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8.3.2018 A8-0048/31 

Módosítás  31 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. hangsúlyozza, hogy az összetett 

társadalmi-gazdasági kihívások kezelése 

céljából 2020 után is a kohéziós 

politikának kell az Európai Unió fő 

beruházási politikájának maradnia, amely 

felöleli az összes uniós régiót, miközben az 

erőforrások többségét a 

legkiszolgáltatottabb régiókra 

összpontosítja; úgy véli, hogy a 

Szerződésben rögzített azon célon túl, hogy 

csökkenteni kell a fejlettségi szintek 

közötti egyenlőtlenségeket, és javítani kell 

a konvergenciát, a kohéziós politikának az 

átfogó uniós politikai célkitűzések 

elérésére kell összpontosítania, és ezért azt 

javasolja, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a kohéziós politika 

három alapjának – az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapnak (ERFA), az Európai 

Szociális Alapnak (ESZA) és a Kohéziós 

Alapnak – elsősorban a növekedés és a 

versenyképesség, a kutatás és az innováció, 

a digitalizáció, az ipari átalakulás, a kkv-k, 

a közlekedés, az éghajlatváltozás 

mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a környezeti 

fenntarthatóság és az igazságos energetikai 

átmenet, a foglalkoztatás, a társadalmi 

befogadás, a nemek közötti egyenlőség, a 

szegénység csökkentése és a demográfiai 

kihívások támogatására kell 

89. hangsúlyozza, hogy az összetett 

társadalmi-gazdasági kihívások kezelése 

céljából 2020 után is a kohéziós 

politikának kell az Európai Unió fő 

beruházási politikájának maradnia, amely 

felöleli az összes uniós régiót és városi 

területet, ahol nagymértékű szegénység és 

társadalmi kirekesztés jellemző, miközben 

az erőforrások többségét a 

legkiszolgáltatottabb régiókra 

összpontosítja; úgy véli, hogy a 

Szerződésben rögzített azon célon túl, hogy 

csökkenteni kell a fejlettségi szintek 

közötti egyenlőtlenségeket, és javítani kell 

a konvergenciát, a kohéziós politikának az 

átfogó uniós politikai célkitűzések 

elérésére kell összpontosítania, és ezért azt 

javasolja, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a kohéziós politika 

három alapjának – az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapnak (ERFA), az Európai 

Szociális Alapnak (ESZA) és a Kohéziós 

Alapnak – elsősorban a növekedés és a 

versenyképesség, a kutatás és az innováció, 

a digitalizáció, az ipari átalakulás, a kkv-k, 

a közlekedés, az éghajlatváltozás 

mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a környezeti 

fenntarthatóság és az igazságos energetikai 

átmenet, a foglalkoztatás, a társadalmi 

befogadás, a nemek közötti egyenlőség, a 
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összpontosítania; hangsúlyozza, hogy a 

három alap az uniós kohéziós politika 

szerves alkotóeleme, és csak e politika 

közös keretében, együttesen működhetnek; 

megerősített területi együttműködésre 

szólít fel továbbá, amely magában foglal 

egy határokon átnyúló összetevőt is, és a 

politika városi dimenzióját, valamint külön 

rendelkezéseket a vidéki, hegyvidéki, 

szigeti és távoli területek vonatkozásában; 

szegénység csökkentése és a demográfiai 

kihívások támogatására kell 

összpontosítania; hangsúlyozza, hogy a 

három alap az uniós kohéziós politika 

szerves alkotóeleme, és csak e politika 

közös keretében, együttesen működhetnek; 

megerősített területi együttműködésre 

szólít fel továbbá, amely magában foglal 

egy határokon átnyúló és transznacionális 

összetevőt is – amely valamennyi 

tagállamra kötelező és célja a kölcsönös 

tanulás elősegítése, valamint a bevált 

gyakorlatok megosztása –, továbbá a 

politika városi dimenzióját, valamint külön 

rendelkezéseket a vidéki, hegyvidéki, 

szigeti és távoli területek vonatkozásában; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Módosítás  32 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

