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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy egy jól működő belső piac pozitívan járulhat hozzá a közös biztonság- és 

védelempolitika (KBVP) célkitűzéseihez, és sajnálja, hogy eddig kevés előrelépés történt 

ezen a téren, a védelmi csomag irányelveinek 2009-es elfogadása ellenére; 

2. elismeri, hogy a jelenlegi geopolitikai környezet és az európai helyzet arra készteti az 

Uniót, hogy nagyobb felelősséget vállaljon mind a külső, mind a belső biztonság terén 

különösen annak érdekében, hogy a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül 

garantálja az európai polgárok biztonságát és megvédje a külső határokat, valamint 

újraélessze a közös védelmi és biztonsági dimenziót egy európai védelmi unió felé történő 

előrelépés, valamint sokkal mélyebben integrált védelmi kezdeményezések nagyratörő 

céljával; üdvözli az Európai Tanács 2015. júniusi következtetéseit, amelyekben mind a 

civil, mind a katonai kapacitások fejlesztését, illetve az európai védelmi ipar megerősítését 

szorgalmazza; 

3. emlékeztet arra, hogy a meglévő belső piaci eszközök megoldásokat kínálnak a 

tagállamok közti hatékony együttműködéshez, illetve a méretgazdaságosság 

kihasználásához, a stratégiák koherenciájának javításához és az európai védelmi ipari és 

technológiai bázis erősítéséhez, a párhuzamos kapacitások elkerülése és a kiadások 

hatékonyságának növelése érdekében egy olyan időszakban, amelyet költségvetési 

megszorítások jellemeznek, valamint tekintettel az Unió védelmi ágazatát közvetlenül 

fenyegető veszélyekre, vagyis az alapvető fontosságú szakértelem, az innováció, a 

technológiai autonómia és a versenyelőny elvesztésére; ennek tekintetében kiemeli, hogy 

hatékonyabb tervezésre és együttműködésre van szükség a védelmi berendezéseknek a 

tagállamok által történő beszerzése és korszerűsítse terén, illetve arra, hogy ebből a 

szempontból a kettős felhasználású technológiák lehetőséget jelentenek; 

4.  jelzi a szakértelem terén a jövőben várható hiányt, amely a védelmi ágazatban dogozó 

munkaerő elöregedésének következménye; ezért üdvözli a Bizottságnak azt a szándékát, 

hogy támogassa azon ipari és kereskedelmi törekvéseket, amelyek célja a fiatal 

szakemberek és gyakornokok elhelyezkedésre ösztönzése ezen ágazatban, továbbá azt, 

hogy e hiány áthidalása érdekében lépéseket tegyen az új európai készségfejlesztési 

programhoz, a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 

programhoz (COSME) és a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködési stratégiához 

(Blueprint for Sectoral Co-operation on Skills) hasonló nagyobb uniós projektek 

kihasználására; 

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamokban egyre kevesebb támogatást 

biztosítanak a védelmi kutatásokra; emlékeztet arra, hogy mennyire létfontosságú egy 

életképes európai védelmi ipari és technológiai bázis, valamint egy jól működő belső piac 

fenntartása; hangsúlyozza, hogy egy valódi belső védelmi piacnak lehetővé kell tennie a 

védelmi ipari vállalatok szabad működését, valamint az EU egész területén egyenlő 

versenyfeltételeket kell teremtenie számukra, ami egy erős és globális szinten 

versenyképes védelmi ipari technológiai bázis kialakításához vezet, amely alapvető 

fontosságú Európa stratégiai autonómiája és a hiteles közös kül- és biztonságpolitika 

megteremtéséhez; rámutat továbbá, hogy egy jövőbeni uniós védelmi kutatási alap a 
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következő többéves pénzügyi kereten belül lehetőséget kínál az európai katonai és ipari 

együttműködés megerősítéséhez az innovatív kutatás és technológia támogatása révén 

létrejövő hozzáadott értéknek köszönhetően; felhívja azonban a figyelmet arra, hogy el 

kell kerülni a tagállamok vagy a NATO-hoz hasonló nemzetközi szervek erőfeszítéseinek 

megkettőzését; 

