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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi globális biztonsági környezetben, ahol egyes nemzetek 
visszalépnek a multilateralizmustól, az EU stratégiai autonómiájának szerves részét kell 
képeznie egy független kapacitásnak, amely garantálja saját polgárai biztonságát az 
egyre növekvő számú fenyegetéssel szemben, beleértve a szomszédságában zajló 
fegyveres konfliktusokat, kibertámadásokat és félretájékoztatási kampányokat, továbbá 
aktívan elő kell mozdítania a békét, a stabilitást, az emberi jogokat és a demokráciát a 
szomszédságában és azon túl, valamint az uniós értékeket;

2. hangsúlyozza, hogy a katonai semlegesség több tagállamban fennálló hagyományainak 
tiszteletben tartása mellett alapvető fontosságú az uniós polgárok támogatásának 
biztosítása az uniós védelmi politika politikai törekvéseinek alátámasztása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az uniós polgárok 
háromnegyede támogatja a tagállamok közötti nagyobb mértékű együttműködést a 
biztonság- és védelempolitika terén, így a közös biztonság- és védelempolitikát – ez az 
arány 2004 óta 70 % felett van;

3. megállapítja, hogy az Unió lassan reagált, és politikai, diplomáciai és katonai 
szempontból lassan alkalmazkodott az új válságokhoz és az új nemzetközi 
kontextushoz; úgy véli, hogy az, hogy a védelem területén hiányzik a politikai akarat az 
európai szerződésekben és a tagállamok közötti számos együttműködési forma 
keretében előirányzott erőteljes intézkedések teljes körű végrehajtásához, gyengítette az 
Unió arra való képességét, hogy döntő szerepet játsszon a külső válságokkal 
összefüggésben;

4. fokozott lépések megtételére szólít fel a közös védelempolitika (az EUSZ 42. cikkének 
(2) bekezdése) és végső soron a közös védelem érdekében, miközben megerősíti a 
konfliktusmegelőzési és -rendezési megközelítéseket, többek között a közvetítésre, a 
párbeszédre, a megbékélésre, a békeépítésre és az azonnali válságreagálásra szánt 
pénzügyi, igazgatási és emberi erőforrások növelése révén;

5. felhívja ezért az Európai Tanácsot, hogy legyen erőteljesen elkötelezett az európai 
védelmi unió hosszú távú kialakítása mellett, egyértelmű ütemtervvel; sürgeti továbbá 
az Európai Tanácsot, hogy a KKBP és a KBVP azon területein, ahol azt az Európai 
Unióról szóló szerződés lehetővé teszi, térjen át az egyhangúságról a minősített többségi 
szavazásra, beleértve a polgári KBVP-missziókra vonatkozó határozatokat is; elismeri 
továbbá, hogy egyetlen ország sem képes egyedül kezelni az európai kontinens és 
közvetlen környezete előtt álló biztonsági kihívásokat;

6. üdvözli az EUSZ 42. cikkének (6) bekezdésében és 46. cikkében említett állandó 
strukturált együttműködés (PESCO) megvalósítását, mert az fontos lépést jelent a 
tagállamok szorosabb együttműködése felé a biztonság és a védelem terén; kiemeli, 
hogy a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a belső irányítási szabályokkal 
összhangban bevonják a Bizottságot a PESCO-hoz kapcsolódó projektekbe;
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7. üdvözli a Bizottság megválasztott elnökének, von der Leyen asszonynak a 
„geopolitikai” dimenzió köré szerveződő politikai iránymutatásait, és hangsúlyozza, 
hogy a következő öt évben további határozott lépéseket kell tenni a valódi európai 
védelmi unió felé; üdvözli továbbá az arra irányuló további kötelezettségvállalásokat, 
hogy eleget tegyenek a Parlament régóta hangoztatott azon kérésének, hogy az Unió 
helyezzen nagyobb intézményi hangsúlyt a védelemre, és hogy ennek érdekében 
javaslatot fogalmaztak meg egy e témával foglalkozó főigazgatóság létrehozására;

8. üdvözli, hogy a közelmúltban több tagállam kérte egy uniós biztonsági tanács 
létrehozását a tagállamok védelmi politikáinak koordinálása céljából, különös tekintettel 
a kiberbiztonságra és a terrorizmus elleni küzdelemre, valamint az uniós védelmi 
stratégia közös kidolgozására; úgy véli, hogy részletesebben meg kell határozni 
különösen e fogalom intézményi dimenzióját, és megfelelően értékelni kell annak 
lehetséges hozzáadott értékét;

