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Amendement 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals 
het Europese vliegtuig van de toekomst, 
de Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal 
hebben op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 
twaalf andere uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen zullen volgen, op 
prioritaire themagebieden  (luchtmacht, 
landmacht, marine, cyberspace en de 

Schrappen
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ruimte); wijst op het verband tussen de 
aankoopbesluiten die de lidstaten nu 
nemen en de vooruitzichten op industriële 
en technologische samenwerking uit 
hoofde van het EDF;

Or. fr

Amendement 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal 
hebben op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
defensie-industrie in de gehele Unie zou 
kunnen steunen, ook als het gaat om 
grensoverschrijdende kmo's; wijst erop 
dat dit voorstel het eerste initiatief vormt 
waarvoor communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem, alsook kmo-
projecten in het kader waarvan 
innovatieve toekomstgerichte defensie-
oplossingen worden ontwikkeld; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor 
voorbereidende actie betrekking heeft op 
de dominantie van het elektromagnetisch 
spectrum en de toekomstige disruptieve 
technologieën op defensiegebied, twee 
essentiële gebieden om de technologische 
onafhankelijkheid van Europa op de lange 
termijn te handhaven; is tevens verheugd 
over de goedkeuring in maart 2019 van het 



AM\1192396NL.docx 5/121 PE643.151v01-00

NL

negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

eerste EDIDP-werkprogramma 
(industrieel ontwikkelingsprogramma voor 
de Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019; wijst 
erop dat de EDIDP-uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 onder 
meer Eurodrone omvatten, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie, alsook een specifiek op kleine 
en middelgrote ondernemingen gerichte 
uitnodiging, dit ter aanmoediging van de 
innovatie binnen de Unie; benadrukt dat er 
in 2020 twaalf andere uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen zullen volgen, op 
prioritaire themagebieden (luchtmacht, 
landmacht, marine, cyberspace en de 
ruimte); wijst op het belang van het EDF 
ten aanzien van de bevordering van de 
innovatie, het concurrentievermogen, de 
doeltreffendheid en de 
grensoverschrijdende samenwerking van 
de Europese defensie-industrie binnen de 
Unie; wijst op het verband tussen de 
aankoopbesluiten die de lidstaten nu nemen 
en de vooruitzichten op industriële en 
technologische samenwerking uit hoofde 
van het EDF;

Or. en

Amendement 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 

41. verwerpt het voorstel van de 
Commissie van juni 2017 om een Europees 
Defensiefonds (EDF) op te richten dat de 
samenwerking tussen de lidstaten zou 
kunnen aanmoedigen en de Europese 
defensie-industrie zou kunnen steunen; 
wijst erop dat dit voorstel het eerste 
initiatief vormt waarvoor communautaire 
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communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals 
het Europese vliegtuig van de toekomst, 
de Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

middelen worden aangewend om 
defensieprojecten direct te steunen; wijst 
erop dat het werkprogramma 2019 voor 
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied; verwerpt tevens de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone; benadrukt dat er in 
2020 twaalf andere uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen zullen volgen, die 
alle themagebieden omvatten (luchtmacht, 
landmacht, marine, cyberspace en de 
ruimte); wijst op het verband tussen de 
aankoopbesluiten die de lidstaten nu nemen 
en de vooruitzichten op industriële en 
technologische samenwerking uit hoofde 
van het EDF; herinnert eraan dat de 
invoering van de nieuwe rubriek V 
"Veiligheid en defensie", het EU-
programma voor defensieonderzoek, het 
Europees Defensiefonds en militaire 
mobiliteit duidelijk in strijd zijn met de 
bepalingen van artikel 41, lid 2, VEU, 
waarin is neergelegd dat uitgaven die 
voortvloeien uit operaties die gevolgen 
hebben op militair of defensiegebied niet 
ten laste van de begroting van de Unie 
mogen komen; verwerpt en betreurt ten 
zeerste de ongekende snelheid waarmee 
de EU steeds meer een militair karakter 
krijgt; wijst erop dat het zwaartepunt 
leggen bij armoedebestrijding, 
onvoorwaardelijke humanitaire hulp, 
duurzame en eerlijke economische 
ontwikkeling, internationale 
belastingregelingen die corruptie in de 
hand werken ervan weerhouden deze 
praktijken nog langer voort te zetten, 
vreedzame en diplomatieke 
conflictoplossing, ontwapening, 
demobilisatie van troepen, alsook re-
integratieprogramma's empirisch bewezen 
de meest effectieve methode is voor de de 
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handhaving en de bevordering van vrede 
en stabiliteit;