93 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

93. kiemeli, hogy az ESZA-nak ki kell 

terjesztenie támogatását különösen a 

társadalmi párbeszéd fejlesztésére, 

mégpedig a szociális partnerek – ezen belül 

az európai ágazati és ágazatközi szintek – 

kapacitásbővítésének javítása révén, és 

hogy e kötelezettségvállalásnak az EU 

valamennyi régiójában kötelezővé kell 

válnia a tagállamok számára; 

93. kiemeli, hogy az ESZA-nak ki kell 

terjesztenie támogatását különösen a 

társadalmi párbeszéd fejlesztésére, 

mégpedig a szociális partnerek – ezen belül 

az európai ágazati és ágazatközi szintek – 

kapacitásbővítésének javítása révén, és 

hogy e kötelezettségvállalásnak az EU 

valamennyi régiójában kötelezővé kell 

válnia a tagállamok számára; emlékeztet 

arra, hogy az ESZA szegénység és 

társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 

illetve az inkluzív oktatás és foglalkoztatás 

előmozdítására irányuló célkitűzéseinek 

hatékony eléréséhez szükséges az irányító 

hatóságok intézményi kapacitásának 

erősítése, valamint az összes olyan érintett 

érdekelt fél kapacitásainak bővítése, 

amelyek oktatási, az élethosszig tartó 

tanulásra vonatkozó, képzési, 

foglalkoztatási és szociális politikákat 

valósítanak meg; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Módosítás  33 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

94 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

94. hangsúlyozza különösen, hogy az 

ifjúsági politikák átfogó megközelítésének 

részeként uniós szinten folytatni kell a 

küzdelmet a fiatalok munkanélkülisége és a 

kirekesztés ellen, különösen a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő (NEET) fiatalok esetében; 

felszólít ezért arra, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés 

költségvetését duplázzák meg, az uniós 

ifjúsági garanciát pedig teljes mértékben 

hajtsák végre, ugyanakkor biztosítsák a 

források gyors és egyszerűsített 

felhasználását, valamint az állandó és stabil 

finanszírozást a következő programozási 

időszakban; hangsúlyozza, hogy jobb 

szabályozásra van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy védjék a 

hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű 

fiatalok programban való 

megkülönböztetésmentes részvételét; úgy 

véli, hogy az oktatás és képzés 

fellendítésére, különösen a digitális 

jártasság fejlesztésére irányuló 

beruházások továbbra is az EU kiemelt 

prioritásai közé tartoznak; kitart amellett, 

hogy ez a program nem léphet a korábban 

a nemzeti költségvetésekből finanszírozott 

kiadások helyébe; 

94. hangsúlyozza különösen, hogy az 

ifjúsági politikák átfogó megközelítésének 

részeként uniós szinten folytatni kell a 

küzdelmet a fiatalok munkanélkülisége és a 

kirekesztés ellen, különösen a nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő (NEET) fiatalok esetében; 

felszólít ezért arra, hogy az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés 

költségvetését duplázzák meg, az uniós 

ifjúsági garanciát pedig teljes mértékben 

hajtsák végre, ugyanakkor biztosítsák a 

források gyors és egyszerűsített 

felhasználását, valamint az állandó és stabil 

finanszírozást a következő programozási 

időszakban; hangsúlyozza, hogy jobb 

szabályozásra van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy védjék a 

hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű 

fiatalok programban való 

megkülönböztetésmentes részvételét; úgy 

véli, hogy az oktatás és képzés 

fellendítésére irányuló beruházások 

továbbra is az EU kiemelt prioritásai közé 

tartoznak, különösen azok, amelyek célja a 

digitális jártasság fejlesztése, valamint a 

munkahelyteremtést és a 

foglalkoztatáshoz való közvetlen 

hozzáférést ösztönző mechanizmusként a 

vállalkozó szellem és a jó minőségű 
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tanulószerződéses gyakorlati képzések 

fiatalok körében való előmozdítása, 

mindeközben biztosítva különösen a 

tisztességes munkafeltételeket és a 

szociális védelmet; kitart amellett, hogy ez 

a program nem léphet a korábban a 

nemzeti költségvetésekből finanszírozott 

kiadások helyébe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Módosítás  34 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

