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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – éves jelentés
(2019/2135(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ),

– tekintettel az Európai Tanács 2013. december 20-i, 2015. június 26-i, 2016. december 
15-i, 2017. június 22-i, 2018. június 28-i, 2018. december 14-i és 2019. június 20-i 
következtetéseire,

– tekintettel a közös biztonság- és védelempolitikáról szóló 2013. november 25-i, 2014. 
november 18-i, 2015. május 18-i, 2016. június 27-i, 2016. november 14-i, 2017. május 
18-i, 2017. július 17-i, 2018. június 25-i és 2019. június 17-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
(alelnök/főképviselő) által 2016. június 28-án ismertetett „Közös jövőkép, közös 
fellépés: Erősebb Európa – Globális stratégia az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikájára vonatkozóan” című dokumentumra,

– tekintettel az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és a NATO főtitkára által tett 
2016. július 8-i és 2018. július 10-i együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel az Európai Unió Tanácsa és az Észak-atlanti Tanács által 2016. december 6-
án elfogadott, 42 javaslatból álló csomagra és az annak végrehajtásáról szóló, 2017. 
június 14-i és 2017. december 5-i eredményjelentésekre, valamint a mindkét Tanács 
által 2017. december 5-én elfogadott, 32 javaslatból álló új csomagra,

– tekintettel a „Vitaanyag az európai védelem jövőjéről” című, 2017. június 7-i bizottsági 
közleményre,

– tekintettel az EU katonai struktúráival kapcsolatos jelenlegi helyzetről és a kilátásokról 
szóló, 2013. szeptember 12-i állásfoglalására1,

– tekintettel az európai űrstratégiáról szóló, 2017. szeptember 12-i állásfoglalására2,

– tekintettel az európai védelmi unióról szóló, 2016. november 22-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A közös biztonság- és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi 
vonatkozásairól: a Lisszaboni Szerződés kínálta lehetőségek” című, 2017. március 16-i 
állásfoglalására4,

1 HL C 93., 2016.3.9., 144. o.
2 HL C 337., 2018.9.20., 11. o.
3 HL C 224., 2018.6.27., 18. o.
4 HL C 263., 2018.7.25., 125. o.
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– tekintettel a 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre 
vonatkozó felhatalmazásról szóló, 2017. július 5-i állásfoglalására5,

– tekintettel a katonai mobilitásról szóló, 2018. december 11-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét 
támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló, (EU) 
2018/1092 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2018. július 18.)7,

– tekintettel az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalására8,

– tekintettel a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló, 
2016. november 23-i (a Tanács közös kül- és biztonságpolitikáról szóló, az Európai 
Parlament számára készített éves jelentése alapján készült) állásfoglalására9, a közös 
biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről szóló, 2017. 
december 13-i állásfoglalására10, valamint a közös biztonság- és védelempolitika 
végrehajtásáról szóló éves jelentésről szóló, 2018. december 12-i állásfoglalására11,

– tekintettel az alelnök/főképviselő által 2016. november 14-én ismertetett, „A 
biztonságra és védelemre vonatkozó végrehajtási terv” című dokumentumra,

– tekintettel az EU–NATO kapcsolatokról szóló, 2018. június 13-i állásfoglalására12,

– tekintettel az európai védelmi cselekvési tervről szóló, 2016. november 30-i bizottsági 
közleményre (COM(2016)0950),

– tekintettel a Bizottság által 2017. június 7-én az „Európa, amely védelmet nyújt: a 
Bizottság vitát kezdeményez a biztonsági és védelmi unió felé való elmozdulásról” 
című sajtóközleményben ismertetett új védelmi csomagra,

– tekintettel a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló, 2016. december 14-i 
állásfoglalására13, a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves 
jelentésről szóló, 2017. december 13-i állásfoglalására14, valamint a közös kül- és 
biztonságpolitika végrehajtásáról szóló, 2018. december 12-i állásfoglalására15,

– tekintettel az EU katonai mobilitással kapcsolatos, 2018. március 28-án nyilvánosságra 
hozott cselekvési tervére,

– tekintettel a Tanács által 2018. szeptember 18-án elfogadott, „Az ENSZ és az EU 

5 HL C 334., 2018.9.19., 253. o.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0498.
7 HL L 200., 2018.8.7., 30–43. o.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0430.
9 HL C 224., 2018.6.27., 50. o.
10 HL C 369., 2018.10.11., 36. o.
11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0514.
12 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0257.
13 HL C 238., 2018.7.6., 89. o.
14 HL C 369., 2018.10.11., 47. o.
15 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0513.
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közötti békefenntartási és válságkezelési stratégiai partnerség megerősítése: Prioritások 
2019–2021-re” című következtetésekre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