Or. en

Amendement 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal 
hebben op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de nationale defensie-
investeringen zou coördineren, 
complementeren en vergroten, de 
samenwerking tussen de lidstaten om 
geavanceerde interoperabele 
technologieën en militair materieel te 
ontwikkelen zou kunnen aanmoedigen en 
een innovatieve en concurrerende 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; is 
ingenomen met het werkprogramma 2019 
inzake defensieonderzoek (PADR), in het 
kader waarvan 25 miljoen EUR is 
bestemd voor onderzoek naar de 
dominantie van het elektromagnetisch 
spectrum en de toekomstige disruptieve 
technologieën op defensiegebied, twee 
essentiële gebieden om de technologische 
onafhankelijkheid van Europa op de lange 
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waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

termijn te handhaven; is tevens verheugd 
over de goedkeuring in maart 2019 van het 
eerste EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) dat voor de periode 
2019-2020 een bedrag van 500 miljoen 
EUR aan medefinanciering voorziet voor 
de gemeenschappelijke ontwikkeling van 
defensievermogen, en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. fr

Amendement 331
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 

41. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en 
bepaalde belanghebbenden van de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen en dat de rechtsgrond ervan nog 
altijd wankel is; erkent dat de begroting 
van de EU, waarmee tot dusver 
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Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

voornamelijk civiele programma's werden 
gefinancierd, hiermee een 
paradigmaverschuiving ondergaat; wijst 
erop dat het Europees Defensiefonds 
structurele projecten zou kunnen 
financieren zoals het Europese vliegtuig 
van de toekomst, de Europese tank van de 
toekomst of een Europees 
raketafweersysteem; wijst erop dat het 
werkprogramma 2019 voor voorbereidende 
actie betrekking zal hebben op de 
dominantie van het elektromagnetisch 
spectrum en de toekomstige disruptieve 
technologieën op defensiegebied, twee 
essentiële gebieden om de technologische 
onafhankelijkheid van Europa op de lange 
termijn mogelijk te kunnen handhaven; 
neemt tevens kennis van de goedkeuring 
in maart 2019 van het eerste EDIDP-
programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, dat wordt 
beschouwd als een essentiële capaciteit 
voor moderne oorlogsvoering; brengt in 
herinnering dat het Europees Parlement 
de Raad herhaaldelijk heeft verzocht een 
gemeenschappelijk standpunt in te nemen 
ten aanzien van het gebruik van 
gewapende drones in overeenstemming 
met het internationaal humanitair recht 
en het internationaal recht inzake de 
mensenrechten; benadrukt dat er in 2020 
twaalf andere uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen zullen volgen, op 
prioritaire themagebieden (luchtmacht, 
landmacht, marine, cyberspace en de 
ruimte); wijst op het verband tussen de 
aankoopbesluiten die de lidstaten nu nemen 
en de vooruitzichten op industriële en 
technologische samenwerking uit hoofde 
van het EDF;

Or. en

Amendement 332
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Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals 
het Europese vliegtuig van de toekomst, 
de Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 

41. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; wijst erop dat het werkprogramma 
2019 voor voorbereidende actie betrekking 
zal hebben op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; neemt tevens kennis van de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;
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op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. en

Amendement 333
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; benadrukt dat deze 
begroting op transparante en inclusieve 
wijze moet worden uitgevoerd, niet om 
bilaterale samenwerkingsverbanden te 
ondersteunen maar om een 
daadwerkelijke industriële samenwerking 
op Europees niveau te bevorderen; wijst 
erop dat het Europees Defensiefonds 
structurele projecten zou kunnen 
financieren zoals het Europese vliegtuig 
van de toekomst, de Europese tank van de 
toekomst of een Europees 
raketafweersysteem; wijst erop dat het 
werkprogramma 2019 voor voorbereidende 
actie betrekking zal hebben op de 
dominantie van het elektromagnetisch 
spectrum en de toekomstige disruptieve 
technologieën op defensiegebied, twee 
essentiële gebieden om de technologische 
onafhankelijkheid van Europa op de lange 
termijn te handhaven; is tevens verheugd 
over de goedkeuring in maart 2019 van het 
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capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

