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6.12.2017 A8-0351/5 

Amendement  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is verheugd over de zichtbare 

vooruitgang die is geboekt bij de vorming 

van een sterker Europees defensiebeleid 

sinds de vaststelling van de integrale EU-

strategie (EUGS) voor buitenlands en 

veiligheidsbeleid in juni 2016; is met name 

ingenomen met de oprichting van een 

Europees Defensiefonds (EDF), de 

voorgestelde uitbreiding van de 

voorbereidende actie inzake 

defensieonderzoek en met het 

wetgevingsvoorstel voor een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (EDIDP); spoort de 

lidstaten aan hun toekomstige financiële 

bijdrage aan de EU-begroting te verhogen 

teneinde alle bijkomende kosten die voor 

de EU met betrekking tot het EDF 

ontstaan, te dekken; 

13. is gekant tegen een sterker 

Europees defensiebeleid; verwerpt met 

name de oprichting van een Europees 

Defensiefonds (EDF), de voorgestelde 

uitbreiding van de voorbereidende actie 

inzake defensieonderzoek en het 

wetgevingsvoorstel voor een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (EDIDP); herinnert er 

in dit verband aan 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 
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6.12.2017 A8-0351/6 

Amendement  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. wijst erop dat de Commissie en 

steeds meer lidstaten hebben toegezegd 

een Europese Defensie-unie (EDU) tot 

stand te zullen brengen en dat er onder 

Europese burgers grote steun voor is; 

benadrukt dat dit een langgekoesterde 

wens was van de burgers en van het 

Parlement met name door middel van vele 

oproepen in vroegere resoluties; wijst op 

de grotere efficiëntie, en het voorkomen 

van doublures en de verlaging van kosten 

die zullen voortvloeien uit een krachtigere 

integratie van de Europese defensie; 

benadrukt evenwel dat de oprichting van 

een echte EDU blijvende politieke wil en 

doorzettingsvermogen zal vereisen; dringt 

er bij de lidstaten op aan zich te 

committeren aan een gemeenschappelijke 

en autonome Europese defensie, en 

ervoor te zorgen dat hun nationale 

defensiebudget binnen 10 jaar ten minste 

2 % uitmaakt van hun respectieve bbp; 

Schrappen 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/7 

Amendement  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is ingenomen met de opnieuw 

gebleken politieke wil om het GVDB 

doeltreffender te maken; steunt alle 

pogingen om het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon tot volle wasdom te 

brengen door samenwerking tussen 

lidstaten te laten werken en de 

operationeel relevante capaciteit te 

produceren om de in artikel 43, lid 1, 

VEU genoemde beschikbare taken te 

vervullen, door: 

Schrappen 

a) met spoed het in het Verdrag genoemde 

opstartfonds in het leven te roepen zodat 

operaties snel van start kunnen gaan; 

 

b) een vaste gestructureerde 

samenwerking (Pesco) in te stellen voor 

de militaire aspecten die nodig zijn om 

GVDB-taken zoals bijvoorbeeld 

permanent samengevoegde militaire 

eenheden uit te voeren; 

 

c) het intergouvernementele gezamenlijke 

financieringsmechanisme Athena te 

hervormen, met het doel solidariteit tot 

stand te brengen tussen lidstaten die 

alleen financieel kunnen bijdragen en 

lidstaten die alleen met troepen kunnen 

 



 

AM\1141459NL.docx  PE614.283v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

bijdragen aan een GVDB-operatie; 

d) van het samenvoegen en delen van 

capaciteit een regel te maken in plaats van 

een uitzondering, en te streven naar 

tenuitvoerlegging van de meerderheid van 

de 300 voorstellen die in 2011 door de 

28 hoofden van defensie zijn 

gepresenteerd; 

 

e) nationale middelen op het gebied van 

onderzoek, ontwikkeling, aanbestedingen, 

onderhoud en opleiding samen te voegen; 

 

f) de nationale defensieplanning 

(Coordinated Annual Review on Defence, 

CARD) te coördineren, zoals nu gepland 

is; 

 

g) gemeenschappelijke regels te 

ontwikkelen voor militaire certificering 

evenals een gemeenschappelijk beleid 

inzake voorzieningszekerheid; 

 

h) de Commissie de internemarktregels te 

laten handhaven overeenkomstig de 

richtlijn betreffende overheidsopdrachten 

op defensiegebied van 2009 waar het gaat 

om nationale projecten voor 

overheidsopdrachten op defensiegebied; 

 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/8 

Amendement  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  31 bis. is sterk gekant tegen de instelling 

en de tenuitvoerlegging van permanente 

gestructureerde samenwerking (Pesco), 

omdat dit de facto neerkomt op de 

oprichting van een Europese defensie-

unie en de verdere militarisering van de 

Unie; waarschuwt dat met Pesco de 

eenparigheid zal wegvallen die nu in de 

Raad vereist is voor besluiten in het kader 

van het GBVB en het GVDB;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/9 

Amendement  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  39 bis. verzet zich tegen het idee om een 

DG Defensie op te richten; is tevens 

gekant tegen een verdere militarisering 

van de Europese Unie en haar beleid; 

onderstreept dat de EU vrede en stabiliteit 

moet handhaven, de grondrechten en de 

mensenrechten moet bevorderen en 

beschermen door middel van een 

vreedzaam en civiel buitenlands beleid, en 

zich moet toespitsen op een diplomatieke 

en vreedzame oplossing van conflicten, 

onder meer door bemiddelingsinitiatieven; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/10 

Amendement  10 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  46 bis. verwerpt de financiering van 

GVDB-missies en militaire operaties, met 

name uit de EU-begroting; herinnert 

eraan dat, overeenkomstig artikel 41, 

lid 2, VEU, uitgaven die voortvloeien uit 

operaties die gevolgen hebben op militair 

of defensiegebied niet ten laste van de 

EU-begroting mogen komen; 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 
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6.12.2017 A8-0351/11 

Amendement  11 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie om het Instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) te 

herzien om acties te ondersteunen die 

worden uitgevoerd in het kader van het 

initiatief voor capaciteitsopbouw ter 

ondersteuning van veiligheid en 

ontwikkeling (CBSD), dat de EU in staat 

zal stellen de vermogensopbouw en 

veerkracht van partnerlanden financieel te 

ondersteunen en hun capaciteiten te 

helpen verbeteren; moedigt de EDEO en 

de Commissie aan het CBSD-initiatief 

snel uit te voeren, teneinde de 

doeltreffendheid en duurzaamheid van 

GVDB-missies te verbeteren en tot een 

flexibelere en beter geïntegreerde EU-

aanpak te komen waarbij gebruik wordt 

gemaakt van civiel-militaire synergie;  

70. is sterk gekant tegen het voorstel 

van de Commissie om het Instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) te 

herzien om acties te ondersteunen die 

worden uitgevoerd in het kader van het 

initiatief voor capaciteitsopbouw ter 

ondersteuning van veiligheid en 

ontwikkeling (CBSD), dat de EU in staat 

zal stellen de opleiding en uitrusting van 

militaire actoren in partnerlanden 

financieel te ondersteunen; is van mening 

dat dit de deur zou openzetten voor 

misbruik van ontwikkelingshulp en zou 

indruisen tegen artikel 208 VWEU, dat tot 

doel heeft armoede te bestrijden;  

Or. en 

 

 


