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A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI
A PESCO 2020. ÉVI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

A Tanács jóváhagyja a PESCO 2020. évi stratégiai felülvizsgálatának a mellékelt dokumentumban
ismertetett eredményeit.
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MELLÉKLET

A PESCO 2020. évi stratégiai felülvizsgálata

A 2017 decemberében elindított állandó strukturált együttműködés (PESCO) gyökeres változást
hozott az Unión belüli védelmi együttműködés terén, tekintettel a legnagyobb követelményeket
támasztó missziókra, valamint hozzájárulva a biztonság és a védelem területére vonatkozóan a
Tanács által 2016 novemberében jóváhagyott uniós ambíciószint teljesítéséhez. Az állandó
strukturált együttműködésben 25 tagállam vesz részt („részt vevő tagállamok”), amelyek – az EUSzerződés rendelkezéseivel összhangban – 20 szigorúbb kötelezettségvállalást tettek egymás felé. A
részt vevő tagállamok a PESCO intézményi és jogi keretén belül végzik a szigorúbb
kötelezettségvállalások teljesítését, többek között azáltal, hogy pozitív tendenciákat mutatnak fel a
védelmi kiadások terén. Összesen 47 együttműködésen alapuló projekt indult, melyek közül 12 már
konkrét eredményeket hoz vagy elérte a kezdeti műveleti képességét. A PESCO és mindenekelőtt a
koordinált éves védelmi szemle (CARD), valamint az Európai Védelmi Alap (EDF) és annak elődei
közötti koherencia előmozdítja a szűkös erőforrások jobb felhasználását, mégpedig azáltal, hogy
fokozza az Európa biztonságához szükséges képességek közös fejlesztését. Az európai védelmi
ipari fejlesztési program (EDIDP) keretében 2019-ben több PESCO-projektekkel kapcsolatos
intézkedés részesült finanszírozásban.
A PESCO hatékony eszköz, amely érdemi változásokat hozhat azáltal, hogy – az EUSZ 10.
jegyzőkönyvével összhangban és az egyetlen haderő elvét elismerve – növeli a védelmi
beruházásokat, fokozza a képességek közös fejlesztését, valamint javítja a bevethető és
interoperábilis haderők rendelkezésre állását. A részt vevő tagállamok ezeket a haderőket az uniós
keretek között, nemzeti szükségletek céljára, illetve más kontextusokban – például az ENSZ és a
NATO keretében – is felhasználhatják. Ezért a PESCO második kezdeti szakaszának (2021–2025)
az eddig elért eredményekre kell épülnie, amibe az is beletartozik, hogy foglalkozni kell a javításra
szoruló területekkel, valamint hogy törekedni kell a kézzelfogható eredmények elérésére.
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Bevezetés
1.

Az állandó strukturált együttműködés létrehozásáról szóló, 2017. december 11-i (KKBP)
2017/2315 tanácsi határozattal összhangban 2019 végén megkezdődött a PESCO stratégiai
felülvizsgálati folyamata (PSR), és az 2020-ban folyamatos fejlesztéseken ment át, hogy a
PESCO révén elért eredmények fényében frissíteni és szükség esetén fokozni lehessen a
szigorúbb kötelezettségvállalásokat az Unió változó biztonsági környezetének tükrözése
érdekében. A felülvizsgálati folyamat lehetőséget biztosított a részt vevő tagállamok számára
annak értékelésére, hogy az első kezdeti szakasz (2018–2020) végén mit sikerült elérni a
szigorúbb kötelezettségvállalások és a projektek teljesítése terén.

2.

E dokumentum célja, hogy a Tanács lezárhassa a PESCO-nak a részt vevő tagállamok által
vezetett stratégiai felülvizsgálati folyamatát, és iránymutatást nyújthasson a PESCO következő
szakaszára (2021–2025) vonatkozóan az átfogó célt, a fő szakpolitikai célokat és a PESCO-hoz
kapcsolódó

folyamatokat

illetően,

valamint

hogy

ösztönzőket

biztosíthasson

a

kötelezettségvállalások teljesítésének javításához, különösen azokon a területeken, ahol a
főképviselő, majd ezt követően a Tanács is elégtelennek találta az elért eredményeket,
nevezetesen az operatív kötelezettségvállalásokat és az európai kollaboratív megközelítéshez
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat illetően.
3.

