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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2017 A8-0350/1 

Módosítás  1 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0350/2017 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2121(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. úgy véli, hogy egy erős védelmi 

ipar fejlesztése megerősíti az EU 

technológiai függetlenségét; felszólít a 

kiberbiztonság javításához szükséges ipari 

és technológiai források fejlesztésére, 

többek között a kiberbiztonsági termékeket 

tömörítő egységes piac előmozdítása 

révén; felszólít, hogy az EU 

intézményeiben jelentősen növeljék meg a 

pénzügyi és emberi erőforrások 

rendelkezésre állását az EU 

kiberbiztonsági és kibervédelmi 

kapacitásának növelése érdekében; 

hangsúlyozza a kibervédelem külső 

tevékenységekben és közös kül- és 

biztonságpolitikában való általános 

érvényesítésének szükségességét, valamint 

azt, hogy javítani kell a kiberbűnözés 

beazonosításának képességét;  

42. úgy véli, hogy egy hatékony 

védelmi ipar kifejlesztése megerősíti az EU 

technológiai függetlenségét; felszólít a 

kiberbiztonság javításához szükséges ipari 

és technológiai források fejlesztésére, 

többek között a kiberbiztonsági termékeket 

tömörítő egységes piac és az ahhoz 

kapcsolódó szigorú exportellenőrzési 

szabályok előmozdítása révén; felszólít, 

hogy az EU intézményeiben jelentősen 

növeljék meg a pénzügyi és emberi 

erőforrások rendelkezésre állását az EU 

kiberbiztonságának és kibertámadásokkal 

szembeni ellenálló képességének növelése 

érdekében; hangsúlyozza a kibervédelem 

külső tevékenységekben és közös kül- és 

biztonságpolitikában való általános 

érvényesítésének szükségességét, valamint 

azt, hogy javítani kell a kiberbűnözés 

beazonosításának képességét;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Módosítás  2 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0350/2017 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2121(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. úgy véli, hogy Európának tovább 

kellene fokoznia a közös védelmi 

együttműködést közös érdekeinek, 

elveinek és stratégiai autonómiájának 

védelme érdekében; hangsúlyozza a külső 

és a belső biztonság közötti kapcsolat 

jelentőségét, az erőforrások jobb 

felhasználását és a kockázatellenőrzést 

Európa perifériáján; emlékeztet arra, hogy 

a biztonság és a fejlődés közötti kapcsolat 

olyan alapelv, amely alapul szolgál az Unió 

megközelítéséhez a külső válságok és 

konfliktusok tekintetében; felszólítja a 

tagállamokat, hogy éljenek a Lisszaboni 

Szerződésben rejlő összes lehetőséggel a 

közös biztonság- és védelempolitika 

tekintetében (KBVP), valamint e 

tekintetben üdvözli a biztonságra és 

védelemre vonatkozó végrehajtási tervet; 

ösztönzi a polgári KBVP-missziók uniós 

megközelítésének felülvizsgálatát, mely azt 

célozza, hogy biztosítsák ezek megfelelő 

kidolgozását, végrehajtását és támogatását; 

úgy véli, hogy teljes mértékben ki kellene 

használni az Európai Védelmi Ügynökség 

(EDA) képességeit, az állandó strukturált 

együttműködést (PESCO) és az uniós 

harccsoportokat; sürgeti a tagállamokat, 

hogy ennek érdekében biztosítsanak 

további forrásokat; 

45. úgy véli, hogy Európának tovább 

kellene fokoznia a közös védelmi 

együttműködést közös érdekeinek és 

elveinek védelme érdekében; hangsúlyozza 

a külső és a belső biztonság közötti 

kapcsolat jelentőségét, az erőforrások jobb 

felhasználását és a kockázatellenőrzést 

Európa perifériáján; emlékeztet arra, hogy 

a biztonság és a fejlődés közötti kapcsolat 

olyan alapelv, amely alapul szolgál az Unió 

megközelítéséhez a külső válságok és 

konfliktusok tekintetében; felszólítja a 

tagállamokat, hogy éljenek a Lisszaboni 

Szerződésben rejlő összes lehetőséggel a 

közös biztonság- és védelempolitika 

tekintetében (KBVP), valamint e 

tekintetben nyugtázza a biztonságra és 

védelemre vonatkozó végrehajtási tervet; 

