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Amendement  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2014/2220(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. benadrukt dat de Unie haar kracht en 

bestaansrecht put uit haar vermogen om 

middelen te mobiliseren en tegelijkertijd 

een breed scala aan diplomatieke, 

veiligheids-, defensie-, economische, 

handels-, ontwikkelings- en humanitaire 

instrumenten in te zetten, met volledige 

inachtneming van de bepalingen van het 

handvest van de Verenigde Naties; 

benadrukt dat de militaire en civiele 

instrumenten van het GVDB integraal 

onderdeel zijn van deze alomvattende 

aanpak; 

4. benadrukt dat de Unie haar kracht en 

bestaansrecht put uit haar vermogen om 

middelen te mobiliseren en tegelijkertijd 

een breed scala aan diplomatieke, 

economische, handels-, ontwikkelings- en 

humanitaire instrumenten alsmede 

humanitaire hulp in te zetten, met 

volledige inachtneming van de bepalingen 

van het handvest van de Verenigde Naties; 

benadrukt dat deze civiele instrumenten 

integraal onderdeel zijn van deze 

alomvattende aanpak; betreurt ten zeerste 

en veroordeelt dat de alomvattende 

aanpak zoals die momenteel wordt 

toegepast, er de facto op neerkomt dat alle 

relevante beleidsterreinen ondergeschikt 

worden gemaakt aan het GBVB/GVDB en 

daarmee aan de zuiver geostrategische en 

economische belangen van de EU; 

Or. en 
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Amendement  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2014/2220(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is van mening dat het vraagstuk rond 

de financiering van de GVDB-missies en -

operaties van wezenlijk belang is voor de 

toekomst van dit beleid; betreurt dat het 

tijdens de vergadering van de Raad in 

december 2013 begonnen debat hierover 

vooralsnog tot geen enkel concreet 

voorstel geleid heeft; acht het wenselijk 

dat het Athenamechanisme systematisch 

de uitgaven van GVDB-missies en -

operaties dekt, in het bijzonder in verband 

met de inzet van EU-gevechtstroepen, 

infrastructuur voor de huisvesting van de 

troepen, uitgaven met betrekking tot de 

instelling van toegangspunten voor 

troepen tot het strijdtoneel en, indien 

nodig, veiligheidsvoorraden van voedsel 

en brandstof; acht het bovendien 

wenselijk dat dit mechanisme wordt 

gebruikt voor het beheer van de 

financiering door lidstaten, op bilaterale 

wijze, en door derde landen en 

internationale organisaties, waardoor 

deze in staat worden gesteld om financieel 

aan operaties deel te nemen en dat in 

bijzonder gegronde gevallen de deelname 

van derde landen in 

crisisinterventieoperaties en -missies van 

de Europese Unie wordt ondersteund; 

11. verwerpt de financiering van GVDB-

missies en -operaties, in het bijzonder als 

zij van militaire aard zijn, en met name 

als zij uit de EU-begroting worden 

betaald; herinnert eraan dat uitgaven die 

voortvloeien uit operaties die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied 

overeenkomstig artikel 41, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

niet ten laste mogen komen van de 

begroting van de Unie; verwerpt het 

Athenamechanisme en de voorgestelde 

uitbreiding van de uitgaven die in het 

kader hiervan worden gedekt, zoals de 

inzet van EU-gevechtstroepen, daar dit tot 

meer automatische financiële 

betrokkenheid van iedere lidstaat bij alle 

militaire EU-missies zou leiden; 

Or. en 



 

AM\1061531NL.doc  PE555.233v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

13.5.2015 A8-0054/4 

Amendement  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2014/2220(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. spoort aan tot verdere inspanningen 

om de geldverschaffing voor civiele 

missies te bespoedigen en 

besluitvormingsprocedures en uitvoering te 

vereenvoudigen; is in dit verband van 

mening dat de Commissie middels 

gedelegeerde handelingen en in 

overeenstemming met artikel 210 van het 

Financieel Reglement specifieke 

aanbestedingsregels dient in te voeren 

voor de crisisbeheersingsmaatregelen uit 

hoofde van het GVDB, om zo het snelle, 

soepele verloop van operaties te 

bevorderen; 

12. plaatst vraagtekens bij het voorstel 

inzake verdere inspanningen om de 

geldverschaffing voor civiele missies te 

bespoedigen en besluitvormingsprocedures 

en uitvoering te vereenvoudigen, 

aangezien de zuiver civiele kant van 

dergelijke missies in veel gevallen 

twijfelachtig is omdat de civiele en 

militaire aspecten in de praktijk steeds 

vaker moeilijk van elkaar te 

onderscheiden zijn, met name bij missies 

in het kader van de hervorming van de 

veiligheidssector (SSR) en 

opleidingsmissies, en daardoor haaks 

staan op artikel 41, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie; 