A Tanács egyetért azoknak, a PESCO titkársága által támogatott megbeszéléseknek az
eredményeivel, amelyeket a részt vevő tagállamok 2019 decembere óta folytattak egymással a
kötelezettségvállalásokról, hangsúlyozva, hogy a részt vevő tagállamok által egymás felé tett
szigorúbb kötelezettségvállalások szilárd iránymutatásnak bizonyultak a PESCO következetes
végrehajtásának biztosításához, ezért azokat a PESCO mostani stratégiai felülvizsgálata
keretében nem szabad módosítani. A projektekkel és a folyamatokkal / munkamódszerekkel
kapcsolatos további eredményeket az 1. függelék ismerteti.

4.

A Tanács üdvözli a folyamatban lévő PESCO-projekteknek a 2. függelékben található listáját,
mely projektek a tervek szerint 2025 végéig konkrét eredményeket fognak hozni vagy elérik a
teljes műveleti képességüket.
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A PESCO következő szakaszának (2021–2025) átfogó célja
5.

A PESCO a továbbiakban is hozzá fog járulni a biztonság és a védelem területére vonatkozó
uniós ambíciószint teljesítéséhez, többek között a legnagyobb követelményeket támasztó
missziókat illetően is. Ezt szem előtt tartva, a 2025-ig tartó második kezdeti szakasz átfogó
célja a részt vevő tagállamok által egymás felé tett szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítése
lesz, többek között a PESCO-ról szóló értesítés szerinti teljes körű, koherens haderőcsomag
(FSFP) kidolgozása révén, amely hozzájárul az uniós ambíciószint teljesítéséhez, és amelyet a
tagállamok a hamarosan elkészülő stratégiai iránytűvel összefüggésben fognak részletesebben
meghatározni. Ennek eredményeként e munka nyomán várhatóan javulni fognak a részt vevő
tagállamok védelmi képességei és azok – az „átfogó cél” folyamatával összhangban –
haladéktalanul rendelkezésre állnak majd KBVP-missziók és -műveletek részére is. Egy ilyen
koherens, interoperábilis, bevethető és moduláris FSFP megvalósítása érdekében az uniós
képességfejlesztési prioritásokkal, többek között a jelentős hatással bíró képességfejlesztési
célokkal és a CARD keretében megfogalmazott ajánlásokkal összhangban folytatódni fog a
tagállamok képességfejlesztése, biztosítva, hogy az eredmények tekintetében koherencia álljon
fenn a NATO vonatkozó folyamataival azokon a területeken, ahol a követelmények között
átfedések vannak, ugyanakkor elismerve a két szervezet, illetve feladataik és tagságuk eltérő
jellegét. Az FSFP megvalósításán dolgozva a részt vevő tagállamoknak a KBVP-missziók és műveletek haderő-generálási folyamatában tapasztalható visszatérő hiányosságokkal is
foglalkozniuk kell, közben pedig szisztematikusan mérlegelniük kell és a lehető legjobban fel
kell használniuk az uniós eszközöket a képességeik fejlesztéséhez.
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A kötelezettségvállalások teljesítésére és projektek végrehajtására vonatkozó szakpolitikai
célok a PESCO következő szakaszában (2021–2025)
6.