ösztönzi a polgári KBVP-missziók uniós 

megközelítésének felülvizsgálatát, mely azt 

célozza, hogy biztosítsák ezek megfelelő 

kidolgozását, végrehajtását és támogatását; 

úgy véli, hogy teljes mértékben ki kellene 

használni az állandó strukturált 

együttműködést (PESCO) és az uniós 

harccsoportokat; sürgeti a tagállamokat, 

hogy ennek érdekében biztosítsanak 

további forrásokat a nemzeti védelmi 

költségvetésekből; 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Módosítás  3 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0350/2017 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2121(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 

és tagállamainak eredményes kül-, és 

biztonságpolitikát kell kidolgozniuk, és 

együtt kell működniük a NATO-val és más 

nemzetközi partnerekkel, az ENSZ-szel, a 

nem kormányzati szervezetekkel, az 

emberijog-védőkkel és másokkal a 

mindannyiunk számára aggodalomra okot 

adó kérdésekben és a béke, a jólét és a 

stabilitás világszintű előmozdítása 

érdekében; hangsúlyozza annak 

jelentőségét, hogy tudatosítsák az 

ambiciózus, eredményes és strukturált 

KBVP végrehajtásának sürgősségét, és 

hogy ehhez politikai elkötelezettség 

járuljon; sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy az EU külső 

tevékenységének elszámoltathatóbbá és 

láthatóbbá tétele révén foglalkozzanak az 

EU kommunikációs problémáival; 

felszólítja a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy a védelem 

tekintetében dolgozzanak ki konkrét 

megoldásokat az uniós globális stratégia és 

a Bizottságnak az EU védelmi kutatásának 

és kapacitásfejlesztésének javítását célzó 

terve nyomán;  

46. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 

és tagállamainak eredményes kül-, és 

biztonságpolitikát kell kidolgozniuk, és 

együtt kell működniük a NATO-val és más 

nemzetközi partnerekkel, az ENSZ-szel, a 

nem kormányzati szervezetekkel, az 

emberijog-védőkkel és másokkal a 

mindannyiunk számára aggodalomra okot 

adó kérdésekben és a béke, a jólét és a 

stabilitás világszintű előmozdítása 

érdekében; hangsúlyozza annak 

jelentőségét, hogy tudatosítsák az 

ambiciózus, eredményes és strukturált 

KBVP végrehajtásának sürgősségét, és 

hogy ehhez politikai elkötelezettség 

járuljon; sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy az EU külső 

tevékenységének elszámoltathatóbbá és 

láthatóbbá tétele révén foglalkozzanak az 

EU kommunikációs problémáival; 

felszólítja a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy a védelem 

tekintetében dolgozzanak ki konkrét 

megoldásokat az uniós globális stratégia és 

a Bizottságnak az EU védelmi kutatásának 

és kapacitásfejlesztésének javítását célzó 

terve nyomán, a vonatkozó nemzeti 

költségvetések kiemelkedően 

együttműködő és hatékony módon való 

összevonása révén;  
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6.12.2017 A8-0350/4 

