abas direktīvas un aicina Komisiju 
nodrošināt to pilnīgu un konsekventu 
izpildi;

2. uzsver, ka Komisijas novērtējuma 
ziņojumos 2016. gadā tika secināts, ka abas 
direktīvas ir palīdzējušas atvērt iekšējo 
tirgu aizsardzības jomā, taču ir vajadzīgs 
daudz lielāks progress; prasa veikt jaunus 
novērtējumus; iesaka dalībvalstīm īstenot 
abas direktīvas un iesaka Komisijai strādāt 
pie tā, lai panāktu to pilnīgu un 
konsekventu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka aizsardzības tiesību 
aktu kopums tika izveidots saistībā ar 
konsekventiem samazinājumiem valstu 
aizsardzības budžetos 2008. gada finanšu 
un ekonomikas krīzes tūlītējo un 
ilgtermiņa seku dēļ, lai racionalizētu 
valstu aizsardzības izdevumus un labāk 
izmantotu nodokļu maksātāju naudu, 
vienlaikus arī cenšoties garantēt, ka 
Eiropa varētu paļauties uz pietiekamām 
un stratēģiskām spējām, aizsardzības 
rūpniecības nozarē sadarbojoties 
Savienības līmenī; uzsver, ka tāds pats 
gars un mērķi būtu jāpiemēro, ņemot vērā 
ekonomikas lejupslīdi, kas gaidāma pec 
Covid-19 pandēmijas, paredzot valstu 
resursu novirzīšanu no aizsardzības 
nozares uz citām valstu kompetencēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka pēc 11 gadiem, kuru 
laikā abas direktīvas bija spēkā, bet tām 
bija ļoti ierobežota ietekme, un laikā, kad 
ir pieņemti lēmumi par to, ka ES līmenim 
būs nozīmīga loma ieroču ražošanā, 
izmantojot vairāku miljardu vērtus 
militārās pētniecības un attīstības fondus, 
piemēram, EAF, ir pienācis laiks pielāgot 
tiesisko regulējumu un pārskatīt abas 
direktīvas, lai tās tuvākajā nākotnē varētu 
sniegt būtisku ieguldījumu labi 
funkcionējošā un uzticamā Eiropas 
aizsardzības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē svarīgas un ilgi 
gaidītas pēdējos gados sāktās aizsardzības 
iniciatīvas, piemēram, jo īpaši koordinēto 
ikgadējo pārskatu par aizsardzību 
(CARD), pastāvīgo strukturēto sadarbību 
(PESCO) un Eiropas Aizsardzības fondu 
(EAF), kuras paver ceļu Spēju attīstības 
plāna (CDP) īstenošanai; uzskata, ka 
direktīvu efektīva īstenošana vēl vairāk 
uzlabotu šo iniciatīvu efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka saistībā ar gaidāmo 
Covid-19 pandēmijas radīto ekonomikas 
lejupslīdi ir nepieciešama ciešāka 
sadarbība aizsardzības rūpniecības nozarē 
Savienības līmenī un ka būtu jāveicina 
abu aizsardzības tiesību aktu kopumā 
iekļauto direktīvu un attiecīgo dokumentu 
daļēju pārskatīšana, kā arī jau publicēto 
Eiropas Komisijas skaidrojošo 
pamatnostādņu stingrāka īstenošana un 
stingrāka EK uzraudzības loma;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver – lai izveidotu uzticamu un 
visaptverošu Eiropas aizsardzības 
ekipējuma tirgu un efektīvu aizsardzības 
nozari, Komisijai bez turpmākas 
kavēšanās ir jānāk klajā ar visaptverošu 
ES mēroga piegādes drošības režīmu, ko 
pieprasīja 2013. gada 19. un 20. decembra 
Eiropadome un kas bija minēts tās 
secinājumu 21. punktā, bet ko Komisija tā 
arī nekad nav iesniegusi;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b pauž nožēlu par joprojām 
pastāvošo Eiropas aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību, kas joprojām rada 
nevajadzīgu dublēšanos un līdz ar to 
neefektīvus aizsardzības budžeta 
izdevumus, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ 
ir pakļauti ārkārtīgi lielam spiedienam;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c pauž dziļas bažas par to, ka trūkst 
datu attiecībā uz abu direktīvu 
izmantošanu pēdējo 11 gadu laikā, kas 
apdraud efektīvu īstenošanu, izpildi, 
pārredzamību un publisko un 
parlamentāro uzraudzību; pauž stingru 
pārliecību, ka bez uzticamiem, precīziem 
un pilnīgiem datiem lēmumu pieņēmēji 
un dažādas citas ieinteresētās personas 
nevarēs iesaistīties jēgpilnā procesā, kura 
mērķis ir izveidot efektīvu, stabilu un 
modernu Eiropas aizsardzības ekipējuma 
tirgu; mudina Komisiju un dalībvalstis 
nekavējoties sagatavot kvalitatīvus datus 
par abu direktīvu īstenošanu un apsvērt 
īpašu NACE vai NC kodu izveidi, jo to 
trūkums kavē jebkādus mēģinājumus 
novērtēt, kā ir attīstījusies Eiropas 
aizsardzības nozares struktūra, un 
novērtēt aizsardzības vērtību ķēžu patieso 
eiropeizāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver to, ka Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstība, kuras 
priekšnoteikums ir darbotiesspējīgs 
Eiropas aizsardzības ekipējuma tirgus, ir 
būtiska, lai panāktu un nodrošinātu 
saskaņotību Eiropas aizsardzības politikā; 
uzsver, ka desmit gadus kopš abu 
aizsardzības tiesību aktu kopuma 
direktīvu pieņemšanas ir skaidrs, ka bez 
kopīga redzējuma un dalībvalstu kopīga 
stratēģiskā skatījuma Eiropas aizsardzības 
jomas iniciatīvu efektivitāte ir ierobežota 
un līdz ar to jebkādam finansējumam, kas 
tiek piešķirts aizsardzības projektu 
atbalstam, galu galā var būt ierobežota 
ietekme uz Eiropas aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atzīst to, cik svarīga ir ES un 
Apvienotās Karalistes sadarbība 
aizsardzības rūpniecības nozarē, kā arī to, 
cik svarīga ir jau pastāvošā sadarbība 
starp atsevišķām ES dalībvalstīm un 
Apvienoto Karalisti;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d pirms dalībvalstis tiek aicinātas 
pilnībā īstenot un piemērot abas 
direktīvas, aicina Eiropas līderus izvērst 
nopietnu rīcību Eiropas aizsardzības 
politikas jomā, neaizstājot reālas darbības 
ar tādām neskaidrām koncepcijām kā 
stratēģiskā autonomija vai stratēģiskais 
kompass; uzsver, ka, būtiski samazinot 
finansējumu EAF, militārajai mobilitātei 
un Eiropas Miera mehānismam, kā arī 
neparedzot konkrētus mērķus attiecībā uz 
militārajām spējām, galu galā 
palielināsies neefektīvu projektu skaits un 
ES izdevumu neefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e aicina dalībvalstis saistībā ar 
pašreizējo pandēmiju izdarīt nopietnus 
secinājumus par Eiropas aizsardzības 
rūpniecību un politiku, ņemot vērā to, ka 
pandēmijas izraisītā lejupslīde, 
visticamāk, radīs spiedienu uz 
aizsardzības budžetiem un veicinās 
nacionalizāciju, neraugoties uz militāro 
spēku atbalstu civilajām iestādēm krīzes 
laikā un to, ka sadarbība varētu radīt 
ievērojamus ietaupījumus; uzsver, ka tas 
arī izgaismo dažu dalībvalstu prasību pēc 
ekskluzīvām ASV drošības garantijām, 
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neizanalizējot sekas, ko rada Vašingtonas 
konfrontējošā politika attiecībā uz Ķīnu; 
aicina Eiropas Komisiju sākt nopietnu 
analīzi par ES atkarību no ASV 
aizsardzības tirgus, kā arī par atkarību no 
civilās komercnozares lielo datu, 
robotikas un mākslīgā intelekta jomā, 
ņemot vērā nesen pieaugošo globālo 
apdraudējumu IT jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.f ņemot to vērā, pauž cerību, ka 
DEFIS ĢD izveide, kas beidzot paredz 
abu direktīvu uzraudzību un pārvaldību 
vienā ģenerāldirektorātā, arī radīs 
būtiskas saiknes starp abām direktīvām, 
galu galā patiesi integrējot aizsardzības 
nozari iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai 