eerste EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. it

Amendement 334
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten en op vermogensontwikkeling 
gerichte samenwerkingsprogramma's op 
het gebied van bewapening zou kunnen 
aanmoedigen en de Europese defensie-
industrie zou kunnen steunen; wijst erop 
dat dit voorstel het eerste initiatief vormt 
waarvoor communautaire middelen worden 
aangewend om samenwerkingsprojecten 
op defensiegebied direct te steunen; erkent 
dat dit een grote stap voorwaarts is voor 
het Europa van de defensie, zowel op 
politiek als op industrieel niveau; wijst 
erop dat het Europees Defensiefonds 
structurele projecten zou kunnen 
financieren zoals het Europese vliegtuig 
van de toekomst, de Europese tank van de 
toekomst of een Europees 
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op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

raketafweersysteem; is ingenomen met de 
resultaten van de door de EU 
gefinancierde proefprojecten 
EuroSWARM en SPIDER; wijst erop dat 
het werkprogramma 2019 voor 
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. de

Amendement 335
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 

41. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; benadrukt dat het EDF op 
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eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

generlei wijze mag leiden tot de 
ondermijning van de positie van de NAVO 
als basis van de Europese defensie; wijst 
erop dat dit voorstel het eerste initiatief 
vormt waarvoor communautaire middelen 
worden aangewend om defensieprojecten 
direct te steunen; erkent dat dit een grote 
stap voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor 
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. en

Amendement 336
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen en is er voorstander van dat 
gedurende het volgende MFK een 
volwaardig EDF in het leven wordt 
geroepen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor 
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
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op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. en

Amendement 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals 
het Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds zou kunnen 
worden betrokken bij de financiering van 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
structurele projecten zoals het Europese 
vliegtuig van de toekomst, de Europese 
tank van de toekomst of een Europees 
raketafweersysteem; wijst erop dat het 
werkprogramma 2019 voor voorbereidende 
actie betrekking zal hebben op de 
dominantie van het elektromagnetisch 
spectrum en de toekomstige disruptieve 
technologieën op defensiegebied, twee 
essentiële gebieden om de technologische 
onafhankelijkheid van Europa op de lange 
termijn te handhaven; is tevens verheugd 
over de goedkeuring in maart 2019 van het 
eerste EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
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indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. fr

Amendement 338
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 
industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese luchtgevechtssysteem van de 
toekomst, de Europese tank van de 
toekomst, het Europese zwaar militair 
transportvliegtuig van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor 
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
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defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. en

Amendement 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te 
steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de 
defensie, zowel op politiek als op 

41. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie van juni 2017 om een 
Europees Defensiefonds (EDF) op te 
richten dat de samenwerking tussen de 
lidstaten zou kunnen aanmoedigen en de 
Europese defensie-industrie zou kunnen 
steunen; wijst erop dat dit voorstel het 
eerste initiatief vormt waarvoor 
communautaire middelen worden 
aangewend om gemeenschappelijke EU-
defensieprojecten direct te steunen; erkent 
dat dit een grote stap voorwaarts is voor 
het Europa van de defensie, zowel op 
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industrieel niveau; wijst erop dat het 
Europees Defensiefonds structurele 
projecten zou kunnen financieren zoals het 
Europese vliegtuig van de toekomst, de 
Europese tank van de toekomst of een 
Europees raketafweersysteem; wijst erop 
dat het werkprogramma 2019 voor  
voorbereidende actie betrekking zal hebben 
op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de 
toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden 
om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa op de lange termijn te 
handhaven; is tevens verheugd over de 
goedkeuring in maart 2019 van het eerste 
EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

politiek als op industrieel niveau; wijst 
erop dat het Europees Defensiefonds 
structurele projecten zou kunnen 
financieren zoals het Europese vliegtuig 
van de toekomst, de Europese tank van de 
toekomst of een Europees 
raketafweersysteem; wijst erop dat het 
werkprogramma 2019 voor voorbereidende 
actie betrekking zal hebben op de 
dominantie van het elektromagnetisch 
spectrum en de toekomstige disruptieve 
technologieën op defensiegebied, twee 
essentiële gebieden om de technologische 
onafhankelijkheid van Europa op de lange 
termijn te handhaven; is tevens verheugd 
over de goedkeuring in maart 2019 van het 
eerste EDIDP-programma (industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie) en de publicatie van 
negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 
waaronder Eurodrone, een essentiële 
capaciteit voor de Europese strategische 
autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf 
andere uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden (luchtmacht, landmacht, 
marine, cyberspace en de ruimte); wijst op 
het verband tussen de aankoopbesluiten die 
de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten 
op industriële en technologische 
samenwerking uit hoofde van het EDF;

