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16.11.2016 A8-0317/11 

Amendement  11 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. merkt bezorgd op dat de Europese 

levenswijze onder druk komt te staan 

doordat Europa het doelwit is geworden 

van terroristische acties van een nooit 

eerder geziene omvang, die zowel door 

radicale islamistische organisaties als door 

individuele personen worden uitgevoerd; 

benadrukt dat de veiligheid van het 

individu hierdoor op de eerste plaats is 

komen te staan en dat het traditionele 

onderscheid tussen de externe en interne 

dimensies is weggevallen; 

4. merkt bezorgd op dat terroristische 

acties worden uitgevoerd door radicale 

islamistische organisaties en individuele 

personen; benadrukt dat de veiligheid van 

het individu hierdoor op de eerste plaats is 

komen te staan en dat het traditionele 

onderscheid tussen de externe en interne 

dimensies tot op zekere hoogte is 

vervaagd; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is er vast van overtuigd dat een 

grondige en wezenlijke herziening van het 
GVDB derhalve noodzakelijk is, zodat de 

EU en haar lidstaten op beslissende wijze 

kunnen bijdragen tot de veiligheid van de 

EU, de beheersing van internationale crises 

en de handhaving van de strategische 

autonomie van de EU; benadrukt 

andermaal dat geen enkel land alleen het 

hoofd kan bieden aan de huidige 

veiligheidsdreigingen; 

10. is er vast van overtuigd dat een 

doeltreffender GVDB derhalve 

noodzakelijk is, zodat de EU en haar 

lidstaten op beslissende wijze kunnen 

bijdragen tot de veiligheid van de EU en de 

beheersing van internationale crises; 

benadrukt andermaal dat geen enkel land 

alleen het hoofd kan bieden aan de huidige 

veiligheidsdreigingen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. roept de vv/hv en de lidstaten op 

gebruik te maken van de mogelijkheden 

van het Verdrag van Lissabon met 

betrekking tot het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); 

betreurt dat de lidstaten tot nu toe, 

ondanks de vele uitdagingen voor de 

veiligheid, vrede en stabiliteit, slechts 

enkele van de bepalingen van het Verdrag 

van Lissabon inzake het GVDB hebben 

uitgevoerd; betreurt tevens dat eerdere 

besluiten op gebrekkige wijze zijn 

uitgevoerd en slechts een zeer beperkt 

praktisch effect hebben; dringt er bij de 

vv/hv en de lidstaten op aan het GVDB 

doeltreffender, transparanter, effectiever 

en preventiever te maken door de vele 

besluiten op dit terrein uit te voeren die 

sinds 2010 zijn genomen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 ter. benadrukt dat het GVDB tot doel 

heeft de doelstellingen van het Verdrag 

van Lissabon als vastgelegd in artikel 21 

VEU te implementeren; verwerpt het idee 

om maatregelen uit hoofde van het GBVB 

en het GVDB uit te voeren aan de land- of 

zeegrenzen van de EU en herinnert eraan 

dat in artikel 42, lid 1, VEU wordt bepaald 

dat de Unie GVDB-missies en -operaties 

buiten het grondgebied van de Unie kan 

uitvoeren met het oog op 

vredeshandhaving, conflictpreventie en 

versterking van de internationale 

veiligheid overeenkomstig de beginselen 

van het Handvest van de Verenigde 

Naties; herinnert er tevens aan dat artikel 

43, lid 1, VEU een uitgebreide lijst bevat 

van mogelijke militaire EU-operaties 

buiten de Unie en dringt er bij de vv/hv en 

de lidstaten op aan de bepalingen van het 

Verdrag van Lissabon met betrekking tot 

het toepassingsbereik van GVDB-

operaties te respecteren; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Amendement  15 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. onderstreept dat de instelling van een 

permanente gestructureerde samenwerking 

als bedoeld in artikel 42, lid 6, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie het 

mogelijk maakt om een eigen defensie of 

een permanente structuur voor eigen 

defensie te ontwikkelen, die operaties voor 

crisisbeheersing kan versterken; 

12. onderstreept dat de instelling van een 

permanente gestructureerde samenwerking 

(artikel 42, lid 6, VEU) het mogelijk maakt 

om een permanente structuur te 

ontwikkelen die operaties voor 

crisisbeheersing kan versterken; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Amendement  16 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. benadrukt dat de EU, aangezien 

