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6.12.2017 A8-0351/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3.  betreurt dat transnationale 

terroristische en criminele organisaties 

sterker worden en in aantal toenemen, 

hetgeen kan worden bevorderd door de 

nederlaag van IS/Daesh en het feit dat IS-

strijders vluchten, terwijl tegelijkertijd 

instabiliteit zich in de zuidelijke regio’s en 

in het Midden-Oosten verspreidt, nu grote 

onbestuurde gebieden ontstaan in 

kwetsbare en uiteenvallende staten zoals 

Libië, die kwetsbaar zijn voor externe 

troepenmachten; spreekt zijn aanhoudende 

verontrusting uit over de transnationale 

dimensie van de terroristische dreiging in 

het Sahelgebied; betreurt ten zeerste dat de 

aanhoudende activiteiten van de 

Democratische Volksrepubliek Korea met 

betrekking tot ballistische en kernraketten 

de spanning in de regio en daarbuiten 

hebben doen oplopen, waardoor de 

internationale vrede en veiligheid bedreigd 

worden; 

3.  betreurt dat transnationale 

terroristische en criminele organisaties 

sterker worden en in aantal toenemen, 

hetgeen kan worden bevorderd door de 

nederlaag van IS/Daesh en het feit dat IS-

strijders vluchten, terwijl tegelijkertijd 

instabiliteit zich in de zuidelijke regio’s en 

in het Midden-Oosten verspreidt, nu grote 

onbestuurde gebieden ontstaan in 

kwetsbare en uiteenvallende staten zoals 

Libië, die kwetsbaar zijn voor externe 

troepenmachten; spreekt zijn aanhoudende 

verontrusting uit over de transnationale 

dimensie van de terroristische dreiging in 

het Sahelgebied; is tevens bezorgd over 

regionale en wereldwijde wapenwedlopen 

en de uitvoer van militaire technologie 

naar ondemocratische staten die de 

mensenrechten en het humanitaire recht 

systematisch schenden, een agressief 

buitenlands beleid voeren en 

terroristische organisaties steunen; 

betreurt ten zeerste de aanhoudende 

uitbreiding van lokale en regionale 

gewapende conflicten die vaak gepaard 

gaan en verband houden met etnische-

zuiveringscampagnes en sektarisch 

beleid; betreurt ten zeerste dat de 

aanhoudende activiteiten van de 

Democratische Volksrepubliek Korea met 

betrekking tot ballistische en kernraketten 

de spanning in de regio en daarbuiten 
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hebben doen oplopen, waardoor de 

internationale vrede en veiligheid bedreigd 

worden; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van mening dat terrorisme 

vandaag de dag een van de grootste 

uitdagingen voor de veiligheid van EU-

burgers vormt en een snel, krachtig en 

gecoördineerd optreden vereist, zowel op 

intern als extern niveau, teneinde verdere 

terroristische aanvallen te voorkomen en de 

onderliggende oorzaken te bestrijden; wijst 

met name op de noodzaak om 

radicalisering te voorkomen, bronnen van 

financiële middelen voor terroristische 

organisaties te blokkeren, terroristische 

propaganda aan te pakken en het gebruik 

van internet en sociale netwerken voor dit 

doel tegen te gaan, onder meer via een 

geautomatiseerde verwijderingsdienst, en 

de uitwisseling van informatie tussen 

lidstaten en met derde landen, de NAVO 

en andere relevante partnerorganisaties te 

verbeteren; is van oordeel dat het mandaat 

van onze GVDB-missies ook de strijd 

tegen terrorisme zou moeten omvatten 

zodat consequenter kan worden 

bijgedragen aan 

deradicaliseringsprogramma's, met name 

EULEX in Kosovo en EUFOR ALTHEA 

in Bosnië-Herzegovina, landen die te 

kampen hebben met een groot aantal uit 

het buitenland terugkerende strijders; 

