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GEMEENSCHAPPELIJK
VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID

Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) voorziet in het kader voor
politieke en militaire structuren van de EU en militaire en civiele missies en operaties in het
buitenland. De integrale EU-strategie van 2016 geeft vorm aan de strategie van het GVDB,
terwijl het Verdrag van Lissabon de institutionele aspecten verduidelijkt en de rol van het
Europees Parlement versterkt. Het GVDB heeft onlangs grote strategische en operationele
wijzigingen ondergaan. De ontwikkeling van het GVDB gaat door, om tegemoet te komen aan
de veiligheidsuitdagingen en aan oproepen van burgers die meer actie van de EU verlangen.

RECHTSGROND

Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) maakt integraal deel uit van
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Unie[1]. Het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet in het kader voor het GVDB. In artikel 41 wordt
de financiering van het GBVB en GVDB in grote lijnen weergegeven en het beleid wordt verder
beschreven in de artikelen 42 tot en met 46, hoofdstuk 2, afdeling 2, van titel V („Bepalingen
inzake het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid”), en in de protocollen 1, 10 en 11
en de verklaringen 13 en 14 van het Verdrag. De bijzondere rol van het Europees Parlement in
het GBVB en GVDB wordt in artikel 36 van het VEU beschreven.

VERDRAGSBEPALINGEN VOOR HET GVDB

Besluiten die betrekking hebben op het GVDB worden door de Europese Raad en de Raad
van de Europese Unie genomen (artikel 42 VEU). Ze worden met eenparigheid van stemmen
genomen, met een aantal opmerkelijke uitzonderingen die betrekking hebben op het Europees
Defensieagentschap (EDA, artikel 45 VEU) en de permanente gestructureerde samenwerking
(artikel 46 VEU), waarop stemming bij meerderheid van toepassing is. Voorstellen voor
besluiten worden doorgaans gedaan door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die eveneens fungeert als vicevoorzitter van de
Europese Commissie (de HV/VV, momenteel Federica Mogherini).
Met het Verdrag van Lissabon werd het concept geïntroduceerd van een Europees beleid op
het terrein van vermogens en bewapening (artikel 42, lid 3, VEU), hoewel hieraan nog vorm
moet worden gegeven. Met het Verdrag werd ook een link gelegd tussen het GVDB en andere
beleidsterreinen van de Unie door de verplichting dat het EDA en de Commissie waar nodig in
overleg te werk gaan (artikel 45, lid 2, VEU). Dit heeft met name betrekking op het onderzoeks-,

[1]Zie Titel V („Algemene bepalingen betreffende het extern optreden en specifieke bepalingen betreffende het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)”) van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);
zie ook infopagina 6.1.1 over het buitenlands beleid van de EU.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_6.1.1.pdf
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industrieel en ruimtevaartbeleid van de Unie, waarvoor het Parlement in staat werd gesteld veel
meer invloed te gaan uitoefenen op het GVDB dan het in het verleden had.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft het recht het GVDB aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen en om
het initiatief te nemen om zich dienaangaande tot de HV/VV en de Raad te wenden (artikel
36 VEU). Het heeft ook zeggenschap over de begroting voor het beleid (artikel 41 VEU). Het
Parlement houdt twee keer per jaar debatten over de voortgang van de uitvoering van het GBVB
en GVDB, en keurt verslagen goed: een over het GBVB, dat wordt opgesteld door de Commissie
buitenlandse zaken en dat waar nodig elementen bevat ten aanzien van het GVDB, en een over
het GVDB, dat wordt opgesteld door de Subcommissie veiligheid en defensie.
Sinds 2012 organiseren het Europees Parlement en de nationale parlementen van de lidstaten
elk jaar twee interparlementaire conferenties om over aangelegenheden met betrekking tot het
GBVB te beraadslagen. In de interparlementaire samenwerking wordt voorzien in het protocol 1
bij het Verdrag van Lissabon, waarin de rol van de nationale parlementen in de EU beschreven
worden.
De vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon hebben ervoor gezorgd dat de politieke
coherentie van het GVDB verbeterd kan worden. De HV/VV vervult de centrale
institutionele rol als voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken in zijn „samenstelling van
defensieministers” (het besluitvormingsorgaan van de EU voor het GVDB) en als hoofd van
het EDA. Het politieke kader voor raadpleging van en dialoog met het Parlement verschuift
gaandeweg in een richting die het Parlement in staat stelt een volwaardige rol te spelen bij de
ontwikkeling van het GVDB. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is het Parlement een
partner die vormgeeft aan de externe betrekkingen van de Unie en die de uitdaging aangaat die in
het verslag van 2008 over de tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie beschreven
wordt. In dit verslag staat het volgende: „Van fundamenteel belang is dat de bevolking ons
wereldwijde engagement blijft steunen. Moderne democratieën, waar de media en de openbare
mening op beslissende wijze het beleid vormgeven, kunnen niet zonder instemming van het volk
aan hun externe verplichtingen voldoen. Europa zet overal ter wereld in onstabiele gebieden
politiemachten, justitieel deskundigen en strijdkrachten in. Op regeringen, parlementen en EU-
instellingen rust de last om aan de bevolking duidelijk te maken hoe dit bijdraagt aan de
veiligheid in eigen land.”

ZAKEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement onderzoekt de ontwikkelingen in het GVDB op het gebied van instellingen,
vermogens en operaties, en zorgt ervoor dat veiligheids- en defensiekwesties inspelen op door
EU-burgers geuite zorgen. Regelmatig worden er beraadslagingen, hoorzittingen en workshops
gehouden, gewijd aan onderwerpen zoals: civiele en militaire GVDB-missies, internationale
crises die implicaties hebben op het gebied van veiligheid en defensie, multilaterale kaders voor
veiligheid, wapenbeheersing en vraagstukken van non-proliferatie, de bestrijding van terrorisme
en georganiseerde misdaad, goede praktijken ter verbetering van de effectiviteit van veiligheid
en defensie, en juridische en institutionele ontwikkelingen in de EU op deze gebieden.
Sinds de verklaring uit 2010 van de HV/VV over de politieke verantwoordingsplicht neemt het
Parlement deel aan gezamenlijke overlegbijeenkomsten die regelmatig gehouden worden om
informatie uit te wisselen met de Raad, de EDEO en de Commissie. Gezien de sleutelrol die
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) vervult in het garanderen van de Europese
veiligheid, neemt het Parlement deel aan de Parlementaire Vergadering van de NAVO met het
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oog op de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en de NAVO, met inachtneming van
het onafhankelijke karakter van beide organisaties.

