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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai védelmieszköz-piacokon alkalmazott fejlesztések hatásáról az európai 
biztonsági és védelmi képességekre
(2015/2037(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikáról szóló, 2013. 
december 19-20-i következtetéseire,

– tekintettel a közös biztonság- és védelempolitikáról szóló, a 2014. november 18-i 
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Bizottság „Úton egy versenyképesebb és hatékonyabb védelmi és 
biztonsági ágazat felé” című, 2013. július 24-i közleményére (COM(2013)0542), 
valamint az ahhoz kapcsolódó, 2013. június 24-i végrehajtási ütemtervre 
(COM(2014)0387),

– tekintettel a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó 
feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásokra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 
2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 
közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi 
közös álláspontra,

– tekintettel a Tanács által 2014. november 18-án elfogadott, a szisztematikus és hosszú 
távú védelmi együttműködés szakpolitikai keretére,

– Tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség irányítóbizottsága által 2013 novemberében 
elfogadott keretmegállapodásra az aláíró tagállamok közötti ellátás biztonságáról, 
valamint az ahhoz kapcsolódó, a prioritások megállapításáról szóló, az EVÜ 
irányítóbizottsága által 2014 májusában elfogadott magatartási kódexre, 

– tekintettel az európai védelmi technológiai és ipari bázisról szóló, 2013. november 21-i 
állásfoglalására3 és a pénzügyi válságnak az uniós tagállamok védelmi ágazatára 

                                               
1

HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
2 HL L 216., 2009.8.20., 76. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0514.
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gyakorolt hatásáról szóló, 2011. december 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. és 54. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság véleményére (A8-0000/2015),

A. mivel 2009-ben a védelmi jogszabálycsomag keretében az európai védelmi piacra 
vonatkozóan új jogszabályokat vezettek be, és ezeket mind a 28 tagállam átültette 
nemzeti jogrendjébe; mivel az új szabályok sarkalatos pontja az átláthatóságon, a 
megkülönböztetésmentességen és a versenyen alapuló, a védelmi ágazat sajátos 
kérdéseivel foglalkozó szabályozási keret bevezetése;

B. mivel a tagállamok megállapodtak abban, hogy ki kell fejleszteni a védelmi 
felszerelések és szolgáltatások európai piacát; mivel az Európai Tanács egyenesen arra 
szólított fel, hogy meg kell teremteni az egész Unióra kiterjedő ellátásbiztonsági 
rendszert;  mivel a megfelelő képességek, a felszereléssel való ellátás és az EU 
stratégiai önállósága döntő fontosságú tényezők az Unió és a vele szomszédos államok 
biztonsága szempontjából;

C. mivel az európai védelmi piacok konszolidációjának hiánya miatt az európai védelmi 
ágazat külső vonatkozásoktól való függése veszélyes ütemben nő egy olyan időszakban, 
amikor Európa biztonságát többszörösen és közvetlenül olyan fenyegetések árnyékolják 
be, amelyekre a hidegháború vége óta nem volt példa;

A védelmi piacokon tapasztalható fejlemények veszélyeztetik Európa önállóságát

1. továbbra is aggódik a védelmi költségvetéseknek a legtöbb tagállamban tapasztalható 
széles körű és nagyrészt összehangolatlan megnyirbálása miatt; véleménye szerint az 
egyeztetés e hiánya kockázatos az Unióra nézve, mivel stratégiai jelentőségű eszközök 
és képességek vesznek kárba, valamint olyan lehetőségek maradnak kihasználatlanul, 
amelyeket egyébként a védelmi politikák összehangolása, illetve a védelmi források 
összevonása és megosztása nyújthatna az EU stratégiai önállósága, ellátásbiztonsága, 
valamint polgárai és érdekei védelmének maradéktalan biztosítása tekintetében;