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; 
mudina vairāk iesaistīt mazos un vidējos 
uzņēmumus, jo īpaši tos, kas strādā ar 
jaunām un revolucionārām tehnoloģijām, 
iepirkuma darbībās sadarboties ar 
galvenajiem aizsardzības nozares 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
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uzlabotu rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt 
pūles, lai nodrošinātu pārkāpumu 
procedūru efektivitāti;

starptautisku pārstāvību un inovāciju; 
mudina dalībvalstis paplašināt starpvalstu 
sadarbību saistībā ar standarta 
tirdzniecības prakses un intelektuālā 
īpašuma tiesību tirgus parametriem; 
mudina pielikt vislielākās pūles, lai 
saglabātu komerciālo sensitivitāti un 
valsts drošību, un darīt visu iespējamo, lai 
izvairītos no netīšas rūpniecības un trešo 
valstu spiegošanas atbalstīšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Arnaud Danjean

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai uzlabotu 
rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt pūles, lai 
nodrošinātu pārkāpumu procedūru 
efektivitāti;

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; aicina 
dalībvalstis iesniegt ziņojumus, lai 
uzlabotu uzraudzību; aicina pielikt pūles, 
lai nodrošinātu pārkāpumu procedūru 
efektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 

3. norāda, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; 
uzsver, ka valsts suverenitātes un būtisku 
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lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai 
uzlabotu rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt 
pūles, lai nodrošinātu pārkāpumu 
procedūru efektivitāti;

interešu aizsardzības nolūkos dalībvalstīm 
ir jāspēj turpināt valsts aizsardzības 
rūpniecības prioritizēšana no plānošanas 
līdz eksportēšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai uzlabotu 
rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt pūles, lai 
nodrošinātu pārkāpumu procedūru 
efektivitāti;