GVDB IN 2015/2016 – EEN BELEID IN SNELLE ONTWIKKELING

Hoewel het GVDB niet ingrijpend veranderd is in de eerste jaren na de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon in 2009, biedt het grote mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling,
zowel politiek als institutioneel. De voornaamste wapenfeiten van het GVDB tot 2014 waren
de consolidering van de desbetreffende structuren van de EU onder auspiciën van de EDEO en
de vaststelling door de Raad van het statuut, de zetel en de voorschriften voor de werking van
het EDA, zoals beschreven in artikel 45, lid 2, van het VEU.
Het Parlement loopt voorop als het gaat om het nauwkeurig onderzoeken van de voortgang van
het GVDB en het analyseren van de tegenslagen van het beleid. Het Parlement heeft er bij de
Raad en de lidstaten tevens op aangedrongen de effectiviteit van het beleid te verbeteren.
De Europese Raad, die inzag dat een strategische stimulans voor de staatshoofden en
regeringsleiders nodig is, heeft in december 2013 een aantal eerste doelstellingen afgebakend
om het GVDB vooruit te helpen. De Europese Raad concentreerde zich op drie gebieden:
het verhogen van de doeltreffendheid en het effect van het GVDB; het bevorderen van de
ontwikkeling van de defensievermogens; en het versterken van de Europese defensie-industrie.
De Europese Raad gaf tevens aan de HV/VV en de Commissie de opdracht een evaluatie op te
stellen van het effect van veranderingen in de ruime omgeving van de EU teneinde verslag uit te
brengen over de uitdagingen en kansen die zich voor de Unie voordoen, met name ten aanzien
van de ontwikkelingen op veiligheidsgebied.
Om met betrekking tot deze kwesties de vaart erin te houden, heeft de Europese Raad de HV/VV
gevraagd om verslag uit te brengen over de stand van de verwezenlijking van de doelstellingen
die zijn geformuleerd in de conclusies van de Raad van december 2013, en om eerste voorstellen
voor de volgende stappen te doen. Tijdens de Europese Raad van 25 en 26 juni 2015, was
de HV/VV belast met het uitwerken van een „integrale EU-strategie voor het buitenlands en
veiligheidsbeleid”, voorafgaand aan de Europese Raad in juni 2016. De Raad heeft de drie
voornaamste, in 2013 vastgelegde GVDB-doelstellingen bekrachtigd. Hoewel door recente
ontwikkelingen zaken in deze richting lijken te gaan, zijn politieke wil en samenhangende en
aanhoudende initiatieven nodig voor de aanpak van de vereiste versterking van het GVDB.
Het Parlement heeft op zijn beurt aangetoond dat het over de wil beschikt om te handelen
en politieke initiatieven te ontplooien. Als eerste praktische resultaat heeft het Parlement
voorgesteld een proefproject inzake GVDB-onderzoek uit de EU-begroting 2015 te financieren,
wat inhoudt dat voor het eerst EU-middelen aan het EDA worden gegeven om onderzoek naar
militaire behoeften te doen.

