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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Az Európai Parlament

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerzõdésre (a továbbiakban: EUSZ), és különösen 
annak 21., 42., 45, és 46. cikkére, valamint az Európai Unó mûködésérõl szóló szerzõdés (a 
továbbiakban: EUMSZ) 173., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 
190. és 352. cikkére és 10. (új) jegyzõkönyvére,

– tekintettel a honvédelem és biztonság területén az érzékeny jellegű közbeszerzésekről szóló 
2009/81/EK irányelvre,

– tekintettel az európai védelmi iparról szóló 2002. április 10-i és a pénzügyi válság által a 
védelmi iparra gyakorolt hatásról szóló 2011. december 14-i európai parlamenti 
állásfoglalásra,

– tekintettel az „Úton egy versenyképesebb és hatékonyabb védelmi és biztonsági ágazat felé” 
című, 2013. július 24-i európai bizottsági közleményre (COM(2013)0542), a Tanács 
különböző állásfoglalásaira, különösen a biztonsági és védelmi kapacitások megerősítéséről 
szóló nyilatkozatára, az Európai Tanács különböző következtetéseire, különösen a biztonsági 
politikával és a közös védelemmel kapcsolatos 2012. december 13-i és 14-i következtetésekre,

– tekintettel az elnök, Herman Van Rompuy azon javaslatára, mely szerint ez év december 
19-én és 20-án egy külön európai tanácsi ülés foglalkozzon a biztonság és a védelem 
témakörével,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. és 50. cikkére,

Bevezetés

1. úgy ítéli meg, hogy az európaiaknak, egy változásokkal teli világban és egy példátlan 
válsággal szemben, egyesülve a közös sorsban, együtt kell megvédeniük magukat, és 
együtt kell felismerniük stratégiai felelősségüket, hogy a legfejlettebb, többek között a 
tudás határain álló technológiákon alapuló, a világ legjobb katonai és védelmi 
kapacitásainak kifejlesztése érdekében az európai együttműködés erősítésével kell a 
nemzetközi színtéren fellépniük;

2. üdvözli Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke kezdeményezését, amellyel 
felhívta az állam- és kormányfőket, hogy a biztonság és védelem terén határozzák meg az 
uniós iránymutatásokat és szakpolitikai prioritásokat;

Iparpolitika

3. úgy véli, hogy a kereslet, a kínálat és a szabályozás, valamint a szabványok terén eljött az 
idő a védelmi piac széttagoltságának megszüntetésére;
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4. úgy ítéli meg, hogy a védelmi piacokat a szinte kizárólag állami kereslet, a korlátozott 
kínálat és az e piacok esetében az erőteljesen bizalmas jelleg miatt különleges piacoknak 
kell tekinteni;

5. úgy véli, hogy a védelmi ipar is különleges, mivel a fejlesztések e területen jelentős időt 
vesznek igénybe, és a rendszer működését több évtizeden át fenn kell tartani, ami jelentős 
és növekvő programköltségekkel, valamint a termékek esetében a tagállamok kormányai 
által szigorúan ellenőrzött forgalmazással jár;

6. támogatja a biztonsági és védelmi ipari kapacitások kettősségét, különösen az űrtechnika, 
a tengerhajózás és a polgári repülés területén;

7. felhívja az Európai Tanácsot, hogy támogassa azokat a védelmi ipari és technológiai 
alapokat, amelyek olyan eszközökhöz kapcsolódnak, amelyek esetében meg kell őrizni a 
stratégiai önállóságot és a működési szuverenitást, valamint támogassa a védelmi 
ágazatban szerepet játszó ágazatok elismerését azáltal, hogy különleges, például európai 
védelmi gazdasági szereplői jogállást biztosítanak számukra;

8. úgy ítéli meg, hogy az európai programokból részesülő európai védelmi gazdasági 
szereplőknek az európai területen található döntéshozatali és gyártási helyeken tiszteletben 
kell tartaniuk a foglalkoztatással kapcsolatos feltételeket, ami lehetővé teszi védelmüket, 
valamint tiszteletben kell tartaniuk a tudományos és technológiai tudással kapcsolatos 
kritériumokat;

Kutatás és innováció

9. emlékeztet a kutatás és az innováció jelentőségére a védelmi és biztonsági ágazatban, és 
hangsúlyozza a Horizont 2020 kutatási program jelentőségét;

10. támogatja a Bizottság és az Európai Védelmi Ügynökség erőfeszítéseit, amelyek célja, 
hogy az együttműködésen belül biztosítsák, hogy a Horizont 2020 program keretében a 
kutatási eredmények a védelmi terület innovációihoz kapcsolódó kutatásokhoz is 
hozzájáruljanak, valamint hogy optimalizálják a polgári-katonai szinergiákat; felszólít 
továbbá arra, hogy az EUMSZ 187. cikkének megfelelően közös vállalkozások 
létrehozásával kell feltárni az állami és magánfinanszírozás alkalmazásának módjait;

11. hangsúlyozza, hogy a legmagasabb technikai szinten a kutatás és innováció terén fel kell 
térképezni az együttműködés és a közös fellépés lehetőségeit, a védelem területén 
megfelelően védeni kell a kutatási eredményeket, valamint úgy ítéli meg, hogy e területen 
fel kell tárni az Európai Védelmi Ügynökség esetleges szerepét;

Űrkutatás

12. meggyőződése, hogy a védelmi és biztonsági ágazatban az űrkutatás területe elsődleges 
szerepet játszik; hangsúlyozza az innovatív és technológiai szempontból kiemelt 
teljesítményű ágazat fenntartásának fontosságát;

13. üdvözli az európai műholdrendszerek, például a Galileo és a Copernicus létrehozását; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendszer kifejlesztése határozottan ösztönözni fogja az 
űripart, és erős ipari bázis, valamint európai védelmi technológia kifejlesztésére nyújt 
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lehetőséget;

IKT és informatikai biztonság

14. kéri a tagállamokat, az iparágakat és a Bizottságot, hogy biztosítsák, hogy a számítógépes 
támadásokkal szembeni kiszolgáltatottság csökkentése érdekében az informatika területén 
az alkalmazott nyilvántartások és informatikai programok az EU-ban készüljenek;

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt annak érdekében, 
hogy a kiberbiztonság a védelmi ágazat szerves részét képezze;

Együttműködés az interoperabilitás területén

16. úgy véli, hogy az európai védelmi eszközöket a közös műveletekben optimálisan kell 
felhasználni;

17. hangsúlyozza az interoperabilitás fontosságát; kiemeli, hogy a szabványosítás pozitív 
hatást fog gyakorolni a védelmi ipar versenyképességére és az eszközök hatékonyságára;

Technológia

18. az a véleménye, hogy az uniós védelmi iparnak mind katonai, mind pedig polgári 
szempontból a világon a leginnovatívabbnak kell lennie;

Következtetés

19. a jogalkotásban való beavatkozás nélkül azt javasolja az Európai Tanácsnak, hogy adja 
meg az Európai Uniónak a szükséges ösztönzést, és az európai védelmi technológiai és 
ipari bázis (EDTIB) megerősítése érdekében határozza meg az iránymutatásokat és az 
általános szakpolitikai prioritásokat, amelyre szükség van annak biztosításához, hogy a 
közös sorsban egyesült európai népek és polgárok életének és értékeinek védelme mellett 
békében együtt élhessenek Európa által a világban elfoglalt legfejlettebb helyen.