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par dažu iepirkuma darbību 
pastāvīgi lielo nepārredzamību; pauž 
nožēlu par atkāpju plašo izmantošanu un 
to, ka joprojām tiek piemērotas 
kompensācijas prasības; aicina dalībvalstis 
sistemātiskāk un visaptverošāk iesniegt 
datus par to, kā tās izmanto atkāpes, lai 
uzlabotu attiecīgo Komisijas 
pamatnostādņu īstenošanu; aicina 
Komisiju pastiprināt centienus, lai 
ieviestu direktīvu, jo īpaši nodrošinot 
pārkāpumu procedūru efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
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joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai uzlabotu 
rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt pūles, lai 
nodrošinātu pārkāpumu procedūru 
efektivitāti;

joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu, kas ierobežo godīgu 
konkurenci Eiropas aizsardzības 
ekipējuma tirgū; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai uzlabotu 
rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt pūles, lai 
nodrošinātu pārkāpumu procedūru 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkumu darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt datus 
par to, kā tās izmanto atkāpes, lai uzlabotu 
rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt pūles, lai 
nodrošinātu pārkāpumu procedūru 
efektivitāti;

3. uzsver to, ka lielākā daļa līgumu 
joprojām tiek piešķirti valsts līmenī; pauž 
nožēlu par iepirkuma darbību pastāvīgi 
lielo nepārredzamību; pauž nožēlu par 
atkāpju un kompensācijas prasību plašo 
izmantošanu; aicina dalībvalstis 
sistemātiski un visaptveroši iesniegt 
konsekventus, precīzus un salīdzināmus 
datus par to, kā tās izmanto atkāpes, lai 
uzlabotu rūpīgu pārbaudi; aicina pielikt 
pūles, lai nodrošinātu pārkāpumu 
procedūru efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti pauž atbalstu iepirkuma 
direktīvas sākotnējam mērķim izveidot 
atvērtu un konkurētspējīgu Eiropas 
aizsardzības ekipējuma tirgu (EDEM) un 
palielināt Eiropas aizsardzības 
tehnoloģiskā un rūpnieciskā pamata 
(EDTIB) konkurētspēju, jo tiem ir būtiska 
nozīme Eiropas drošības uzlabošanā un 
saglabāšanā un spējā aizsargāties pret 
pašreizējiem un turpmākiem 
apdraudējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, 
Robert Hajšel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka paziņojumu par 
līgumiem publicēšanas līmenis 
dalībvalstīs ir atšķirīgs; norāda, ka šādas 
atšķirības varētu radīt traucējumus 
iekšējā tirgū un ka savstarpīguma 
trūkums varētu atturēt dalībvalstis ar 
augstāku īstenošanas pakāpi;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina par Direktīvas 
2009/81/EK 18. apsvērumu un uzstāj, ka 
Eiropas aizsardzības tirgi būtu 
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galvenokārt jāatver Eiropas 
uzņēmumiem, bet trešo valstu uzņēmumu 
piekļuve šiem tirgiem katrā gadījumā būtu 
jāizvērtē atsevišķi, pamatojoties uz 
atzītajiem attiecināmības kritērijiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atgādina, ka piegādes ķēdes 
drošībai ir stratēģiska nozīme, un 
atkārtoti apstiprina to, ka ir svarīgi 
paredzēt noteikumus par 
apakšuzņēmējiem, lai krasi samazināru 
risku, kas ir saistīts ar piegādes ķēžu 
atvēršanu;  turklāt uzsver to, ka daudzas 
dalībvalstis regulāri popularizē un aizstāv 
ASV uzņēmumus, kuriem ir ārkārtīgi 
augsta konkurētspēja, tādējādi kaitējot 
Eiropas rūpniecības nozares 
dalībniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka aizsardzības nozare ir 
ārkārtīgi specifisks tirgus, kurā svarīgu 
projektu satvarā notiekošu pētniecību un 
izstrādi bieži vien finansē dalībvalstu 
valdības saskaņā ar savām operatīvajām 
prasībām un spējām, piegādes stratēģijām 
un atbilstīgajām rūpniecības politikas 
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nostādnēm, ievērojot piegādes drošības 
apsvērumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo 
īpaši LESD 346. panta iespējamu 
ļaunprātīgu izmantošanu; aicina 
dalībvalstis stingri ievērot Komisijas 
skaidrojošos norādījumus par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var 
atsaukties uz 346. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo īpaši 
LESD 346. panta iespējamu ļaunprātīgu 
izmantošanu; aicina dalībvalstis stingri 
ievērot Komisijas skaidrojošos 
norādījumus par nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem var atsaukties uz 346. pantu;

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo īpaši 
LESD 346. panta iespējamu ļaunprātīgu 
izmantošanu; aicina dalībvalstis stingri 
ievērot Komisijas skaidrojošos 
norādījumus par nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem var atsaukties uz 346. pantu; aicina 
aizsardzības jomas iegādēs samazināt 
atkāpju un kompensācijas prasību 
izmantošanu, tādējādi ļaujot ātrāk un 
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labāk izveidot EDTIB, kas ir viens no abu 
direktīvu galvenajiem stratēģiskajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo īpaši 
LESD 346. panta iespējamu ļaunprātīgu 
izmantošanu; aicina dalībvalstis stingri 
ievērot Komisijas skaidrojošos 
norādījumus par nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem var atsaukties uz 346. pantu;

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā nodrošināt to, lai 
dalībvalstis stingri ievērotu atkāpju 
piemērošanas nosacījumus, un jo īpaši 
nepieļaut LESD 346. panta iespējamu 
ļaunprātīgu izmantošanu; aicina 
dalībvalstis stingri ievērot Komisijas 
skaidrojošos norādījumus par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var 
atsaukties uz 346. pantu; aicina Komisiju 
rūpīgi pārbaudīt, kā dalībvalstis izmanto 
direktīvā paredzētās atkāpes, jo īpaši 
gadījumos, kad to izmantošana var kaitēt 
EDTIB konkurētspējai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo 
īpaši LESD 346. panta iespējamu 
ļaunprātīgu izmantošanu; aicina 