Módosítás  4 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0350/2017 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2121(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. felszólítja a Bizottságot, hogy a 

soron következő többéves pénzügyi keretre 

vonatkozó javaslatában részletesen 

foglalkozzon a fokozódó biztonsági 

kihívásokkal; úgy véli, hogy a KKBP 

költségvetése volumenének és 

rugalmasságának meg kell felelnie az uniós 

polgárok EU biztonságszolgáltató 

szerepével kapcsolatos elvárásainak; kitart 

amellett, hogy a biztonság területén 

globális szemléletre van szükség az uniós 

politika és eszközök tekintetében, ideértve 

a javasolt Európai Védelmi Alappal való 

eredményes koordinációt is; felszólítja a 

tagállamokat, hogy tűzzék ki célként a 

GDP 2 %-ának megfelelő védelmi 

kiadások elérését, és védelmi 

költségvetésük 20 %-át fordítsák az EDA 

révén szükségesnek ítélt felszerelésekre; 

emellett rámutat arra, hogy minden új 

politikát új forrásokból származó 

finanszírozással kell támogatni; megjegyzi, 

hogy több tagállam számára nehézséget 

okoz a teljesen működőképes védelmi 

képességek nagyon széles körének 

fenntartása, főként a pénzügyi korlátok 

miatt; ezért nagyobb együttműködésre és 

koordinációra szólít fel a fenntartandó 

képességek tekintetében, hogy a 

tagállamok szakosodhassanak bizonyos 

képességekre, és hatékonyabban költhessék 

47. úgy véli, hogy a KKBP 

költségvetése volumenének és 

rugalmasságának meg kell felelnie az uniós 

polgárok EU biztonságszolgáltató 

szerepével kapcsolatos elvárásainak; kitart 

amellett, hogy a biztonság területén 

globális szemléletre van szükség az uniós 

politika és eszközök tekintetében, ideértve 

a javasolt Európai Védelmi Alappal való 

eredményes koordinációt is, a vonatkozó 

nemzeti költségvetések összevonása révén; 

felszólítja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 

célként védelmi költségvetésük 20%-ának 

az EDA által szükségesnek ítélt 

felszerelésekre való fordítását; emellett 

rámutat arra, hogy minden új politikát a 

nemzeti védelmi költségvetésekből 
származó finanszírozással kell támogatni; 

megjegyzi, hogy több tagállam számára 

nehézséget okoz a teljesen működőképes 

védelmi képességek nagyon széles körének 

fenntartása, főként a pénzügyi korlátok 

miatt; ezért sokkal hatékonyabb 

együttműködésre és koordinációra szólít 

fel a fenntartandó képességek tekintetében, 

hogy a tagállamok szakosodhassanak 

bizonyos képességekre, és hatékonyabban 

költhessék el forrásaikat; úgy véli, hogy a 

tagállamok fegyveres erőinek 

kompatibilitásában és integrálásában 

kulcsszerepe van az interoperabilitásnak; 
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el forrásaikat; úgy véli, hogy a tagállamok 

fegyveres erőinek kompatibilitásában és 

integrálásában kulcsszerepe van az 

interoperabilitásnak; emlékeztet arra, hogy 

a KKBP-vel kapcsolatos előirányzatok a 4. 

fejezet 2016-os kötelezettségvállalásainak 

3,6 %-át, és a teljes uniós költségvetés 0,2 

%-át tették ki; sajnálatát fejezi ki amiatt, 

hogy KKBP fejezetének mérete és 

kihasználatlansága, valamint a fejezetből 

történt rendszeres átcsoportosítások azt 

mutatják, hogy továbbra is hiányzik az arra 

irányuló törekvés, hogy az EU globális 

szereplőként lépjen fel; 

emlékeztet arra, hogy a KKBP-vel 

kapcsolatos előirányzatok a 4. fejezet 

2016-os kötelezettségvállalásainak 3,6%-

át, és a teljes uniós költségvetés 0,2 %-át 

tették ki; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

KKBP fejezetének mérete és 

kihasználatlansága, valamint a fejezetből 

történt rendszeres átcsoportosítások azt 

mutatják, hogy továbbra is hiányzik az arra 

irányuló törekvés, hogy az EU globális 

szereplőként lépjen fel; 

Or. en 

 

 