Or. en

Amendement 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat er een Europese 
defensiestrategie moet worden vastgesteld 
om de benutting van het EDF op 
doeltreffende wijze richting te geven en te 
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plannen;

Or. fr

Amendement 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO), als een 
belangrijke stap in de richting van 
nauwere samenwerking op het gebied van 
veiligheid en defensie tussen de lidstaten; 
benadrukt dat deze bepaling, die in 2009 
is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent dat de PESCO een rol kan spelen 
bij de structurering van de Europese 
vraag; wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor 
het EDIDP-programma wordt ontwikkeld 
in het kader van de PESCO en kan 
profiteren van hogere 
subsidiepercentages; steunt de volledige 
samenhang tussen de PESCO-projecten 
en het EDF;

Schrappen

Or. fr

Amendement 342
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42
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Ontwerpresolutie Amendement

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent dat de PESCO een rol kan spelen bij 
de structurering van de Europese vraag; 
wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor het 
EDIDP-programma wordt ontwikkeld in 
het kader van de PESCO en kan profiteren 
van hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent dat de PESCO een rol kan spelen bij 
de structurering van de Europese vraag; 
wenst dat de Raad uitlegt in hoeverre het 
met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen aangenomen Besluit (GBVB) 
2017/2315 van de Raad van 11 december 
2017, alsmede artikel 8, lid 2, ervan, niet 
in tegenspraak zijn met artikel 41, lid 2, 
VEU, dat eenparigheid van stemmen 
vereist; wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor het 
EDIDP-programma wordt ontwikkeld in 
het kader van de PESCO en kan profiteren 
van hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

Or. de

Amendement 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 

42. is fel gekant tegen de uitvoering 
van de permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO) als een stap in de 
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(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op 
het gebied van veiligheid en defensie 
tussen de lidstaten; benadrukt dat deze 
bepaling, die in 2009 is opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon (artikel 46 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie), 
juridisch bindend is en een reeks 
ambitieuze verbintenissen omvat zodat 
Europese landen die dat wensen sneller 
vooruitgang kunnen boeken op het gebied 
van gemeenschappelijke 
defensieprojecten; erkent dat de PESCO 
een rol kan spelen bij de structurering van 
de Europese vraag; wijst erop dat een 
belangrijk aantal projecten dat in 
aanmerking komt voor het EDIDP-
programma wordt ontwikkeld in het kader 
van de PESCO en kan profiteren van 
hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

richting van de oprichting van de 
Europese defensie-unie; benadrukt dat 
deze bepaling, die in 2009 is opgenomen in 
het Verdrag van Lissabon (artikel 46 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie), juridisch bindend is en een reeks 
verbintenissen omvat die tot verdere 
militarisering van de EU zullen leiden; 
waarschuwt er in dit verband voor dat met 
de PESCO de bestaande eenparigheid van 
stemmen zal wegvallen die momenteel in 
de Raad vereist is voor besluiten in het 
kader van het GVDB;

Or. en

Amendement 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
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erkent dat de PESCO een rol kan spelen bij 
de structurering van de Europese vraag; 
wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor het 
EDIDP-programma wordt ontwikkeld in 
het kader van de PESCO en kan profiteren 
van hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

erkent dat de PESCO een rol kan spelen bij 
de structurering van de Europese vraag; 
wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor het 
EDIDP-programma wordt ontwikkeld in 
het kader van de PESCO en kan profiteren 
van hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF; wenst dat het derde 
landen zo gemakkelijk mogelijk wordt 
gemaakt om toegang te krijgen tot de 
PESCO en erkent dat de defensie-
industrieën van deze landen over expertise 
en daarmee verband houdende 
instrumenten en capaciteiten beschikken 
waarvan de industrieën van de EU-
lidstaten de vruchten zouden kunnen 
plukken;

