
 

PESCO: a hatékonyabb védelmi együttműködésért
az EU-ban
 
December 11-én 25 tagállam minisztere hivatalosan is elkötelezte magát, hogy
szorosabbra fűzi az együttműködést a védelem területén. Az EP már régóta dolgozik
azért, hogy ez megvalósuljon.
 
Az állandó strukturált együttműködés, röviden PESCO (Permanent Structured Cooperation),
megteremti a lehetőséget arra, hogy a tagországok jobban összedolgozzanak a védelem és a
biztonság terén. „Ez teszi lehetővé, hogy a katonai együttműködés most egymástól elkülönülő
kis szigeteit egy tető alá vonhassuk” - mondta Michael Gahler (néppárti, német).
 
 
 
PESCO: hatékonyabb együttműködés lépésről lépésre
 
 
 
A tagállamok a Lisszaboni Szerződésben állapodtak meg a PESCO létrehozásáról, a Bizottság
és a Parlament mindvégig támogatta. November 13-án 23 ország (köztük Magyarország is) írta
alá a hivatalos bejelentést, amely december 11-én lépett életbe.
 
 
 
Évi több milliárd euró megy kárba a védelmi beszerzésekre fordított összegből a beszerzési
folyamatok korlátai és a felesleges többletkapacitások miatt. A PESCO egyik fő célja, hogy
összehangolja a tagországok katonai kapacitását és erőforrásait. „Meggyőződésem, hogy az
EU védelmi politikája sokkal kézzel foghatóbbá válik attól, hogy bizonyos katonai formációkat a
PESCO alá vonunk” - mondta Michael Gahler.
 
 
 
A tagállamok önkéntes alapon vesznek részt az együttműködésben, de ha úgy döntenek, hogy
bekapcsolódnak, akkor vállalásokat kell tenniük az együttműködés előmozdítására. Ha ezeket
nem tartják be, akkor felfüggeszthetik a tagságukat.
 
 

Cikk
11-12-2017 - 17:32
Hivatkozási szám: 20171208STO89939

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2341/MICHAEL_GAHLER_activities.html
http://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614632/EPRS_ATA(2017)614632_EN.pdf


A PESCO keretében a tagországok közös célokat, projekteket határoznak meg - mint például új
katonai eszközök fejlesztése, vagy a logisztika összehangolása -, majd ezek megvalósítására
nemzeti terveket dolgoznak ki.
 
 
 
„Véget kell vetnünk annak, hogy a hadifelszerelések gyártói vetélkednek egymással a nemzeti
és uniós piacon” - mondta Michael Gahler jelentéstevő, a közös európai biztonság- és
védelempolitikáról szóló EP-jelentés szerzője.
 
 
 
Az EP már többször szót emelt a védelmi együttműködés erősítése mellett
 
 
 
Habár 2014 óta 14 ország megemelte a védelmi politikára fordított összeget, a Parlament
szerint a tagállamoknak GDP-jük 2%-át erre kellene költeniük (jelenleg ez csak
Görögországban, Észtországban és az Egyesült Királyságban valósul meg). A képviselők
emellett arra kérik a tagállamokat, hogy vonják össze forrásaikat és erősítsék meg az Európai
Védelmi Ügynökség koordináló szerepét.
 
 
 
PESCO vs. NATO
 
 
 
A PESCO kritikusai azt mondják, hogy bármilyen katonai együttműködés kontraproduktív lehet,
mert aláássa a NATO céljait. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára ugyanakkor elmondta:
„Véleményem szerint erősítheti Európa védelmi rendszerét, ami jó Európának, de jó a NATO-
nak is”. Michael Gahler is úgy fogalmazott: „Biztos vagyok benne, hogy az a 22 ország amely az
EU és a NATO tagja is, gondoskodik róla, hogy a PESCO sikeres legyen”.
 
További információ
Az EP állásfoglalása a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves
jelentésről
Háttéranyag: PESCO (angolul)
Védelmi együttműködés: A Tanács 25 tagállam részvételével létrehozza az állandó strukturált
együttműködést (PESCO)
Sajtóközlemény: Hatékonyabb védelmi együttműködésre van szükség az EP-képviselők
szerint (2017.12.13.)
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http://www.consilium.europa.eu/media/32079/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161117IPR51547/eur%C3%B3pa-v%C3%A9delm%C3%A9re-nagyobb-uni%C3%B3s-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st-s%C3%BCrgetnek-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161117IPR51547/eur%C3%B3pa-v%C3%A9delm%C3%A9re-nagyobb-uni%C3%B3s-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st-s%C3%BCrgetnek-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0351+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0351+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614632/EPRS_ATA(2017)614632_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy


Védelmi együttműködés
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