6. felhívja a figyelmet a védelmi piac tartós szétszabdaltságára, valamint arra, hogy a 

szerződések legnagyobb részét még mindig nemzeti szinten ítélik oda; felhívja az Európai 

Védelmi Ügynökséget és a Tanácsot olyan megoldások keresésére, amelyek 

hozzájárulnak a nemzeti védelmi iparok közötti különbségek csökkentéséhez, és sürgeti a 

Bizottságot, hogy fokozza az európai védelmi piacokon elérendő egyenlő feltételek 

megteremtésére irányuló erőfeszítéseit, és lépjen fel a tagállamok protekcionista 

gyakorlatai ellen a védelmi beszerzések terén; ebben a tekintetben úgy véli, hogy az 

eltérések alkalmazását a 2009/81/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően indokolni 

kell; 

7. sürgeti az átláthatóság növelését, és emlékeztet különösen arra, hogy javítani kell a kkv-k 

hozzáférését a védelmi ellátási láncokhoz, elismerve, hogy a kkv-k létfontosságúak a jól 

működő európai védelmi ipari bázis megteremtéséhez,   javasolja a 2009/81/EK irányelv 

egyetemes és átfogó végrehajtásával párhuzamosan az ellátási láncok, a szerződések és a 

pályázati lehetőségek kiírása terén nagyobb fokú átláthatóság ösztönzését; kiemeli annak 

fontosságát, hogy a tagállamok olyan minőségi és egyértelmű információkat tegyenek 

közzé, amelyek segítségével a vállalkozások fel tudják ismerni a lehetőségeket a védelmi 

ágazatban és képesek megalapozott döntéseket hozni; 

8. rámutat, hogy az európai védelmi, technológiai innováció erősítése és jelentős 

megtakarítások elérése érdekében méretgazdaságos termelést kell kialakítani, valamint 

meg kell teremteni a védelmi beszerzés közös európai piacát; úgy véli, hogy a 

tagállamoknak fokozni kell az irányú erőfeszítéseiket, hogy teljes mértékben végrehajtsák 

a honvédelmi és az érzékeny biztonsági közbeszerzésekről szóló 2009/81/EK irányelvet és 

a védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 2009/43/EK irányelvet; hangsúlyozza 

a kkv-k számára a határokon átnyúló piacokhoz való hozzáférés fontosságát, 

megjegyezve, hogy a tagállamok kevés alkalommal vették igénybe a rendelkezésre álló 

eszközöket, például a központi közbeszerzési testületek (mint az Európai Védelmi 

Ügynökség) által eszközölt közös beszerzéseket, ami új EU eszközöket és alapokat nyitna 

a kis- és középvállalatok számára, azok beszállítói és alvállalkozói hálózatokba, láncokba 

való belépésének támogatására és kutatásba való bekapcsolásukra; tudomásul veszi – 

különösen – azt, hogy a Bizottság befejezi a 2009/81/EK irányelv és a 2009/43/EK 

irányelv értékelését, és várja a Bizottság arra vonatkozó ajánlásait, hogy hogyan hajthatók 

végre nemzeti szinten megfelelőbb módon az irányelvek, hogyan javítható ezeknek az ipar 

és a kkv-k általi elfogadása, továbbá hogyan fejleszthetők tovább az intézkedések a 

védelmi piac valós igényeinek való jobb megfelelés érdekében; ösztönzi is a Bizottságot 

arra, hogy – a tagállamok kérésére – adjon ki részletesebb útmutatót és segédanyagot ezen 

irányelvek végrehajtásáról és értelmezéséről; 

