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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai védelmi technológiai és ipari bázisról
(2013/2125(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címére,

– tekintettel az Európai Tanács 2012. december 13–14-i következtetéseire és az Európai 
Tanács 2013. december 19–20-ára tervezett, védelemről szóló üléséhez vezető folyamatra,

– tekintettel az Európai Bizottság „Úton egy versenyképesebb és hatékonyabb védelmi és 
biztonsági ágazat felé” című, 2013. július 24-i közleményére (COM(2013)0542),

– tekintettel a Bizottság „Stratégia az erősebb és versenyképesebb európai védelmi iparért” 
című, 2007. december 5-i közleményére (COM(2007)0764),

– tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott európai biztonsági 
stratégiára, valamint a végrehajtásáról szóló, az Európai Tanács 2008. december 11–12-i 
ülésén jóváhagyott jelentésre,

– tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ) irányítóbizottsága által 2007. május 14-
én elfogadott, az európai védelmi technológiai és ipari bázisra vonatkozó stratégiára,

– tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési 
szabályainak meghatározásáról és a 2004/551/KKBP együttes fellépés hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. július 12-i 2011/411/KKBP tanácsi határozatra1,

– tekintettel a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló, 2012. november 
22-i állásfoglalására2 és a pénzügyi válságnak az uniós tagállamok védelmi ágazatára 
gyakorolt hatásáról szóló, 2011. december 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

Egy működő közös biztonság- és védelempolitikához szilárd európai védelmi technológiai és 
ipari bázisra van szükség

1. emlékeztet arra, hogy egy működő közös biztonság- és védelempolitikához szilárd európai 
védelmi technológiai és ipari bázisra van szükség, ami kulcsfontosságú eleme Európa 
azzal kapcsolatos kapacitásának, hogy biztosítsa polgárainak biztonságát, megvédje 
értékeit és előmozdítsa érdekeit;

2. emlékeztet a képességfejlesztésről szóló, 2008. december 11-i tanácsi nyilatkozatban 

                                               
1 HL L 183., 2011.7.13., 16. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0455.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0574.
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felvázolt műveleti ambíciók szintjére és az EUSZ 43. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott polgári és katonai feladatokra; emlékeztet a tagállamok katonai 
kapacitásaik fejlesztésére irányuló kötelezettségvállalására; felhívja az Európai Tanácsot, 
hogy e célból kezdeményezze az európai képesség- és fegyverzetpolitika kialakítását, 
amint azt az EUSZ 42. (3) bekezdése előírja;

3. felhívja a figyelmet a változó globális stratégiai környezetre, a védelmi költségvetések 
csökkentésére és arra, hogy az európai védelmi ipari vállalatok úgy igazodnak ehhez a 
helyzethez, hogy az érzékeny technológiák és a szellemi tulajdonjogok átadásának árán a 
harmadik országokba irányuló kivitelre helyezik a hangsúlyt és az Unión kívülre helyezik 
ki a termelést; aggasztja a védelmi beruházások csökkenése, ami egyre inkább annak a 
veszélynek teszi ki az európai védelmi technológiai és ipari bázist, hogy tevékenységeit
eltérő stratégiai érdekekkel rendelkező külső hatalmak ellenőrizzék és korlátozzák.

4. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Unió ipar-, űr- és 
kutatáspolitikája kiterjed a védelem területére; rámutat arra, hogy a más területekkel –
például a belső és határbiztonsággal, a katasztrófavédelemmel és a fejlesztéssel –
kapcsolatos uniós programok kiemelkedő lehetőséget kínálnak az említett politikákhoz 
tartozó kapacitások közös fejlesztésére és a KBVP-missziók irányítására;

5. emlékeztet arra, hogy előrelépést kell elérni az európai védelmi technológiai és ipari bázis 
megszilárdítása terén, mivel – a technológiák kifinomultságának és költségeinek 
növekedése, a fokozódó nemzetközi verseny és a védelmi költségvetések és a termelési 
volumen csökkentése idején – a védelmi ipar már egyetlen tagállamban sem lehet 
fenntartható szigorúan nemzeti alapon; sajnálatosnak tartja, hogy miközben végbement az 
európai űripar bizonyos fokú központosítása, a szárazföldi és tengeri berendezések 
ágazata továbbra is túlnyomórészt nemzeti vonalak mentén aprózódik fel;

6. tudomásul veszi a Bizottság 2013. július 24-i közleményét és az EKSZ jelentéstervezetét; 
sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Tanács ez év decemberi védelmi csúcstalálkozójára 
való előkészület során a Bizottság és az EKSZ nem adott ki közös európai nyilatkozatot;

7. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és az uniós védelmi miniszterek egy e célra szolgáló 
bizottsági közlemény és az EVÜ európai védelmi technológiai és ipari bázisra vonatkozó 
stratégiájával már 2007-ben kiemelték, hogy e területen sürgős fellépésre van szükség; 
sajnálja a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a végrehajtási jelentések 
rendszeres benyújtásával és a stratégiák aktualizálásával kapcsolatban elvesztegetett 
lehetőségeket; sajnálatosnak tartja, hogy az új közlemény nem veszi számba az előző 
stratégiákat; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a jövőben a korábbi tapasztalatok 
alapján alakítsanak ki egy, az európai védelmi technológiai és ipari bázisra vonatkozó 
közös stratégiát;

8. örvendetesnek tartja az Európai Tanács azon határozatát, miszerint decemberi 
csúcstalálkozójának napirendjére felveszi Európa védelmének megerősítését; felhívja az 
Európai Tanácsot, hogy biztosítsa a tényleges európai védelmi technológiai és ipari bázis 
megalapozásához szükséges újabb ösztönzést, amely bázis középpontjában a képességek 
állnak, és amely elő fogja mozdítani a szinergiákat, biztosítja a források hatékony 
felhasználását, megakadályozza a párhuzamos folyamatokat, valamint integrált és 
versenyképes lesz a világpiacon;
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A követelmények harmonizációja és a kereslet egyesítése

9. sajnálatosnak tartja, hogy a kereslet egyesítése érdekében korábban tett erőfeszítések nem 
javítottak a kereslet széttagoltságával kapcsolatos helyzeten az Unióban, ahol 28 
különböző nemzeti védelmi beszerző, a polgári és katonai felhasználásra szolgáló 
termékek vonatkozásában pedig még ennél is több vásárló van; sajnálja, hogy az EVÜ 
képességfejlesztési terve kevés eredménnyel járt; felkéri ezért az Európai Tanácsot, hogy 
indítson el egy európai védelmi felülvizsgálati folyamatot és valósítsa meg a nemzeti 
védelmi tervezési folyamatok uniós szintű koordinációját; felkéri a Bizottság alelnökét/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy e vizsgálat alapján az Unió 
stratégiai ambícióinak és képességfejlesztési módszereinek racionalizálása érdekében 
kezdeményezzen egy széles körű folyamatot a biztonságról és védelemről szóló fehér 
könyv létrehozása céljából;

10. felkéri a tagállamokat, hogy hangolják össze és közösen tervezzék meg védelmi 
képességeik életciklus alapú kezelését; úgy gondolja, hogy egy közös európai képesség-
és fegyverzetpolitika előfeltétele lenne annak, hogy a katonai követelmények 
harmonizációja tagállamok közötti harmonizált eszközbeszerzéssé váljon, ami 
megteremtené a feltételeket az Unióban a védelmi ipar transznacionális keresletorientált 
átalakításához;

A szabványosítással és a tanúsítással kapcsolatos közös megközelítés szükségessége

11. újólag megismétli, hogy a védelmi eszközök egységesítése alapvető fontosságú egy 
versenyképes európai egységes védelmi piac létrehozásához, valamint az interoperabilitás 
biztosítása és a fegyverkezési programokban való együttműködés elősegítése, a projektek 
összegyűjtése és megosztása és a tagállami katonai erők közötti folyamatos 
interoperabilitás szempontjából;

12. emlékeztet arra, hogy egyre több a polgári és katonai felhasználású termékekre vonatkozó 
versenyképes ipari szabvány; felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki több ipari 
szabványt az EVÜ által megadott katonai szempontok mielőbbi beépítésével; felkéri a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a védelmi szabványok meghatározására irányuló 
jövőbeni lépéseik a Bizottság és az európai szabványügyi szervezetek által tett polgári 
javaslatokon alapuljanak;

13. felkéri a tagállamokat, hogy a tanúsítványok kölcsönös elismerésével és a közös európai 
polgári és katonai tanúsítási eljárások jövőbeni kidolgozásával egyszerűsítsék az európai 
tanúsítási eljárásokat;

Az ellátás biztonságának biztosítása

14. az ipar átszervezésének összefüggésében kiemeli annak fontosságát, hogy az 
ellátásbiztonságot ne kockáztassuk; felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gyorsan 
dolgozzanak ki egy átfogó és ambiciózus, a kölcsönös biztosítékok rendszerén alapuló 
uniós szintű ellátásbiztonsági rendszert, lehetőség szerint az állandó strukturált 
együttműködés jogalapjának felhasználásával;

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy maradéktalanul használják ki a védelmi vonatkozású 
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termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 
2009/43/EK irányelv szerinti általános és átfogó engedélyekben rejlő lehetőséget, és 
gyorsítsák fel a sürgősségi műveletek során az ellátásbiztonságra vonatkozó 2006. évi 
keretmegállapodás működőképessé tételére irányuló munkát;

16. felkéri az EVÜ-t és a Bizottságot, hogy kritikus technológiákkal kapcsolatban terjesszenek 
elő a függetlenség biztosítására irányuló közös stratégiát, különösen a polgári és katonai 
(kettős felhasználású), kialakulóban lévő és kulcsfontosságú alaptechnológiák – például a 
korszerű mikro/nanoelektronika és fotonika – tekintetében, amelyeket döntő 
fontosságúnak kell tekinteni a KBVP-missziók szempontjából;