Hangsúlyozva, hogy a PESCO létrehozásáról szóló (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozattal
összhangban 2025-ig teljesíteni kell a részt vevő tagállamok által egymás felé tett szigorúbb
kötelezettségvállalásokat, és elismerve annak fontosságát, hogy a következő PESCO-szakasz
végéig konkrét és kézzelfogható eredmények szülessenek, a Tanács az alábbi iránymutatásról
állapodik meg a PESCO keretében tett szigorúbb kötelezettségvállalások végrehajtására
vonatkozóan:
‒ A biztonsági környezet tükrében és az Unió nemzetközi kötelezettségeire tekintettel,
valamint a közösen elfogadott célkitűzések teljesítése céljából a részt vevő tagállamoknak
tiszteletben kell tartaniuk a védelmi kiadásokra vonatkozó kollektív referenciaértékeket, és
biztosítaniuk kell az ahhoz szükséges forrásokat, hogy erősödjön a védelmi költségvetések
és a védelmi beruházások rendszeres növelése terén tapasztalható pozitív tendencia, többek
között a Covid19-válság pénzügyi következményeiből fakadó, a védelem területét érintő
kihívások koordinált módon történő kezelésével összefüggésben is.
‒ Folytatni kell a részt vevő tagállamok védelmi rendszereinek egymással való
összehangolását, és ennek keretében szisztematikusan mérlegelni kell az uniós védelmi
eszközöket és kezdeményezéseket (képességfejlesztési terv, a jelentős hatással bíró
képességfejlesztési célokat is beleértve, CARD, PESCO, EDF), valamint a lehető
legjobban ki kell aknázni azokat a részt vevő tagállamok nemzeti védelmi tervezési
folyamatai során, ezek koherenciájának növelése érdekében. Ez magában foglalja azt is,
hogy a nemzeti védelmi felülvizsgálatok során hivatkozni kell az említett eszközökre és
kezdeményezésekre. Az ilyen felülvizsgálatok eredményét lehetőség szerint meg kell
osztani és ismertetni kell a többi részt vevő tagállammal.
‒ Az uniós ambíciószinttel és a PESCO-ról szóló értesítéssel összhangban javítani kell a
PESCO-projekteknek a részt vevő tagállamok operatív kapacitásainak növelésére, valamint
a koherens FSFP megvalósítását célzó munka támogatására történő felhasználását.
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‒ Az uniós ambíciószint megvalósítása érdekében tovább kell javítani a stratégiai
szempontból bevethető alakulatok rendelkezésre állását, készenlétét és interoperabilitását,
és ennek keretében egyebek mellett fel kell térképezni a tagállami fegyveres erők közös
stratégiai tervezésének, kiképzésének és gyakorlatainak a lehetőségét. Ennek meglévő
uniós katonai eszközökre – például az uniós harccsoportokra – és egyéb multinacionális
struktúrákra építve és azok támogatásával kell megvalósulnia, az inkluzivitás, az
átláthatóság és az összes részt vevő tagállam előtti nyitottság elve alapján, valamint az
„átfogó cél” folyamatához és a gyorsreagálási adatbázishoz, továbbá a katonai mobilitással
kapcsolatos munkához kapcsolódva.
‒ Meg kell erősíteni az Unió műveleti hatékonyságát, és ennek részeként mindenekelőtt
érdemi hozzájárulást kell biztosítani a katonai missziókhoz és műveletekhez szükséges
erőkhöz és eszközökhöz, és le kell zárni a haderő-generálás folyamatát, többek között az
uniós műveleti és kötelékparancsnokságok és a Katonai Tervezési és Végrehajtási
Szolgálat (MPCC) működéséhez szükséges teljes személyzet biztosításával, hogy ezáltal ez
utóbbi esetében – a jóváhagyott megbízatásával összhangban – tovább lehessen erősíteni a
KBVP-missziók és -műveletek tervezésére és végrehajtására vonatkozó kapacitását.
‒ Az uniós képességfejlesztési prioritásokkal és a kapcsolódó stratégiai forgatókönyvekkel –
köztük a jelentős hatással bíró képességfejlesztési célokkal – összhangban tovább kell
fejleszteni a képességeket. A képességbeli hiányosságok felszámolása érdekében kiemelt
intézkedésként meg kell vizsgálni egy európai kollaboratív megközelítés kialakításának
lehetőségét, valamint a lehető legjobban ki kell aknázni az Európai Védelmi Ügynökséget
(EDA) mint a közös képességfejlesztés európai fórumát, összhangban a PESCO keretében
jóváhagyott kötelezettségvállalással.
‒ Biztosítani kell, hogy a képességek területére vonatkozó, a részt vevő tagállamok által
vezetett projektek kivétel nélkül javítsák az európai védelmi ipar versenyképességét,
valamint hogy a részt vevő tagállamok által elfogadott együttműködési programok és
beszerzési stratégiák kedvező hatást gyakoroljanak az európai védelmi technológiai és ipari
bázisra (EDTIB), többek között a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok határokon
átnyúló részvételének EU-szerte történő előmozdítása révén.
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7.

A szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítéséhez hozzájáruló, továbbá a képességekkel
kapcsolatban a képességfejlesztési tervben és a CARD keretében meghatározott prioritások
megvalósítását elősegítő PESCO-projektek eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében
a Tanács a PESCO következő szakaszát illetően a PESCO-projektekre vonatkozóan a
következő iránymutatásokat fogadja el:
‒

a képességfejlesztési erőfeszítéseknek a rövid távú képességbeli hiányosságokra és az
újgenerációs képességekre való összpontosítása a magas szintű hiányosságok kezelése és a
2025 utáni PESCO-projektekre való felkészülés érdekében. A CARD keretében
elfogadandó, a jövőbeli közös tervezésről szóló soron következő jelentésben foglalt
megállapítások és ajánlások, valamint kiemelt területek teljes körű figyelembevétele; e
jelentés egyben vezérfonalként is szolgál a részt vevő tagállamok számára a jövőbeli
PESCO-projektekkel kapcsolatos lehetőségek meghatározásához,

‒

többek között műveletekre irányuló és rövid távú hatású PESCO-projektjavaslatok
benyújtása, amelyek a már meglévő képességeken alapulnak, és amelyek elsősorban a
fegyveres erők közös kiképzésére és gyakorlatozására irányulnak, hogy elősegítsék azok
közös telepítését a műveleti területeken,

‒

a PESCO-projektek irányításának és igazgatásának javítása, figyelembe véve a részt vevő
tagállamok által folytatott megbeszéléseknek az 1. függelékben ismertetett eredményeit,

‒

annak biztosítása, hogy a 2. függelékben azonosított PESCO-projektek a PESCO
következő szakaszának (2021–2025) vége előtt konkrét eredményeket hozzanak vagy
elérjék a teljes műveleti képességüket.
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A szigorúbb kötelezettségvállalások nyomon követésének és teljesítésének javítását célzó
ösztönzők
8.

A Tanács hangsúlyozza a politikai lendület jelentőségét a PESCO számára és felhívja a
figyelmet a Tanács azon szerepére, hogy éves szinten stratégiai iránymutatást nyújt a PESCO
tekintetében, valamint egyetért azzal, hogy a részt vevő tagállamoknak javítaniuk kell
valamennyi szigorúbb kötelezettségvállalás teljesítését, különös figyelemmel az operatív
kötelezettségvállalásokra

és

az

európai

kollaboratív

megközelítéshez

kapcsolódó

kötelezettségvállalásokra. Ennek céljából a Tanács a következő ösztönzőkről állapodik meg:
‒ Az erőknek és képességeknek a KBVP-missziókban és -műveletekben való alkalmazás
céljából való rendelkezésre állásának, bevethetőségének és interoperabilitásának javítása
céljából politikai szinten szisztematikusabban felvetésre kerülnek majd a haderőfelajánlások felmérésével és a haderők generálásával kapcsolatos kérdések, többek között a
haderő-generálási konferenciák előkészítése és az azokat követő intézkedések meghozatala
során.
‒ A

részt

vevő

tagállamoknak

tovább

kell

javítaniuk

az

átláthatóságot

a

kötelezettségvállalásaik teljesítését illetően. E tekintetben a szigorúbb kötelezettségvállalások
teljesítésének ütemezéséről és konkrétabb célok meghatározásáról szóló tanácsi ajánlás
felülvizsgálata keretében tovább kell foglalkozni az előzetes mérhető célkitűzések és az azok
terén elért előrehaladást mérő mutatók meghatározásának a lehetőségével, többek között az
operatív kötelezettségvállalásokra vonatkozóan is, annak érdekében, hogy a tagállamok
eszközeiknek és képességeiknek megfelelően, megfelelő mértékben segítsék az adott haderőgenerálást a katonai KBVP-missziók és -műveletek számára.