Europa haar veiligheidssituatie niet 

langer in de hand heeft en het zich niet 

langer kan veroorloven om zelf de tijd en 

de plaats van haar acties te bepalen, door 

middel van GVDB-missies en -operaties 

alsook andere relevante instrumenten actie 

moet kunnen ondernemen in het hele 

domein van crisisbeheersing en tijdens alle 

fasen van de conflictcyclus, met inbegrip 

van crisispreventie en crisisafwikkeling, en 

een volwaardige rol moet krijgen bij de 

beveiliging van de Europese ruimte en bij 

het waarborgen van de 

gemeenschappelijke veiligheid en defensie 

van de gehele ruimte van vrijheid, 

veiligheid en recht; moedigt de Europese 

Raad aan ertoe over te gaan het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid te ontwikkelen tot een 

gemeenschappelijke defensie, zoals 

bepaald in artikel 42, lid 2, van het VEU; 

is van mening dat de versterking van de 

veerkracht van de EU een van de 

voornaamste doelstellingen van het 

GVDB moet zijn; 

13. benadrukt dat de EU door middel van 

GVDB-missies en -operaties alsook andere 

relevante instrumenten actie moet kunnen 

ondernemen in het hele domein van 

crisisbeheersing, met inbegrip van 

crisispreventie en crisisafwikkeling, dat wil 

zeggen tijdens alle fasen van de 

conflictcyclus;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Amendement  17 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is ingenomen met de toekomstige 

routekaart over het GVDB, die door de 

VV/HV zal worden voorgesteld en 

concrete tijdschema's en stappen zal 

bevatten; is van mening dat deze routekaart 

een aanvulling moet vormen op het 

Europees defensieactieplan; benadrukt dat 

de militaire component van het GVDB 

moet worden versterkt; is er sterk 

voorstander van dat de lidstaten hun 

investeringen in veiligheid en defensie 

coördineren en de financiële steun voor 

defensieonderzoek op EU-niveau 

verhogen; 

14. is ingenomen met de toekomstige 

routekaart over het GVDB, die door de 

VV/HV zal worden voorgesteld en 

concrete tijdschema's en stappen zal 

bevatten; is van mening dat deze routekaart 

een aanvulling moet vormen op het 

Europees defensieactieplan; benadrukt dat 

de militaire component van het GVDB 

moet worden versterkt; is er sterk 

voorstander van dat de lidstaten hun 

investeringen in veiligheid en defensie 

coördineren; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Amendement  18 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. onderstreept tegelijkertijd dat het 

GVDB op sterke collectieve defensie en 

doeltreffende financiering moet zijn 

gebaseerd en moet worden uitgevoerd in 

afstemming met internationale instellingen 

op het vlak van veiligheid en defensie, en 

in volledige complementariteit met de 

NAVO; is van mening dat de EU de 

lidstaten moet oproepen de door de NAVO 

vastgestelde capaciteitsdoelen te 

verwezenlijken, krachtens welke minimaal 

2 % van het bbp voor defensie-uitgaven 

moet worden bestemd, zoals tijdens de top 

in Wales en de top in Warschau opnieuw 

is bevestigd; 

15. onderstreept tegelijkertijd dat het 

GVDB op doeltreffende financiering moet 

zijn gebaseerd en moet worden uitgevoerd 

in afstemming met internationale 

instellingen op het vlak van veiligheid en 

defensie, en in volledige complementariteit 

met de NAVO;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Amendement  19 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op de noodzaak om een 

permanent EU-hoofdkwartier voor civiele 

en militaire GVDB-missies en -operaties 

op te richten, van waaruit geïntegreerd 

operationeel personeel de hele 

planningscyclus zou ondersteunen, van 

het initiële politieke concept tot de 

gedetailleerde plannen; benadrukt dat dit, 

in plaats van een kopie van de NAVO-

structuren, de noodzakelijke institutionele 

regeling zou zijn om de planning en het 

verloop van de capaciteiten van GVDB-

missies en -operaties te versterken; 