Új ösztönzés a fegyverkezési együttműködés számára

17. ösztönzi a tagállamokat, hogy új közös projektek indításával kezeljék az ipar csökkenő 
keresletből adódó többletkapacitásának problémáját, és elsősorban fejlesszenek ki 
kulcsfontosságú alaptechnológiákat polgári és katonai alkalmazásokat, például 
távirányítású légi járműveket, ezáltal elősegítve a csúcstechnológiák fejlesztését és a 
kulcskompetenciák Európán belül tartását; ösztönzi az Uniót, hogy a kettős felhasználású 
képességek vásárlása és a prototípusok lehetséges beszerzése révén vegyen részt közös 
projektekben;

18. ösztönzi az Európai Tanácsot, hogy az EVÜ és a Közös Fegyverkezési és Együttműködési 
Szervezet (OCCAR) között meglévő igazgatási megállapodás alapján biztosítsa a közös 
projektek sikeres végrehajtását és tűzze ki célul a két szervezet közötti szorosabb 
kapcsolatok kialakítását;

19. felkéri az Európai Tanácsot, hogy tegye lehetővé az EVÜ számára, hogy teljes mértékben 
vállalja fel intézményi szerepét; újólag megismétli, hogy a tagállamoknak sürgősen 
megfelelő finanszírozást kell biztosítaniuk az EVÜ számára a teljes feladatköre 
ellátásához; úgy véli, hogy ezt legjobban úgy lehetne elérni, ha a most következő többéves 
pénzügyi kerettől kezdve az Ügynökség személyzeti és működési költségeit az uniós 
költségvetésből finanszíroznák; 

A KBVP-missziók támogatása európai kutatás és fejlesztés révén

20. üdvözli a Bizottság azzal kapcsolatos szándékát, hogy a KBVP-missziók támogatására 
irányuló, az Unió által finanszírozott kutatásra vonatkozóan kezdeményezzen előkészítő 
tevékenységet, és felkéri a Bizottságot arra, hogy az ilyen programok előzményeként a 
következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában mielőbb tegyen konkrét javaslatot;

21. úgy gondolja, hogy az európai védelmi technológiai és ipari bázissal kapcsolatos védelmi 
kutatásnak és innovációnak továbbra is valós erkölcsi alapja van; megjegyzi, hogy a 
Lisszaboni Szerződés egy teljes fejezetet szán a közös biztonság- és védelempolitikának, 
amely magában foglalja a védelmi technológiai kutatásokat és a közös uniós védelem 
kialakítását;

22. ösztönzi az EVÜ-t, hogy támaszkodjon a sikeres közös befektetési programokkal 
kapcsolatban elért eredményeire, és működjön együtt a Bizottsággal annak érdekében, 
hogy az EUMSZ 185. cikke alapján kutatási és fejlesztési programokat indítsanak;
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A védelmi eszközök belső piacának megerősítése

23. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a védelmi beszerzésekről 
és transzferekről szóló 2009. évi irányelveket pontosan és következetesen alkalmazzák, 
különös tekintettel az EUMSZ 346. cikke szerinti uniós szabályok alóli mentességre; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy fokozza az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a védelmi 
piacon egyenlő feltételek jöjjenek létre, a piactorzító gyakorlatok alkalmazásának 
szigorúan a kellőképpen indokolt eltérésekre való korlátozásával; elsősorban arra mutat rá, 
hogy szükség van az állami támogatások ellenőrzésére;

24. felkéri a tagállamokat, az EVÜ-t és a Bizottságot, hogy működjenek együtt az 
ellentételezési követelmények fokozatos megszüntetése, valamint a kisebb tagállamok 
iparának az európai védelmi technológiai és ipari bázisba az ellentételezés eszköze helyett 
más eszközök segítségével való integrálása érdekében;

Az európai védelmi technológiai és ipari bázis globális összefüggésben

25. megjegyzi, hogy egy életképes európai védelmi technológiai és ipari bázis csak a 
világpiac részeként képzelhető el, és arra ösztönzi a Bizottságot és az Európai Tanácsot, 
hogy globális szemléletmódot alkalmazzon a kérdéssel kapcsolatban; úgy véli, hogy 
protekcionista intézkedések meghozatala ellentétes lenne az európai védelmi ipar 
versenyképességének megerősítésére irányuló célkitűzéssel;

26. sajnálattal veszi tudomásul a kölcsönös piaci hozzáférés tekintetében az Amerikai 
Egyesült Államok és Európa között meglévő egyenlőtlenséget és az ennek következtében 
a védelmi kereskedelem terén kialakult kiegyensúlyozatlan helyzetet; erőfeszítések 
megtételére szólít fel, hogy a védelmi közbeszerzéshez való hozzáférés terén az Atlanti-
óceán két oldalán tényleges viszonosság alakuljon ki;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek, a NATO Parlamenti 
Közgyűlésének és a NATO főtitkárának.


