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Módosítás  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. üdvözli az erősebb európai védelem 

kialakítása terén az EU globális kül- és 

biztonságpolitikai stratégiájának 2016. 

júniusi elfogadása óta tett látható 

előrelépést; üdvözli különösen az Európai 

Védelmi Alap elindítását, a védelmi 

kutatásra vonatkozó előkészítő intézkedés 

megerősítésére tett javaslatot és az európai 

védelmi ipar fejlesztési programjáról 

előterjesztett jogalkotási javaslatot; 

felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék 

jövőbeni pénzügyi hozzájárulásukat az 

EU költségvetéséhez az Európai Védelmi 

Alappal kapcsolatban felmerülő, az EU-t 

érintő összes további költség fedezése 

érdekében; 

13. elutasítja az erősebb európai 

védelem kialakítását; elutasítja különösen 

az Európai Védelmi Alap elindítását, a 

védelmi kutatásra vonatkozó előkészítő 

intézkedés megerősítésére tett javaslatot és 

az európai védelmi ipar fejlesztési 

programjáról előterjesztett jogalkotási 

javaslatot; ennek kapcsán emlékeztet arra, 

hogy az EU működéséről szóló szerződés 

41. cikkének (2) bekezdése tiltja, hogy a 

katonai vagy védelmi vonatkozású 

műveletekből eredő kiadások az Unió 

költségvetését terheljék; 

Or. en 
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Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. kiemeli, hogy a Bizottság és egyre 

több tagállam is elkötelezte magát az 

európai védelmi unió elindítása mellett, és 

hogy ez európai polgárok körében is 

erőteljes támogatást élvez; hangsúlyozza, 

hogy ez megfelel az uniós polgárok és az 

Európai Parlament kérésének, amelynek 

többek között a korábbi állásfoglalásaiban 

számos alkalommal megfogalmazott 

felhívásain keresztül adott hangot; 

felhívja a figyelmet arra, hogy az erősebb 

európai védelmi integráció eredményként 

nőni fog a hatékonyság, kiküszöbölhetők 

a párhuzamosságok, és csökkenthetők a 

költségek; hangsúlyozza ugyanakkor, 

hogy egy valódi európai védelmi unió 

létrehozása folyamatos politikai akaratot 

és elhatározást követel meg; sürgeti a 

tagállamokat, hogy kötelezzék el magukat 

egy közös és önálló európai védelem 

mellett, és törekedjenek annak 

biztosítására, hogy nemzeti védelmi 

költségvetésük tíz éven belül elérje GDP-

jük legalább 2%-át; 

törölve 

Or. en 
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Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. üdvözli az újonnan kinyilvánított 

politikai akaratot a közös biztonság- és 

védelempolitika hatékonyságának 

javítására; támogatja azokat a 

kísérleteket, amelyek a tagállamok közötti 

kooperáció működőképessé tételével a 

Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál 

teljes kiaknázására irányulnak, és 

megteremtik a működési szempontból 

releváns képességeket az EUSZ 43. cikke 

(1) bekezdésében szereplő feladatok 

teljesítéséhez, a következők révén: 

törölve 

a) az induló alap mielőbbi létrehozása a 

Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, 

a műveletek gyors végrehajtásának 

lehetővé tétele érdekében; 

 

b) állandó strukturált együttműködés 

létrehozása azon katonai területekre 

vonatkozóan, amelyekre a közös 

biztonság- és védelempolitikai feladatok 

végrehajtásához szükség van (például 

állandó jelleggel összevont katonai 

egységek), 

 

c) az Athéné kormányközi közös 

finanszírozási mechanizmus 

megreformálása azon tagállamok közötti 
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szolidaritás működőképessé tétele 