DE INTEGRALE EU-STRATEGIE, HET GVDB EN HET EUROPEES
PARLEMENT

HV/VV Mogherini presenteerde op 28 juni 2016 de integrale strategie van de EU voor
buitenlands en veiligheidsbeleid (integrale EU-strategie) aan de Europese Raad. In de integrale
strategie van de EU wordt de nadruk gelegd op veiligheid, wordt ambitie voor strategische
autonomie getoond en wordt het milieu van Europa beginselvast, maar pragmatisch benaderd.
Zo vormt de integrale EU-strategie qua filosofie een belangrijke ommekeer ten opzichte van
de Europese veiligheidsstrategie van 2003. In de strategie worden vijf prioriteiten voor het
buitenlands beleid van de EU vastgesteld: de veiligheid van de Unie; veerkracht van de staten
en samenlevingen ten oosten en zuiden van de EU; de ontwikkeling van een geïntegreerde
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benadering van conflicten; coöperatieve regionale ordes; en mondiale governance voor de 21e
eeuw.
Om aan de nieuwe strategie uitvoering te geven zal de EU bestaande sectorale strategieën
herzien en nieuwe thematische of geografische strategieën in overeenstemming met de
prioriteiten van de EUGS formuleren en uitvoeren. Het gaat hierbij onder meer om een
sectorale strategie waarin het civiel-militaire ambitieniveau, de taken, de vereisten en de
vermogensprioriteiten nader worden omschreven. De lidstaten toonden zich verheugd over de
EUGS en gaven in juli 2016 aan bereid te zijn er in de uitvoeringsfase verder mee aan de slag
te gaan. Om te zorgen voor een goede follow-up, wordt de tenuitvoerlegging van de integrale
strategie jaarlijks beoordeeld in overleg met de Raad, de Commissie en het Europees Parlement.
Op 14 november 2016 werd er een „Uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie” aan
de Raad gepresenteerd, om de in de EUGS neergelegde visie met betrekking tot kwesties
op het gebied van veiligheid en defensie te operationaliseren. Om te beantwoorden aan het
nieuwe ambitieniveau, zijn er 13 voorstellen in het plan opgenomen waarin onder andere
wordt gesproken over een jaarlijkse gecoördineerde evaluatie met betrekking tot de defensie-
uitgaven, een snellere reactie van de EU, onder meer door middel van het gebruik van EU-
gevechtsgroepen, en een nieuwe permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) voor de
lidstaten die bereid zijn om meer verbintenissen aan te gaan op het gebied van veiligheid
en defensie. In december 2016 schaarde de Europese Raad zich achter het uitvoeringsplan
geschaard en prees het nieuwe ambitieniveau. Daarnaast riep de Raad de HV/VV in zijn
conclusies op concrete voorstellen te presenteren met betrekking tot de ontwikkeling van civiele
en militaire capaciteiten, de jaarlijkse gecoördineerde defensie-evaluatie, de oprichting van een
permanente structuur voor operationele planning en uitvoering op strategisch niveau, PESCO
en de instrumenten van de EU om snel te reageren (EU-gevechtsgroepen). Deze voorstellen
moeten in de eerste helft van 2017 gereed zijn.
De Europese Raad heeft in maart 2017 de vorderingen geëvalueerd tijdens een "jumbo"-
Raad Buitenlandse Zaken en van Defensie. In de conclusies van de Raad werd extra aandacht
besteed aan de oprichting van een nieuwe structuur voor militaire planning en uitvoering
(MPCC), om de EU in staat te stellen sneller, doeltreffender en consequenter te reageren bij
de planning en uitvoering van niet-executieve militaire missies. Ook merkt de Raad op dat er
vorderingen zijn gemaakt op andere gebieden, waaronder: de mogelijkheden die permanente
gestructureerde samenwerking (PESCO) biedt als inclusief, modulair systeem dat lidstaten
kunnen gebruiken om vrijwillig meer samen te werken op het gebied van veiligheid en defensie;
de mogelijkheid van een jaarlijkse, door de lidstaten gestuurde gecoördineerde defensie-
evaluatie (CARD), die zou fungeren als een mechanisme waarmee op EU-niveau een beter
inzicht kan worden verworven in kwesties als defensie-uitgaven, nationale investeringen en
onderzoeksinspanningen op defensiegebied, waardoor tekortkomingen gemakkelijker kunnen
worden vastgesteld en aangepakt; en de lopende werkzaamheden op andere gebieden, zoals de
versterking van het instrumentarium voor het snellereactievermogen van de EU, onder meer
de gevechtsgroepen en civiele vermogens van de EU, capaciteitsopbouw voor veiligheid en
ontwikkeling, situationeel bewustzijn en ontwikkeling van defensievermogens.
Ook merkt de Raad op dat er na de gezamenlijke EU-NAVO-verklaring van juli 2016 inzake
samenwerking vorderingen zijn gemaakt met de uitvoering van een reeks gemeenschappelijke
voorstellen voor samenwerking tussen de EU en de NAVO, en met het Europese defensie-
actieplan van de Commissie. De EU-Raad zal in juni 2017 verdere strategische oriëntatie
verschaffen.
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Van zijn kant blijft het Parlement aandringen op een intensievere samenwerking tussen de EU-
lidstaten op defensiegebied, en op de volledige tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon
wat veiligheid en defensie betreft. Met name in zijn resolutie betreffende de tenuitvoerlegging
van het GVDB, wees het Parlement op „de lopende initiatieven, die tijdens de Europese
Raad over defensie in december 2016 moeten worden omgezet in concrete maatregelen”. Het
Parlement verzocht tevens om toereikende financiering en gecoördineerde investeringen op het
gebied van veiligheid en defensie. Ten slotte riep het Parlement in een resolutie van november
2016 over de Europese defensie-unie, op een politieke beslissing te nemen met betrekking
tot de tenuitvoerlegging van het potentieel van het Verdrag van Lissabon, waarbij permanente
gestructureerde samenwerking en crisisbeheerscapaciteit als essentiële concrete onderdelen
van een dergelijke stap voorwaarts worden vastgesteld. Het Parlement „spoort de Europese
Raad aan om de leiding te nemen bij de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk
defensiebeleid van de Unie en bijkomende financiële middelen te bieden om de oprichting ervan
te waarborgen”.
Het Parlement zal op zijn niveau, binnen zijn bevoegdheden en op een doeltreffende en zichtbare
manier, zoals de burgers van de EU hebben gevraagd, blijven stimuleren dat de doelstellingen
van de EU als bevorderaar van veiligheid worden verwezenlijkt en hierbij helpen.
Jérôme Legrand
06/2017
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