‒ A PBB és/vagy a COREPER keretében rendszeres véleménycserét kell tartani a részt vevő
tagállamok között a PESCO végrehajtása terén elért eredményekről, azokra a területekre
fektetve a hangsúlyt, amelyeken további vagy fokozott erőfeszítésekre van szükség (pl. a
védelmi kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése, az európai kollaboratív
megközelítésnek a képességfejlesztésben való tükrözésére irányuló nemzeti erőfeszítések,
a projektek megvalósítása terén elért eredmények vagy az uniós védelmi tervezési
eszközöknek és kezdeményezéseknek a nemzeti védelmi tervezési folyamatokban való
szisztematikus mérlegelése és lehető legjobb kiaknázása terén elért eredmények).

13188/20
MELLÉKLET

lg/HK/eo
RELEX.1.C

9

HU

‒

Alaposabban fel kell térképezni a következő többéves pénzügyi keretbe tartozó, operatív
kötelezettségvállalásokra vonatkozó releváns uniós pénzügyi eszközök, valamint az
operatív területre vonatkozó PESCO-projektek megvalósítása közötti kapcsolatokat,
többek között a PESCO titkárságának és adott esetben a bizottsági szolgálatoknak a
projektekkel kapcsolatos folyamatokba történő bevonásával. Meg kell vizsgálni, hogy a
folyamatban lévő missziók és műveletek során szerzett tapasztalatok alapján az Európai
Békekeretről szóló tanácsi határozat összefüggésében milyen módon lehet javítani a
katonai missziók és műveletek finanszírozását, különös tekintettel az uniós harccsoportok
bevetésére és a létfontosságú képességek megfelelő időben történő telepítésére
vonatkozóan. A közös költségek rendszeres áttekintésére vonatkozó lehetőség – a korábbi
és jelenlegi válságok és KBVP-missziók és -műveletek során levont tanulságok alapján –
elősegítheti a PESCO keretében tett kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítését.

‒

Fel kell térképezni a védelmi együttműködést az alkalmazandó uniós jogszabályokkal és a
vonatkozó nemzeti szabályozásokkal összhangban támogató meglévő pénzügyi
ösztönzőket (pl. az EDA által megvalósított ad hoc projektekre vonatkozó héamentesség).

‒

A határokon átnyúló ellátási láncokban elő kell mozdítani a nyitottságot – különösen a
kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok esetében –, hogy a részt vevő tagállamok
védelmi ipara hosszú távú ösztönzést kapjon a PESCO-projektek végrehajtásában való
részvételre, többek között az EDF révén, valamint hogy egy integráltabb, fenntarthatóbb,
innovatívabb és versenyképesebb, az együttműködésre továbbra is nyitott EDTIB-en belül
ösztönözni lehessen a kialakulóban lévő és a forradalmi technológiákat, továbbá az
innovációt.
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A további lépések
9.

E dokumentum lezárja a PESCO 2020. évi stratégiai felülvizsgálatát, amelynek a legfőbb
eredménye a vonatkozó PESCO-folyamatok javítása és a szakpolitikai célok, célkitűzések és
további ösztönzők meghatározása a PESCO következő, 2021–2025-ös szakasza számára. Ezt
követően

a

következő

szakasz

elején,

2021-ben

kerül

majd

sor

a

szigorúbb

kötelezettségvállalások teljesítésének ütemezéséről és konkrétabb célok meghatározásáról szóló
tanácsi ajánlás felülvizsgálatára. A PESCO következő stratégiai felülvizsgálatára a (KKBP)
2017/2315 tanácsi határozatnak megfelelően, valamint a vonatkozó védelmi kezdeményezések
és a jövőbeli stratégiai iránytű figyelembevételével, a második kezdeti szakasz vége előtt,
2025-ben kerül majd sor. Ezzel összefüggésben a részt vevő tagállamok a PESCO-ról szóló,
egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának sajátos jellegére is emlékeztető
értesítéssel összhangban meg fogják vizsgálni, hogy teljesült-e a PESCO keretében tett összes
kötelezettségvállalás, valamint új kötelezettségvállalásokról fognak megbeszéléseket folytatni
és határozni, hogy ezáltal új szakaszba léphessenek az európai biztonsági és védelmi integráció
felé vezető úton.
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A MELLÉKLET 1. függeléke