Or. en 
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Amendement  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2014/2220(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. verzoekt om een mechanisme van 

vervroegde financiering als hulp voor de 

lidstaten die wensen deel te nemen aan 

een GVDB-missie om hun deelname te 

bekostigen en op die manier de beslissing 

om de missie op te starten te 

vergemakkelijken; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2014/2220(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat de militaire GVDB-

operaties steeds vaker gericht zijn op de 

opleiding van troepenmachten (EUTM 

Mali en EUTM Somalië); is verheugd over 

het besluit om deze operaties uit te voeren, 

maar benadrukt dat het mandaat van elke 

missie moet worden aangepast aan de 

omstandigheden in elke afzonderlijke 

situatie; is van mening dat de 

samengestelde eenheden volledig 

operationeel moeten zijn en dus over 

aanvalsvermogen dienen te beschikken; 

betreurt dat missies met een uitvoerend 

mandaat tegenwoordig nog maar zelden 

worden overwogen; is van mening dat 

gezien de aanhoudende dreigingen in de 

omgeving van de EU, de Unie het zich 

niet kan veroorloven om zich uitsluitend 

te richten op de instrumenten die worden 

ingezet na afloop van crises of ter 

begeleiding van de beëindiging van crises 

en dat zij moet kunnen optreden op alle 

gebieden van crisisbeheer, in 

overeenstemming met het Handvest van de 

Verenigde Naties; 

23. merkt met verontrusting op dat de 

militaire GVDB-operaties steeds vaker 

gericht zijn op de opleiding van 

troepenmachten (EUTM Mali en EUTM 

Somalië); verwerpt en betreurt het besluit 

om deze operaties uit te voeren; is van 

mening dat in het buitenlands beleid van 

de Unie prioriteit moet worden gegeven 

aan de volgende taken: 

 – handhaven van vrede, stabiliteit en 

grondrechten en mensenrechten door 

middel van een vreedzaam en niet-militair 

buitenlands beleid, overeenkomstig het 

internationaal recht en op niet-

discriminerende wijze, en een leidende rol 



 

AM\1061531NL.doc  PE555.233v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

vervullen bij de diplomatieke en 

vreedzame oplossing van conflicten, met 

inbegrip van bemiddelingsinitiatieven en 

programma's voor ontwapening, 

demobilisatie en reïntegratie (DDR), in 

overeenstemming met het Handvest van de 

Verenigde Naties; 

 – de internationale regeling (het 

wapenhandelsverdrag) en de EU-regeling 

inzake controle op de uitvoer van wapens 

verbeteren en versterken, en steun 

verlenen aan het non-proliferatieverdrag 

en nucleaire ontwapening; 

 − − − − bevorderen van de uitbanning van 
armoede, humanitaire hulp, duurzame 

economische en sociale ontwikkeling en 

de millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling, ten behoeve van 

evenwichtige economische betrekkingen, 

eerlijke handel en een eerlijke verdeling 

van de hulpbronnen en de welvaart in de 

nabuurschap van de EU en wereldwijd; 

Or. en 
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Amendement  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2014/2220(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. wijst op het voornemen van de Raad 

om projecten te ontwikkelen om de EU-

vermogens te versterken, onder andere op 

het gebied van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen (RPAS) en 

gouvernementele satellietcommunicatie; 

wijst op de noodzaak om een regelgevend 

kader vast te stellen voor de initiële 

integratie, uiterlijk in 2016, van RPAS in 

het Europese luchtvaartsysteem, rekening 

houdend met de civiele en militaire 

behoeften en de noodzaak om het 

internationaal recht te eerbiedigen; 

verzoekt de Commissie om toe te lichten 

hoe de middelen van Horizon 2020 voor 

civiel-militair onderzoek kunnen worden 

gebruikt voor de integratie van RPAS in 

het Europese luchtruim; 

41. wijst met verontrusting op het 

voornemen van de Raad om projecten te 

ontwikkelen om de EU-vermogens te 

versterken, onder andere op het gebied van 

op afstand bestuurde luchtvaartuigen 

(RPAS) en gouvernementele 

satellietcommunicatie; benadrukt dat er 

een regelgevend kader nodig is voor RPAS 

in het algemeen, rekening houdend met de 

civiele en militaire behoeften en de 

noodzaak om het internationaal recht te 

eerbiedigen; verwerpt het gebruik en de 

ontwikkeling van gewapende drones en de 

illegale praktijk van het 

buitengerechtelijk, gericht doden van 

mensen; keurt elke betrokkenheid van 

Horizon 2020-middelen bij of de 

financiering daarmee van militair, civiel-

militair of veiligheidsonderzoek in het 

algemeen en de ontwikkeling en integratie 

van RPAS in het Europese luchtruim in het 

bijzonder ten zeerste af; 

Or. en 

 

 