100 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  100a. azon a véleményen van, hogy 

növelni kell a személyek egyenlőségét és a 

Szerződésben, a Chartában, valamint a 

nemzetközi emberi jogi egyezményekben 

foglalt jogait előmozdító és védelmező 

térség továbbfejlesztéséhez hozzájáruló 

programok – így például a „Jogok, 

egyenlőség és polgárság” programok – 

finanszírozását; úgy véli, hogy ez utóbbit 

ötszörösére kell emelni, a DAPHNE 

számára pedig, amelynek célja, hogy 

hozzájáruljon a gyermekeknek, a 

fiataloknak és a nőknek az erőszak 

valamennyi formájával szembeni 

védelméhez, külön költségvetési sort és 

önálló programot kell meghatározni, 

költségvetését pedig tízszeresére kell 

emelni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Módosítás  35 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

100 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  100b. felhívja továbbá a Bizottságot, 

hogy a nemek közötti egyenlőség 

szempontját érvényesítő költségvetés-

tervezés megvalósítása érdekében hozzon 

létre külön költségvetési sort „A nők és a 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása és 

a nemek közötti egyenlőség érvényesítése” 

címmel; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Módosítás  36 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

101 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és a foglalkoztatás megőrzésében, 

a fenntartható fejlődésben, a környezet, a 

mezőgazdaság és az erdészet 

fenntarthatóságában és az európaiak 

számára egészséges, kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszerek biztosításában; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel és az egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb szükség van a mezőgazdasági 

termelők környezetbarát termelési 

gyakorlatokra való átállásának 

támogatására és az éghajlatváltozás 

kezelésére; hangsúlyozza, hogy támogatni 

kell a mezőgazdasági termelők 

jövedelmének biztonságát és meg kell 

erősíteni a kapcsolatot a KAP és a 

közjavak nyújtása között; hangsúlyozza, 

hogy a KAP az egyik leginkább integrált 

politika, azt elsősorban uniós szinten 

finanszírozzák, ezért helyettesíti a nemzeti 

kiadásokat; 

101. megerősíti, hogy a korszerűsített 

közös agrárpolitikának (KAP) alapvető 

szerepe van az élelmezésbiztonságban és 

az élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és foglalkoztatás megőrzésében, a 

fenntartható fejlődésben, a környezet, a 

mezőgazdaság és az erdészet 

fenntarthatóságában és az európaiak 

számára egészséges, kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszerek biztosításában; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel és az egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb szükség van a mezőgazdasági 

termelők környezetbarát termelési 

gyakorlatokra való átállásának 

támogatására és az éghajlatváltozás 

kezelésére, illetve az ahhoz való 

alkalmazkodásra; hangsúlyozza, hogy 

méltányos és jövedelmező árakat kell 

biztosítani, támogatni kell a 

mezőgazdasági termelők jövedelmének 

biztonságát, és meg kell erősíteni a 

kapcsolatot a KAP és a közjavak nyújtása 

között; ezért a KAP átfogó és alapos 

reformjára szólít fel, amely alkalmas mind 

az új kihívások kezelésére, mind pedig az 

Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai –

 köztük az éghajlatváltozással és a 

környezetvédelemmel kapcsolatos 
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kötelezettségek, illetve a fenntartható 

fejlesztési célok – teljesítésére, és lehetővé 

teszi a fenntartható élelmiszer-termelésre 

és -ellátásra való átállást; hangsúlyozza, 

hogy a KAP az egyik leginkább integrált 

politika, azt elsősorban uniós szinten 

finanszírozzák, ezért helyettesíti a nemzeti 

kiadásokat; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Módosítás  37 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