A részt vevő tagállamok által a kötelezettségvállalásokról, a PESCO-projektekről és a
folyamatokról / munkamódszerekről folytatott megbeszélések eredményei

Kötelezettségvállalások
A részt vevő tagállamok hangsúlyozták, hogy az általuk egymás felé tett szigorúbb
kötelezettségvállalások szilárd iránymutatásnak bizonyultak a PESCO következetes
végrehajtásának biztosításához, ezért azokat nem szabad módosítani. Az említett
kötelezettségvállalások – nevezetesen az operatív kötelezettségvállalások és az európai kollaboratív
megközelítéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások – teljesítése terén elért eredmények azonban
elégtelennek bizonyultak, ahogyan arra a főképviselő és 2020 júniusában a Tanács is rámutatott,
ezért a részt vevő tagállamoknak fokozniuk kell az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a legnagyobb
követelményeket támasztó missziók tekintetében és az uniós ambíciószint teljesítéséhez való
hozzájárulás érdekében teljesítsék valamennyi szigorúbb kötelezettségvállalást. Ezt elősegítheti az
előzetes mérhető célkitűzések esetleges meghatározása az azok terén elért előrehaladást mérő
mutatókkal együtt, valamint az operatív kötelezettségvállalások teljesítésére vonatkozó, a
továbbiakban megvitatandó ösztönzők kidolgozása.
A részt vevő tagállamok egyetértenek ugyan a meglévő konkrétabb célok megvalósításának és/vagy
adott esetben kiigazításának fontosságával, azonban a változó biztonsági helyzetre tekintettel
fontolóra vették konkrétabb célkitűzések meghatározását az együttműködés olyan területein, mint
például az éghajlatváltozás, a hibrid fenyegetések elleni küzdelem, a kiberkérdések, a mesterséges
intelligencia, a világűrrel kapcsolatos kérdések, az energiabiztonság és a tengeri védelem. A
szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítésének ütemezéséről és konkrétabb célok
meghatározásáról szóló tanácsi ajánlás felülvizsgálatára 2021 elején kerül majd sor annak céljából,
hogy a PESCO következő szakaszára (2021–2025) vonatkozó célkitűzések és konkrét elérendő
eredmények meghatározása a PESCO stratégiai felülvizsgálatával összhangban történjen. Az ezzel
kapcsolatos javaslatokat a PESCO titkársága nyújtja majd be a részt vevő tagállamokkal együtt. Az
említett célkitűzéseknek a meglévő, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásokon kell
alapulniuk.
Ezen túlmenően megállapítást nyert, hogy szükség van egy szakértői szintű munkaértekezlet
megrendezésére a konkrétabb célokról, amelyet a PESCO titkársága tart majd a Külügyek
Tanácsának 2020. november 20-i ülését követően.
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PESCO-projektek
A PESCO-projekteket illetően a részt vevő tagállamok hangsúlyozták, hogy a PESCO-projektek
előrehaladására vonatkozó jelenlegi jelentéstételi rendszert fenn kell tartani és teljes mértékben ki
kell aknázni, többek között a projektirányítási szempontok – például a közösen elfogadott
eredménymutatók, kockázati mutatók és sikerkritériumok – továbbfejlesztése révén, annak
érdekében, hogy a PESCO-projektek előrehaladása átláthatóbb legyen. Ami a projektek
előrehaladásának felülvizsgálati folyamatát illeti, amikor a projekttagok megállapítják, hogy a
projektek nem képesek biztosítani a várt eredményeket, ezeket a projekteket vagy felül kell
vizsgálni vagy le kell zárni a részt vevő projekttagok döntése révén, hogy biztosítani lehessen az
összes PESCO-projekt relevanciáját, hatékonyságát és hitelességét.
A részt vevő tagállamok azt is elismerték, hogy – a projekttagok elsőbbségének tiszteletben tartása
mellett – érdemes egyes projekteket klaszterekbe csoportosítani vagy összevonni annak érdekében,
hogy növeljék hatásukat, hatékonyságukat, erőforrásokat takarítsanak meg, növeljék a szinergiákat
és megelőzzék a párhuzamosságokat.
A részt vevő tagállamok kérésére a PESCO titkárságát fel lehetne kérni arra, hogy tegyen javaslatot
olyan lehetséges új PESCO-projektekre, amelyeket a részt vevő tagállamok eddig nem vetettek fel a
PESCO keretében, figyelembe véve a CARD megállapításait és ajánlásait, valamint a
képességfejlesztési tervből eredő uniós képességfejlesztési prioritásokat, beleértve a jelentős
hatással bíró képességfejlesztési célokat is. A PESCO titkársága felkérést kap arra is, hogy a
PESCO végrehajtásáról szóló, a főképviselő által készített éves jelentés összefüggésében kövesse
nyomon a projektek előrehaladását, és tegyen ajánlásokat a konkrét eredmények elérését lehetővé
tevő stabil ütem fenntartására, mindenekelőtt a projekttagok által rendelkezésre bocsátott külön
ütemtervek alapján.
Noha a PESCO továbbra is a tagállamok által irányított folyamat, a részt vevő tagállamok
elismerték, hogy a PESCO titkársága a PESCO kezdeti szakaszában döntő fontosságú támogató
szerepet tölt be, és a jövőben erősebb tanácsadói szerepet irányoznak elő a számára, elsősorban a
projektek esetleges klaszterekbe csoportosítása, összevonása és lezárása során, az egyes
projekttagok döntésétől függően. E tekintetben a PESCO titkárságának – a CARD megállapításait
és ajánlásait is figyelembe véve – ki kell dolgoznia és fenn kell tartania a projektek átfogó
feltérképezését, ami a klaszterekbe történő csoportosítás egyik kulcsfontosságú előfeltétele.
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Folyamatok / munkamódszerek
A folyamatokról / munkamódszerekről, valamint a PESCO általános ütemterve javításának
lehetőségeiről folytatott konzultációkat követően – a szükséges politikai lendület és a Tanács azon
szerepének biztosítása mellett, hogy évente stratégiai irány- és útmutatást nyújt a PESCO számára –
a részt vevő tagállamok a PESCO ütemtervéhez kapcsolódó alábbi kiigazításokról állapodtak meg:
‒