2. rendkívül komoly aggodalmának ad hangot az EU közvetlen szomszédságában kitört 
fegyveres konfliktusok, hibrid háború és az emberi jogok nagy arányú megsértése, 
valamint az EU-n belüli terrorista fenyegetés miatt; úgy véli, hogy a jelenlegi biztonsági 
fenyegetések közösek az EU egésze számára, ezért egységes és összehangolt módon, a 
katonai és polgári erőforrásokat összevonva és megosztva kell fellépni ezekkel 
szemben; úgy gondolja ezzel összefüggésben, hogy elengedhetetlenül fontos a források 
pazarlásának elkerülése, az adófizetők pénzének jobb felhasználása, az előrelépés a 
védelmi felszerelések európai piacának létrehozása felé, valamint az európai védelmi 
technológiai és ipari bázis kifejlesztése;

3. nyugtalanítja ezért, hogy a 2009-es védelmi jogszabálycsomag irányelveit a tagállamok 
lassú ütemben és következetlenül hajtják végre, és hangsúlyozza a Bizottság által 

                                               
1 HL C 168. E, 2013.6.14., 9. o.
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végzendő átvilágítás jelentőségét; elismeri, hogy az új jogszabályok bevezetése lassú 
folyamat, de figyelmeztet arra, hogy a nem megfelelő és zavaros végrehajtás során rossz 
gyakorlati előírások születhetnek, ami veszélyezteti az irányelvekben kitűzött célok 
elérését és ezáltal a védelmi felszerelések európai piacának létrehozását, és gyengíti az 
európai védelmi technológiai és ipari bázis kifejlesztését;

4. figyelmeztet az európai védelmi piacon bekövetkezett nyugtalanító fejleményekre, 
amelyek növelik az európai védelmi ágazat külső vonatkozásoktól való függését egy 
olyan időszakban, amikor a biztonsági környezet egyre több kihívást támaszt; óva int 
különösen egy olyan helyzettől, amelyre egyidejűleg érvényes, hogy a tagállamok 
csökkentik védelmi költségvetéseiket, a piac széttöredezettsége az új belső piaci 
szabályok ellenére továbbra is fennáll, a védelmi ipar EU-n kívüli országok kivitelétől 
való függése nő, valamint az európai védelmi ágazatba történő külföldi befektetés 
gyarapszik, ellenőrzést gyakorolva stratégiai fontosságú nemzeti és európai védelmi 
ágazatok, eszközök és technológiák felett;

5. megjegyzi, hogy bár a 2013. decemberi Európai Tanácsnak nem sikerült kielégítő kiutat 
találnia ebből a helyzetből, mégis számos fellépést helyezett kilátásba és kötelezettséget 
vállalt arra, hogy ezek megvalósítását 2015 júniusáig felülvizsgálja; hangsúlyozza, hogy 
a mérsékelt tettrekészség, valamint a biztonsági környezetnek mind az EU-n belüli, 
mind a tőle keletre és délre fekvő területeken tapasztalható további romlása ellenére 
mégsem történt számottevő előrelépés a jelenlegi biztonsági kihívások és fenyegetések 
kezelése tekintetében;

6. nyomatékosan kéri az Európai Tanácsot, hogy vonja le a szükséges tanulságokat, és az 
Európa biztonságát garantáló védelmi képességek rendelkezésre állásának szavatolása 
érdekében tegyen kézzelfogható intézkedéseket az európai védelmi piac 
széttöredezettségének megszüntetéséért, és teljesítse a közös biztonság- és 
védelempolitika célkitűzéseit;

Az európai kereslet csökkenése a költségvetési megszorítások következtében: további 
együttműködésre van szükség

7. úgy véli, hogy az európai védelmi költségvetések éveken át tartó alulfinanszírozását a 
tagállamok közötti együttműködés fokozásával kell ellensúlyozni, többek között a 
védelmi költségvetésre vonatkozó politikák összekapcsolása, valamint a katonai és 
kettős felhasználású felszerelések beszerzésekor követett stratégiák egyeztetése révén; 
ismételten kéri a kereslet megerősítését az EU-ban, mivel ez az egyetlen lehetőség a 
kritikus tömeg elérésére a versenyképes és független európai védelmi technológiai és 
ipari bázis fenntartása érdekében; hangsúlyozza, hogy az erős és önálló európai védelmi 
technológiai és ipari bázis fenntartása kulcsfontosságú tényező abból a szempontból, 
hogy Európa a Szerződésben foglalt célkitűzésekkel összhangban képes legyen 
megoltalmazni polgárainak biztonságát, érdekeit és értékeit, valamint teljesítse globális 
biztonságfenntartói feladatait, miként ezt az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője, a Bizottság alelnöke is hangsúlyozta; 