Tartósan bizonytalan és kiszámíthatatlan biztonsági környezet

1. megállapítja, hogy tartósan romlik az EU stratégiai környezete, és hogy a szervezet egy 
sor olyan kihívással néz szembe, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással vannak a 
tagállamok és az uniós polgárok biztonságára: az európai kontinens keleti és déli 
határain zajló fegyveres konfliktusok, a dzsihádista terrorizmus, a kibertámadások, az 
ellenőrizetlen migráció, a természeti erőforrásokat fenyegető veszélyek erősödése, az 
éghajlatváltozás stb.;

2. úgy véli, hogy az EU határain és a közeli szomszédságában (Észak-Afrika, Közel-Kelet, 
Ukrajna, Kaukázus, Balkán stb.) kialakult instabilitás és kiszámíthatatlanság közvetlen 
fenyegetést jelent a kontinens biztonságára nézve; hangsúlyozza a belső és a külső 
biztonság közötti elválaszthatatlan kapcsolatot;

3. megjegyzi, hogy a globális szereplők (az Egyesült Államok, Kína, Oroszország), 
valamint egyre több regionális szereplő is (Törökország, Irán, Szaúd-Arábia...) az 
egyoldalú diplomáciai fellépést és a katonai képességek növelését ötvöző hatalmi 
logikát követ;

4. sajnálatosnak tartja, hogy ebben az összefüggésben ezek a szereplők szándékosan 
kijátsszák vagy próbálják megsemmisíteni a békefenntartáshoz elengedhetetlen 
multilaterális mechanizmusokat;

5. 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 a védelem területén a beruházások elégtelensége, a 
kapacitások tekintetében fennálló különbségek és az interoperabilitás hiánya, valamint 
főként az európai szerződésekben és a tagállamok közötti számos együttműködési 
forma keretében előirányzott erőteljes intézkedések végrehajtásához szükséges politikai 
akarat hiánya gyengítette az Unió arra való képességét, hogy döntő szerepet játsszon a 
külső válságokkal összefüggésben; elismeri továbbá, hogy egyetlen ország sem képes 
egyedül kezelni az európai kontinens és közvetlen környezete előtt álló biztonsági 
kihívásokat;

6. üdvözli, hogy az európai országok és intézmények e kedvezőtlen és ingatag helyzetben, 
ha későn is, de végül ráébredtek, hogy azonosak a biztonsági érdekeik, és egyre 
határozottabb politikai szándékot tanúsítanak a közös cselekvésre a saját biztonságuk 
érdekében, és egyre több önálló cselekvési eszközzel rendelkeznek;

7. meg van győződve arról, hogy az EU biztonsági kihívásaira adott válaszok elsősorban a 
stratégiai autonómia megerősítésén alapulnak;

Az európai stratégiai autonómia megerősítésének szükségessége
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8. megjegyzi, hogy az európai stratégiai autonómiára való törekvést először 2016 
júniusában ismerte el a 28 állam- és kormányfő a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője által 2016. június 28-án ismertetett „Az EU kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája” című dokumentumban;

9. úgy véli, hogy az európai stratégiai autonómia elve azon nyugszik, hogy – amennyiben 
a körülmények úgy kívánják – az Unió az érdekei és értékei védelme céljából képes 
megerősíteni mérlegelési, döntési és cselekvési szabadságát;

10. ezért úgy véli, hogy az európai stratégiai autonómia elsősorban azon alapul, hogy az 
Unió képes legyen a válsághelyzetek önálló értékelésére és az önálló döntéshozatalra, az 
ehhez nélkülözhetetlen döntéshozatali eljárással, értékelési eszközökkel, valamint 
elemzési és cselekvési szabadsággal; úgy véli továbbá, hogy az európai stratégiai 
autonómia alapja az Unió azon képessége, hogy egyedül cselekedjen, amikor érdekei 
forognak kockán (az európai partnerei által prioritásnak nem tekintett műveleti 
területek) vagy a meglévő együttműködések keretein belül; végül úgy véli, hogy az 
európai stratégiai autonómia az ENSZ-ben vállalt kötelezettségeket tiszteletben tartó 
multilaterális keretbe illeszkedik, és kiegészíti azokat a szövetségeket (NATO) és 
partnerségeket, amelyekben a legtöbb tagállam is részt vesz; határozottan hangsúlyozza, 
hogy a stratégiai autonómia nem azt jelenti, hogy az Uniónak rendszeresen, mindenhol 
és minden időben egyedül kellene fellépnie;

11. úgy véli, hogy az európai stratégiai autonómia megerősítése a technológiai, kapacitási, 
ipari és operatív területeken folytatandó európai védelmi együttműködések 
megvalósításától függ; úgy véli, hogy csak pragmatikus kezdeményezéseken alapuló 
konkrét és rugalmas együttműködések révén lehet fokozatosan felülkerekedni a 
nehézségeken, megteremteni a valódi közös stratégiai kultúrát, és kialakítani a 
kontinens biztonságának és védelmének fő kérdéseire adott közös válaszokat;

