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Jelentés A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról
(2019/2135(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
75 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

75. felhívja a Tanácsot, hogy az 
Európai Védelmi Alapról szóló új rendelet 
5. cikkével kapcsolatban a Parlament 
álláspontját fogadja el; hangsúlyozza, hogy 
az EVA-t haladéktalanul véglegesíteni kell; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; felkéri a 
Bizottságot, hogy a harmadik országok 
részvételét kösse a védelmi eszközök 
piacának kölcsönös megnyitásához; e 
tekintetben emlékeztet a védelmi célú 
kutatás rendkívül érzékeny és stratégiai 
jellegére, mind az ipari versenyképesség, 
mind az EU stratégiai autonómiája 
tekintetében; felhív az EDIDP, a kísérleti 
projekt és a védelmi célú kutatásra irányuló 
előkészítő intézkedés végrehajtásából 
levont kezdeti tanulságok 
figyelembevételére, különös tekintettel a 
támogatható szervezetekkel kapcsolatos 
eltérések vonatkozásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a védelmi ipar végső 
ügyfeleiként mindig teljes körűen 
vegyenek részt a döntéshozatali eljárásban 
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annak biztosítása érdekében, hogy a 
programok eleget tegyenek a KBVP és a 
tagállamok stratégiai szükségleteinek; úgy 
véli, hogy az Európai Védelmi Alap sikere 
azon múlik, hogy képes lesz-e integrálni a 
részt vevő államok védelmi sajátosságait, 
bevethető védelmi eszközöket támogatni és 
garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
együttműködés túl bonyolulttá válását, 
amelynek egyébként a közös uniós 
fegyverzet és katonai felszerelések 
szabványosításán és interoperabilitásán kell 
alapulnia; úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel, és nem 
ellentétes az EU és tagállamai biztonsági és 
védelmi érdekeivel az európai védelmi ipar 
oly módon történő fejlesztése, hogy 
szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy a védelmi 
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úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
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integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait, bevethető védelmi 
eszközöket támogatni és garantálni a 
megfelelő költségvetési forrásokat, 
elkerülve ugyanakkor az ipari készségek 
közötti átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködés túl bonyolulttá válását, 
amelynek egyébként a közös uniós 
fegyverzet és katonai felszerelések 
szabványosításán és interoperabilitásán kell 
alapulnia; úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel, és nem 
ellentétes az EU és tagállamai biztonsági és 
védelmi érdekeivel az európai védelmi ipar 
oly módon történő fejlesztése, hogy 
szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;
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