23. verwelkomt het idee van omvorming 

van de huidige ad-hocstructuren in een 

permanent militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen van beperkte 

omvang, analoog aan het reeds bestaande 

civiel plannings- en uitvoeringsvermogen 

(CPCC) op EU-niveau; dringt er bij de 

vv/hv en de lidstaten op aan de civiele en 

militaire plannings- en 

uitvoeringsstructuren niet te fuseren, 

aangezien militaire en civiele GVDB-

missies en operaties zeer verschillende 

structuren, menselijke hulpbronnen en 

doelstellingen hebben; herinnert eraan 

dat de overgrote meerderheid van civiele 

GVDB-missies bestaat uit training op het 

gebied van de rechtsstaat en bijstands- en 

adviesmissies gefinancierd van de EU-

begroting, en weinig gemeen hebben met 

de intergouvernementele structuur van 

militaire GVDB-operaties voor de aanpak 

van piraterij of smokkel of voor militaire 

trainingen in derde landen; dringt er bij 

de vv/hv en de Commissie op aan het 

specifieke karakter van het civiele GVDB 

te behouden en het samengaan van civiele 

en militaire structuren binnen een 

geïntegreerde civiel-militaire structuur 

voor strategische planning te voorkomen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Amendement  20 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. wijst in dit verband op het politieke 

ambitieniveau dat in de integrale strategie 

voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de Europese Unie is vastgelegd met het 

oog op een geïntegreerde aanpak van 

conflicten en crises die niet alleen 

engagement van de Unie in alle fasen van 

de conflictcyclus omvat – in de vorm van 

preventie, afwikkeling en stabilisering – 

maar ook de toezegging om overhaast 

terugtrekken te vermijden; is van mening 

dat de EU de lidstaten die betrokken zijn 

bij de coalitie tegen de zelfverklaarde 

Islamitische Staat, op coherente wijze 

moet steunen door een op opleiding 

gerichte GVDB-operatie op touw te zetten 

in Irak; 

26. wijst in dit verband op het politieke 

ambitieniveau dat in de integrale strategie 

voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de Europese Unie is vastgelegd met het 

oog op een geïntegreerde aanpak van 

conflicten en crises die niet alleen 

engagement van de Unie in alle fasen van 

de conflictcyclus omvat – in de vorm van 

preventie, afwikkeling en stabilisering – 

maar ook de toezegging om overhaast 

terugtrekken te vermijden;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Amendement  21 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. herinnert eraan dat de mondiale 

strategie van de EU vraagt om te 

investeren in conflictpreventie, maar dat 

in werkelijkheid zowel de Commissie als 

de Raad voor de begroting van 2017 

verstrekkende bezuinigingen hebben 

voorgesteld voor het enige instrument van 

de EU op het gebied van conflictpreventie 

(IcSP); benadrukt dat het, gezien de vele 

uitdagingen op het gebied van veiligheid 

in het Europese nabuurschap en 

daarbuiten, nodig is om de inspanningen 

op het gebied van conflictpreventie, 

bemiddeling en verzoening te 

verdubbelen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Amendement  22 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. benadrukt dat de betrokkenheid bij 

conflicten die een rechtstreekse invloed 

hebben op de veiligheidssituatie van de 

EU of van een groep partners en regio's 

waar de EU de rol heeft van 

veiligheidsverstrekker, prioriteit moet 

krijgen bij alle besluiten van de Raad 

inzake toekomstige missies en operaties; is 

van mening dat het besluit om zich in te 

laten met een conflict gebaseerd moet zijn 

op een gemeenschappelijke analyse, op 

inzicht in de strategische context en op de 

gedeelde strategische belangen van de 

lidstaten, daarbij rekening houdend met de 

acties van andere bondgenoten en 

organisaties, zoals de VN en de NAVO; is 

van mening dat GVDB-missies inzake 

capaciteitsopbouw moeten worden 

afgestemd op de hervorming van de 

veiligheidssector en op de werkzaamheden 

van de Commissie op het gebied van de 

rechtsstaat; 