12. hangsúlyozza, hogy stratégiai autonómiát csak akkor lehet ténylegesen elérni, ha a 
tagállamok szolidaritást tanúsítanak, ami különösen abban mutatkozik meg, hogy az 
európai eszközök beszerzését kell előnyben részesíteni, amennyiben ilyen eszközök 
rendelkezésre állnak és versenyképesek;

13. úgy véli, hogy az európai stratégiai autonómia elve legitim és szükséges törekvés, 
amelyet továbbra is az európai védelmi politika prioritásának kell tekinteni; 
hangsúlyozza, hogy ennek konkrét és operatív végrehajtása az európaiak közös 
felelőssége;

Tényleges előrelépés az európai stratégiai autonómia megerősítése érdekében

14. fenntartja, hogy az európai stratégiai autonómiának ki kell terjednie az ipari, kapacitási 
(közös programok, a védelmi technológiákra irányuló beruházások) és operatív 
területekre is (a műveletek finanszírozása, a partnerek kapacitásépítése, a missziók 
tervezésére és irányítására vonatkozó képesség);

A KBVP missziói és műveletei

15. úgy véli, hogy Európa védelme nagyrészt azon alapul, hogy az Unió képes-e hiteles 
módon katonai beavatkozásokat végrehajtani külső műveleti területeken;



PR\1191038HU.docx 7/15 PE641.445v02-00

HU

16. megjegyzi, hogy az Unió jelenleg három kontinensen van jelen, ahol 16 polgári vagy 
katonai misszió van folyamatban (tíz polgári és hat katonai, köztük három végrehajtási 
és három nem végrehajtási jellegű misszió); elismeri a missziók hozzájárulását a 
nemzetközi békéhez, biztonsághoz és stabilitáshoz; hangsúlyozza, hogy a missziók 
végrehajtását a Lisszaboni Szerződésben szereplő és az elmúlt években a hatékonyság 
fokozása érdekében létrehozott eszközök átalakításának kell kísérnie;

17. ösztönzi a tagállamokat és az európai struktúrákat, hogy elsőbbséget élvező és magas 
szintű elkötelezettséget tartsanak fenn Afrikában; ezért üdvözli a Tanács 2018. júliusi 
határozatát, amely két évre meghosszabbítja az EUTM RCA katonai kiképző misszió 
megbízatását, valamint üdvözli a Tanács azon szándékát, hogy a katonai komponens 
kiegészítéseként polgári missziót indítson; megjegyzi, hogy ezek a közelmúltbeli 
fejlemények a tagállamok ismételt kötelezettségvállalásának pozitív jelei;

18. kiemeli, hogy az EU globális szerepet vállalt a Száhel-övezetben és Afrika szarva 
térségében hat polgári (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Szomália) és katonai 
misszió (EUTM Mali, EUTM Szomália, ATALANTA) révén; üdvözli és ösztönzi a 
Száhel-övezetben folytatott polgári missziók működésének regionalizálására irányuló 
erőfeszítéseket azon biztonsági kihívásokkal szemben, amelyek túlmutatnak azon 
államok határain, ahol az európai missziók működnek;

19. aggasztónak tartja a Burkina Fasó-i helyzet romlását; megfontolandónak tartja, hogy 
nem lenne-e célszerű polgári és/vagy katonai missziót küldeni az országba a biztonsági 
ágazat irányításának megerősítése, az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása, 
valamint a lakosság által a biztonsági erőkbe vetett bizalom helyreállítása érdekében;

20. kéri a Tanács és a tagállamok által 2018 novemberében elfogadott, a polgári missziókról 
szóló megállapodás gyors végrehajtását a polgári KBVP-kapacitásainak megerősítése 
céljából a missziók rugalmasabbá és működőképesebbé tétele érdekében, biztosítva 
ezáltal az uniós fellépés hatékonyságát és hitelességét;

21. megjegyzi azonban, hogy a KBVP-missziók és -műveletek hatékonyságát gyakran 
akadályozza az, hogy a tagállamok és az uniós intézmények az emberi erőforrások és a 
megbízatás tekintetében egyaránt egyre inkább vonakodnak megerősíteni ezeket a 
missziókat; megállapítja, hogy a KBVP katonai műveletei egyre inkább a fegyveres 
erők kiképzésére irányulnak (EUTM), és nem bírnak végrehajtási jelleggel;

22. aggodalommal állapítja meg, hogy a legutóbbi polgári és katonai KBVP-műveletek 
hatékonysága tartós strukturális hiányosságokba ütközik;

23. sajnálatosnak tartja a döntéshozatali és végrehajtási folyamatok hosszadalmasságát; 
emlékeztet arra, hogy a közelmúltban nagyon kevés katonai művelet kapott végrehajtási 
jellegű megbízatást a kötelezettségvállalási döntéshozatal gyorsasága tekintetében 
tapasztalható különbségek miatt, és ezzel összefüggésben kéri a KBVP struktúráinak és 
eljárásainak kiigazítását a missziók gyorsabb, rugalmasabb és koherensebb módon 
történő telepítése érdekében; tudomásul veszi egy új válságkezelési eszköz 
alkalmazását, az EUSZ 28. cikke szerinti miniküldetések indítását a válságok gyorsabb 
és rugalmasabb kezelése érdekében;