érdekében, amelyek csak anyagilag, illetve 

amelyek csak csapatokkal tudnak 

hozzájárulni a közös biztonság- és 

védelempolitikai műveletekhez, 

d) a képességek összevonásának és 

megosztásának rendszeres gyakorlattá 

tétele, és előrelépés a 28 vezérkari főnök 

által 2011-ben benyújtott 300 javaslat 

többségének végrehajtása terén, 

 

e) a nemzeti erőforrások egyesítése a 

kutatás, a fejlesztés, a közbeszerzés, a 

karbantartás és a képzés tekintetében, 

 

f) koordinált nemzeti védelmi tervezés 

(koordinált éves védelmi szemle – CARD), 

a jelenlegi terveknek megfelelően, 

 

g) a katonai tanúsítás közös szabályainak 

és az utánpótlás biztonságára vonatkozó 

közös politikának a bevezetése, 

 

h) a Bizottság részéről a belső piaci 

szabályok betartatása a 2009-es védelmi 

közbeszerzési irányelvvel összhangban, a 

nemzeti védelmi közbeszerzési projektekre 

vonatkozóan; 

 

Or. en 
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Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  31a. határozottan elutasítja az állandó 

strukturált együttműködés (PESCO) 

létrehozását és végrehajtását, mivel az 

valójában az Európai Védelmi Unió 

megalapítását és az EU további 

militarizálását jelentené; figyelmeztet, 

hogy az állandó strukturált 

együttműködéssel megszűnne az 

egyhangú szavazás szabálya a KKBP-vel 

és a KBVP-vel kapcsolatos tanácsi 

döntések esetén;  

Or. en 
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Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  39a. ellenzi a Védelmi Főigazgatóság 

létrehozásának gondolatát; ellenzi 

továbbá az Európai Unió és szakpolitikái 

további militarizálását; hangsúlyozza, 

hogy az EU-nak fenn kell tartania a békét 

és a stabilitást, békés és polgári 

külpolitika révén elő kell mozdítania és 

védelmeznie kell az alapvető és emberi 

jogokat, valamint a konfliktusok 

diplomáciai úton történő békés 

rendezésére kell összpontosítania, többek 

között közvetítési kezdeményezések révén; 

Or. en 
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Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  46a. elutasítja a KBVP-missziók és 

katonai műveletek finanszírozását, 

különösen akkor, ha erre az EU 

költségvetéséből kerülne sor; emlékeztet 

rá, hogy az EUSZ 41. cikkének (2) 

bekezdése szerint katonai vagy védelmi 

vonatkozású fellépésekből eredő kiadások 

nem terhelhetik az Unió költségvetését; 

elutasítja az Athéné mechanizmust és az 

annak keretében elszámolható költségek – 

például az uniós harci egységek 

bevetésére történő – javasolt bővítését, 

mivel az növelné minden egyes tagállam 

automatikus pénzügyi részvételét az EU 

valamennyi katonai missziójában; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. üdvözli a Bizottság arra irányuló 

javaslatát, hogy vizsgálják felül a stabilitás 

és a béke elősegítését szolgáló európai 

uniós eszközt a biztonságot és a fejlesztést 

támogató kapacitásépítés elnevezésű 

kezdeményezés keretében végrehajtott 

fellépések támogatása céljából, ami 

lehetővé teszi majd, hogy az EU 

finanszírozni tudja a partnerországok 

kapacitásépítését és rezilienciáját, és 

segíthesse képességeik erősítését;  

bátorítja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy 

haladéktalanul hajtsák végre a 

biztonságot és a fejlesztést szolgáló 

kapacitásépítés nevű kezdeményezést, 

fokozzák a KBVP-missziók hatékonyságát 

és fenntarthatóságát, és biztosítsanak 

rugalmasabb és egységesebb uniós 

megközelítést, amely hasznosítja a 

polgári-katonai szinergiákat;  

70. határozottan elutasítja a Bizottság 

arra irányuló javaslatát, hogy vizsgálják 

felül a stabilitás és a béke elősegítését 

szolgáló európai uniós eszközt a 

biztonságot és a fejlesztést támogató 

kapacitásépítés elnevezésű kezdeményezés 

keretében végrehajtott fellépések 

támogatása céljából, ami lehetővé teszi 

majd, hogy az EU finanszírozni tudja a 

partnerországok katonai szereplőinek 

kiképzését és felszerelését; úgy véli, ez 

megnyitná az utat a fejlesztési 

támogatásokkal való visszaélések előtt, és 

ellentétes lenne az EUMSZ 208. cikkével, 

amely a szegénység felszámolását tűzi ki 

célul;  

Or. en 

 

 