102 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

102. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetését az EU-27 tekintetében 

változatlan árakon számítva legalább a 

jelenlegi szinten kell tartani; kiemeli, hogy 

a következő KAP előtt álló új kihívások a 

jelenlegi politika és a jövőbeli igények 

elemzésein alapuló, szilárd pénzügyi 

keretösszeget tesznek szükségessé; 

hangsúlyozza, hogy a közvetlen kifizetések 

egyértelmű uniós hozzáadott értéket 

teremtenek, és erősítik az egységes piacot 

azzal, hogy elkerülik a tagállamok közötti 

verseny torzulását; e tekintetben ellenzi a 

közvetlen kifizetések nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és 

nemzeti társfinanszírozásuk bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy tovább kell 

folytatni a kiszolgáltatott területek számára 

létfontosságú ágazatokban való termelés 

fenntartására irányuló intézkedéseket, meg 

kell reformálni a mezőgazdasági 

válságokra képzett tartalékot, az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

olyan új eszközöket kell létrehozni, 

amelyek képesek mérsékelni az árak 

ingadozását, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

102. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetését az EU-27 tekintetében 

változatlan árakon számítva legalább a 

jelenlegi szinten kell tartani a fenntartható 

élelmiszer-termelésre való átállás 

finanszírozása érdekében; kiemeli, hogy a 

következő KAP előtt álló új kihívások a 

jelenlegi politika és a jövőbeli igények 

elemzésein alapuló, szilárd pénzügyi 

keretösszeget tesznek szükségessé; 

hangsúlyozza, hogy a szigorú feltételekhez 

kötött közvetlen kifizetések egyértelmű 

uniós hozzáadott értéket teremtenek, és 

erősítik az egységes piacot azzal, hogy 

kiküszöbölik a tagállamok közötti verseny 

torzulását; e tekintetben ellenzi a közvetlen 

kifizetések nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását és nemzeti 

társfinanszírozásuk bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy tovább kell folytatni a 

kiszolgáltatott területek számára 

létfontosságú ágazatokban való termelés 

fenntartására irányuló intézkedéseket, meg 

kell reformálni a mezőgazdasági 

válságokra képzett tartalékot, hosszú távú 

megoldások, köztük kínálatoldali 

intézkedések kidolgozása révén 

hatékonyan kell reagálni az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 
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támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; sürgeti a Bizottságot, hogy 

folytassa a közvetlen kifizetések 

közelítésére irányuló folyamatot és a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

felszámolása érdekében biztosítsa a 

szükséges pénzügyi és jogi keretet az 

élelmiszer-ellátási lánchoz; rámutat arra, 

hogy az EU vidéki térségei súlyos 

problémákkal szembesülnek, ezért külön 

támogatásra szorulnak; 

ciklikus válságokra, olyan új eszközöket 

kell létrehozni, amelyek összhangba 

hozzák a kínálatot a kereslettel és képesek 

mérsékelni az árak ingadozását, továbbá 

növelni kell a távoli fekvéssel és 

szigetjelleggel összefüggő támogatási 

program (POSEI) finanszírozását; sürgeti a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

folytassák a közvetlen kifizetések 

közelítésére irányuló folyamatot a 

méltányos szintet biztosító újraelosztás 

fokozása révén, és a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok felszámolása 

érdekében biztosítsák a szükséges 

pénzügyi és jogi keretet az élelmiszer-

ellátási lánchoz; rámutat arra, hogy az EU 

vidéki térségei súlyos problémákkal 

szembesülnek, ezért külön támogatásra 

szorulnak; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Módosítás  38 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

109 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

109. készen áll arra, hogy fontolóra 

vegye a külső finanszírozási eszközök 

felépítésének egyszerűsítését és 

észszerűsítését, amennyiben az fokozza az 

átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 

hatékonyságot, a koherenciát és a 

rugalmasságot, továbbá tiszteletben tartja 

az alapjául szolgáló politikák célkitűzéseit; 

kéri, hogy az előcsatlakozási támogatás, a 

szomszédság, valamint a fejlesztés és a 

humanitárius segélyezés számára egyedi 

politikai és pénzügyi jellemzőik miatt 

tartsanak fenn külön célzott eszközöket; 

megjegyzi, hogy egy ilyen felépítésnek az 

elfogadott felső határértékeken felül és az 

Afrikai Békekeret nélkül magában kell 

foglalnia a költségvetés részét képező 

Európai Fejlesztési Alapot (EFA), 

továbbá a megfelelő vagyonkezelői alapok 

és eszközök átláthatóbb beépítését; 