28. is van mening dat het besluit om zich in 

te laten met een conflict gebaseerd moet 

zijn op een gemeenschappelijke analyse en 

op inzicht in de strategische context, 

daarbij rekening houdend met de acties van 

andere bondgenoten en organisaties, zoals 

de VN en de NAVO; is van mening dat 

GVDB-missies inzake capaciteitsopbouw 

moeten worden afgestemd op de 

hervorming van de veiligheidssector en op 

de werkzaamheden van de Commissie op 

het gebied van de rechtsstaat; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Amendement  23 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. is ingenomen met het voorstel van de 

Commissie tot wijziging van Verordening 

(EU) nr. 230/2014 (tot vaststelling van een 

instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede) om de bijstand van de Unie uit te 

breiden tot capaciteitsopbouw voor 

militaire actoren in partnerlanden, 

aangezien hiermee een onmiskenbare 

bijdrage wordt geleverd aan de veerkracht 

van de partnerlanden en de kans kleiner 

wordt dat zij opnieuw het onderwerp van 

conflict worden of als wijkplaats voor 

vijandige activiteiten tegen de EU worden 

gebruikt; benadrukt dat hiertoe moet 

worden overgegaan in uitzonderlijke 

omstandigheden, zoals omschreven in 

artikel 3 bis van bovengenoemd voorstel 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

230/2014, teneinde bij te dragen tot 

duurzame ontwikkeling, behoorlijk 

bestuur en de rechtsstaat; spoort in dit 

verband de EDEO en de Commissie aan 

meer vaart te zetten achter het CBSD-

initiatief ter verbetering van de 

doeltreffendheid en de duurzaamheid van 

GVDB-missies; 

29. verwerpt het wetgevingsvoorstel van 

de Commissie van 5 juli 2016 inzake 

capaciteitsopbouw voor militaire actoren 

via het instrument voor bijdrage aan 

stabiliteit en vrede (IcSP); steunt de 

standpunten van de juridische diensten 

van de Commissie, de Raad en het 

Parlement over dit onderwerp; beveelt ten 

zeerste aan een instrument als het 

ATHENA-mechanisme te kiezen dat het 

rechtsstelsel van de EU, haar 

begrotingsregels en de relevante arresten 

van het HvJ niet verzwakt of onder druk 

zet; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Amendement  24 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. benadrukt dat er tevens andere 

financieringsinstrumenten moeten worden 

gevonden ter bevordering van de 

capaciteitsopbouw van partners op het vlak 

van veiligheid en defensie; vraagt de 

EDEO en de Commissie te zorgen voor 

volledige samenhang en coördinatie om de 

beste resultaten te bereiken en overlap ter 

plaatse te voorkomen; 

30. benadrukt dat er tevens andere 

instrumenten moeten worden gevonden ter 

bevordering van de capaciteitsopbouw van 

partners op het vlak van veiligheid en 

defensie; vraagt de EDEO te zorgen voor 

volledige samenhang en coördinatie om de 

beste resultaten te bereiken en overlap ter 

plaatse te voorkomen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Amendement  25 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. merkt op dat de Petersbergtaken 

bijgevolg moeten worden herzien en dat 

de gevechtsgroepen, door de modulariteit 

te verhogen en de doelgerichtheid van de 

financiering te bevorderen, zo spoedig 

mogelijk een inzetbaar militair instrument 

moeten worden; merkt op dat de weinig 

constructieve houding van de lidstaten een 

politieke en operationele belemmering 

blijft vormen voor de inzet van 

gevechtstroepen; verzoekt de Raad over te 

gaan tot de oprichting van het startfonds 

(bedoeld in artikel 41, lid 3, VEU) voor de 

dringende financiering van de beginfasen 

van militaire operaties; 

31. merkt op dat de gevechtsgroepen, door 

de modulariteit te verhogen en de 

doelgerichtheid van de financiering te 

bevorderen, zo spoedig mogelijk een 

inzetbaar militair instrument moeten 

worden; merkt op dat de weinig 

constructieve houding van de lidstaten een 

politieke en operationele belemmering 

blijft vormen voor de inzet van 

gevechtstroepen; verzoekt de Raad over te 

gaan tot de oprichting van het startfonds 

(bedoeld in artikel 41, lid 3, VEU) voor de 

dringende financiering van de beginfasen 

van militaire operaties; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Amendement  26 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. herinnert eraan dat de NAVO en de EU 

