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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0375/1 

Módosítás  1 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a tagállamok elkötelezettek a 

közös védelmi politika fokozatos 

kialakítása mellett, amely az EUSZ 42. 

cikk rendelkezéseivel összhangban közös 

védelemhez vezethet, megerősítve ezáltal 

az európai identitást és annak 

függetlenségét a béke, a biztonság és a 

fejlődés Európában és a világban való 

előmozdítása érdekében;  

A. mivel a tagállamok még nem 

döntöttek a közös védelmi politika 

fokozatos kialakításáról, amely az EUSZ 

42. cikk rendelkezéseivel összhangban 

közös védelemhez vezethet, amihez az 

Európai Tanács egyhangú határozatára 

van szükség, valamint a határozat 

ratifikálására, összhangban a tagállamok 

saját nemzeti alkotmányos 

követelményeivel; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Módosítás  2 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy ezek a 

kihívások túlságosan nagyarányúak ahhoz, 

hogy egyetlen ország önmagában 

megbirkózzék velük; hangsúlyozza, hogy 

az EU számára létfontosságú, hogy 

konzisztens, hatékony és egységes módon, 

és szövetségeseinkkel, valamint 

partnereinkkel és más nemzetközi 

szervezetekkel összehangoltan adjon 

választ ezekre a kihívásokra; megállapítja, 

hogy a KVBP hasznos eszköz számos 

említett kihívás kezeléséhez, de azt 

hatékonyabban és a többi külső és belső 

eszközzel összehangolva kellene használni 

annak biztosítása érdekében, hogy az EU 

érdemben hozzá tudjon járulni a 

nemzetközi válságok kezeléséhez, és hogy 

erősíteni tudja stratégiai autonómiáját; 

rámutat, hogy létrejöttek a KBVP 

intézményei és számos eszköze, és sürgeti 

a tagállamokat, hogy haladéktalanul 

vegyék igénybe azokat; 

2. hangsúlyozza, hogy ezek a 

kihívások túlságosan nagyarányúak ahhoz, 

hogy egyetlen ország önmagában 

megbirkózzék velük; hangsúlyozza, hogy 

az EU számára létfontosságú, hogy 

konzisztens, hatékony és egységes módon, 

és szövetségeseinkkel, valamint 

partnereinkkel és más nemzetközi 

szervezetekkel összehangoltan adjon 

választ ezekre a kihívásokra; megállapítja, 

hogy a KVBP hasznos eszköz számos 

említett kihívás kezeléséhez, de azt 

hatékonyabban és a többi külső és belső 

eszközzel összehangolva kellene használni 

annak biztosítása érdekében, hogy az EU 

érdemben hozzá tudjon járulni a 

nemzetközi válságok kezeléséhez; rámutat, 

hogy létrejöttek a KBVP intézményei és 

számos eszköze, és sürgeti a tagállamokat, 

hogy haladéktalanul vegyék igénybe 

azokat; hangsúlyozza, hogy az Unió 

jelenlegi kihívásokra adott első 

válaszának megelőző, polgári és 

diplomáciai jellegűnek kell lennie, és 

hogy a KVBP katonai összetevőjét csak 

utolsó eszközként szabad igénybe venni; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Módosítás  3 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. felhívja a tagállamokat, hogy a 

GDP-jük 2%-ában határozzák meg a 

védelemre fordítandó összeget, valamint 

hogy védelmi költségvetésük 20%-át 

fordítsák az Európai Védelmi Ügynökség 

(EDA) által szükségesnek tartott 

felszerelésekre, többek között a 

kapcsolódó kutatás-fejlesztésre;  

14. felhívja a tagállamokat, hogy 

kutatásra és fejlesztésre szánt védelmi 

költségvetésük 20%-át egymással 

együttműködve költsék el, ahogyan ebben 

a tagállamok 2007-ben már 

megállapodtak; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Módosítás  4 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. üdvözli, hogy a többéves pénzügyi 

keretre tett bizottsági javaslatban a 

védelem külön címet kapott, és különösen 

egy költségvetési sor létrehozását az 

Európai Védelmi Alap és a katonai 

mobilitási projektek finanszírozására; úgy 

véli, hogy ezek a döntések nagyon is arra 

mutatnak, hogy a Bizottság szintjén 

központosított védelmi irányítást kell 

létrehozni; hangsúlyozza, hogy az említett 

költségvetési sorból kizárólag védelmi 

célokat szabad finanszírozni, elkerülve 

minden politikai ráhatást, mivel a 

biztonság oszthatatlan és összhangban 

kell lennie a tagállamok képességbeli és 

infrastrukturális szükségleteivel, illetve a 

stratégiai önállóságra irányuló uniós 

törekvésekkel; 