9. úgy véli, hogy egy, a biztonságról és védelemről szóló uniós fehér könyv alapvető 
stratégiai eszköz lenne az uniós védelempolitika irányításának megerősítéséhez és hogy 
miközben fokozatosan kialakítjuk az európai védelmi uniót, ez biztosítaná a stratégiai, 
hosszú távú tervezést, és lehetővé tenné a védelmi ciklusok fokozatos összehangolását a 
tagállamok között; felhívja a Tanácsot és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy dolgozzanak ki egy ilyen 
eszközt annak érdekében, hogy azt bevonják többek között a többéves pénzügyi keret 
tervezésébe, valamint azzal a további céllal, hogy biztosítsák az összhangot az EU 
globális stratégiája: a biztonságra és védelemre vonatkozó végrehajtási terv, a 
koordinált éves védelmi szemle (CARD) és a PESCO között;

10. hangsúlyozza, hogy az EU fehér könyvének a lehetséges jövőbeli katonai műveletek 
lehetséges forgatókönyveit is le kell írnia, és foglalkoznia kell azzal a kérdéssel, hogy 
hogyan és milyen körülmények között van megfelelő és jogos indok arra, hogy KBVP-
missziókat telepítsenek válsághelyzetek, humanitárius válságok és konfliktusok 
kezelésére;

11. úgy véli, hogy a koordinált éves védelmi szemle eszközét meg kell reformálni annak 
érdekében, hogy az EU aktualizált globális stratégiájával összhangban stratégiaibb 
jellegű gyakorlatot biztosítson; kiemeli, hogy a PESCO-ban gyökerező uniós stratégiai 
autonómia továbbfejlesztéséhez meg kell vitatni az égisze alatt kidolgozás alatt álló 
projektek nagyságrendjét; kiemeli, hogy tisztázni kell a tagállamok és a PESCO által 
indított különböző kezdeményezések közötti kölcsönhatást, különösen az olyan 
projektekkel kapcsolatban, mint az európai intervenciós erő, a keretnemzet, a közös 
bevetési erő vagy az Európai Hadtest, mivel ezek különböző szintű intézményi 
együttműködésre támaszkodnak;

12. hangsúlyozza, hogy az integráció biztonság- és védelempolitika terén történő 
elmélyítésének maga után kell vonnia a parlamenti ellenőrzés révén végzett fokozottabb 
demokratikus ellenőrzést is; ezért ismételten kiemeli, hogy szükség van az Európai 
Parlament által e területen betöltött szerep megerősítésére, nevezetesen egy teljes körű 
megbízatással rendelkező Biztonsági és Védelmi Bizottság létrehozásával, amelyet ki 
kell egészíteni a nemzeti parlamentek képviselői és az európai parlamenti képviselők 
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közötti együttes parlamentközi ülésekkel; felhívja a tagállamok kormányait, hogy 
folytassanak vitát nemzeti parlamentjeikben és hogy vonják be nemzeti parlamentjeiket 
a KBVP területén hozott döntésekbe;

13. emlékeztet az EUSZ 44. cikkére, amely további rugalmassági rendelkezéseket 
tartalmaz, és lehetővé teszi, hogy a válságkezelési feladatok megvalósítását tagállamok 
egy olyan csoportjára bízzák, amely az Unió nevében és a Politikai és Biztonsági 
Bizottság (PBB), valamint az Európai Külügyi Szolgálat politikai felügyelete és 
stratégiai iránymutatása szerint hajtaná végre ezeket a feladatokat;

14. ismételten megerősíti, hogy meg kell szüntetni az uniós harccsoportok telepítése előtt 
álló akadályokat, és úgy véli, hogy a Tanácsban az egyhangúság követelménye aláássa e 
csoportok célját, nevezetesen azt, hogy a világszerte kialakuló válságokra és 
konfliktusokra reagáló katonai gyorsreagálási képességként lépjenek fel; úgy véli, hogy 
ezeket a csoportokat állandó multinacionális egységekké kell átalakítani, és kéri, hogy a 
meglévő európai katonai struktúrákat építsék be az uniós intézményi keretbe;

15. hangsúlyozza, hogy az Európa jövőjéről szóló közelgő konferenciának meg kell 
vizsgálnia az európai védelmi unió jövőjének kérdését, különösen egy olyan európai 
intervenciós erő létrehozásának kérdését, amely kellően hatékony védelmi képességgel 
rendelkezik a békefenntartáshoz, konfliktusmegelőzéshez és a nemzetközi biztonság 
erősítéséhez, összhangban az Egyesült Nemzetek Alapokmányával és az EUSZ 43. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatokkal;

16. figyelmeztet az intézményi szereplők sokféleségére és az uniós védelmi környezetben 
fennálló átfedésekre; felhívja az összes érdekelt felet, hogy vizsgálják meg, hogyan 
lehetne javítani ezt a környezetet annak érdekében, hogy az érthetőbb legyen a polgárok 
számára, intézményi szempontból logikusabb legyen, továbbá koherensebben és 
hatékonyabban működjön;

17. sürgeti a Tanácsot, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének kilátására 
tekintettel fogadjon el sürgős intézkedéseket a harmadik felek PESCO-ban való 
részvételére vonatkozóan;

