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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.12.2013 B7-0560/2 

Módosítás  2 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. úgy véli, hogy a gyorsan változó és 
ingatag geostratégiai környezetben, 
amelyben folyamatosak a biztonsági 
kihívások, az USA az ázsiai és csendes-
óceáni térséggel fenntartott kapcsolatok 
kiegyensúlyozására törekszik, és a 
pénzügyi válság még érezteti hatását, az 
EU-nak a nemzetközi béke és biztonság 
elımozdítása, saját érdekeinek globális 
szintő védelme, és állampolgárai 
biztonságának garantálása érdekében – a 
NATO keretében végzett tevékenységek 
megduplázásának elkerülése mellett, és 
különösen a saját szomszédságában – 
vállalnia kell tényleges stratégiai 
önállósággal rendelkezı, globális politikai 
és hiteles biztonsági szereplıként fennálló 
felelısségét; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy az EU-nak következetes politikákra 
van szüksége, valamint gyorsabban és 
hatékonyabban kell megvalósítania az 
említett felelısségvállalást; 

10. úgy véli, hogy a gyorsan változó és 
ingatag geostratégiai környezetben, 
amelyben folyamatosak a biztonsági 
kihívások, az USA az ázsiai és csendes-
óceáni térséggel fenntartott kapcsolatok 
kiegyensúlyozására törekszik, és a 
pénzügyi válság még érezteti hatását, az 
EU-nak a nemzetközi béke és biztonság 
elımozdítása, saját érdekeinek globális 
szintő védelme, és állampolgárai 
biztonságának garantálása érdekében – a 
NATO keretében végzett tevékenységek 
megduplázásának elkerülése mellett – 
vállalnia kell a felelısségét; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
következetes politikákra van szüksége, 
valamint gyorsabban és hatékonyabban 
kell megvalósítania az említett 
felelısségvállalást; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/3 

Módosítás  3 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. rámutat, hogy az EU jelenleg komoly 
pénzügyi korlátokkal küzd, és hogy a 
tagállamok védelmi költségvetésének 
szintje az euróövezet válságához 
kapcsolódó vagy nem kapcsolódó 
pénzügyi, költségvetési vagy politikai okok 
miatt koordinálatlan módon csökken; 
felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az 
intézkedések kedvezıtlenül hathatnak a 
tagállamok katonai képességeire, ezáltal 
pedig az EU azon képességére, hogy 
hatékonyan eleget tegyen a békefenntartás, 
a konfliktusmegelızés és a nemzetközi 
biztonság megerısítése terén rá háruló 
feladatoknak; 

11. rámutat, hogy az EU jelenleg komoly 
pénzügyi korlátokkal küzd, és hogy a 
tagállamok védelmi költségvetésének 
szintje az euróövezet válságához 
kapcsolódó vagy nem kapcsolódó 
pénzügyi, költségvetési vagy politikai okok 
miatt koordinálatlan módon csökken; 
felhívja a figyelmet a gyenge koordináció 
és együttmőködés tagállamok katonai 
képességeire, és ezáltal az EU azon 
képességére gyakorolt esetleges negatív 
hatására,hogy hatékonyan eleget tegyen a 
békefenntartás, a konfliktusmegelızés és a 
nemzetközi biztonság megerısítése terén rá 
háruló feladatoknak; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/4 

Módosítás  4 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 
Szerzıdés számos új eszközt bevezetett 
KBVP területén, amelyeket még nem 
ültettek át a gyakorlatba; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 
KBVP megerısítésének érdekében végre 
kell hajtani e rendelkezéseket, és felhívja a 
Tanácsot, hogy teljes mértékben használja 
ki ezen eszközöket (pl. EUSZ 46. cikk (6) 
bekezdés: állandó strukturált 
együttmőködés a tagállamok között; EUSZ 
42. cikk (5) bekezdés és 44. cikk (1) 
bekezdés: annak lehetısége, hogy a 
tagállamok adott csoportját bízzák meg a 
KBVP területére tartozó missziók és 
mőveletek végrehajtásával); 

16. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 
Szerzıdés számos új eszközt bevezetett 
KBVP területén, amelyeket még nem 
ültettek át a gyakorlatba; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 
KBVP megerısítésének érdekében végre 
kell hajtani e rendelkezéseket, és felhívja a 
Tanácsot, hogy teljes mértékben használja 
ki ezen eszközöket (pl. EUSZ 46. cikk (6) 
bekezdés: állandó strukturált 
együttmőködés a tagállamok között; EUSZ 
41. cikk (3) bekezdés: induló alapok; 
EUSZ 42. cikk (5) bekezdés és 44. cikk (1) 
bekezdés: annak lehetısége, hogy a 
tagállamok adott csoportját bízzák meg a 
KBVP területére tartozó missziók és 
mőveletek végrehajtásával); 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/5 