4. norāda uz nepieciešamību 
nodrošināt to, lai dalībvalstis spētu 
izmantot LESD 346. pantā minētās 
atkāpes; 
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dalībvalstis stingri ievērot Komisijas 
skaidrojošos norādījumus par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var 
atsaukties uz 346. pantu;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Michael Gahler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo īpaši 
LESD 346. panta iespējamu ļaunprātīgu 
izmantošanu; aicina dalībvalstis stingri 
ievērot Komisijas skaidrojošos 
norādījumus par nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem var atsaukties uz 346. pantu;

4. norāda uz nepieciešamību 
pārredzamības un vienlīdzības 
palielināšanas nolūkā stingri ierobežot to, 
kā dalībvalstis izmanto atkāpes, un jo īpaši 
LESD 346. panta iespējamu ļaunprātīgu 
izmantošanu; aicina dalībvalstis stingri 
ievērot Komisijas skaidrojošos 
norādījumus par nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem var atsaukties uz 346. pantu; aicina 
Komisiju rūpīgi izvērtēt to atkāpju 
nepieciešamību un samērīgumu, uz 
kurām dalībvalstis atsaucas, pamatojoties 
uz LESD 346. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa precizēt vadlīnijas par 
atkāpju piemērošanu, lai nodrošinātu to, 
ka tās tiek piemērotas pareizi, īpašu 
uzmanību pievēršot atkāpēm, kas saistītas 
ar sadarbību, kompensāciju un 
starpvaldību tirgiem; prasa, lai vadlīnijās 
par sadarbību tiktu nodrošināta iespēja 
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jaunai dalībvalstij iesaistīties projektā arī 
pēc pētniecības un izstrādes posma un lai 
šī iesaiste tiktu paplašināta, aptverot citus 
sadarbības veidus, piemēram, 
šķērseniskus iepirkumus starp divām 
dalībvalstīm un starp dalībvalstīm 
izveidotus starpvaldību tirgus;  prasa 
precizēt vadlīnijas par starpvaldību 
tirgiem un pielāgot tās veiksmīgajai ASV 
praksei ārvalstu militārās tirdzniecības 
jomā un jaunajiem publiskā iepirkuma 
veidiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka to ražojumu saraksts, uz 
kuriem attiecas LESD 346. panta 1. 
punkta b) apakšpunkts un kuri definēti 
Padomes 1958. gada 15. aprīļa Lēmumā 
Nr. 255/58, neatspoguļo Savienības 
pašreizējās prioritātes un Eiropas 
aizsardzības integrācijas attīstību, kas 
reģistrēta pēdējos sešdesmit gados; uzsver, 
ka minētais saraksts ir pārāk vispārīgs, jo 
tajā ir minēts tikai produktu veids, 
neprecizējot to īpašības, tādējādi ļaujot 
dalībvalstīm plaši izmantot atkāpes; 
iesaka Komisijai nākt klajā ar 
priekšlikumu grozīt iepriekš minēto 
produktu sarakstu, lai padarītu to 
detalizētāku un konkrētāku un šajā 
nolūkā skaidri definētu to produktu 
veidus un īpašības, kuriem var piemērot 
atkāpes;

Or. en

Grozījums Nr. 42
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Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver to, ka ir steidzami jāizvērtē 
346. panta tradicionālā interpretācija, 
ņemot vērā to, ka saistībā ar 
daudznacionālu piegādes ķēžu un 
daudznacionālu sadarbīgu aizsardzības 
projektu parādīšanos, kā arī pieaugošu 
ES līmeņa nozīmi militārajā pētniecībā un 
attīstībā vairs nepastāv vienas atsevišķas 
valsts aizsardzības ražojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atkārtoti norāda uz ekspertu 
brīdinājumiem par to, ka gadījumā, ja 
dalībvalstis turpinās savu pašreizējo 
praksi, saskaņā ar kuru vidēji mazāk nekā 
20 % iepirkuma aizsardzības jomā 
rezultātā tiek īstenoti sadarbības projekti, 
Eiropas aizsardzības rūpniecība un tās 
tehnoloģiskās inovācijas spējas 
samazināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Kris Peeters, David McAllister

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a tādēļ aicina Komisiju būt 
drosmīgai attiecībā uz Direktīvas 
2009/81/EK izpildi un rīkoties proaktīvi, 
lai novērstu atkāpju ļaunprātīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b saistībā ar direktīvas pārskatīšanu 
aicina atcelt atkāpi attiecībā uz 
darījumiem starp publiskām iestādēm; 
uzsver, ka dati liecina par to, ka daudzu 
augstvērtīgu, stratēģisku un sarežģītu 
aizsardzības sistēmu iepirkumi tiek veikti 
saskaņā ar G2G atkāpi, kas paredzēta 13.f 
pantā, dažos gadījumos pat bez vajadzīgās 
tirgus analīzes, kas de facto liedz Eiropas 
rūpniecībai piekļuvi tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atgādina, ka, atceļot atkāpi 
attiecībā uz starpvaldību darījumiem, 
Eiropas valstu valdībām netiktu atļauts, 
piemēram, iepirkt ASV ieroču sistēmas, jo 
īpaši ASV ārvalstu militārās tirdzniecības 
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(FMS) satvarā, bet gan, ka Eiropas 
uzņēmumiem būtu taisnīgākas iespējas 
piedāvāt alternatīvas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē direktīvas 
noteikumus, kuru mērķis ir veicināt 
sadarbīgu iepirkumu aizsardzības jomā, un 
aicina dalībvalstis izmantot visas šīs 
direktīvas piedāvātās sadarbības iespējas, 
jo īpaši saistībā ar Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu 
(EDIDP) un topošo Eiropas Aizsardzības 
fondu (EAF);