24. hangsúlyozza, hogy az adminisztratív és költségvetési eljárások rugalmatlansága 
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nagyon megnehezíti a helyszínen dolgozó személyzet munkáját;

25. hangsúlyozza, hogy a hatékonyság javítása érdekében rendszeresen értékelni kell a 
missziókat és műveleteket; felhívja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy olyan 
mandátumokat és költségvetéseket határozzanak meg, amelyek megfelelnek a 
műveleteknek, és dolgozzanak ki kivonulási stratégiát is; e tekintetben rendszeresebb 
konzultációkat szorgalmaz az illetékes parlamenti bizottságokkal, és felszólítja ez 
utóbbiakat, hogy küldetéseiket és küldöttségeiket összpontosítsák a KBVP-missziók és -
műveletek működési területeire;

26. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy közös kiképzéseket és gyakorlatokat 
szervezzenek az európai fegyveres erők számára, előmozdítva ezzel az interoperabilitást 
annak érdekében, hogy a lehető legjobban elő lehessen készíteni a missziókat, és 
szembe lehessen nézni a hagyományos és nem hagyományos fenyegetések széles 
spektrumával;

27. hangsúlyozza a fegyveres erők felszereltségének visszatérő hiányosságait, ami gátolja a 
kiképzési missziók sikerességét; felhívja a figyelmet arra, hogy nehézségekbe ütközik a 
megfelelő eszközök észszerű időn belüli beszerzése (nehézkes közbeszerzési eljárások); 
úgy véli, hogy hosszú távon rendkívül nehéz pozitív eredményeket elérni a harmadik 
országok hadseregei számára nyújtott képzés és tanácsadás terén anélkül, hogy képesek 
lennénk ezeket az erőfeszítéseket hasznos és összehangolt eszközprogramokkal 
kiegészíteni; üdvözli a „Kapacitásépítés a biztonság és a fejlesztés támogatása 
érdekében” kezdeményezést, amelynek eredményeképpen 2017-ben felülvizsgálták a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközt (IcSP+), lehetővé téve a harmadik 
országok fegyveres erői számára biztosított képzések és halált nem okozó felszerelések 
finanszírozását; megjegyzi, hogy eddig három projektet fogadtak el Maliban, a Közép-
afrikai Köztársaságban és Burkina Fasóban; hangsúlyozza, hogy a helyi lakosság 
részéről erőteljes az igény a kiképzés terén nyújtott támogatás és az eszközök 
biztosítása iránt;

28. sajnálatosnak tartja a katonai missziók indításakor felmerülő haderő-generálási 
problémákat; hangsúlyozza, hogy az EUTM Szomália nehezen tudja összegyűjteni a 
szükséges erőket; megjegyzi, hogy a legutóbbi, 2019. június 4-i általános haderő-
generálási konferencián a rendelkezésre álló személyzet hiánya miatt felmerült a 
misszió esetleges kudarca; megjegyzi, hogy az EU folyamatban lévő katonai műveletei 
átlagosan csak mintegy tíz tagállamot érintenek; hangsúlyozza, hogy a helyszíni 
személyzet szakértelme, professzionalizmusa és elkötelezettsége a misszió sikerének 
kulcsfontosságú elemei; felhívja a tagállamokat, hogy határozottabban kötelezzék el 
magukat a missziókra küldött személyzet szakmai színvonalát illetően, valamint felkéri 
az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy növeljék a kiküldetésekhez rendelt álláshelyek 
betöltöttségi arányát;

29. megfontolandónak tartja, hogy célszerű-e fenntartani bizonyos missziókat; úgy véli, 
hogy az EU-nak a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező missziókra kell 
összpontosítania erőfeszítéseit;

30. tudomásul veszi a 2019. szeptember 26-i határozatot, amellyel hat hónappal, 2020. 
március 31-ig meghosszabbították az Európai Unió Földközi-tengeren folytatott katonai 
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műveletét (EUNAVFOR MED Sophia művelet); rendkívül sajnálatosnak tartja a 
haditengerészeti jelenlét ideiglenes felfüggesztését; hangsúlyozza, hogy sürgősen 
megállapodásra kell jutni a tagállamok között, és felszólít a haditengerészeti egységek 
újbóli alkalmazására és a megbízatás teljes körű végrehajtására;