15. mély sajnálattal veszi tudomásul, 

hogy a jelenlegi pénzügyi perspektívával 

szemben a polgári konfliktusmegelőzésre 

és béketeremtésre a 2021–2027-es időszak 
többéves pénzügyi keretében 

rendelkezésre álló összeg jelentősen – 

mintegy kétharmaddal – csökken; sürgeti, 

hogy az EKSZ és a Bizottság vizsgálja 

felül ezen álláspontját és a következő 

többéves pénzügyi keretben kettőzze meg a 

polgári konfliktusmegelőzésre szánt 

összegeket;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Módosítás  5 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. megállapítja, hogy a katonai 

mobilitás egyre előkelőbb helyen szerepel 

az európai védelmi tennivalók között; 

hangsúlyozza, hogy a katonai mobilitás a 

jelenlegi fenyegetettségi helyzetben olyan 

központi stratégiai eszköz, amely 

létfontosságú mind a KVBP, mind a 

tagállamok más multilaterális 

kötelezettségei szempontjából, ideértve a 

NATO-t is; hangsúlyozza a meglévő 

hálózatok katonai mobilitási 

szükségletekhez való igazításának 

jelentőségét; üdvözli ezért a katonai 

mobilitás beillesztését nem csak az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 

irányuló új javaslatba, hanem a PESCO-

ba is, továbbá hogy kiemelkedő helyet 

kapott az EU és a NATO közötti 

együttműködésben; hangsúlyozza, hogy a 

kívánt eredmények eléréséhez ezeket a 

különböző projekteket megfelelően 

összhangba kell hozni egymással és össze 

kell hangolni a szövetségesekkel; üdvözli a 

Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

(2021–2027) az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül 

6,5 milliárd EUR-t juttatna katonai 

mobilitási projekteknek;  

16. megállapítja, hogy a katonai 

mobilitás témája szerepel az európai 

védelmi tennivalók között; hangsúlyozza, 

hogy a katonai mobilitás a jelenlegi 

fenyegetettségi helyzetben olyan központi 

stratégiai eszköz, amely létfontosságú mind 

a KVBP, mind a tagállamok más 

multilaterális kötelezettségei 

szempontjából, ideértve a NATO-t is; 

hangsúlyozza a meglévő hálózatok katonai 

mobilitási szükségletekhez való 

igazításának jelentőségét; tudomásul veszi 

ezért a katonai mobilitás beillesztését a 

PESCO-ba, továbbá hogy kiemelkedő 

helyet kapott az EU és a NATO közötti 

együttműködésben; hangsúlyozza, hogy a 

kívánt eredmények eléréséhez ezeket a 

különböző projekteket megfelelően 

összhangba kell hozni egymással és össze 

kell hangolni a szövetségesekkel;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Módosítás  6 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. üdvözli az európai védelmi ipari 

fejlesztési program (EDIDP) létrehozását, 

amelynek célja az EU védelmi ipara 

verseny- és innovációs képességének 500 

millió EUR értékű támogatása 2020-ig; 

felszólít a program gyors végrehajtására;

  

28. véleménye szerint a Bizottságnak 

szabályoznia kellene a védelmi ágazatokat 

az Európai Unióban és fel kellene 

kínálnia szolgáltatásait és az ipari 

folyamatok és együttműködési projektek 

hatékonyságának és átláthatóságának 

jelentős növelése terén szerzett hosszú 

tapasztalatát; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Módosítás  7 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. üdvözli az Európai Védelmi Alap 

létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslatot és az Európai Bizottság által a 

következő többéves pénzügyi keretben 

javasolt komoly finanszírozást; felhív az 

EDIDP, a kísérleti projekt és a védelmi 

célú kutatásra irányuló előkészítő 

intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 

tanulságok figyelembevételére; 

megállapítja, hogy az EDIDP eredményét 

megfelelően figyelembe kell venni, és 

reméli, hogy a javaslat elfogadása mielőbb 

megtörténik Európa védelmi iparának 

javítása és a partnereivel való 

együttműködési képessége érdekében;