9. emlékeztet arra, hogy a határokon átnyúló piacokhoz való hozzáférés megerősítése és az 

ellátási láncok megnyitása alapvető fontosságú a védelmi berendezések európai piacának 

hatékony működéséhez; hangsúlyozza, hogy a versenyt nem szabad a fővállalkozók 

szintjére korlátozni, és hogy az alvállalkozóknak, különösen a kkv-knak is részesülniük 
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kell a nemzeti védelmi piacok megnyitásának előnyeiből; 

10. megjegyzi, hogy az új vállalkozások – köztük a kkv-k – gyakran szembesülnek 

nehézségekkel a piacra való belépésükkor, mégpedig különösen a nehezen viselhető 

magas kutatási és innovációs beruházási költségek miatt; kiemeli, hogy pénzügyi 

támogatásra van szükség a kutatásokhoz és innovációhoz a védelmi ágazatban annak 

érdekében, hogy a piac valamennyi piaci résztvevő számára megfelelően működjön; arra 

ösztönzi a Bizottságot, hogy a védelmi ipar és technológia fejlesztése érdekében 

támogatások révén szilárdítsa meg a kutatásokat a védelmi ágazatban; 

11. elismeri a Lol keretegyezménynek a védelmi ipari célok támogatásában elért sikerét és 

bevált gyakorlatát, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezeket az 

elveket és célokat, különösen az ellátás biztonságának és a műszaki adatok kezelésének a 

területén; 

12. emlékeztet arra, hogy az új KBVP lehetőséget biztosít a nagyobb rugalmasságra és a 

tagállamok szorosabb együttműködésére egy „állandó strukturált együttműködés” 

keretében, amely minden tagállam számára nyitott, és különböző formákat ölthet, 

beleértve a közös fejlesztéseket és beszerzést, ösztönözve a védelmi berendezések 

együttműködés keretében történő beszerzését; kéri a terrorizmussal és a kiberbiztonsággal 

kapcsolatos információk megosztására szolgáló struktúra kialakítását, elkerülve a 

párhuzamos munkavégzést; 

13. hangsúlyozza, hogy a technológiai fejlődés ösztönzése Európában alapvető fontosságú a 

védelmi ágazat számára, valamint a tagállamok közötti együttműködés fokozása 

érdekében, egyúttal törekedve az integráltabb belső piac megvalósítására közös 

együttműködési programok révén, amelyek keretében a Közös Kutatóközpont 

összefoghatná az Unióban a kettős felhasználású technológia fejlesztését célzó 

törekvéseket, például a robotika területén, és tekintettel a drónokkal és műholdas 

megfigyelésekkel kapcsolatos jelentős kapacitásbeli hiányosságokra; arra buzdítja a 

Bizottságot, hogy nyújtson egyértelmű és pontos iránymutatásokat a kkv-k európai 

strukturális és beruházási alapokhoz való hozzáférésének megkönnyítése és javítása 

érdekében a kettős felhasználású technológiák ágazatában; 

14. emlékeztet arra, hogy az egységesítés és tanúsítás terén is szükségesek a megfelelőbb 

együttműködésre irányuló kezdeményezések a tagállamok közötti együttműködés 

továbbfejlesztése és a védelmi berendezések európai piacának a megerősítése érdekében; 

úgy véli, hogy tanúsítási rendszert és közös európai normákat kell létrehozni a védelmi 

ágazatban – amennyiben lehetséges – a versenyképesség növelése, a védelmi beszerzéshez 

való hozzáférés valamennyi piaci szereplő számára történő megkönnyítése és hasonló 

magas szintű normák biztosítása érdekében; ezzel kapcsolatban tudomásul veszi az 

Európai Védelmi Ügynökség és a Bizottság által a védelmi normáknak és 

követelményeknek az iparágban való megfelelőbb kölcsönös elismerése érdekében tett 

lépéseket; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy ez a nemzetközi szövetségesekkel és 

partnerekkel, pl. a NATO-val együttműködésben történjen; 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy ambiciózus módon járjon el a jövőbeni európai védelmi 