31. úgy véli, hogy a KBVP-missziók és -műveletek finanszírozásának kérdése alapvető 
fontosságú e politika fenntarthatósága szempontjából; kiemeli az Athéné mechanizmus 
felülvizsgálatának fontosságát, hogy az lefedje a katonai KBVP-műveletek és -missziók 
teljes költségét; támogatja ezzel összefüggésben az alelnök/főképviselő azon – a 
Bizottság által támogatott – javaslatát, hogy hozzanak létre egy Európai Békekeretet, 
amely részben finanszírozná az EU védelmi tevékenységeihez fűződő költségeket, 
például a KBVP katonai műveleteinek közös költségeit és a partnerek katonai 
kapacitásainak megerősítéséhez kapcsolódó költségeket; reméli, hogy a tagállamok 
gyorsan megállapodásra jutnak majd ezen eszköz létrehozása érdekében; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az EU költségvetési szabályai rugalmasabbá váljanak, hogy 
ezáltal az Unió jobban tudjon reagálni a válságokra, és végre tudja hajtani a Lisszaboni 
Szerződés rendelkezéseit; felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fontolják meg 
egy olyan rugalmas mechanizmus kialakítását, amely segítséget nyújt a KBVP-
missziókban részt venni kívánó tagállamoknak a költségek viselésében, ezáltal 
megkönnyítve a misszió indítására vagy megerősítésére vonatkozó döntésük 
meghozatalát; megjegyzi, hogy ez az eszköz teljes mértékben összhangban állna az EU 
stratégiai autonómiájára vonatkozó célkitűzésekkel az operatív területen;

32. támogatja a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (MPCC) létrehozását a 
végrehajtási jellegű missziók számára, ami lehetővé tenné a KBVP valamennyi katonai 
műveletének lebonyolítását; szorgalmazza a Katonai Tervezési és Végrehajtási 
Szolgálat és a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat közötti együttműködés 
megerősítését; felveti azt a problémát, hogy a Katonai Tervezési és Végrehajtási 
Szolgálat teljes hatékonyságának eléréséhez megfelelő személyzetet és eszközöket kell 
annak rendelkezésére bocsátani; felhívja az EKSZ-t, hogy a Katonai Tervezési és 
Végrehajtási Szolgálatot, amely jelenleg egy virtuális, egyszerre több feladatkört ellátó 
álláshelyekkel működő szervezet, alakítsa át egy szilárd, polgári-katonai tervezési és 
operatív irányítási egységgé;

33. megállapítja az uniós harccsoportok kudarcát, amelyeket 2007-es létrehozásuk óta eddig 
még soha nem vetettek be, különösen a tagállamok konstruktív hozzáállásának hiánya, 
illetve végrehajtásuk és finanszírozásuk összetettsége miatt, ami ellentétes a gyorsaság 
és a hatékonyság kezdeti célkitűzésével;

34. emlékeztet, hogy a kölcsönös segítségnyújtási klauzula (az EUSZ 42. cikk (7) 
bekezdés), amelyre egyszer hivatkoztak, a terrorizmus elleni közös küzdelem terén a 
tagállamok közötti szolidaritásra utal; megjegyzi azonban, hogy sem a cikk 
aktiválásának feltételeit, sem pedig a segítségnyújtás módját soha nem határozták meg 
egyértelműen; kéri, hogy tegyék operatívabbá ezen eszköz alkalmazását;

35. meggyőződése, hogy a KBVP-missziók és -műveletek végrehajtását rugalmas 
eszközöknek kell kísérniük annak érdekében, hogy az EU és tagállamai könnyebben el 
tudják kötelezni magukat az európai stratégiai autonómia biztosítása mellett az európai 
kontinens stabilitása érdekében; ennek kapcsán hangsúlyozza a moduláris, többcélú és 
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valóban működőképes irányítási struktúrák, például az Európai Hadtest, az Eurocorps 
hatékonyságát; megjegyzi, hogy sikeresen bővült és diverzifikálódott ennek a törzsnek a 
tevékenysége: 2015 és 2018 között az Európai Hadtestet négy alkalommal vetették be 
az EU mali és közép-afrikai köztársasági (EUTM Mali és EUTM RCA) kiképzési 
missziói keretében; felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy kövessék e rugalmas 
és operatív együttműködés példáját, amely már bizonyította hasznosságát és 
hatékonyságát;

36. elvárja, hogy az EU hatékonyan használja fel a KBVP valamennyi meglévő politikai 
eszközét a diplomácia, az együttműködés, a fejlesztés, a konfliktuskezelés és a 
békefenntartás területén; emlékeztet, hogy a KBVP katonai és polgári eszközei 
semmilyen körülmények között nem jelenthetik az egyetlen megoldást a biztonsági 
kérdésekre, és hogy mindig „globális megközelítést” kell alkalmazni; úgy véli, hogy 
kizárólag ezen eszközök „globális megközelítés” alapján történő felhasználása biztosítja 
a szükséges rugalmasságot a legambiciózusabb biztonsági célkitűzések hatékony 
eléréséhez;