A PESCO-folyamatok és munkamódszerek középpontjában továbbra is a részt vevő tagállamok
közötti átláthatóságnak kell állnia (a kötelezettségvállalások teljesítése és a projektek
végrehajtása tekintetében). A részt vevő tagállamok szükség szerint felülvizsgálják és frissítik a
nemzeti végrehajtási terveket, és évente benyújtják azokat annak garantálása érdekében, hogy a
részt vevő tagállamok előrehaladásának értékelése hatékony legyen. A PESCO titkársága
felkérést kap arra, hogy értékeljen további eszközöket és prioritásként dolgozzon ki konkrét
megoldásokat a részt vevő tagállamok szükségtelen adminisztratív terheinek enyhítésére
anélkül, hogy csökkentené a szolgáltatott információk minőségét vagy az értékelt szigorúbb
kötelezettségvállalások számát. Ez magában foglalhatja a nemzeti végrehajtási tervek
benyújtására szolgáló digitális platform kialakítását, amely a PESCO, a CARD és más
vonatkozó uniós védelmi kezdeményezések keretében a tagállamok által már rendelkezésre
bocsátott információk alapján részben előre kitöltött információkat tartalmazhatna részt vevő
tagállamonként.

‒ Helyénvaló lenne, hogy a nemzeti végrehajtási terveket minden második évben egy magas
szintű politikai nyilatkozat kísérje, amelyben a részt vevő tagállamok felvázolhatnák a főbb
eredményeket, valamint ismertethetnék a konkrét nemzeti prioritásokat és hozzájárulásokat. A
részt vevő tagállamok és a főképviselő közötti rendszeres magas szintű politikai
megbeszéléseknek továbbra is biztosítaniuk kell a politikai lendületet. A nemzeti végrehajtási
terveket minden évben március 10-ig közlik a PESCO titkárságával. A főképviselő minden
évben júliusig benyújtja a PESCO végrehajtásáról szóló éves jelentést annak érdekében, hogy a
Tanács novemberig elfogadhassa ajánlását, amelyben értékeli a részt vevő tagállamok által a
PESCO keretében vállalt kötelezettségek teljesítése terén elért eredményeket.
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‒ A CARD eredményeinek jobb figyelembevétele érdekében új PESCO-projekteket vesznek majd
fontolóra, amelyekről a Tanács kétévente megállapodhat, ezáltal kétéves projektciklust alkotva,
annak kizárása nélkül, hogy rendkívüli esetben időközben is sor kerülhessen projektek
benyújtására. Minden páros évben új projektfelhívásokat tesznek közzé, új PESCO-projektekről
pedig minden páratlan évben születhet megállapodás. A felhívásokat júliusban, a CARD
eredményeiről összevont adatokat tartalmazó elemzést követően teszik közzé, a pályázatok
benyújtásának határideje október, ezt követi a projektjavaslatok értékelési és pontosítási
időszaka, többek között a részt vevő tagállamok nagyobb részvételének biztosítása érdekében. A