6. is van mening dat terrorisme 

vandaag de dag een van de grootste 

uitdagingen voor de veiligheid van EU-

burgers vormt en een snel, krachtig en 

gecoördineerd optreden vereist, zowel op 

intern als extern niveau, teneinde verdere 

terroristische aanvallen te voorkomen en de 

onderliggende oorzaken te bestrijden; wijst 

met name op de noodzaak om 

radicalisering te voorkomen, bronnen van 

financiële middelen voor terroristische 

organisaties te blokkeren, terroristische 

propaganda aan te pakken en het gebruik 

van internet en sociale netwerken voor dit 

doel tegen te gaan, en de uitwisseling van 

informatie tussen lidstaten en met derde 

landen, de NAVO en andere relevante 

partnerorganisaties te verbeteren; is van 

oordeel dat het mandaat van enkele 

GBVB/GVDB-missies ook de strijd tegen 

terrorisme zou moeten omvatten zodat 

consequenter kan worden bijgedragen aan 

deradicaliseringsprogramma's; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11.  is er stellig van overtuigd dat de EU 

haar lot zo nodig in eigen handen moet 

nemen, nu de interne en externe veiligheid 

steeds verder verstrengeld raken, met 

rechtstreekse gevolgen voor alle Europese 

burgers; waarschuwt dat het ontbreken van 

een gezamenlijke benadering zou kunnen 

leiden tot een ongecoördineerd en 

gefragmenteerd optreden van de EU, 

talloze doublures en inefficiëntie tot gevolg 

kan hebben en de Unie en haar lidstaten 

uiteindelijk kwetsbaar zou maken; is 

derhalve van mening dat de EU in staat 

moet zijn om doeltreffend op te treden 

binnen het spectrum van interne en externe 

veiligheidsinstrumenten, tot het niveau van 

artikel 42, lid 7, VEU; beklemtoont dat de 

bepaling van een gemeenschappelijk 

defensiebeleid van de Unie als bedoeld in 

artikel 42, lid 2, VEU ten doel heeft een 

gemeenschappelijke defensie tot stand te 

brengen en de Unie strategische autonomie 

te bieden om vrede, veiligheid en 

vooruitgang in Europa en in de wereld te 

kunnen bevorderen; benadrukt de 

praktische en financiële voordelen van 

verdere integratie van de Europese 

defensiecapaciteiten; 

11. is er stellig van overtuigd dat de EU 

haar lot zo nodig in eigen handen moet 

nemen, nu de interne en externe veiligheid 

steeds verder verstrengeld raken, met 

rechtstreekse gevolgen voor alle Europese 

burgers; waarschuwt dat het ontbreken van 

een gezamenlijke benadering zou kunnen 

leiden tot een ongecoördineerd en 

gefragmenteerd optreden van de EU, 

talloze doublures en inefficiëntie tot gevolg 

kan hebben en de Unie en haar lidstaten 

uiteindelijk kwetsbaar zou maken; is 

derhalve van mening dat de EU in staat 

moet zijn om doeltreffend op te treden 

binnen het spectrum van externe 

veiligheidsinstrumenten van de 

Petersbergtaken uit hoofde van artikel 43, 

lid 1, VEU; beklemtoont dat een 

doeltreffend GVDB ten doel heeft een 

gemeenschappelijke defensie tot stand te 

brengen en de Unie operationele 

autonomie te bieden om vrede, veiligheid 

en vooruitgang in Europa en in de wereld 

te kunnen bevorderen; benadrukt de 

praktische en financiële voordelen van 

verdere integratie van de Europese 

defensiecapaciteiten; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Amendement  15 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-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 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; wijst met 

name op 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); spoort de 

lidstaten aan hun toekomstige financiële 

bijdrage binnen intergouvernementele 

middelen op EU-niveau te bundelen, 

teneinde alle bijkomende kosten die als 

gevolg van de doelstelling het GVDB te 

versterken ontstaan, te dekken; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Amendement  16 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-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; 

16.  wijst erop dat de Commissie en 

steeds meer lidstaten hebben toegezegd het 

GVDB te zullen versterken 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 versterking van 

het GVDB blijvende politieke wil en 

doorzettingsvermogen zal vereisen; is er 

ten volle van overtuigd dat de jaarlijkse 

collectieve defensie-uitgaven ten belope 

van 200 miljard EUR, waardoor de EU-28 

qua defensie-uitgaven in de wereld op de 

tweede plaats komt, voldoende financiële 

middelen voor de defensiesector 

opleveren; onderstreept dat er tegen een 

achtergrond van een jaarlijkse 

efficiëntiewinst van 25 à 100 miljard EUR 

absoluut geen noodzaak is om de huidige 

EU-begroting te militariseren of 

dergelijke plannen voor het komende 

MFK voor te bereiden; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Amendement  17 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18.  verzoekt de VV/HV en de 

