Honvédelmi és rendészeti bizottság
Országgyűlés

A V4 Parlamentek Védelmi bizottságai delegációvezetőinek
következtetései
(Budapest, 2018. február 21-22.)
Mi, a visegrádi országok (Visegrádi Négyek, V4) parlamentjei védelmi
bizottságainak delegációvezetői a magyar V4 elnökség során Budapesten, 2018.
február 21-22-én megrendezett találkozó során, tekintettel az Európát sújtó
nemzetközi kihívásokra, elismerjük annak fontosságát, hogy a V4-ek közötti
együttműködésben egyre hangsúlyosabban jelenik meg a biztonság- és
védelempolitikai dimenzió. Közös célunk a régió biztonságának és stabilitásának
megőrzése, ennek egyik fontos pilléreként a V4 védelmi együttműködés további
erősítése, amit a parlamenti dimenzióban is támogatni kívánunk, és alapvető
fontosságúnak tartjuk, hogy az együttműködésünk és a fent említett összes
kapcsolódó intézkedés elsődleges célja a béke és a jólét szolgálata kell, hogy legyen.
Megerősítjük elkötelezettségünket a magyar V4 elnökségi program prioritásainak
megvalósítása iránt: folytatjuk a NATO és az EU napirendjén szereplő stratégiai
kérdésekkel - úgymint a Szövetség keleti szárnyának megerősítésével és a déli
kihívásokkal szembeni hatásosabb fellépésével, vagy az EU katonai válságkezelő
képességeinek megerősítésével - kapcsolatos álláspontjaink összehangolását és
szempontjaink hatékony becsatornázását.
Üdvözöljük, hogy a NATO egységét a legutóbbi varsói és brüsszeli csúcstalálkozókon
sikerült megerősíteni. Az Európai Unió védelmi képességeinek fejlesztését nem a
Szövetséggel szemben képzeljük el. A védelmi együttműködés mélyítésére a
transzatlanti kötelezettségeinkkel komplementer módon kerülhet sor, elkerülve
erőfeszítéseink megkettőzését.
Üdvözöljük az európai biztonsági- és védelmi együttműködés felülvizsgálatát és
várakozással tekintünk a további előrelépésekre az európai védelem megerősítése
érdekében. A bevezetni javasolt mechanizmusok és intézményi változások stratégiai
dokumentumokban lefektetett céljainkat kell, hogy szolgálják. Hangsúlyozzuk, hogy az
átfogó cél továbbra is Európa és Európa polgárainak védelme.
Kiemeljük, hogy ezen elvek mentén, a közös célok elérésében a tagállami parlamentek
is fontos szerepet töltenek be.
Szorgalmazzuk az EU harccsoport (EU BG) koncepció megújításáról szóló vitában a V4
együttműködés fenntartását, a nyitott kérdések kapcsán a közös álláspont kialakítását.
A védelmi tervezési és képességfejlesztési együttműködés elmélyítése során különös
hangsúlyt kell fektetnünk a védelmi beszerzések összehangolására, valamint a védelmi
iparok közötti együttműködés erősítésére.

Támogatjuk, hogy a 2016-ban először felállított V4 EU harccsoport, amely joggal
tekinthető a V4 biztonság- és védelempolitikai együttműködés zászlóshajójának, 2019ben, majd azt követően is álljon rendelkezésre az EU gyorsreagálású képességeként,
ezzel is erősítve a V4 „brand”-et.
Üdvözöljük a Visegrádi belügyminiszterek megállapodását, miszerint szükség esetén
közösen nyújtunk segítséget az EU külső határainak védelmében. A védelem területén
támogatjuk azt a magyar elnökségi célkitűzést, hogy a V4+Közép-európai Védelmi
Együttműködésnek (CEDC) a 2018. január 1-től kezdődő magyar elnöksége alatt
erősödjön a CEDC formátumú kooperáció, építve az előző osztrák és cseh CEDCelnökségek migrációs válság kezelésével, illetve a fegyveres erők szerepével kapcsolatos
erőfeszítéseire, beleértve közös hadgyakorlat szervezését is.
Hangsúlyozzuk, hogy a migráció külső dimenziójának középpontba helyezésével
konkrét eredményeket lehet elérni, amit jól mutat a közép-mediterrán útvonalon
megfigyelhető csökkenő migrációs tendencia. Emlékeztetünk arra, hogy a Visegrádi
országoknak is fontos érdeke fűződik a Mediterrán-térség, kiemelten pedig Líbia
stabilizálásához. A G5 Száhel országok (Burkina Faso, Csád, Mali, Mauritánia, Niger)
egyre romló biztonsági helyzete jelentős tovagyűrűző hatással bír nemcsak a régió
országaira nézve, hanem Európára is. Támogatjuk a Száhel övezetben megjelenő
válságok, a terrorizmus, a migránsok növekvő száma, a szervezett bűnözés és az
illegális kereskedelem leküzdése érdekében az EU regionális szerepének megerősítését.
Üdvözöljük a Lisszaboni Szerződés által életre hívott Állandó Strukturált
Együttműködés (Permanent Structured Cooperation – PESCO) 2017. decemberi
elindítását. Közös célunk az inkluzív és rugalmas feltételrendszer kialakítása. E
tekintetben is üdvözöljük és várakozással tekintünk az olyan új EU kezdeményezések
kínálta lehetőségekre, mint az Európai Védelmi Alap (EDF).
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