Kapacitások és ipar

37. hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai autonómia megerősítése mindenképpen a 
tagállamok védelmi kapacitásai és költségvetése növelésének, valamint az európai 
védelmi technológiai és ipari bázis megerősítésének függvénye;

38. üdvözli a fegyveres erőkre szánt védelmi költségvetések trendjének megfordulását; úgy 
véli, hogy uniós szinten támogatni és ösztönözni kell azt;

39. üdvözli az európai intézmények és a tagállamok által az „EU globális stratégiájának” 
közzétételét követően a közelmúltban annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy a 
közös biztonság- és védelempolitika korábban csak virtuális eszközeit életre keltsék, és 
maradéktalanul végrehajtsák a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseit; hangsúlyozza, 
hogy ezeket az ígéretes törekvéseket most meg kell erősíteni, és konkrét intézkedéseket 
kell hozni annak érdekében, hogy azok hatékonyan hozzájáruljanak az európai 
kontinens biztonságához;

40. elégedetten veszi tudomásul az Európai Bizottság arra irányuló 2018. május 2-i 
javaslatát, hogy a következő többéves pénzügyi keretben az iparpolitika fejezetben 
hozzanak létre egy védelemre szánt 13 milliárd eurós költségvetési sort; megjegyzi, 
hogy a javaslattal, amely a Bizottság korábban példa nélküli elkötelezettségét tükrözi, a 
tagállamoknak egyhangúlag egyet kell érteniük a következő többéves pénzügyi 
keretben;

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a tagállamok közötti együttműködés ösztönzését és 
az európai védelmi ipar támogatását; megjegyzi, hogy ez az első olyan kezdeményezés, 
amelynek esetében közösségi forrásokat védelmi projektek közvetlen támogatására 
használnak; elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az európai védelem terén mind 
politikai, mind ipari szempontból; megjegyzi, hogy az Európai Védelmi Alap olyan 
strukturális projekteket finanszírozhatna, mint a jövő európai repülőgépe, a jövőbeli 
európai tank vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
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forradalmi technológiák dominanciájára összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a Bizottság 2019 márciusában elfogadta az első 
európai védelmi ipari fejlesztési programot, valamint hogy kilenc pályázati felhívást tett 
közzé 2019-re vonatkozóan, többek között az Eurodrónnal kapcsolatosat, amely 
kulcsfontosságú Európa stratégiai autonómiája szempontjából; hangsúlyozza, hogy 
2020-ban tizenkét további pályázati felhívás következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a tagállamok által ma hozott beszerzési döntések és az 
EVA keretében folyó ipari és technológiai együttműködési lehetőségek közötti 
kapcsolatot;

42. üdvözli egy állandó strukturált együttműködés tényleges kialakítását, mert az fontos 
lépést jelent a tagállamok szorosabb együttműködése felé a biztonság és a védelem 
terén; hangsúlyozza, hogy ez a rendelkezés, amelyet a 2009. évi Lisszaboni Szerződés 
vezetett be (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 46. cikke), jogilag kötelező 
erejű, és ambiciózus kötelezettségvállalásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az állandó strukturált együttműködés szerepét az 
európai kereslet strukturálásában; megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari fejlesztési 
programban (EDIDP) támogatható projektek jelentős része állandó strukturált 
együttműködés keretében került kidolgozásra, és így magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó strukturált együttműködés keretében megvalósuló 
projektek és az EVA közötti teljes koherenciát;

43. rámutat az állandó strukturált együttműködés, illetve a 2017-ben megkezdett koordinált 
éves védelmi szemle (CARD) és az EVA közötti szoros kapcsolatra az európai államok 
védelmi képességeinek erősítése terén; hangsúlyozza, hogy az új projekteknek a 
kapacitásfejlesztési terv részét kell képezniük, ami lehetővé fogja tenni a tagállamok 
közötti együttműködés erősítését a kapacitáshiányok megszüntetése érdekében, az 
Európai Védelmi Ügynökség keretén belül; úgy véli, hogy a koordinált éves védelmi 
szemlének hatékonyan hozzá kell járulnia a nemzeti fegyveres erők beruházásainak és 
kapacitásainak harmonizálásához, ezáltal garantálva az EU stratégiai és operatív 
autonómiáját, valamint lehetővé téve a tagállamok számára, hogy hatékonyabban 
ruházzanak be a védelembe;

44. tudomásul veszi a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd EUR-t juttatna katonai mobilitási projekteknek;

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú megkezdése és egy 13 projektből álló harmadik 
hullám elindítása kapcsán, hiszen jelenleg még egy projekt sem indult el; megjegyzi, 
hogy 2019-ben csak négy projekt éri el kezdeti működési kapacitását; rámutat néhány 
projekt ambíciójának és nagyságrendjének korlátozottságára, ami nem teszi lehetővé a 
legalapvetőbb kapacitáshiányok orvoslását sem, különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a részt 
vevő tagállamok magas szintű ambícióit; úgy véli, hogy harmadik országok részvételét 
nagyon szigorú feltételekhez, valamint megalapozott és tényleges viszonossághoz kell 
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kötni; felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a működőképességre helyezik a hangsúlyt, közvetlenül 
reagálva az európai fegyveres erők operatív fellépésre vonatkozó igényeire, erősítve 
ezzel az európai védelmi technológiai és ipari bázist (EDTIB), amely a stratégiai 
autonómia elérésének elengedhetetlen része;