8. ismételten emlékeztet arra, hogy nagyobb konvergenciára van szükség a nemzeti 
védelmi tervezési folyamatok között, és üdvözli ezzel összefüggésben a szisztematikus 
és hosszú távú védelmi együttműködés szakpolitikai keretének elfogadását; 
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sajnálatosnak találja azonban, hogy e keret nem kötelező erejű, és nem vezetett be 
világos és strukturált folyamatot; 

9. kéri, hogy az együttműködés, valamint a kezdeményezések összevonása és megosztása 
kapjon prioritást, és hogy e célból kerüljenek bevezetésre – főleg adóügyi – ösztönzők; 
üdvözli az Európai Védelmi Ügynökség összevont közbeszerzési mechanizmus 
létrehozására irányuló munkáját, és arra számít, hogy a mechanizmus intézkedéseket 
tartalmaz majd a védelmi felszerelések közös beszerzésének ösztönzésére és 
támogatására; 

10. emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020, a COSME, valamint az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében a védelmi ágazatban tevékenykedő vállalkozások – és 
különösen a kkv-k – a kettős felhasználásra vonatkozó és más projektekből nyújtható 
uniós finanszírozásért folyamodhatnak; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
segítsék a vállalatokat – és különösen a kkv-kat – abban, hogy megragadhassák a 
védelemmel kapcsolatos projektekből nyújtható európai finanszírozás által kínált 
lehetőségeket;

A külső függés növekedése: közös megközelítésre van szükség

11. figyelmeztet arra, hogy a védelmi ágazatban tevékenységet folytató vállalkozások 
európai forgalomkiesésüket egyre nagyobb mértékben EU-n kívülre történő kivitellel 
ellensúlyozzák, és ennek az az ára, hogy romboló versenybe bocsátkoznak, érzékeny 
technológiákat és szellemi tulajdonjogokat juttatva jövőbeni versenytársaiknak és a 
termelést áthelyezve az EU-k kívülre, miáltal veszélybe sodorják Európa 
ellátásbiztonságát, növelik a fegyverkivitelre vonatkozó közös álláspont megsértésének 
kockázatát, valamint táplálják a fegyveres erőszakot és a konfliktusokat más régiókban; 
véleménye szerint súlyos stratégia hiba kitenni az EU-t olyan kockázatnak, hogy az 
európai védelmi technológiai és ipari bázis különböző stratégiai érdekeket szem előtt 
tartó harmadik országbeli fogyasztóktól függjön;

12. véleménye szerint az EU kivitel-ellenőrzési politikáit az integráltabb uniós rendszer és 
az egyenlő versenyfeltételek kialakítása céljával meg kell újítani, gondoskodva arról, 
hogy az átfogó kül- és biztonságpolitikai célkitűzések elsőbbséget élvezzenek a rövid 
távú pénzügyi, gazdasági és üzleti érdekekkel szemben; megjegyzi, hogy a Tanácsnak 
nem sikerült biztosítania a katonai felszerelések kivitelére vonatkozó ellenőrzésről 
kialakított közös álláspont egységes végrehajtását; megdöbbentőnek tartja, hogy még 
azokban az esetekben is, amikor a vásárló ország a nyolc kritériumból nyilvánvalóan 
többnek – közöttük a régió békéjének, biztonságának és stabilitásának megőrzésével, 
valamint a vásárló ország nemzetközi közösséggel szembeni magatartásával és a 
nemzetközi jog tiszteletben tartásával kapcsolatos kritériumoknak – sem felel meg, a 
közös álláspont szinte egyáltalán nincs jelen sem a politikai döntéshozók szintjén, sem a 
nyilvános vitákon; 

13. nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a közös álláspont elveinek, 
valamint maradéktalanul és rendszeresen számoljanak be védelmi felszereléseik 
harmadik országokba történő kivitelének aktuális helyzetéről; kéri a Tanácsot és az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a Bizottság alelnökét, hogy 
határozzák meg annak okait, miért nem teljesítik a tagállamok a beszámolásra 
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vonatkozó kötelezettségeiket, valamint hogy vezessenek be új mechanizmust, amely 
képes felszámolni ezt a hiányosságot; emlékeztet arra, hogy a közös álláspont betartása 
alapvető az uniós elvek és értékek érvényre juttatása – kiváltképpen a nemzetközi 
emberi jogi jogszabályok és a nemzetközi humanitárius jog, valamint a globális 
biztonság tekintetében vállalt uniós kötelezettségek – szempontjából; 

14. tudomásul veszi a Bizottság közleményét a kettős felhasználású eszközökre vonatkozó 
exportellenőrzési politikák felülvizsgálatáról, és hangsúlyozza ezzel összefüggésben, 
hogy olyan ellenőrzési módozatokat kell biztosítani, amelyek nem akadályozzák az áruk 
és a technológia szabad áramlását a belső piacon, és nem teszik lehetővé az uniós 
jogszabályok eltérő értelmezéseit;

15. megjegyzi, hogy a kettős felhasználású termékek növekvő jelentősége kínál ugyan 
előnyöket a védelmi ágazat és a kereskedelmi termelés közötti szinergiák tekintetében, 
ugyanakkor azonban függést idéz elő a polgári ellátási láncoktól, amelyek termelési
alapja gyakran Európán kívül található; figyelmeztet továbbá az ipari ellátási láncok 
nemzetközi jellegének erősödésére, a védelmi ágazat tulajdonosi szerkezetében 
bekövetkező változásoknak adott esetben az EU ellátásbiztonságára gyakorolt hatására, 
valamint az európai és a nemzeti biztonságot fenyegető veszélyek fokozódására; 

16. üdvözli az egész Unióra kiterjedő ellátásbiztonsági rendszer létrehozása érdekében az 
Európai Védelmi Ügynökség és a Bizottság által végzett munkát, és elvárja, hogy 2015 
júniusáig elfogadás céljából egyedi intézkedéseket tartalmazó ütemterv kerüljön 
előterjesztésre; 

17. véleménye szerint a stratégiai fontosságú eszközök és ellátás felett harmadik országok 
által gyakorolható külföldi ellenőrzés miatt már kialakult vagy potenciális sebezhetőség 
azonosítása érdekében az ellátásbiztonsági rendszernek magában kell foglalnia az EU 
egészére kiterjedő hatékony átvilágítási rendszert is; nyomatékosan kéri a Bizottságot, 
hogy az EU, az EU-val szomszédos országok és távolabbi országok biztonságának 
garantálása tekintetében általa vállalt szerep értékelése céljával közös kül- és 
biztonságpolitika, illetve közös biztonság- és védelempolitika keretében térképezze fel a 
tagállamok birtokában lévő szerkezeti és stratégiai képességeket, többek között azok 
tengerrel, világűrrel és internettel kapcsolatos vonatkozásait is;

18. úgy véli, hogy az ellátásbiztonság terén a tagállamok között kölcsönös biztosítási 
rendszert kell kialakítani és azt az integrált európai védelmi piac kiépítésének 
kulcsfontosságú elemévé kell tenni; üdvözli az Európai Védelmi Ügynökségnek az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos megállapodásra vonatkozó frissített keretét, ez ugyanis a 
kölcsönös bizalmat erősítő eszköz, megjegyzi azonban, hogy nem hoz létre jogi 
kötelezettségeket; véleménye szerint az EU egészére kiterjedő ellátásbiztonsági 
rendszernek jogszabályokon – és különösen az Unión belüli transzferekről szóló 
irányelv maradéktalan végrehajtásán – kell alapulnia annak érdekében, hogy 
elháruljanak a védelmi termékek EU-n belüli mozgását gátló akadályok;

19. 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.