dezelfde strategische belangen hebben en 

in het Oosten en het Zuiden met dezelfde 

uitdagingen worden geconfronteerd; wijst 

erop dat de clausule inzake wederzijdse 

verdediging – artikel 42, lid 7, VEU – 

onder meer relevant is voor de EU-

lidstaten, ongeacht of ze al dan niet lid 

zijn van de NAVO; merkt op dat de EU er 

met haar eigen middelen toe in staat moet 

zijn om de EU-lidstaten die geen lid zijn 

van de NAVO in dezelfde mate te 

beschermen; wijst op de doelstelling van 

de integrale strategie voor het buitenlands 

en veiligheidsbeleid van de Europese Unie 

om een passend niveau van Europese 

strategische autonomie te bewaren en 

benadrukt dat beide organisaties over 

complementaire middelen moeten 

beschikken; is van mening dat de 

strategische autonomie van de EU moet 

worden ingezet ter versterking van het 

Europese vermogen om de veiligheid 

binnen en buiten haar grenzen te 

bevorderen, het partnerschap met de 

NAVO te versterken en de trans-

Atlantische banden aan te halen; 

33. herinnert eraan dat de NAVO en de EU 

in het Oosten en het Zuiden met 

uitdagingen worden geconfronteerd; 

benadrukt dat beide organisaties over 

complementaire middelen moeten 

beschikken; is van mening dat de EU haar 

vermogen moet versterken om de 

veiligheid buiten haar grenzen te 

bevorderen, het partnerschap met de 

NAVO te versterken en de trans-

Atlantische banden aan te halen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Amendement  27 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. meent dat het fundament van een 

nauwe en doeltreffende samenwerking 

tussen de EU en de NAVO wordt gevormd 

door de complementariteit en 

compatibiliteit van hun missies en, 

bijgevolg, van het arsenaal aan 

instrumenten waarover beide organisaties 

beschikken; benadrukt dat de betrekkingen 

tussen beide organisaties van coöperatieve 

aard moeten blijven en niet competitief 

moeten worden; is van mening dat de EU 

de lidstaten moet oproepen het door de 

NAVO vastgestelde capaciteitsdoel van 

minimaal 2 % van het bbp voor defensie-

uitgaven te verwezenlijken; 

34. meent dat het fundament van een 

nauwe en doeltreffende samenwerking 

tussen de EU en de NAVO wordt gevormd 

door de complementariteit en 

compatibiliteit van hun missies en, 

bijgevolg, van het arsenaal aan 

instrumenten waarover beide organisaties 

beschikken; benadrukt dat de betrekkingen 

tussen beide organisaties van coöperatieve 

aard moeten blijven en niet competitief 

moeten worden;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Amendement  28 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. benadrukt dat de NAVO op 

afschrikkings- en defensiegebied het best is 

toegerust en wijst erop dat de organisatie 

bereid is tot collectieve defensie over te 

gaan (artikel V van het Noord-Atlantisch 

Verdrag) in gevallen waarin een van haar 

leden wordt aangevallen, terwijl het 

zwaartepunt van het GVDB momenteel bij 

vredeshandhaving, conflictpreventie en 

versterking van de internationale veiligheid 

(artikel 42 VEU) ligt en de EU over 

bijkomende middelen beschikt om te 

reageren op bedreigingen van de interne 

veiligheid van de lidstaten, waaronder 

ondermijning, bedreigingen die geen van 

alle onder artikel V vallen; herhaalt dat de 

solidariteitsclausule van artikel 222 VWEU 

het waarborgen van de bescherming van de 

democratische instellingen en de 

burgerbevolking tegen een eventuele 

terroristische aanval beoogt; 