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi Alap egyelőre még virtuális jellegét; 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; 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 mindig teljes körűen vegyenek részt a döntéshozatali eljárásban, 
elkerülve ezáltal a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 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 és garantálni a megfelelő költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti átfedéseket, a nemzeti védelmi beruházások 
csökkenését és az együttműködési programok lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben összhangban áll a stratégiai autonómiára irányuló 
európai törekvéssel az európai védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, hogy 
szabályozzák a harmadik felek által ellenőrzött szervezetek hozzáférését az alap által 
finanszírozott projektekhez;

47. elvárja, hogy a harmadik felek állandó strukturált együttműködés keretében folytatott 
projektekben való részvételére vonatkozó döntések semmilyen körülmények között ne 
sértsék az EFA-ról és az EDIDP-ről szóló tárgyalásokon megállapított feltételeket, 
tekintettel e programok finanszírozásának tisztán európai jellegére;

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai dimenzióját Európa számára, és hangsúlyozza, hogy 
az európai stratégiai autonómia biztosítására alkalmas polgári és katonai technológiák 
kifejlesztése terén előrelépést kell elérni; üdvözli az űrprogramra vonatkozó 16 milliárd 
eurós bizottsági javaslat előterjesztését, amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az Európai 
Unió műholdalapú szolgáltatásai (Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért haladást; 
hangsúlyozza, hogy döntéshozatali és műveleti autonómiája érdekében az EU-nak a 
műholdas képalkotás, az információgyűjtés, a kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes mértékben működőképessé kell válniuk a KBVP-
missziók és a nagy felbontású műholdas képekkel végzett műveletek támogatása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az Európai Fejlesztési Alapon keresztül olyan űripari 
projekteket kell finanszírozni, ahol az EU valódi hozzáadott értékkel rendelkezhet;

49. meggyőződése, hogy az Uniónak alapvető érdeke egy olyan biztonságos és nyílt tengeri 
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környezet megteremtése, amely lehetővé teszi az áruk és személyek szabad áthaladását; 
megjegyzi, hogy a stratégiai eszközök, a kritikus infrastruktúrák és kapacitások 
legnagyobb része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az európai biztonság 
szempontjából rendkívül fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az együttműködés 
megerősítésére; megerősíti az EU-nak a globális tengeri védelem biztosítása terén 
betöltött szerepét, és hangsúlyozza a releváns katonai és civil képességek felépítésének 
fontosságát; üdvözli e tekintetben az Európai Unió tengerhajózási biztonsági 
stratégiájához kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 2018 júniusi elfogadását;

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel néznek 
szembe a kibertámadások, valamint a kiberbűnözés és terrorizmus formájában; úgy véli, 
hogy a kibertámadások jellegüknél fogva olyan fenyegetést jelentenek, amely uniós 
szintű választ tesz szükségessé; bátorítja a tagállamokat, hogy egy másik tagállamot ért 
kibertámadás esetén nyújtsanak kölcsönösen segítséget egymásnak;

51. üdvözli az erőfeszítéseket az EU hibrid fenyegetések kezelésére vonatkozó 
képességének megerősítésére, amelyek kétértelmű magatartások, közvetlen és közvetett 
nyomásgyakorlás, valamint katonai és nem katonai képességek együttes alkalmazásának 
kombinációját jelentik, és az EU belső és külső biztonsági kihívásai közötti 
kontinuumba illeszkednek; tudomásul veszi a kölcsönös segítségnyújtási záradék 
alkalmazása lehetőségének felvetését hibrid fenyegetések esetén annak érdekében, hogy 
az EU hatékony közös választ tudjon adni;

52. elismeri, hogy az európai védelem területén egyre jelentősebb szerepet tölt be a 
mesterséges intelligencia; felhívja a figyelmet számos mesterséges intelligencián 
alapuló katonai alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a működési környezet kezelését 
és stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosításához a kapacitások és a műveletek terén elengedhetetlen a 
mesterséges intelligencia fejlesztése a védelem területén; felhívja az EU-t, hogy a 
meglévő eszközökkel (Európai Védelmi Alap, Európai Innovációs Tanács, jövőbeli 
Horizont Európa, Digitális Európa program) támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