Or. en

Amendement 345
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent dat de PESCO een rol kan spelen bij 
de structurering van de Europese vraag; 
wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor het 

42. neemt kennis van de uitvoering van 
de permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO), als een stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat de PESCO op 
generlei wijze mag leiden tot de 
ondermijning van de positie van de NAVO 
als basis van de Europese defensie; 
benadrukt dat de bepaling, die in 2009 is 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon 
(artikel 46 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie), juridisch bindend is en een 
reeks ambitieuze verbintenissen omvat 
zodat Europese landen die dat wensen 
sneller vooruitgang kunnen boeken op het 
gebied van gemeenschappelijke 
defensieprojecten; erkent dat de PESCO 
een rol kan spelen bij de structurering van 
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EDIDP-programma wordt ontwikkeld in 
het kader van de PESCO en kan profiteren 
van hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

de Europese vraag; wijst erop dat een 
belangrijk aantal projecten dat in 
aanmerking komt voor het EDIDP-
programma wordt ontwikkeld in het kader 
van de PESCO en kan profiteren van 
hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

Or. en

Amendement 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent dat de PESCO een rol kan spelen 
bij de structurering van de Europese vraag; 
wijst erop dat een belangrijk aantal 
projecten dat in aanmerking komt voor het 
EDIDP-programma wordt ontwikkeld in 
het kader van de PESCO en kan profiteren 
van hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

42. toont zich verheugd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO), als een belangrijke stap in de 
richting van nauwere samenwerking op het 
gebied van veiligheid en defensie tussen de 
lidstaten; benadrukt dat deze bepaling, die 
in 2009 is opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon (artikel 46 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie), juridisch 
bindend is en een reeks ambitieuze 
verbintenissen omvat zodat Europese 
landen die dat wensen sneller vooruitgang 
kunnen boeken op het gebied van 
gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent de bijdrage die de PESCO kan 
leveren aan de structurering van de 
Europese vraag; wijst erop dat een 
belangrijk aantal projecten dat in 
aanmerking komt voor het EDIDP-
programma wordt ontwikkeld in het kader 
van de PESCO en kan profiteren van 
hogere subsidiepercentages; steunt de 
volledige samenhang tussen de PESCO-
projecten en het EDF;

Or. fr
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Amendement 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat de PESCO wat de 
versterking van de defensiecapaciteit van 
de lidstaten betreft nauw verband houdt 
met de in 2017 gestarte gecoördineerde 
jaarlijkse evaluatie inzake defensie 
(CARD) en het EDF; benadrukt dat de 
nieuwe projecten moeten passen in het 
vermogensontwikkelingsplan (CDP) 
waardoor de samenwerking tussen de 
lidstaten kan worden versterkt om in het 
kader van het Europees 
Defensieagentschap de capaciteitstekorten 
te verhelpen; is van mening dat de CARD 
zou moeten bijdragen tot de 
harmonisering van de investeringen en de 
capaciteiten van de nationale 
strijdkrachten, om zo de operationele en 
strategische autonomie van de Unie te 
waarborgen zodat de lidstaten doelmatiger 
kunnen investeren in defensie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 348
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat de PESCO wat de 
versterking van de defensiecapaciteit van 
de lidstaten betreft nauw verband houdt 
met de in 2017 gestarte gecoördineerde 
jaarlijkse evaluatie inzake defensie 
(CARD) en het EDF; benadrukt dat de 
nieuwe projecten moeten passen in het 

43. wijst erop dat de PESCO wat de 
versterking van de defensiecapaciteit van 
de lidstaten betreft nauw verband houdt 
met de in 2017 gestarte gecoördineerde 
jaarlijkse evaluatie inzake defensie 
(CARD) en het EDF; keurt het nogmaals 
af dat een strategische rechtvaardiging 
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vermogensontwikkelingsplan (CDP) 
waardoor de samenwerking tussen de 
lidstaten kan worden versterkt om in het 
kader van het Europees 
Defensieagentschap de capaciteitstekorten 
te verhelpen; is van mening dat de CARD 
zou moeten bijdragen tot de harmonisering 
van de investeringen en de capaciteiten van 
de nationale strijdkrachten, om zo de 
operationele en strategische autonomie van 
de Unie te waarborgen zodat de lidstaten 
doelmatiger kunnen investeren in defensie;