35. benadrukt dat de NAVO op 

afschrikkings- en defensiegebied het best is 

toegerust en wijst erop dat de organisatie 

bereid is tot collectieve defensie over te 

gaan (artikel V van het Noord-Atlantisch 

Verdrag) in gevallen waarin een van haar 

leden wordt aangevallen, terwijl het 

zwaartepunt van het GVDB bij 

vredeshandhaving, conflictpreventie en 

versterking van de internationale veiligheid 

(artikel 42 VEU) ligt; herhaalt dat de 

solidariteitsclausule van artikel 222 VWEU 

het waarborgen van de bescherming van de 

democratische instellingen en de 

burgerbevolking tegen een eventuele 

terroristische aanval beoogt; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Amendement  29 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. is van mening dat de ontwikkeling van 

een sterkere defensie-industrie de 

strategische autonomie en de 

technologische onafhankelijkheid van de 

EU zou ondersteunen; is van mening dat 

voor de versterking van de status van de 

EU als veiligheidsverstrekker in het 

nabuurschap van Europa gepaste en 

voldoende capaciteit nodig is, evenals een 

competitieve, doelmatige en transparante 

defensie-industrie die voor een duurzame 

toeleveringsketen zorgt; wijst erop dat de 

Europese defensiesector wordt gekenmerkt 

door versnippering en duplicatie, en dat 

daaraan geleidelijk een einde moet worden 

gemaakt door stimulansen te bieden en 

beloningen uit te loven aan alle nationale 

componenten, daarbij rekening houdend 

met het langetermijnperspectief van een 

geïntegreerde defensiemarkt; 

38. is van mening dat de ontwikkeling van 

een defensie-industrie de technologische 

onafhankelijkheid van de EU zou 

ondersteunen; is van mening dat de EU 

behoefte heeft aan gepaste en voldoende 

capaciteit, evenals een doelmatige en 

transparante defensie-industrie die voor 

een duurzame toeleveringsketen zorgt; 

wijst erop dat de Europese defensiesector 

wordt gekenmerkt door versnippering en 

duplicatie, en dat daaraan geleidelijk een 

einde moet worden gemaakt, daarbij 

rekening houdend met het 

langetermijnperspectief van een 

geïntegreerde defensiemarkt; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Amendement  30 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. wijst erop dat alle lidstaten moeite 

hebben om een zeer brede waaier aan 

volledig operationele defensiecapaciteiten 

in stand te houden, vooral wegens 

financiële beperkingen; roept derhalve op 

tot meer coördinatie en duidelijkere keuzes 

over welke capaciteiten in stand worden 

gehouden, zodat de lidstaten zich in 

bepaalde capaciteiten kunnen specialiseren; 

41. wijst erop dat alle lidstaten moeite 

hebben om een zeer brede waaier aan 

volledig operationele capaciteiten in stand 

te houden; roept derhalve op tot meer 

coördinatie en duidelijkere keuzes over 

welke capaciteiten in stand worden 

gehouden, zodat de lidstaten zich in 

bepaalde capaciteiten kunnen specialiseren; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Amendement  31 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. herinnert eraan dat de 28 EU-

lidstaten nog steeds nummer twee van de 

wereld zijn op het gebied van zowel 

defensie-uitgaven als wapenuitvoer; is 

van mening dat de gecombineerde 

jaarlijkse defensieuitgaven ter hoogte van 

circa 200 miljard EUR een enorme 

hoeveelheid geld van de belastingbetalers 

vertegenwoordigen; herinnert er tevens 

aan dat uit een groot aantal recente 

studies is gebleken dat de voornaamste 

belemmering voor de ontwikkeling van 

een werkelijke Europese defensiemarkt en 

een hoogwaardige defensiecapaciteit is 

gelegen in het feit dat de 

defensiebegrotingen in veel van de 28 

lidstaten inefficiënt worden besteed; 

benadrukt dat de verhouding tussen 

nationale defensieinstanties en de 

defensieindustrie grondig moet worden 

geherstructureerd en dat strikte 

kwantitatieve criteria moeten worden 

ingevoerd voor de resultaten van 

aanbestedingsprojecten, alsmede strenge 

criteria inzake transparantie, efficiency, 

anticorruptie en naleving van 

internemarktregels; benadrukt dat het 

proces van totstandbrenging van een 

defensiemarkt binnen de EU hand in 

hand moet gaan met een veel strenger 

beleid inzake wapenuitvoer op EU-
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niveau; is ervan overtuigd dat de huidige 

focus op hogere defensiebudgetten alleen 

zal leiden tot verdere verspilling van 

belastinggeld zonder de strijdkrachten 

aanzienlijk te versterken; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Amendement  32 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. herinnert eraan dat een krachtige 

