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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és az Alkotmányügyi Bizottságot 

mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják bele az 

alábbi módosításokat: 

1. megjegyzi, hogy a közelmúltbeli, mind az EU, mind pedig a NATO tagállamait érintő 

politikai fejlemények és számos fenyegetés még inkább rámutat egy tényleges európai 

biztonsági és védelmi unió kialakításának, valamint az Európai Unió stratégiai önállósága 

megerősítésének sürgető igényére; 

2. úgy véli, hogy a pénzügyi források összevonása kulcstényező az EU és tagállamai arra 

való ösztönzésében, hogy a biztonság és védelem terén jelentkező jelenlegi kihívásokkal 

arányosan lépjenek fel; kiemeli, hogy az EU sikertelensége a Lisszaboni Szerződés által 

kínált lehetőségek teljes körű kihasználása terén azt vonja maga után, hogy fellépését 

bonyolult és taszító költségmegosztási mechanizmusok hátráltatják; határozottan úgy véli, 

hogy az EU jelenlegi biztonsági környezetére tekintettel elengedhetetlen, hogy a 

Lisszaboni Szerződés által biztosított eszközök végül végrehajtásra kerüljenek, különösen, 

ami a tagállamok közötti – többek között pénzügyi és költségvetési kérdésekben folytatott 

– együttműködést és koordinációt illeti;  

3. emlékeztet rá, hogy a biztonság és védelem terén az európai fellépés hiányából fakadó 

költséget és a lehetséges hatékonyságnövekedést éves szinten 26 és 130 milliárd euró 

közötti összegre becsülték, jóllehet, köztudottan nehéz ezt az összeget megbecsülni; 

hangsúlyozza a fokozottabb együttműködés, közös tervezés és közbeszerzés révén 

megvalósítható hatékonyabb forrásfelhasználás jelentőségét a védelem terén, elkerülendő 

a párhuzamos munkavégzést, a szétaprózódást és a működőképesség hiányát; úgy véli, 

hogy az európai hadiipar meg tudja válaszolni a védelmi igények teljes körét, anélkül, 

hogy Európán kívüli behozatalokra kellene támaszkodni; 

4. határozottan úgy véli, hogy az uniós pénzeszközök uniós költségvetésen keresztüli 

felhasználása erőteljes kohézióról és szolidaritásról tanúskodna, és lehetővé tenné a 

finanszírozás jobb és átláthatóbb ellenőrzését; meggyőződése, hogy ehhez növelni kell az 

uniós költségvetést, amit a saját források vagy a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló 

saját forrás növelésével lehetne megvalósítani; 

5. sürgeti az alábbi konkrét lépések rövid távú megtételét: 

– az Athéné mechanizmus mélyreható felülvizsgálata és kiszélesítése az uniós missziók 

kollektív finanszírozásának megerősítése érdekében; 

– az állandó strukturált együttműködés és az EUSZ 41. cikkének (3) bekezdése szerinti 

induló alap létrehozása, ami lényegesen gyorsabbá tenné katonai közös biztonság- és 

védelempolitikai (KBVP) műveletek indítását; 

– az Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ) költségvetése optimális finanszírozási 

lehetőségeinek tanulmányozása; 

– a KBVP-re vonatkozó kutatással kapcsolatos előkészítő intézkedés teljes körű 

végrehajtása, elismerve, hogy ez egy olyan új politikai kezdeményezés, amely jelentős 
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hatást gyakorol az uniós költségvetésre, és amely számára jellegénél fogva továbbra is 

új forrásokat kellene biztosítani; határozottan sürgeti egy külön konzultációs fórum 

létrehozását az összes lényeges szereplő részvételével a következő többéves pénzügyi 

keretben javasolt védelmi kutatási program előkészítése során a keresleti és a kínálati 

oldal jobb összehangolása érdekében; 

6. úgy véli, hogy hosszú távon az EU-nak meg kell vizsgálnia a közös költségvetés 

lehetőségeit és annak kialakítására kell törekednie, beleértve a parancsnoklási rendet, a 

közös műveleteket és felszereléseket, valamint a KBVP-re vonatkozó kutatással 

kapcsolatos megfelelő uniós programot, figyelembe véve a védelmi ágazat sajátosságait; 

várakozással tekint a Bizottság Európai Védelmi Alappal kapcsolatos javaslatának 

előterjesztése elé; 

7. határozottan ösztönzi a Bizottságot, az EVÜ-t és a tagállamokat, hogy tevékenyen 

vegyenek részt az európai védelmi cselekvési terv végrehajtásában; kéri a Bizottságot, 

hogy 2017 első negyedévében tisztázza az Európai Védelmi Alap jogi felépítését és 

költségvetési forrásait. 
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