5. ņem vērā direktīvas noteikumus, 
kuru mērķis ir veicināt sadarbīgu 
iepirkumu aizsardzības jomā; atgādina, ka 
Eiropas Aizsardzības fonds veido 
pašpietiekamu un nepārtrauktu loku starp 
drošības un aizsardzības piedāvājumu un 
pieprasījumu, ko finansē no publiskiem 
līdzekļiem; uzsver, ka EAF, EDIDP un 
PADR ir pasākumi, kuru mērķis ir 
finansēt militārās rūpniecības kompleksu 
uz publisko ieguldījumu rēķina tādās 
jomās kā veselība, sociālais 
nodrošinājums, cīņa pret klimata 
pārmaiņām un izglītība; uzsver, ka šīs 
iniciatīvas, kā arī citi centieni, kuru 
mērķis ir veicināt turpmāku ES 
aizsardzības piegādes ķēdes integrāciju un 
tādējādi ātrāk ražot un iepirkt vairāk 
ieroču un materiālu, neizbēgami vēl 
vairāk militarizēs mūsu attiecības ar 
valstīm un reģioniem ārpus mūsu 
robežām, palielinās spriedzi, paātrinās 
konfliktu un nestabilitātes rašanos un 
apdraudēs Savienības drošību; uzsver, ka 
to problēmu mērogs un klāsts, ar kurām 
mēs saskaramies kā cilvēce, prasa novirzīt 
resursus no militārisma uz cilvēkiem un 
ievērojami palielināt starptautisko 
sadarbību, palīdzību un solidaritāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē direktīvas 
noteikumus, kuru mērķis ir veicināt 
sadarbīgu iepirkumu aizsardzības jomā, un 
aicina dalībvalstis izmantot visas šīs 
direktīvas piedāvātās sadarbības iespējas, 
jo īpaši saistībā ar Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) 
un topošo Eiropas Aizsardzības fondu 
(EAF);

5. atzinīgi vērtē direktīvas 
noteikumus, kuru mērķis ir veicināt 
sadarbīgu iepirkumu aizsardzības jomā, un 
aicina dalībvalstis patiesas solidaritātes 
garā izmantot visas šīs direktīvas 
piedāvātās sadarbības iespējas, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmu (EDIDP) un topošo 
Eiropas Aizsardzības fondu (EAF); iesaka 
tajos integrēt lielos aizsardzības projektus, 
ko dalībvalstis pašlaik īsteno divpusēji vai 
daudznacionāli un kas neietilpst ES 
aizsardzības iniciatīvās, lai nodrošinātu to 
dalībvalstu jēgpilnu līdzdalību, kuras 
vēlas piedalīties projektos, nodrošinātu 
darbību saskaņotību, izvairītos no 
dublēšanās, labāk izmantojot nodokļu 
maksātāju naudu, un garantētu 
konsekventu pievienoto vērtību visai 
Savienībai;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart, 
Christophe Grudler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē direktīvas 
noteikumus, kuru mērķis ir veicināt 
sadarbīgu iepirkumu aizsardzības jomā, un 
aicina dalībvalstis izmantot visas šīs 
direktīvas piedāvātās sadarbības iespējas, 
jo īpaši saistībā ar Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) 
un topošo Eiropas Aizsardzības fondu 

5. atzinīgi vērtē direktīvas 
noteikumus, kuru mērķis ir veicināt 
sadarbīgu iepirkumu aizsardzības jomā, un 
aicina dalībvalstis izmantot visas šīs 
direktīvas piedāvātās sadarbības iespējas, 
jo īpaši saistībā ar Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) 
un topošo Eiropas Aizsardzības fondu 



PE660.191v01-00 28/43 AM\1217522LV.docx

LV

(EAF); (EAF); prasa pastiprināt sadarbību, 
izmantojot kopējus aizsardzības 
pētniecības un izstrādes projektus un 
iegādes, lai atbalstītu EDTIB attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart, 
Christophe Grudler

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa atjaunot centienus, lai 
novērstu EDTIB pastāvīgās tehnoloģiskās 
un inovācijas nepilnības un trūkumus un 
tādējādi samazinātu pieaugošo Eiropas 
atkarību no importa aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver to, ka samazināti 
ieguldījumi aizsardzības jomā var veicināt 
piegādes ķēžu renacionalizāciju, un tas ir 
pretrunā direktīvas mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 53
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās, kā arī to 
rūpniecisko spēju, tostarp MVU 
tehnoloģisko spēju, aktuālu kartēšanu, un 
pēc tam šos datus publiskot un pienācīgi 
reklamēt, lai ļautu galvenajiem 
līgumslēdzējiem citās dalībvalstīs 
identificēt MVU ar atbilstošu kompetenci, 
kas nepieciešama kopīga projekta 
uzsākšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
6. punkts



PE660.191v01-00 30/43 AM\1217522LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

