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Európai védelmi ipari fejlesztési program ***I
Az Európai Parlament 2018. július 3-i jogalkotási állásfoglalása az Unió védelmi 
iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari 
fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2017)0294),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 173. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0180/2017),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. december 7-i 
véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 
7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 
Bizottság, a Költségvetési Bizottság, illetve a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság véleményére (A8-0037/2018),

1 HL C 129., 2018.4.11., 51. o.



1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, 
amelyet a végleges jogi aktussal együtt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának L sorozatában;

3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2017)0125

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. július 3-án került 
elfogadásra az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét 
támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló (EU) 2018/... 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1092 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI VÉDELMI IPARI FEJLESZTÉSI 
PROGRAM FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodnak arról, hogy – a költségvetési hatóságnak az 
éves költségvetési eljárás tekintetében fennálló előjogai sérelme nélkül – az európai védelmi 
ipari fejlesztési program finanszírozására 2019-ben és 2020-ban az alábbiak szerint kerül sor:

– 200 millió EUR a lekötetlen mozgástérből,

– 116,1 millió EUR a CEF-ből,

– 3,9 millió EUR az EGNOS-ból,

– 104,1 millió EUR a Galileóból,

– 12 millió EUR a Copernicusból,

– 63,9 millió EUR az ITER-ből.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT 
TÁMOGATÁSÁVAL A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A Bizottság az európai védelmi ipari fejlesztési programot annak hatékony végrehajtása és 
más uniós kezdeményezésekkel való teljes összhangjának biztosítása érdekében a 
költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlen 
irányítás keretében kívánja végrehajtani.


