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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. megjegyzi, hogy az évi mintegy 200 milliárd eurós katonai kiadással az európai országok 

nem képesek megakadályozni biztonsági környezetük állapotának romlását, és nem 

tudnak hatni a globális diplomáciára, mert szétaprózott védelempolitikájuk hatékonysági 

problémákhoz vezet és megakadályozza haderejük fejlesztését; véleménye szerint egy 

jobban integrált védelmi keret lényeges megtakarításokat, további kapacitásokat és 

fenntarthatóbb beruházásokat eredményezne; emlékeztet arra, hogy az európai szintű 

cselekvés hiányából fakadó költségek felmérése alapján éves szinten 26 milliárd euró (ez 

egy kevésbé optimista forgatókönyv szerinti érték) és 130 milliárd euró közötti 

hatékonyságnövekedésre lehet számítani ezen a területen; felszólít fenntartható eszközök 

felkutatására a közös biztonság- és védelempolitikával kapcsolatos új kezdeményezések 

finanszírozásához, és hangsúlyozza, hogy a közös védelmi kutatás hosszú távú 

finanszírozásának tisztázására van szükség; 

2. kiemeli, hogy olyan időkben, amikor bizonyos tagállamokban kétségbe vonják az EU 

széles körű támogatottságát, a védelem és biztonság olyan területnek bizonyul, ahol a 

„több Európa” koncepcióból fakadó egyéni és kollektív előnyök könnyedén kimutathatók, 

különösen az EU mint stratégiai szereplő helyzetében valószínűsíthetően felmerülő 

kihívásokkal kapcsolatban a Brexitet követően; 

3. véleménye szerint a közös finanszírozás kulcsszerepet játszik az olyan mechanizmusok 

alkalmazásának ösztönzésében, amelyekben nagymértékben kiaknázatlan lehetőségek 

rejlenek, ilyen például az állandó strukturált együttműködés és az uniós harccsoportok; 

ezért felszólít arra, hogy terjesszék ki az Athéné mechanizmust és fordítsanak figyelmet a 

katonai kiadások alternatív finanszírozására a „költségeket ott kell viselni, ahol 

felmerülnek” elv módosítása céljából; hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben lehetővé 

kell tenni a stratégiai struktúrák – például műveleti parancsnokságok – létrehozásával és 

működtetésével járó adminisztratív költségek uniós költségvetés általi finanszírozását, 

valamint a védelemmel kapcsolatos kutatási, technológiai és fejlesztési tevékenységek 

előkészítését, megszervezését és végrehajtását; 

4. ambiciózusabb polgári missziókra hív fel, amelyek jobban beépülnek a szakpolitikai 

ciklusba és a rendelkezésre álló eszközök széles skálájába; emlékeztet, hogy a polgári 

misszióknak összhangban kell állniuk az Unió külső politikáinak általános célkitűzéseivel 

és a katonai missziókhoz hasonlóan elő kell mozdítaniuk az uniós értékeket, így a békét, a 

biztonságot, a fenntartható fejlődést, a szolidaritást és a népek közötti kölcsönös 

tiszteletet, valamint a szegénység felszámolását és az emberi jogok védelmét, a 

nemzetközi jognak, többek között az Egyesült Nemzetek Alapokmányának megfelelően; 

5. emlékeztet rá, hogy „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

választások utáni felülvizsgálatának előkészítése:  a Parlament észrevételei a Bizottság 

javaslatát megelőzően” című 2016. július 6-i állásfoglalása szerint „az új politikai 

kezdeményezéseket nem a meglévő uniós programok és politikák kárára kell 

finanszírozni”; 
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6. felhívja a Bizottságot, hogy legyen ambiciózusabb a soron következő európai védelmi 

cselekvési tervben, amelynek az uniós szintű védelmi együttműködést a védelmi 

képességek előmozdítását célzó programok tagállami fejlesztése irányába előmozdító 

stratégiai eszköznek kell lennie; 

7. nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy vállaljanak aktívabb szerepet az együttműködési 

projektekben, pl. a kutatási programokban vagy az eszközök összevonása és megosztása 

során; ennek keretében támogatja a védelmi kutatással kapcsolatban javasolt előkészítő 

intézkedést, amely kikövezi az utat egy jól meghatározott program számára; 

8. úgy véli, megérett az idő arra, hogy feloldják az Európai Védelmi Ügynökség 

költségvetésének befagyasztását, továbbá meggyőződése, hogy többet kellene tenni a 

védelmi képességekben jelentkező beruházási szakadék megszüntetése érdekében, ami 

magában foglalja az Unió általi innovatív finanszírozást is; végül pedig támogatja a 

védelem európai szemeszteréről szóló javaslatot, melynek során a tagállamok az Európai 

Parlamentet és a nemzeti parlamenteket bevonva egy nyitott folyamat keretén belül 

koordinálnák védelmi kiadási és beruházási terveiket. 
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