6. mudina dalībvalstis ievērot 
Komisijas 2018. gada ieteikumu par 
apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās; mudina turpināt 
darbu pie tā, lai nodrošinātu regulējuma 
atvieglojumus, kas veicinātu MVU 
sadarbību, samazinot šķēršļus ienākšanai 
tirgū, samazinot piedāvājumu sarežģītību, 
iesaistot iepriekš apstiprinātus MVU un 
ieviešot sadarbību ar privātā kapitāla 
uzņēmumiem, kas iegulda MVU, un 
atbalstot MVU izaugsmi ar inkubācijas un 
kapitālieguldījumu palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās, lai nodrošinātu 
un uzlabotu taisnīgu un atklātu 
konkurenci, vienlaikus atbalstot lielāku 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās, ja tas 
neietekmētu programmu vispārējo 
līdzsvaru, izmaksas un īstenošanas 
grafiku negatīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Kris Peeters, David McAllister

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

6. norāda, ka MVU līdzdalība 
aizsardzības iepirkuma jomā joprojām ir 
maza; mudina dalībvalstis sistemātiski 
ievērot Komisijas 2018. gada ieteikumu 
par apakšpiegādātāju un MVU piekļuvi 
pārrobežu tirgum, jo īpaši attiecībā uz 
piedāvājumu tulkošanu, lielu iepirkuma 
programmu iepriekšēju paziņošanu vai to 
sadalīšanu mazākās daļās;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Kris Peeters, David McAllister

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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6.a šajā sakarībā uzskata, ka 
Komisijai ir rūpīgi jāizpēta MVU 
līdzdalības trūkuma iemesli;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Christophe 
Grudler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu 
politisko gribu, lai nodrošinātu direktīvas 
noteikumu efektīvu īstenošanu;

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu 
politisko gribu, nodrošinot direktīvas 
noteikumu efektīvu īstenošanu un 
palielinot ES iekšējo aizsardzības 
ražojumu iegādi un sadarbību pētniecības 
un izstrādes jomā; aicina dalībvalstis 
izmantot kopēju aizsardzības pētniecību 
un izstrādi un iegādes, lai uzlabotu 
sadarbspēju starp to militārajiem spēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu 
politisko gribu, lai nodrošinātu direktīvas 
noteikumu efektīvu īstenošanu;

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu 
politisko gribu veicināt atbruņošanos un 
izveidot Eiropu, kas neražo, neeksportē un 
nepērk ieročus;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
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Attila Ara-Kovács

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu 
politisko gribu, lai nodrošinātu direktīvas 
noteikumu efektīvu īstenošanu;

7. aicina dalībvalstis izrādīt pilnīgu 
politisko gribu, lai nodrošinātu direktīvas 
noteikumu efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst, ka sadrumstalotie un ļoti 
atšķirīgie dalībvalstu tiesību akti attiecībā 
uz tādu ražojumu nodošanu, kas saistīti ar 
aizsardzību, konsekventi mazina iespēju 
izveidot ES mēroga piegādes ķēdi; iesaka 
pārskatīt Direktīvu 2009/43/EK, lai 
vienkāršotu ar aizsardzību saistīto 
ražojumu nodošanu ES iekšienē; ierosina 
īpašu uzmanību pievērst apakšlīgumu 
slēdzēju radītajiem komponentiem, kuri 
veido ierobežotu daļu no galaprodukta 
kopējās vērtības un kurus varētu pilnībā 
atbrīvot no valsts tiesību aktu 
piemērošanas, lai veicinātu MVU 
iesaistīšanos starpvalstu projektos;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Kris Peeters, David McAllister

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju turpināt palīdzēt 
dalībvalstīm īstenot Direktīvu 2009/43/EK 
par ES iekšējiem ar aizsardzību saistīto 
ražojumu sūtījumiem, turpinot dialogu 
par šo jautājumu ar valstu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Kris Peeters, David McAllister

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt informētību par direktīvās 
paredzētajiem instrumentiem un 
ieguvumiem, jo īpaši attiecībā uz MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk 
jāinterpretē un konsekventāk jāīsteno ES 
kopējā nostāja par ieroču eksportu, lai 
ierobežotu ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un 
komponentu atkārtota eksporta ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja;

8. uzsver, ka principiāli centieni rast 
kopēju nostāju par ieroču eksportu var 
kaitēt valstu pamatinteresēm, 
suverenitātei un brīvībai diplomātisku, 
militāru un stratēgisku attiecību ziņā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 66
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē 
un konsekventāk jāīsteno ES kopējā 
nostāja par ieroču eksportu, lai ierobežotu 
ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un komponentu 
atkārtota eksporta ir jāsaņem iepriekšēja 
atļauja;

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē 
un konsekventāk jāīsteno ES kopējā 
nostāja par ieroču eksportu, lai ierobežotu 
ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
uzsver, ka Padome 2019. gada 16. 
septembra secinājumos norāda, ka 
Eiropas aizsardzības tehniskā un 
rūpnieciskā pamata stiprināšanai būtu 
jānotiek apvienojumā ar ciešāku 
sadarbību un konverģenci militāru 
tehnoloģiju un ekipējuma eksporta 
kontroles jomā; prasa rīkoties, lai novērstu 
nepilnības, kas varētu būt IKT direktīvā, 
kopējā nostājā un divējāda lietojuma preču 
regulā; uzsver, ka, ņemot vērā atšķirības 
kopējās nostājas īstenošanā, pirms 
produktu un komponentu atkārtota 
eksporta uz sensitīviem galamērķiem ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē 
un konsekventāk jāīsteno ES kopējā 