Commissie bij de voorbereiding van het 

volgende meerjarig financieel kader 

(MFK) gevolg te geven aan de oproep van 

het Parlement voor een EU-witboek over 

veiligheid en defensie, zoals het Parlement 

heeft gevraagd in zijn resoluties van 22 

november 2016, 23 november 2016 en 16 

maart 2017; is van mening dat een 

interinstitutionele overeenkomst de 

grondslag moet vormen voor de opbouw 

van de EDU, de koppeling van haar 

strategische oriëntatie en de EU-bijdragen 

voor vermogensontwikkeling, en de 

vormgeving van het Europese institutionele 

kader voor defensie; benadrukt dat het met 

een brede en betrouwbare inspanning van 

alle belanghebbenden mogelijk zal zijn om 

de reikwijdte en de efficiëntie van 

defensie-uitgaven te vergroten; dringt erop 

aan dat hierbij ook een krachtige rol aan 

neutrale landen als Oostenrijk en Zweden 

wordt toegekend, zonder dat de neutraliteit 

van afzonderlijke EU-lidstaten ter discussie 

wordt gesteld; 

18.  verzoekt de VV/HV en de 

Commissie gevolg te geven aan de oproep 

van het Parlement voor een EU-witboek 

over veiligheid en defensie, zoals het 

Parlement heeft gevraagd in zijn resoluties 

van 22 november 2016, 23 november 2016 

en 16 maart 2017; is van mening dat een 

interinstitutionele overeenkomst de 

grondslag moet vormen voor de opbouw 

van een doeltreffend GVDB, de koppeling 

van haar strategische oriëntatie en de EU-

steun voor vermogensontwikkeling, en de 

vormgeving van het Europese institutionele 

kader voor defensie; benadrukt dat het met 

een brede en betrouwbare inspanning van 

alle belanghebbenden mogelijk zal zijn om 

de reikwijdte en de efficiëntie van 

defensie-uitgaven te vergroten; dringt erop 

aan dat hierbij ook een krachtige rol aan 

neutrale landen als Oostenrijk en Zweden 

wordt toegekend, zonder dat de neutraliteit 

van afzonderlijke EU-lidstaten ter discussie 

wordt gesteld; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Amendement  18 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. benadrukt dat het EU-witboek over 

veiligheid en defensie, behalve de 

beschrijving van de strategische omgeving 

en de strategische ambities voor het 

volgende MFK ook de vereiste en de 

beschikbare capaciteit zou moeten noemen, 

evenals eventuele capaciteitslacunes, in de 

vorm van het EU-

vermogensontwikkelingsplan (CDP), en 

zou moeten worden aangevuld met een 

algemene beschrijving van de geplande 

maatregelen van de lidstaten en de Unie 

binnen het MFK en op de langere termijn; 

19. benadrukt dat het EU-witboek over 

veiligheid en defensie, behalve de 

beschrijving van de strategische omgeving 

en de strategische ambities ook de vereiste 

en de beschikbare capaciteit zou moeten 

noemen, evenals eventuele 

capaciteitslacunes, in de vorm van het EU-

vermogensontwikkelingsplan (CDP), en 

zou moeten worden aangevuld met een 

algemene beschrijving van de geplande 

maatregelen van de lidstaten en de Unie op 

de langere termijn; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Amendement  19 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is verheugd over het voornemen 

van de Commissie om binnen het volgende 

MFK een specifiek programma voor 

defensieonderzoek voor te stellen, met een 

eigen begroting en eigen regels; benadrukt 

dat de lidstaten extra middelen beschikbaar 

moeten stellen voor dat programma, 

zonder aan bestaande kaderprogramma's 

voor de financiering van onderzoek, 

technologische ontwikkeling en innovatie 

te komen, zoals het Parlement heeft 

gevraagd in zijn resolutie van 5 juli 2017; 

herhaalt zijn vroegere oproepen aan de 

Commissie om te voorzien in deelneming 

van de Unie aan door lidstaten opgezette 

onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's 

op het gebied van defensie, of in 

voorkomend geval samen met het 

bedrijfsleven, als bedoeld in de artikelen 

185 en 187 VWEU; 

