
 

AD\1135989HU.docx  PE609.504v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Költségvetési Bizottság 
 

2017/2121(INI) 

10.10.2017 

VÉLEMÉNY 

a Költségvetési Bizottság részéről 

a Külügyi Bizottság részére 

a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről 

(2017/2121(INI)) 

A vélemény előadója: Jean Arthuis 

 



 

PE609.504v02-00 2/6 AD\1135989HU.docx 

HU 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1135989HU.docx 3/6 PE609.504v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

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

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megállapítja, hogy bár a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretében elfogadott 

2016-os kötelezettségvállalási költségvetési előirányzatok 326,8 millió EUR-t, míg a 

kifizetési előirányzatok 298,1 millió EUR-t tettek ki, a KKBP fejezetéből való 

átcsoportosítások elérték az eddig példa nélkül álló 124,4 millió EUR-t a 

kötelezettségvállalások és 69 millió EUR-t a kifizetések terén; 

2. megállapítja, hogy a KKBP fejezetéből az EU törökországi menekülteket támogató 

eszköze javára történő 85 millió EUR értékű, DEC 07/2017. számú kötelezettségvállalás-

átcsoportosítás jóváhagyását és a fogyasztás tervezett növekedését követően valamennyi 

tervezett művelet jóváhagyása esetén a KKBP hiánya 2017 év végéig a becslések szerint 

55,6 millió EUR lesz; 

3. emlékeztet arra, hogy a KKBP-vel kapcsolatos előirányzatok a 4. fejezet 2016-os 

kötelezettségvállalásainak 3,6%-át, és a teljes uniós költségvetés 0,2%-át tették ki; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy KKBP fejezetének mérete és kihasználatlansága, valamint 

a fejezetből történt rendszeres átcsoportosítások azt mutatják, hogy továbbra is hiányzik 

az arra irányuló törekvés, hogy az EU globális szereplőként lépjen fel; 

4. megismétli a Szerződés forrásokat előteremtő eszközeinek – nevezetesen az állandó 

strukturált együttműködés és a kiküldetések kezdeti fázisait segítő induló alap – teljes 

kihasználására irányuló felhívását a KKBP és a közös biztonság- és védelmi politika 

(KBVP) keretében; ismételten hangsúlyozza, hogy a költséghatékonyság javítása 

érdekében biztosítani kell a szinergiákat; úgy véli, hogy meg kell erősíteni az uniós 

védelmi együttműködést azáltal, hogy keresik a katonai erők és eszközök közös 

beszerzésének, karbantartásának és fenntartásának további módjait, mivel mindez 

erősítené az uniós eszközöket és képességeket, és kedvezően hatna a védelmi kutatás és 

ipar ügyeire; megállapítja, hogy a tagállamok pénzügyi korlátai következtében több 

koordinációra és egyértelműbb döntésekre lenne szükség arra vonatkozóan, hogy mely 

képességeket tartsák fenn, hogy a tagállamok bizonyos képességekre 

specializálódhassanak; felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül és jelentősen 

bővítsék az Athena pénzügyi mechanizmust, továbbá teljes mértékben használják ki az 

Európai Védelmi Ügynökség (EDA) által javasolt együttműködési projekteket, feltéve, 

hogy hozzáadott értéket hoznak létre az Unió számára; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a soron következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

javaslatában részletesen foglalkozzon a fokozódó biztonsági kihívásokkal; úgy véli, hogy 

a KKBP költségvetése volumenének és rugalmasságának meg kell felelnie többek között 

az uniós polgároknak az EU biztonságot teremtő szerepével kapcsolatos elvárásainak és 

azoknak a feltételezhető kihívásoknak és lehetőségeknek, amelyek az EU mint a brexit 

utáni stratégiai szereplő helyzetével függnek össze; kitart amellett, hogy a biztonság 

területén globális szemléletre van szükség az uniós politika és eszközök tekintetében, 

ideértve a javasolt Európai Védelmi Alappal való eredményes koordinációt is; felszólítja a 

tagállamokat, hogy tűzzék ki célként a GDP 2 %-ának megfelelő védelmi kiadások 

elérését, és védelmi költségvetésük 20 %-át fordítsák az EDA révén szükségesnek ítélt 
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felszerelésekre; emellett rámutat arra, hogy minden új politikát új forrásokból származó 

finanszírozással kell támogatni; 

6. megállapítja, hogy míg hagyományosan a missziók közül csak az EU grúziai megfigyelő 

missziója, az EULEX Koszovó és az EUPOL Afganisztán rendelkezik saját költségvetési 

sorral, a költségvetési szempontból ezeknél fontosabb missziók, például az EUCAP 

Szomália, az EUCAP Száhel Niger és az EUAM Ukrajna az általános költségvetési sorba 

tartozik; úgy véli, hogy az átláthatóság és az egyediség elvének tiszteletben tartása 

érdekében az egyes nagyobb missziókra vonatkozó előirányzatokat a KKBP fejezetének 

külön költségvetési soraiként kellene beilleszteni. 
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