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē 
un konsekventāk jāīsteno ES kopējā 
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nostāja par ieroču eksportu, lai ierobežotu 
ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un komponentu 
atkārtota eksporta ir jāsaņem iepriekšēja 
atļauja;

nostāja par ieroču eksportu, lai ierobežotu 
ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un komponentu 
atkārtota eksporta ir jāsaņem iepriekšēja 
atļauja; ņemot vērā iepriekš minēto, 
noraida to, ka sastāvdaļu nodošanā tiek 
izmantoti tā dēvētie de minimis noteikumi, 
kas līdz konkrētai robežvērtībai atbrīvo 
militāro tehnoloģiju no pārbaudēm par 
atbilstību astoņiem ieroču eksporta 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Arnaud Danjean

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē 
un konsekventāk jāīsteno ES kopējā 
nostāja par ieroču eksportu, lai ierobežotu 
ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un 
komponentu atkārtota eksporta ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja;

8. uzsver, ka ir saskaņotāk jāinterpretē 
un konsekventāk jāīsteno ES kopējā 
nostāja par ieroču eksportu, lai ierobežotu 
ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk 
jāinterpretē un konsekventāk jāīsteno ES 
kopējā nostāja par ieroču eksportu, lai 
ierobežotu ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un 
komponentu atkārtota eksporta ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja;

8. uzsver, ka, saskaņotāk interpretējot 
un konsekventāk īstenojot ES kopējo 
nostāju par ieroču eksportu, tiktu 
ierobežota ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotība un pastiprināta ES 
ārpolitikas konsekvence; prasa rīkoties, lai 
novērstu IKT direktīvas, kopējās nostājās 
un Divējāda lietojuma regulas iespējamās 
nepilnības, nesaskaņotību vai pretrunas; 
uzstāj, ka ir svarīgi pilnībā ņemt vērā 
Direktīvas 2009/43/EK 4. panta 8. punktu, 
piemēram, ieviešot de minimis noteikumu 
galaprodukta komponentiem saistībā ar tā 
eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk 
jāinterpretē un konsekventāk jāīsteno ES 
kopējā nostāja par ieroču eksportu, lai 
ierobežotu ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un 
komponentu atkārtota eksporta ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja;

8. uzsver, ka ES Kopējās nostājas par 
ieroču eksportu īstenošana ir atkarīga no 
dalībvalstu gribas un tajā ir jāpiešķir 
prioritāte nepieciešamībai izstrādāt 
inovatīvas tehnoloģijas, ar kurām tiktu 
risinātas turpmākas drošības problēmas 
tādā veidā, kas ierobežo ES iekšējā 
aizsardzības tirgus sadrumstalotību un 
nodrošina ES kā globālas dalībnieces 
uzticamību; prasa rīkoties, lai novērstu 
darbības spēju, sadarbspējas un MVU 
līdzdalības trūkumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir saskaņotāk 
jāinterpretē un konsekventāk jāīsteno ES 
kopējā nostāja par ieroču eksportu, lai 
ierobežotu ES iekšējā aizsardzības tirgus 
sadrumstalotību un nodrošinātu ES kā 
pasaules mēroga dalībnieces uzticamību; 
prasa rīkoties, lai novērstu IKT direktīvas, 
kopējās nostājās un Divējāda lietojuma 
regulas iespējamās nepilnības; uzsver, ka, 
ņemot vērā atšķirības kopējās nostājas 
īstenošanā, pirms produktu un 
komponentu atkārtota eksporta ir 
jāsaņem iepriekšēja atļauja;

8. atgādina, ka ES bieži ir paudusi 
apņemšanos būt par miera garantu 
pasaulē; uzsver, ka šis mērķis ir krasā 
pretrunā ES aizsardzības integrācijas 
mērķim, kas saistīts ar milzīgu publiskā 
finansējuma palielinājumu ieroču 
rūpniecībai un centieniem integrēt ES 
aizsardzības piegādes ķēdi un atvērt 
iekšējo tirgu aizsardzības jomā; uzsver, ka 
saskaņā ar jaunākajiem SIPRI datiem ES 
ieroču eksporta īpatsvars laikposmā no 
2015. gada līdz 2019. gadam bija 26 % no 
kopējā pasaules eksporta, un līdz ar to no 
lielākajiem ieroču piegādātājiem pasaulē 
ES kopumā ieņēma otro vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a iesaka veikt pienācīgu analīzi par 
direktīvu ietekmi uz ES un Apvienotās 
Karalistes sadarbību aizsardzības 
rūpniecības nozarē pēc Brexit; prasa 
iekļaut īpašus noteikumus par 
sadarbību aizsardzības rūpniecības jomā 
starp ES un Apvienoto Karalisti atbilstoši 
katras iespējamās vispārējās vienošanās 
īpatnībām, ko puses varētu panākt;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina pārskatīt IKT direktīvu, lai 
integrētu tajā astoņus ES ieroču eksporta 
kritērijus, kas nodrošinātu, ka sūtījumi 
Kopienas iekšienē neapdraud politiku, kas 
izstrādāta ieroču eksportam uz trešām 
valstīm, un ka palielinās konverģence 
starp dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par vispārīgo 
sūtījumu licenču (GTL) ierobežoto 
izmantošanu; aicina dalībvalstis palielināt 
pārredzamību, rūpīgāk ievērojot 
Komisijas izdotās pamatnostādnes un 
ieteikumus par to, kuriem produktiem 
būtu jāpiemēro GTL;