Europese industriële en technologische 

defensiebasis, die tevens voorzieningen 

biedt aan kmo's, een van de hoekstenen 

vormt van het GVDB en een voorwaarde is 

voor een gemeenschappelijke markt, 

waardoor de EU haar strategische 

autonomie kan opbouwen; 

43. herinnert eraan dat een krachtige 

Europese industriële en technologische 

defensiebasis, die tevens voorzieningen 

biedt aan kmo's, een van de hoekstenen 

vormt van het GVDB en een voorwaarde is 

voor een gemeenschappelijke markt; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Amendement  33 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis. betreurt de verslechterende 

veiligheidssituatie en de verspreiding van 

gewapende conflicten, regionale 

instabiliteit, binnenlandse onderdrukking, 

overtredingen van het humanitair recht 

en mensenrechtenschendingen; dringt er 

bij de lidstaten op aan hun beleid inzake 

wapenuitvoer fundamenteel te wijzigen en 

alle acht criteria van Gemeenschappelijk 

Standpunt 2008/944/GBVB inzake 

wapenuitvoer en de relevante bepalingen 

van het mondiaal verdrag inzake 

wapenhandel (ATT) strikt toe te passen; is 

van mening dat de lidstaten de juridische 

verplichting hebben een eind te maken 

aan de uitvoer van materieel naar 

bestemmingen waar een groot risico 

bestaat dat het gebruikt kan worden voor 

het plegen van ernstige schendingen van 

de mensenrechten of het humanitair 

recht, voor binnenlandse onderdrukking 

of regionale instabiliteit, of ter bedreiging 

van de veiligheid van de lidstaten of de 

wereldwijde vrede en stabiliteit; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Amendement  34 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. is verontrust over de aanhoudende 

daling van de middelen voor 

defensieonderzoek in de lidstaten, die de 

industriële en technologische basis en 

daarmee de strategische autonomie van de 

EU op losse schroeven zet; verzoekt de 

lidstaten hun legers uit te rusten met 

materieel dat door de Europese defensie-

industrie is vervaardigd en niet door 

concurrerende industrieën; 

45. is verontrust over de aanhoudende 

daling van de middelen voor 

defensieonderzoek in de lidstaten, die de 

industriële en technologische basis op losse 

schroeven zet; verzoekt de lidstaten hun 

legers uit te rusten met materieel dat 

voornamelijk door de Europese defensie-

industrie is vervaardigd; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Amendement  35 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is ervan overtuigd dat een versterking 

van de rol van het Europees 

Defensieagentschap bij de coördinatie van 

capaciteitsgerichte programma's, projecten 

en activiteiten, de doeltreffendheid van het 

GVDB ten goede zou komen; is van 

mening dat het Europees 

Defensieagentschap moet worden 

ondersteund bij de volledige 

verwezenlijking van zijn doelstellingen, 

waaronder met name zijn toekomstige 

prioriteiten en rollen in het kader van het 

Europees defensieactieplan (EDAP) en het 

Europees onderzoeksprogramma voor 

defensie (EDRP); vraagt de lidstaten 

derhalve de organisatie, procedures en 

activiteiten van het agentschap te herzien, 

waardoor meer mogelijkheden voor 

verdere samenwerking en integratie 

kunnen ontstaan; vraagt de lidstaten het 

Europees Defensieagentschap te voorzien 

van richtsnoeren voor het coördineren van 

een herziening van het 

vermogensontwikkelingsplan (CDP), in 

overeenstemming met de integrale strategie 

voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de Europese Unie en de sectorale 

strategie; 

46. is ervan overtuigd dat een versterking 

van de rol van het Europees 

Defensieagentschap bij de coördinatie van 

capaciteitsgerichte programma's, projecten 

en activiteiten, de doeltreffendheid van het 

GVDB ten goede zou komen; is van 

mening dat het Europees 

Defensieagentschap moet worden 

ondersteund bij de volledige 

verwezenlijking van zijn doelstellingen, 

waaronder met name zijn toekomstige 

prioriteiten en rollen in het kader van het 

Europees defensieactieplan (EDAP); vraagt 

de lidstaten derhalve de organisatie, 

procedures en activiteiten van het 

agentschap te herzien, waardoor meer 

mogelijkheden voor verdere samenwerking 

en integratie kunnen ontstaan; vraagt de 

lidstaten het Europees Defensieagentschap 

te voorzien van richtsnoeren voor het 

coördineren van een herziening van het 

vermogensontwikkelingsplan (CDP), in 

overeenstemming met de integrale strategie 

voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de Europese Unie en de sectorale 