21. neemt kennis van het voornemen 

van de Commissie om binnen het volgende 

MFK een specifiek programma voor 

defensieonderzoek voor te stellen, met een 

eigen begroting en eigen regels; benadrukt 

dat uitsluitend de lidstaten middelen 

beschikbaar moeten stellen voor een 

gemeenschappelijk defensiefonds; dringt 

er bij de Commissie op aan om de 

bijdrage van de Unie aan administratieve 

ondersteuning van door lidstaten 

opgezette en gefinancierde onderzoek- en 

ontwikkelingsprogramma's op het gebied 

van defensie, te beperken; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Amendement  20 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22.  is verheugd over het voorstel van 

de Commissie voor een EDIDP; 

onderstreept dat elk optreden van de Unie 

om het optreden van de lidstaten op 

defensiegebied te ondersteunen, te 

coördineren of aan te vullen erop gericht 

moet zijn bij te dragen aan de geleidelijke 

bepaling van een gemeenschappelijk 

defensiebeleid, als bedoeld in onder meer 

artikel 2, lid 4, VWEU, en daarom 

gemeenschappelijke ontwikkeling, 

standaardisering, certificering en 

onderhoud moet omvatten zodat er 

samenwerkingsprogramma's en een grotere 

mate van interoperabiliteit tot stand komen; 

verzoekt de Commissie het nieuwe 

industrieel ontwikkelingsprogramma voor 

Europese defensie (EDIDP) zoveel 

mogelijk te promoten en in het bijzonder 

kleine en middelgrote ondernemingen aan 

te moedigen deel te nemen aan 

gezamenlijke grensoverschrijdende 

projecten; 

22.  neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie voor een EDIDP; 

onderstreept dat elk optreden van de 

Commissie om het optreden van de 

lidstaten op defensiegebied te 

ondersteunen, te coördineren of aan te 

vullen erop gericht moet zijn bij te dragen 

aan de totstandbrenging van een 

doeltreffende Europese defensiemarkt die 

militaire technologie produceert die 

uitsluitend voor de lidstaten en niet voor 

exportdoeleinden bestemd is, en daarom 

gemeenschappelijke ontwikkeling, 

standaardisering, certificering en 

onderhoud moet omvatten zodat er 

samenwerkingsprogramma's en een grotere 

mate van interoperabiliteit tot stand komen; 

verzoekt de Commissie het idee van een 

nieuw samenwerkingsmechanisme dat 

gericht is op efficiënte samenwerking in 

de sector van de defensie-industrie zoveel 

mogelijk te promoten en in het bijzonder 

kleine en middelgrote ondernemingen aan 

te moedigen deel te nemen aan 

gezamenlijke grensoverschrijdende 

projecten;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Amendement  21 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. verzoekt de Commissie, de Raad en 

de VV/HV met het Parlement een 

interinstitutionele dialoog aan te gaan 

over de geleidelijke bepaling van een 

gemeenschappelijk defensiebeleid; 

beklemtoont dat binnen het volgende 

MFK een volwaardige EU-

defensiebegroting moet worden 

vastgesteld voor alle interne aspecten van 

het GVDB, en dat voor de uitvoering 

daarvan een kader moet worden 

ontwikkeld binnen het toepassingsgebied 

van het Verdrag van Lissabon; wijst op de 

noodzaak om het Athena-mechanisme te 

herzien teneinde het scala van operaties die 

als gemeenschappelijke uitgaven worden 

beschouwd, uit te breiden en deelname aan 

GVDB-missies en -operaties aan te 

moedigen; 

27. verzoekt de Europese Raad om, 

overeenkomstig artikel 42, lid 2, VEU, op 

grond waarvan eenparigheid van 

stemmen vereist is, publiekelijk te 

discussiëren en een besluit te nemen over 

de vraag of wel of geen begin moet 

worden gemaakt met de geleidelijke 

bepaling van een gemeenschappelijk 

defensiebeleid; wijst op de noodzaak om 

het Athena-mechanisme te herzien 

teneinde het scala van operaties die als 

gemeenschappelijke uitgaven worden 

beschouwd, uit te breiden en deelname aan 

GVDB-missies en -operaties aan te 

moedigen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Amendement  22 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. beklemtoont dat Pesco binnen het 

EU-raamwerk dient te worden ontwikkeld 

en doeltreffende steun van de Unie moet 

krijgen, met volledige eerbiediging van de 

bevoegdheden van de lidstaten op het 

gebied van defensie; roept er opnieuw toe 

op dat de begroting van de Unie zou 

voorzien in passende financiering voor 

Pesco; is van mening dat deelname aan alle 

agentschappen en organen van de Unie die 

onder het GVDB vallen, met inbegrip van 

de Europese Veiligheids- en 

defensieacademie (EVDA), verplicht moet 

worden gesteld in het kader van Pesco; 

roept er opnieuw toe op dat het systeem 

van EU-gevechtstroepen in het herziene 

Athena-mechanisme als gezamenlijke 

uitgave wordt beschouwd; 