9. aicina dalībvalstis palielināt visu 
militāro izdevumu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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9. pauž nožēlu par vispārīgo sūtījumu 
licenču (GTL) ierobežoto izmantošanu; 
aicina dalībvalstis palielināt pārredzamību, 
rūpīgāk ievērojot Komisijas izdotās 
pamatnostādnes un ieteikumus par to, 
kuriem produktiem būtu jāpiemēro GTL;

9. pauž nožēlu par vispārīgo sūtījumu 
licenču (GTL) ierobežoto izmantošanu; 
aicina dalībvalstis palielināt pārredzamību, 
rūpīgāk īstenojot Komisijas ieteikumus 
par GTL darbības jomas un nosacījumu 
saskaņošanu; aicina Komisiju rūpīgi 
izvērtēt tās ieteikumu īstenošanu un līdz 
2021. gada 31. decembrim ziņot par šo 
jautājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par vispārīgo sūtījumu 
licenču (GTL) ierobežoto izmantošanu; 
aicina dalībvalstis palielināt pārredzamību, 
rūpīgāk ievērojot Komisijas izdotās 
pamatnostādnes un ieteikumus par to, 
kuriem produktiem būtu jāpiemēro GTL;

9. pauž nožēlu par vispārīgo sūtījumu 
licenču (GTL) ierobežoto izmantošanu; 
aicina dalībvalstis palielināt pārredzamību, 
rūpīgāk ievērojot Komisijas izdotās 
pamatnostādnes un ieteikumus par to, 
kuriem produktiem būtu jāpiemēro GTL; 
uzsver nepieciešamību nodrošināt valsts 
noteikumu par sūtījumu licencēm 
tulkojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina dalībvalstis izstrādāt 
saskaņotas globālas un individuālas 
sūtījumu licences (GlTL) EDIDP un EAF 
projektiem, lai novērstu jebkādus šķēršļus 
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šo projektu īstenošanai; aicina Eiropas 
Komisiju pilnībā atbalstīt šīs iniciatīvas 
un palīdzēt dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes 
pieejamību un sistemātiski darīt pieejamus 
datus par ieroču nodošanu ES iekšienē, lai 
nodrošinātu jēgpilnu pārbaudi un pienācīgi 
novērtētu direktīvas īstenošanu.

10. uzsver to, ka ir svarīgi sistemātiski 
darīt pieejamus datus par ieroču nodošanu 
ES iekšienē, lai nodrošinātu jēgpilnu 
pārbaudi un pienācīgi novērtētu direktīvas 
īstenošanu; aicina dalībvalstis katru gadu 
ziņot Eiropas Komisijai par GTL, GlTL 
un individuālo licenču izmantošanu; 
aicina Eiropas Komisiju atjaunināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes sadaļas 
par GTL; šajā nolūkā aicina dalībvalstis 
sistemātiski nosūtīt Eiropas Komisijai 
visas izmaiņas, kas ieviestas to GTL;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes 
pieejamību un sistemātiski darīt pieejamus 
datus par ieroču nodošanu ES iekšienē, lai 
nodrošinātu jēgpilnu pārbaudi un pienācīgi 
novērtētu direktīvas īstenošanu.

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes 
pieejamību un izmantojamību, sistemātiski 
darīt pieejamus datus par ieroču nodošanu 
ES iekšienē, tostarp kvantitatīvus datus un 
sadalījumu pa licenču kategorijām, un 
apsvērt nepieciešamību atjaunināt 
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pašreizējo statistikas sistēmu, lai labāk 
ņemtu vērā aizsardzības un bruņojuma 
darbības un tādējādi nodrošinātu jēgpilnu 
pārbaudi un pienācīgi novērtētu direktīvas 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes 
pieejamību un sistemātiski darīt 
pieejamus datus par ieroču nodošanu ES 
iekšienē, lai nodrošinātu jēgpilnu 
pārbaudi un pienācīgi novērtētu 
direktīvas īstenošanu.

10. uzstāj, ka lēmumam par to, vai 
izplatīt datus saistībā ar tādu ražojumu 
nodošanu, kas ir saistīti ar aizsardzību, 
gan Savienībā, gan ārpus tās, joprojām 
jāpaliek tikai dalībvalstu ziņā. 

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes 
pieejamību un sistemātiski darīt pieejamus 
datus par ieroču nodošanu ES iekšienē, lai 
nodrošinātu jēgpilnu pārbaudi un pienācīgi 
novērtētu direktīvas īstenošanu.

10. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt 
CERTIDER tiešsaistes datubāzes 
pieejamību un sistemātiski darīt pieejamus 
datus par ieroču nodošanu ES iekšienē, lai 
nodrošinātu jēgpilnu pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 82
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Radosław Sikorski

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a pauž stingru pārliecību, ka ES 
dalībvalstīm, tostarp NATO Eiropas 
dalībvalstīm, ir jāuzlabo savas 
aizsardzības spējas un kapacitāte, un 
uzskata direktīvu efektīvu īstenošanu par 
vienu no nepieciešamajiem aspektiem ES 
centienos kļūt autonomākai un strādāt pie 
Eiropas aizsardzības savienības izveides.

Or. en