109. készen áll arra, hogy fontolóra 

vegye a külső finanszírozási eszközök 

felépítésének egyszerűsítését és 

észszerűsítését, amennyiben az fokozza az 

átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 

parlamenti ellenőrzést, a hatékonyságot, a 

koherenciát és a rugalmasságot, továbbá 

tiszteletben tartja az alapjául szolgáló 

politikák célkitűzéseit; kéri, hogy az 

előcsatlakozási támogatás, a szomszédság, 

a fejlesztés, az emberi jogok és a 

demokrácia, a stabilitás és a béke, 

valamint a humanitárius segélyezés 

számára egyedi politikai és pénzügyi 

jellemzőik miatt tartsanak fenn külön 

célzott eszközöket; megjegyzi, hogy egy 

ilyen felépítésnek az elfogadott felső 

határértékeken felül és az Afrikai 

Békekeret nélkül magában kell foglalnia a 

költségvetés részét képező Európai 

Fejlesztési Alapot (EFA), továbbá a 

megfelelő vagyonkezelői alapok és 

eszközök átláthatóbb beépítését; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Módosítás  39 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

113 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

113. úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek támogatnia kell az 

európai védelmi unió létrehozását; a 

Bizottság ezen a területen tett bejelentéseit 

követően várakozással tekint a megfelelő 

jogalkotási javaslatok elé, ideértve egy 

külön uniós védelmi kutatási programot 

és egy ipari fejlesztési programot is, 

amelyeket a tagállamok együttműködéshez 

szükséges felszerelésekkel kapcsolatos 

beruházásai egészítenek ki; ebben az 

összefüggésben ismételten megerősíti azt a 

határozott meggyőződését, hogy a további 

politikai prioritásokhoz további pénzügyi 

eszközöket kell párosítani; emlékeztet arra, 

hogy a fokozott védelmi együttműködés, a 

kutatás és a felszerelések összevonása, 

valamint a párhuzamosságok felszámolása 

meg fogja erősíteni az európai védelmi 

ipar stratégiai autonómiáját és 

versenyképességét, és jelentős 

hatékonyságnövekedéshez vezet majd, 

amelyet gyakran évi kb. 26 milliárd euróra 

becsülnek; 

113. felhívja a Bizottság alelnökét/az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjét és a tagállamokat, hogy a 

Lisszaboni Szerződés nyújtotta összes 

lehetőséget aknázzák ki a közös biztonság- 

és védelempolitika (KBVP) tekintetében; 

elutasítja az Unió költségvetésében az 

európai védelmi kiadások növelésére 

irányuló terveket, és felszólítja a 

tagállamokat, hogy széles körben 

egyesítsék nemzeti erőforrásaikat és 

működjenek együtt a védelmi célú kutatás, 

fejlesztés, beszerzés, ellátásbiztonság, 

karbantartás és képzés terén olyan 

eszközök útján, mint például az Athéné 

mechanizmus kibővítése; emlékeztet arra, 

hogy a fokozott védelmi együttműködés, a 

kutatás és a felszerelések összevonása, 

valamint a párhuzamosságok felszámolása 

elő fogja segíteni egy hatékony európai 

védelmi piac kialakítását, garantálni 

fogja, hogy megbízható, kiváló minőségű 

felszerelések álljanak az európai fegyveres 

erők rendelkezésére, és jelentős 

hatékonyságnövekedéshez vezet majd, 

amelyet gyakran évi kb. 26 milliárd euróra 

becsülnek; 

Or. en 
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