cselekvési tervében, amelynek – stratégiai eszközként – hangsúlyt kell majd helyeznie az 

uniós hozzáadott értékre a védelmi ágazatban; e célra tekintettel hangsúlyozza annak 

alapvető fontosságát, hogy az európai védelmi cselekvési terv olyan elemeket 
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tartalmazzon, amelyek hozzájárulnak az ipari együttműködés megerősítéséhez a védelmi 

kapacitással kapcsolatos programok kidolgozása érdekében; különösen a kritikus 

fontosságú védelmi technológiáknak az uniós finanszírozású védelmi kutatási program 

által a következő többéves pénzügyi kereten belül – az erős európai ipari bázis támogatása 

érdekében – történő finanszírozása révén lehetővé válik olyan kritikus jelentőségű 

technológiáknak az EU-ban tartása, amelyek létfontosságúak Európa döntéshozatali és 

cselekvési autonómiája szempontjából, biztosítható a határon átnyúló együttműködés az 

ellátási lánc minden szintjén a fővállalkozóktól a kis- és középvállalkozásokig, és 

együttműködés hozható létre több tagállam, az iparági szereplők és a felsőoktatás között; 

16. kiemeli a biztonság és a védelem közti szinergiák növelésének fontosságát, valamint az 

egyéb uniós politikákkal alkotott szinergiák, illetve az integrált kapacitásokra való építés 

fontosságát közös megközelítés kidolgozása érdekében az olyan területeken, mint pl. a 

hibrid fenyegetések, a terrorizmus, a külső határok biztonsága, a harmadik országokból az 

Unióba irányuló embercsempészet, a közös hírszerzés, a kiberbiztonság és a 

vámellenőrzés; a tagállamokat és az európai intézményeket a terrorizmus elleni küzdelem 

tekintetében az eszközök terén meglévő hiányosságok vizsgálatára és orvoslására hívja 

fel; megjegyzi, hogy a NATO-val folytatott eszmecsere az e témákkal kapcsolatos 

ötletekről és fejlesztésekről kölcsönösen kedvező az európai és a transzatlanti biztonság 

szempontjából; 

17. megjegyzi, hogy a kiberbiztonság tekintetében a kibertámadásokkal szembeni védelem 

létfontosságú, de nem történhet egy nyitott, szabad és biztonságos kibertér kárára; 

hangsúlyozza az európai kibertér ellenállóbbá tételét célzó technológiai lehetőségek 

kiterjesztésének fontosságát, különösen a kritikus infrastruktúrák tekintetében; a hálózati 

és információs rendszerek biztonságáról szóló 2016/1148/EU irányelvet fontos lépésnek 

tartja e cél elérésében; 

18. megjegyzi, hogy a nemzeti ipari profilok és operatív kapacitások eltérései akadályozzák a 

védelmi ágazat integrációját, és szerepet játszanak a piac széttöredezettségében, továbbá 

úgy véli, hogy egy európai védelmi unió, többek közt például a terrorizmus elleni 

küzdelemre és a biztonsági szempontból lényeges információk megosztására vonatkozó 

közös stratégiák révén végül több közös projekthez vezethet a civil, illetve katonai 

válságkezelési kapacitások terén, valamint átfogóbb európai együttműködést és a piacok 

megnyitását eredményezheti; 

19. buzdítja a Bizottságot – főként a főképviselőt és a belső piacért felelős biztos asszonyt –, 

hogy terjesszen elő egy következetes és összehangolt védelmi megközelítést, amely e 

stratégiát előmozdító politikai célkitűzéseket is tartalmaz; 

20. emlékeztet arra, hogy a főképviselő a közelmúltban nyilvánosságra hozta a globális 

stratégiát, amely a külpolitikai fellépés prioritásainak, illetve az európai védelmi politika 

jövőbeni lépései meghatározásának egységes keretét képezi. 
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