32. beklemtoont dat Pesco binnen het 

EU-raamwerk dient te worden ontwikkeld 

en doeltreffende steun van de Unie moet 

krijgen, met volledige eerbiediging van de 

bevoegdheden van de lidstaten op het 

gebied van defensie; betreurt dat de 

lidstaten zich er in de op 13 november 

2017 getekende gezamenlijke 

kennisgeving inzake Pesco toe verplichten 
de defensie-uitgaven te verhogen en 

middelen uit de EU-begroting te 

gebruiken voor defensiedoeleinden; is van 

mening dat deelname aan alle 

agentschappen en organen van de Unie die 

onder het GVDB vallen, met inbegrip van 

de Europese Veiligheids- en 

defensieacademie (EVDA), verplicht moet 

worden gesteld in het kader van Pesco; 

roept er opnieuw toe op dat het systeem 

van EU-gevechtstroepen in het herziene 

Athena-mechanisme als gezamenlijke 

uitgave wordt beschouwd; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Amendement  23 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. dringt aan op invoering van een 

volwaardig civiel-militair strategisch 

hoofdkwartier van de EU in het kader van 

Pesco, bestaand uit het reeds aanwezige 

militair plannings- en uitvoeringsvermogen 

(MPCC), het civiel plannings- en 

uitvoeringsvermogen (CPCC) en het 

Directoraat crisisbeheersing en planning 

(CMDP) – door een platform in te richten 

voor geïntegreerde operationele steun 

gedurende de volledige planningscyclus, 

van het oorspronkelijke politieke concept 

tot gedetailleerde plannen; 

34. dringt aan op invoering van een 

volwaardig militair strategisch 

hoofdkwartier van de EU, bestaand uit het 

reeds aanwezige militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen (MPCC) en het 

Directoraat crisisbeheersing en planning 

(CMDP), door een platform in te richten 

voor geïntegreerde operationele steun 

gedurende de volledige planningscyclus, 

van het oorspronkelijke politieke concept 

tot gedetailleerde plannen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Amendement  24 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. benadrukt dat CARD op het EU-

witboek over veiligheid en defensie en het 

CDP gebaseerd moet zijn en op het 

volledige spectrum van GVDB-vermogens 

gericht moet zijn, met name op die van de 

lidstaten die aan Pesco deelnemen; is van 

mening dat CARD moet leiden tot een 

reeks concrete voorstellen om tekorten te 

verhelpen en vast te stellen waar het 

optreden van de Unie passend zou zijn en 

dat daarmee rekening moet worden 

gehouden bij de planning van de EU-

begroting voor het volgende jaar; 

onderstreept de noodzaak voor de 

Commissie en het EDA om samen te 

werken bij het opstellen van de jaarlijkse 

werkprogramma's in het kader van het 

vermogens- en onderzoeksonderdeel van 

het voorgestelde EDF; wijst erop dat het 

EDA een eigen rol zou moeten hebben, 

niet alleen bij het uitstippelen van het 

programma maar ook bij het beheer van 

projecten die via het vermogensonderdeel 

worden gefinancierd; 

43. benadrukt dat CARD op het EU-

witboek over veiligheid en defensie en het 

CDP gebaseerd moet zijn en op het 

volledige spectrum van GVDB-vermogens 

gericht moet zijn, met name op die van de 

lidstaten die aan Pesco deelnemen; is van 

mening dat CARD moet leiden tot een 

reeks concrete voorstellen om tekorten te 

verhelpen en vast te stellen waar het 

optreden van de Unie passend zou zijn; 

onderstreept de noodzaak voor de 

Commissie en het EDA om samen te 

werken bij het opstellen van de jaarlijkse 

werkprogramma's; wijst erop dat het EDA 

een eigen rol zou moeten hebben, niet 

alleen bij het uitstippelen van het 

programma maar ook bij het beheer van 

projecten; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Amendement  25 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. spreekt zijn voldoening uit over de 

activiteiten van EU NAVFOR Med en 

verzoekt de VV/HV en de lidstaten de 

steun voor plaatselijke veiligheidsactoren 

op de zuidelijke kusten van de 

Middellandse Zee te verhogen; 

50. neemt kennis van de activiteiten 

van EU NAVFOR Med en verzoekt de 

VV/HV en de lidstaten de steun voor 

plaatselijke veiligheidsactoren op de 

zuidelijke kusten van de Middellandse Zee 

te verhogen en dringt aan op strikte 

naleving van het internationaal 

humanitair recht, met name wanneer 

wordt samengewerkt met de Libische 

kustwacht en andere Libische actoren; 

Or. en 

 

 