53. elismeri, hogy a kapacitások területén való együttműködés még túl korai szakaszban 
van ahhoz, hogy az Unió és tagállamai hasznot tudnának húzni az intenzív és mély 
együttműködés konkrét eredményeiből; meggyőződése, hogy az európai célkitűzések 
operatív végrehajtása hosszú távú folyamat, és a tagállamok folyamatos politikai 
akaratán alapul; hangsúlyozza, hogy rugalmas és moduláris eszközök révén flexibilis 
együttműködésre van szükség, amely elősegíti a stratégiai kultúrák közelítését és a 
kapacitásokkal rendelkező önkéntes partnerek közötti interoperabilitást; ösztönzi a 
spontán együttműködéseket és az olyan kölcsönös mechanizmusokat, mint az EATC 
(Európai Légiszállítási Parancsnokság), amely hatékonynak bizonyult, és támogatja 
annak kiterjesztését más területekre (helikopterek, orvosi támogatás);

Védelmi együttműködés és KBVP-partnerségek 

54. hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai autonómia azon múlik, hogy az európaiak 
önállóan vagy intézményi együttműködés (NATO, ENSZ) révén képesek legyenek 
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érdekeik megvédésére;

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai autonómiának az EU értékeit osztó országokkal és 
szervezetekkel való tartós együttműködésen és stratégiai partnerségeken kell alapulnia; 
üdvözli a KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós missziókhoz és műveletekhez;

56. úgy véli, hogy a brexitet követően az EU-nak stabil, szoros és privilegizált 
együttműködést kell fenntartania az Egyesült Királysággal a biztonság és védelem 
terén; hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királysággal való együttműködés lehetővé teszi 
az Unió számára, hogy a lehető legmagasabb szintű tartalékokkal rendelkezzen a 
kapacitások és a műveletek terén; úgy véli, hogy nem indokolt a védelemmel 
kapcsolatos együttműködésből szisztematikusan kizárni a briteket; javasolja egy olyan 
védelmi és biztonsági szerződés megkötését az Egyesült Királysággal, amely lehetővé 
teszi számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben részt vegyen az uniós eszközökben;

57. emlékeztet a NATO kollektív védelem terén betöltött alapvető szerepére, amelyet az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés kifejezetten elismer; meggyőződése, hogy 
az EU és a NATO közötti partnerség alapvető fontosságú az EU és a szomszédsága előtt 
álló biztonsági kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az EU és a NATO 
együttműködésének egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie és tiszteletben kell 
tartania a két fél sajátosságait és szerepkörét;

58. hangsúlyozza az EU és az ENSZ közötti partnerség fontosságát a nemzetközi 
konfliktusok megoldása és a béketemető tevékenységek terén; felszólítja mindkét 
szervezetet, hogy a párhuzamosságok elkerülése és a szinergiák optimalizálása 
érdekében hangolják még jobban össze erőfeszítéseiket azokban a térségekben, ahol 
fontos polgári és katonai missziókat folytatnak;

59. hangsúlyozza az EU és más nemzetközi intézmények, különösen az Afrikai Unió és az 
EBESZ közötti együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy az EU-nak fokoznia kell a 
párbeszédet és együttműködést a térség harmadik országaival, valamint a regionális és 
szubregionális szervezetekkel;

60. az együttműködésekkel és az intézményi partnerségekkel párhuzamosan támogatja az 
EU-n, a NATO-n és az ENSZ-en belüli különböző rugalmas, sokoldalú, nyitott és 
ugyanakkor működőképes, ambiciózus és igényes struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve az 
EU operatív stratégiai autonómiáját; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az olyan 
együttműködési példák, mint az európai beavatkozási kezdeményezés, az északi 
védelmi együttműködés (NORDEFCO) vagy Németország és Hollandia fegyveres 
erőinek egyre fokozódó integrációja, összhangban vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

Intézményi keret 

61. véleménye szerint ezek az európai védelem terén elért eredmények megnyitják az utat a 
jelentős strukturális változtatásokhoz; tudomásul veszi a Védelem és Űrkutatás 
Főigazgatóság létrehozásának bejelentését az Európai Bizottságban, amely a belső 
piacért felelős biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, hogy ennek az új 
főigazgatóságnak kell felelnie a tagállami fellépések támogatásáért, koordinálásáért és 
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kiegészítéséért az európai védelem területén, ezáltal hozzájárulva az európai stratégiai 
autonómia megerősítéséhez; tudomásul veszi az öt fő feladatának meghatározását (az 
EFA végrehajtása és ellenőrzése, egy nyitott és versengő európai védelmieszköz-piac 
létrehozása, a katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, az erős és 
innovatív űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram végrehajtása), de felhívja a 
Bizottságot, hogy részletesebben határozza meg az új főigazgatóság feladatait; felteszi a 
kérdést, hogy milyen lesz annak kapcsolata a védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

62. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, a belső piacért felelős biztosjelöltnek, a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az ENSZ főtitkárának, a NATO 
főtitkárának, az űripar és a biztonság és védelem területén működő uniós 
ügynökségeknek, valamint a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek.


