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7.12.2016 A8-0360/14 

Amendement  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. herhaalt dat de Europese Unie een van 

de grootste successen in de Europese 

geschiedenis is en dat de transformerende 

kracht van de EU haar burgers en 

buurlanden, waaronder veel EU-lidstaten 

zijn geworden, vrede, stabiliteit en 

welvaart heeft gebracht; benadrukt dat de 

EU de grootste economische macht blijft, 

de meest vrijgevige donor van humanitaire 

en ontwikkelingssteun en een voortrekker 

in mondiale multilaterale diplomatie over 

kwesties als klimaatverandering, 

internationale justitie, non-proliferatie van 

massavernietigingswapens en de 

mensenrechten; vraagt dat de zichtbaarheid 

van de EU-acties op deze gebieden wordt 

vergroot; 

1. herhaalt dat de Europese Unie een van 

de grootste successen in de Europese 

geschiedenis is en dat de transformerende 

kracht van de EU haar burgers en 

buurlanden, waaronder veel EU-lidstaten 

zijn geworden, vrede, stabiliteit en 

welvaart heeft gebracht; benadrukt dat de 

EU de grootste economische macht blijft, 

de meest vrijgevige donor van humanitaire 

en ontwikkelingssteun en een voortrekker 

in mondiale multilaterale diplomatie over 

kwesties als klimaatverandering, 

internationale justitie, non-proliferatie van 

massavernietigingswapens en de 

mensenrechten; vraagt dat de zichtbaarheid 

van de EU-acties op deze gebieden wordt 

vergroot; herhaalt dat de EU tegelijkertijd 

een van de grootste wapenexporteurs ter 

wereld is, met name naar de MENA-regio, 

nucleaire wapens op haar grondgebied 

aanvaardt en accepteert dat deze wapens 

worden gemoderniseerd als onderdeel van 

een afschrikkingsstrategie, alle legale en 

veilige wegen voor migratie en 

vluchtelingen heeft gesloten en onlangs 

heeft bepaald dat ontwikkelingshulp 

slechts verleend wordt op voorwaarde van 

het houden en terugnemen van 

vluchtelingen en migranten; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Amendement  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. benadrukt dat het extern optreden van 

de EU op drie pijlers moet zijn gebaseerd: 

diplomatie, ontwikkeling en defensie; 

17. benadrukt dat het extern optreden van 

de EU op drie pijlers moet zijn gebaseerd: 

diplomatie, ontwikkeling en ontwapening; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Amendement  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is ervan overtuigd dat bijkomende 

financiering van de lidstaten en 

inspanningen om synergie in de hand te 

werken ook noodzakelijk zijn gezien de 

reeds ondergefinancierde EU-begroting, 

bijkomende inspanningen voor operaties, 

administratieve kosten, voorbereidende 

acties en pilootprojecten in het kader van 

het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid; roept de Commissie en de 

lidstaten op om gebruik te maken van de 

huidige herziening van het meerjarig 

financieel kader (MFK) om tegemoet te 

komen aan de budgettaire behoeften voor 

de toenemende uitdagingen op het gebied 

van veiligheid; roept de lidstaten op hun 

defensie-uitgaven te verhogen om het 

door de NAVO vastgestelde 

capaciteitsdoel van minimaal 2 % van het 

bbp aan defensie-uitgaven te 

verwezenlijken; benadrukt dat 

besparingen en herverdeling van de 

middelen mogelijk zijn door een betere 

coördinatie en een daling van het aantal 

overlappende activiteiten tussen de EU en 

de lidstaten;  

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Amendement  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is van mening dat de in het Verdrag 

van Lissabon verstrekte instrumenten 

eindelijk moeten worden ingevoerd, met 

name de permanente gestructureerde 

samenwerking op het gebied van defensie 

(PESCO); is van mening dat een flexibele 

alomvattende aanpak waarbij open en 

proactieve participatie van alle lidstaten 

wordt aangemoedigd, essentieel is bij de 

uitvoering van de PESCO; is verheugd 

over de gezamenlijke nota van de 

defensieministers van Frankrijk en 

Duitsland over de "hernieuwing van het 

GVDB" en het Italiaanse voorstel voor 

een "sterkere Europese defensie", en 

steunt het doel om een positief besluit over 

de oprichting van de PESCO tijdens de 

Raad Buitenlandse Zaken en Defensie 

van november 2016 te nemen volledig; 

vraagt de HV/VV voor dit initiatief en 

andere recente voorstellen ter versterking 

van het GVDB het voortouw te nemen 

zodat de basis wordt gelegd voor het 

nemen van verdere ambitieuze besluiten 

over het GVDB tijdens de Raad 

Buitenlandse Zaken en Defensie van 

november en de Europese Raad van 

Schrappen 
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december, waaronder: 

• het creëren van een permanent 

civiel-militair hoofdkwartier, met een even 

belangrijk militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen en civiel plannings- 

en uitvoeringsvermogen (CPCC), dat de 

strategische en operationele planning in 

de hele planningscyclus zou verbeteren, 

de civiel-militaire samenwerking zou 

versterken en het vermogen van de EU om 

snel op crises te reageren zou verbeteren; 

• het versterken van de 

snellereactie-instrumenten van de EU, 

met name door de bruikbaarheid van de 

gevechtsgroepen te verbeteren door het 

operationaliseren van artikel 44 en door 

het Eurokorps te versterken en beter te 

gebruiken voor GVDB-missies en -

operaties;  

• het uitbreiden van de 

gemeenschappelijke financiering van 

GVDB-operaties, onder meer door een 

dringende en grondige herziening van het 

Athena-mechanisme, waar de verklaring 

over de gevechtsgroepen in verwerkt zal 

zijn en hetgeen nodig is om te garanderen 

dat EU-missies kunnen worden 

gefinancierd via collectieve fondsen in 

plaats van door de individuele 

deelnemende lidstaten, en zo een 

mogelijke hindernis voor lidstaten om 

strijdkrachten in te zetten weg te nemen; 

• het opzetten van een 

defensieconfiguratie van de Raad; 

Or. en 



 

AM\1112110NL.docx  PE596.607v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0360/18 

Amendement  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. uit zijn tevredenheid over het voorstel 

van voorzitter Juncker om een Europees 

defensiefonds op te richten om onderzoek 

en innovatie te verbeteren; is ingenomen 

over het opzetten van een voorbereidende 

actie voor onderzoek in verband met 

defensie, dat moet worden gevolgd door 

een uitgebreid en speciaal door de EU 

gefinancierd Europees defensie-

onderzoeksprogramma (EDRP) binnen 

het volgende MFK, waaronder 

bijkomende financiële middelen door de 

lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Amendement  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. verwerpt de initiatieven van de 

Commissie die verband houden met 

defensie, zoals het Europees 

defensiefonds, het defensieactieplan en 

het defensie-industriebeleid; is gekant 

tegen de voorbereidende actie voor 

GVDB-gerelateerd onderzoek; verwerpt 

de ontwikkeling van een Europees 

defensie-onderzoeksprogramma binnen 

het volgende MFK (2021-2027) en 

eventuele nieuwe financierings- en 

investeringsconcepten, ook via de 

Europese Investeringsbank (EIB) en het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI); herinnert eraan dat 

artikel 41, lid 2, VEU verbiedt dat 

beleidsuitgaven die voortvloeien uit 

operaties die gevolgen hebben op militair 

of defensiegebied ten laste komen van de 

begroting van de Unie; 

Or. en 

 

 

 