18. újólag megerősíti az Unió elkötelezettségét a NATO iránt, amely továbbra is közös 
biztonságunk egyik kulcsfontosságú pillére marad; megjegyzi azonban, hogy az EU és 
legközelebbi szövetségesei közötti szoros együttműködés nem akadályozhatja meg az 
európai védelmi unió létrehozását;

19. úgy véli, hogy a versenyképes védelmi ipar kulcsfontosságú Európa számára; 
figyelmeztet arra, hogy az elmúlt években tett erőfeszítések ellenére – például az 
európai védelmi ipari fejlesztési program (EDIDP) és az Európai Védelmi Alap (EDF) 
esetében – továbbra is a különböző nemzeti szabályozások, engedélyezési eljárások és 
exportellenőrzési listák, valamint az információmegosztás hiánya jelentik a valódi és 
hatékony európai védelmi ipar kiépítésének legfőbb akadályát;

20. hangsúlyozza, hogy támogatja egy önálló uniós hírszerzési kapacitás létrehozását, 
amelynek fokoznia kell a közös biztonsági törekvéseket és biztosítania kell a nemzeti 
hírszerzési szolgálatok közötti interoperabilitást; 
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21. gondolkodásra szólít fel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Védelmi Ügynökségnek 
milyen szerepet kell játszania a közös uniós védelempolitika fokozatos kialakításában;

22. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az Európai Védelmi Ügynökséget (EDA) a 
szükséges erőforrások és politikai támogatás biztosításával, melyek segítségével vezető 
és koordinációs szerepet tölthet be az EU KBVP-jében, ideérteve a kapacitásfejlesztést, 
a kutatást és a beszerzéseket is; ismételten kifejezi, hogy ezt azzal lehetne a legjobban 
elérni, ha az ügynökség személyzeti és működési költségeit az uniós költségvetésből 
finanszíroznák;

23. megjegyzi, hogy a kölcsönös segítségnyújtási klauzula (az EUSZ 42. cikkének (7) 
bekezdése) a tagállamok (és nem maga az EU) kötelezettségeire összpontosít, míg a 
szolidaritási klauzula (az EUMSZ 222. cikke) előírja, hogy az Uniónak és tagállamainak 
közösen kell eljárniuk, de mindkét záradék kötelező erejű kötelezettségvállalásokat ír 
elő a tagállamok között, és mindkét záradék rendelkezik arról, hogy milyen okok 
alapján lehet kérésre „minden rendelkezésre álló eszközt” igénybe venni; ezért úgy véli, 
hogy teljes mértékben indokolt a két záradék aktiválásának, végrehajtásának és 
egymással való kapcsolatának további tisztázása, különösen abban az esetben, ha a 
fenyegetési forrás nem egyértelmű;

24. megismétli, hogy az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése kölcsönös segítségnyújtási 
záradékot állapít meg a kollektív biztonság területén; hangsúlyozza, hogy az EUSZ 42. 
cikkének (7) bekezdése, amelyet eddig csak egyszer alkalmaztak, katalizátorként 
szolgálhat az EU biztonság- és védelempolitikájának továbbfejlesztéséhez, és 
valamennyi tagállam részéről határozottabb kötelezettségvállalásokhoz vezethet; 
sajnálatosnak tartja, hogy sem a cikk aktiválásának feltételeit, sem pedig a kért 
segítségnyújtás módját soha nem határozták meg egyértelműen; kéri a kölcsönös 
segítségnyújtási záradék végrehajtásának elemzését, valamint a záradék jövőbeli 
végrehajtására vonatkozó további iránymutatások kidolgozását;

25. hangsúlyozza, hogy a szolidaritási klauzula (az EUMSZ 222. cikke) arra is lehetőséget 
biztosít az Unió és a tagállamok számára, hogy segítséget nyújtsanak egy terrortámadás 
által sújtott, illetve természeti vagy ember okozta katasztrófa áldozatává vált 
tagállamnak; emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 2013. évi kiberbiztonsági 
stratégiája kimondja, hogy „egy különösen súlyos kiberbiztonsági esemény vagy 
támadás elegendő alapot jelenthet ahhoz, hogy egy tagállam hivatkozzon az EU 
szolidaritási klauzulájára”, azaz az EUMSZ 222. cikkére; emlékeztet továbbá arra, hogy 
a szolidaritási klauzula Unió által történő végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló, 2014. június 24-i 2014/415/EU tanácsi határozat1 kimondja, hogy a 
szolidaritási klauzula felszólítja az Uniót, hogy mozgósítson minden rendelkezésére álló 
eszközt, beleértve a KBVP keretében kialakított struktúrákat is; felhívja a tagállamokat, 
hogy a jövőben vegyék fontolóra a szolidaritási klauzula alkalmazását.

1 HL L 192., 2014.7.1., 53. o.
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