strategie; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Amendement  36 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. benadrukt dat cyberveiligheid alleen al 

door haar aard een beleidsdomein is waarin 

samenwerking en integratie cruciaal is, niet 

alleen tussen de EU-lidstaten, belangrijke 

partners en de NAVO, maar ook tussen 

verschillende actoren in de samenleving, 

aangezien het niet alleen een militaire 

verantwoordelijkheid is; verzoekt om 

duidelijkere richtsnoeren over hoe en in 

welke context de defensieve en offensieve 

capaciteiten van de EU moeten worden 

benut; herinnert eraan dat het Europees 

Parlement meermaals om een grondige 

herziening van de wetgeving inzake de 

uitvoer van producten voor tweeërlei 

gebruik heeft verzocht om te vermijden dat 

software en andere systemen die tegen de 

digitale infrastructuur van de EU kunnen 

worden gebruikt en die kunnen worden 

gebruikt om de mensenrechten te 

schenden, in verkeerde handen vallen; 

vraagt de EU op internationale fora – met 

inbegrip van maar niet beperkt tot fora 

voor internetbeheer – het beginsel te 

bepleiten dat de kerninfrastructuur van het 

internet een neutrale zone moet zijn waarin 

het regeringen die hun nationale belangen 

nastreven, verboden is zich te mengen; 

47. benadrukt dat cyberveiligheid alleen al 

door haar aard een beleidsdomein is waarin 

samenwerking en integratie cruciaal is, niet 

alleen tussen de EU-lidstaten, belangrijke 

partners en de NAVO, maar ook tussen 

verschillende actoren in de samenleving, 

aangezien het niet alleen een militaire 

verantwoordelijkheid is; verzoekt om 

duidelijkere richtsnoeren over hoe en in 

welke context de capaciteiten van de EU 

moeten worden benut; herinnert eraan dat 

het Europees Parlement meermaals om een 

grondige herziening van de wetgeving 

inzake de uitvoer van producten voor 

tweeërlei gebruik heeft verzocht om te 

vermijden dat software en andere systemen 

die tegen de digitale infrastructuur van de 

EU kunnen worden gebruikt en die kunnen 

worden gebruikt om de mensenrechten te 

schenden, in verkeerde handen vallen; 

vraagt de EU op internationale fora – met 

inbegrip van maar niet beperkt tot fora 

voor internetbeheer – het beginsel te 

bepleiten dat de kerninfrastructuur van het 

internet een neutrale zone moet zijn waarin 

het regeringen die hun nationale belangen 

nastreven, verboden is zich te mengen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Amendement  37 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. ondersteunt de initiatieven van de 

Commissie die verband houden met 

defensie, zoals het defensieactieplan en het 

defensie-industriebeleid, die na de 

presentatie van een EU-witboek inzake 

veiligheid en defensie moeten starten; is 

voorstander van verdere betrokkenheid van 

de Commissie op defensiegebied, door 

middel van uitgebreide en gerichte 

onderzoeken, planning en 

tenuitvoerlegging; is ingenomen met de 

voorbereidende actie voor GVDB-

gerelateerd onderzoek en verzoekt om 

toereikende financiering voor de verdere 

duur van het huidig meerjarig financieel 

kader (MFK); is voorstander van de 

ontwikkeling van een 

onderzoeksprogramma voor defensie 

binnen het volgende MFK (2021-2027); 

48. ondersteunt de initiatieven van de 

Commissie die verband houden met 

defensie, zoals het defensieactieplan en het 

defensie-industriebeleid, die na de 

presentatie van een EU-witboek inzake 

veiligheid en defensie moeten starten; is 

voorstander van verdere betrokkenheid van 

de Commissie op defensiegebied door 

middel van planning en tenuitvoerlegging;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Amendement  38 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

49. dringt aan op een hervorming van het 

Europees recht zodat de Europese 

defensie-industrie dezelfde overheidssteun 

kan ontvangen als de industrie van de VS; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