főképviselő ajánlása alapján és az EUKB által a PBB-nek adott katonai tanácsot követően a
Tanács adott esetben májusig határozatot fogad el a PESCO-projektek listájának módosításáról.
2021-re átmeneti időszakot irányoznak elő, amelynek során az új PESCO-projektekre
vonatkozó következő pályázati felhívást kivételesen március elején teszik közzé, a pályázatok
benyújtásának határideje június vége, és a Tanács 2021 novemberében állapodhat meg a
PESCO-projektek új listájáról.
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A MELLÉKLET 2. függeléke

A PESCO következő szakaszának (2021–2025) vége előtt várhatóan konkrét eredményeket /
teljes műveleti képességet (FOC) biztosító PESCO-projektek
Képzés, létesítmények:
‒ Uniós Kiberakadémia és Innovációs Központ (EU CAIH)
‒ Búvárközpontok Európai Uniós Hálózata (EUNDC)
‒ Integrált Európai Közös Képzési és Szimulációs Központ (EUROSIM)
‒ „Hot and high” helikoptervezetői kiképzés (H3T)
‒ Közös uniós hírszerzési iskola (JEIS)
‒ Elektronikai hadviselési képesség és interoperabilitási program a jövőbeli közös hírszerzési,
megfigyelési és felderítési (JISR) együttműködés számára
‒ CBRN Védelmi Kiképzőtábor (CBRNDTR)
Szárazföld, alakulatok:
‒ Az Európai Unió által vezetett erők válságelhárítási műveleti központja (EUFOR CROC)
‒ Integrált önjáró földi gépjármű-rendszer (UGS)
‒ Uniós látóhatáron túli hatótávolságú földi harctéri rakétarendszerek
Tengerészet
‒ Tengeri és a kikötőket érintő felügyelet és védelem (HARMSPRO)
‒ A tengerfelügyelet javítása (UMS)
‒ Bevethető moduláris vízfelszín alatti beavatkozási képesség csomag (DIVEPACK)
Kiberterület, C4ISR
‒ Biztonságos európai szoftverirányítású rádió (ESSOR)
‒ A kiberfenyegetésekre és kiberbiztonsági eseményekre való reagálással kapcsolatos
információmegosztási platform (CTIRISP)
‒ Kiberbiztonsági eseményekkel foglalkozó gyorsreagálású csoportok, valamint kölcsönös
segítségnyújtás a kiberbiztonság területén (CRRT)
‒ KBVP-missziókra és -műveletekre vonatkozó stratégiai vezetési és irányítási rendszer (ESC2)
‒ Egyetlen, taktikai vezetési és vezetés-irányítási (C2) állomás a bevethető különleges műveleti
egységek számára (SOCC)
Együttes képességek
‒ Energiaügyi műveleti funkció (EOF)
‒ Katonai mobilitás
‒ Európai Egészségügyi Parancsnokság (EMC)
‒ Európai Logisztikai Csomópontok Hálózata és Művelettámogatási Hálózat (NetLogHubs)
‒ Uniós rádiónavigációs rendszer (EURAS)
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‒ GeoMETOC támogatáskoordináló elem (GMSCE)
‒ Az EU technológiai versenyképességét szolgáló anyagok és alkatrészek (MAC-EU)
‒ Vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) megfigyelés, mint szolgáltatás (CBRN SaaS)
________________
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