  

30. üdvözli az Európai Védelmi Alap 

létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslatot és az Európai Bizottság által a 

következő többéves pénzügyi keretben 

javasolt komoly finanszírozást; felhív az 

EDIDP, a kísérleti projekt és a védelmi 

célú kutatásra irányuló előkészítő 

intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 

tanulságok figyelembevételére; 

megállapítja, hogy az EDIDP eredményét 

megfelelően figyelembe kell venni, és 

reméli, hogy a Parlament álláspontja az 

embertelen fegyverek, például a halált 

okozó autonóm fegyverrendszerek nem 

támogatható jellegére vonatkozóan 

fennmarad; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Módosítás  8 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. újfent hangsúlyozza, hogy az 

Európai Védelmi Ügynökségnek (EDA) 

kell lennie – ahol ezt a Lisszaboni 

Szerződés előirányozza – az európai 

fegyverzet- és képességfejlesztési politika 

keretébe tartozó uniós fellépéseket 

végrehajtó ügynökségnek; hangsúlyozza, 

hogy az EDA igazgatásával és 

működtetésével kapcsolatos kiadásokat az 

uniós költségvetésből kell fedezni; üdvözli 

az EDA költségvetésének végrehajtott 

kisebb kiigazításait, ám hangsúlyozza, 

hogy az EDA kibővített felelősségi köre – 

egyebek mellett a PESCO, a CARD és az 

Európai Védelmi Alap terén – megfelelő 

finanszírozást igényel;  

32. újfent hangsúlyozza, hogy az 

Európai Védelmi Ügynökségnek (EDA) 

kell lennie – ahol ezt a Lisszaboni 

Szerződés előirányozza – az európai 

fegyverzet- és képességfejlesztési politika 

keretébe tartozó uniós fellépéseket 

végrehajtó ügynökségnek; üdvözli az EDA 

költségvetésének végrehajtott kisebb 

kiigazításait; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Módosítás  9 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. üdvözli a civil KBVP 

megerősítésére irányuló közelmúltbeli 

intézkedéseket, amelyek az EU közös 

megközelítésének lényegi részét képezik, 

különösen a civil KBVP-missziók 

képességeinek és reagálóképességének 

kiépítését és a fokozott hatékonyságra való 

összpontosítást a kihívások leküzdése terén 

a belső és külső fellépés közötti 

kapcsolatok mentén; hangsúlyozza, hogy a 

Tanácsnak és a Bizottságnak a következő 

többéves pénzügyi keretben emelnie kell a 

polgári konfliktusok megelőzését szolgáló 

beruházások szintjét, ami hozzájárul az EU 

mint nemzetközi szereplő szerepének 

növeléséhez; szorgalmazza a KBVP 

struktúráinak és eljárásainak kiigazítását a 

polgári és katonai missziók és műveletek 

gyorsabb, hatékonyabb és integráltabb 

bevetése és irányítása érdekében; 

34. üdvözli a civil KBVP 

megerősítésére irányuló közelmúltbeli 

intézkedéseket, amelyek az EU közös 

megközelítésének lényegi részét képezik, 

különösen a civil KBVP-missziók 

képességeinek és reagálóképességének 

kiépítését és a fokozott hatékonyságra való 

összpontosítást a kihívások leküzdése 

terén; hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak és a 

Bizottságnak a következő többéves 

pénzügyi keretben emelnie kell a polgári 

konfliktusok megelőzését szolgáló 

beruházások szintjét, ami hozzájárul az EU 

mint nemzetközi szereplő szerepének 

növeléséhez; szorgalmazza a KBVP 

struktúráinak és eljárásainak kiigazítását a 

polgári és katonai missziók és műveletek 

gyorsabb, hatékonyabb és integráltabb 

bevetése és irányítása érdekében;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Módosítás  10 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  34a. felhív a polgári KVBP jelentős – 

akár a polgári KBVP területére vonatkozó 

paktum révén, akár más módon történő – 

megerősítésére irányuló kezdeményezésre; 

emlékeztet rá, hogy a Szerződés szerint a 

polgári KVBP célja a válságok kezelése és 

az intézmények stabilizálása a konfliktust 

lezáró országokban, nem pedig a migráció 

kezelése;  

Or. en 

 

 