Módosítás  5 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. felhívja a Tanácsot, hogy folytasson 
megerısített együttmőködést a 
fegyverkezés terén, azáltal, hogy 
felhatalmazza az Európai Védelmi 
Ügynökséget arra, hogy teljes mértékben 
betölthesse szerepét olyan területeken, mint 
az együttmőködés elımozdítása, a 
kötelezettségvállalások nyomon követése, 
a technológiai beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározása (beleértve 
olyan stratégiai eszközöket, mint a légi 
üzemanyag-utántöltés, mőholdas 
kommunikáció, stratégiai légi szállítás, 
távirányítású légi jármővek, kibervédelem 
és az egységes európai égbolt), az önkéntes 
koalíciók és az alapcsoportok fokozottabb 
kihasználásáról való megállapodás, 
valamint a harccsoportok tekintetében 
mőködıképes megoldás kidolgozása; 

18. felhívja a Tanácsot, hogy folytasson 
megerısített együttmőködést a 
kapacitásfejlesztés terén, azáltal, hogy 
felhatalmazza az Európai Védelmi 
Ügynökséget arra, hogy teljes mértékben 
betölthesse szerepét olyan területeken, mint 
az együttmőködés elımozdítása, a 
kötelezettségvállalások nyomon követése, 
a technológiai beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározása (beleértve 
olyan stratégiai eszközöket, mint a légi 
üzemanyag-utántöltés, mőholdas 
kommunikáció, stratégiai légi szállítás és 
az egységes európai égbolt), az önkéntes 
koalíciók és az alapcsoportok fokozottabb 
kihasználásáról való megállapodás, 
valamint a harccsoportok tekintetében 
mőködıképes megoldás kidolgozása; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/6 

Módosítás  6 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felhívja a tagállamokat, hogy 
kötelezzék el magukat egy erıteljes 
európai védelmi technológiai és ipari bázis 
kialakítása mellett, amely a nemzeti 
védelmi költségvetések megtervezésének – 
esetleg a védelmi kérdésekkel foglalkozó 
európai szemeszter létrehozása révén 
történı – fokozottabb összehangolása, 
valamint az ipar szintjén folytatott 
együttmőködés elmélyítése (a védelmi 
felszerelésekre vonatkozó szabványok és 
hitelesítés összehangolása) által 
felszámolhatja az európai iparágak 
töredezettségét, és fokozhatja azok 
kreativitását és erejét; felszólít arra, hogy a 
védelmi ipar számára biztosítsanak 
további ösztönzıket és támogatást 
(adókedvezmények, a kutatás és fejlesztési 
pénzügyi támogatása, a polgári és katonai 
képességek közötti szinergiák 
intézményesítése), kötelezettséget vállalva 
kulcsfontosságú védelmi technológiák és 
rendszerek kifejlesztése iránt; 

19. felhívja a tagállamokat, hogy 
kötelezzék el magukat egy erıteljes 
európai védelmi technológiai és ipari bázis 
kialakítása mellett, amely a nemzeti 
védelmi költségvetések megtervezésének – 
esetleg a védelmi kérdésekkel foglalkozó 
európai szemeszter létrehozása révén 
történı – fokozottabb összehangolása, 
valamint az ipar szintjén folytatott 
együttmőködés elmélyítése (a védelmi 
felszerelésekre vonatkozó szabványok és 
hitelesítés összehangolása) által 
felszámolhatja az európai iparágak 
töredezettségét, a megkettızıdéseket és a 
kapacitástöbbletet, és fokozhatja az 
iparágak kreativitását és erejét;  

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/7 

Módosítás  7 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fokozzák a védelmi csomag végrehajtását 
az „Úton egy versenyképesebb és 
hatékonyabb védelmi és biztonsági ágazat 
felé” (COM(2013)0542) címő bizottsági 
közleményben javasoltak értelmében, és 
mőködjenek együtt az ellentételezési 
követelmények fokozatos megszüntetése 
érdekében; felszólítja a tagállamokat, 
hogy használják a védelmi célú 
közbeszerzésekrıl szóló irányelv közelgı 
felülvizsgálatát arra is, hogy 
megvizsgálják a kormányok közötti 
eladásokat; 

Or. en 

 
10.12.2013 B7-0560/8 

Módosítás  8 
Tarja Cronberg 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19-20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 b bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19b. felkéri a tagállamokat különösen 
arra, hogy mélyítsék el a hatékony KVBP 
szempontjából fontos vonatkozásokat 
érintı együttmőködésüket és 
koordinációt; felkéri a tagállamokat, hogy 
legyenek ambiciózusabbak az összevonás 
és megosztás folyamatait illetıen; 

Or. en 

 
 
 