van de maatregelen in het licht van de 
overwegingen betreffende het 
defensiebeleid tot dusver achterwege is 
gebleven; roept de Raad en de Commissie 
in dit verband op om samen met het 
Europees Parlement een EU-witboek 
inzake veiligheid en defensie uit te werken 
als een interinstitutionele overeenkomst, 
alsook een strategienota inzake de 
defensie-industrie voor de periode 2021-
2027; benadrukt dat de nieuwe projecten 
moeten passen in het 
vermogensontwikkelingsplan (CDP) 
waardoor de samenwerking tussen de 
lidstaten kan worden versterkt om in het 
kader van het Europees 
Defensieagentschap de capaciteitstekorten 
te verhelpen; is van mening dat de CARD 
zou moeten bijdragen tot de harmonisering 
van de investeringen en de capaciteiten van 
de nationale strijdkrachten, om zo de 
operationele en strategische autonomie van 
de Unie te waarborgen zodat de lidstaten 
doelmatiger kunnen investeren in defensie;

Or. de

Amendement 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst erop dat de PESCO wat de 
versterking van de defensiecapaciteit van 
de lidstaten betreft nauw verband houdt 
met de in 2017 gestarte gecoördineerde 
jaarlijkse evaluatie inzake defensie 
(CARD) en het EDF; benadrukt dat de 
nieuwe projecten moeten passen in het 
vermogensontwikkelingsplan (CDP) 
waardoor de samenwerking tussen de 
lidstaten kan worden versterkt om in het 
kader van het Europees 
Defensieagentschap de capaciteitstekorten 

43. benadrukt dat de PESCO op één 
lijn moet worden gebracht met de in 2017 
gestarte gecoördineerde jaarlijkse evaluatie 
inzake defensie (CARD) en het EDF voor 
wat betreft de versterking van de 
defensiecapaciteit van de lidstaten en de 
optimalisering van hun 
begrotingsuitgaven op dit gebied; 
benadrukt dat de nieuwe projecten moeten 
passen in het vermogensontwikkelingsplan 
(CDP) waardoor de samenwerking tussen 
de lidstaten kan worden versterkt om in het 
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te verhelpen; is van mening dat de CARD 
zou moeten bijdragen tot de 
harmonisering van de investeringen en de 
capaciteiten van de nationale 
strijdkrachten, om zo de operationele en 
strategische autonomie van de Unie te 
waarborgen zodat de lidstaten doelmatiger 
kunnen investeren in defensie;

kader van het Europees 
Defensieagentschap de capaciteitstekorten 
te verhelpen; is van mening dat de CARD 
zou moeten bijdragen tot het 
harmoniseren en waarborgen van de 
complementariteit van de investeringen en 
de capaciteiten van de nationale 
strijdkrachten, om zo de operationele en 
strategische autonomie van de Unie te 
waarborgen zodat de lidstaten doelmatiger 
kunnen investeren in defensie;

Or. fr

Amendement 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. neemt met tevredenheid kennis 
van de volledige afstemming van het door 
het Europees Defensieagentschap 
opgezette vermogensontwikkelingsplan en 
de uitgevoerde vermogensplanning, 
hetgeen zorgt voor een grotere mate van 
interoperabiliteit tussen de legers van de 
EU-lidstaten en de NAVO;

Or. fr

Amendement 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 

44. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om binnen het volgende MFK 
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MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit;

6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit; herinnert eraan dat het 
vermogen om geallieerde troepen en civiel 
personeel voor crisisbeheer, materieel en 
apparatuur vrijelijk en snel over elkaars 
grondgebied en buiten de grenzen van de 
Unie te kunnen verplaatsen bepalend is 
voor de collectieve veiligheid en defensie 
van de EU-lidstaten en hun vermogen om 
in te grijpen bij crises in het buitenland;

Or. fr

Amendement 352
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit;

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit; benadrukt dat militaire 
mobiliteit een strategisch instrument is dat 
de EU in staat zal stellen haar veiligheids- 
en defensiebelangen op doeltreffende 
wijze na te streven, alsook op een wijze die 
complementair is met andere organisaties 
zoals de NAVO;

Or. en

Amendement 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement
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44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit;

44. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit; benadrukt hoe belangrijk het 
voor zowel de Europese Unie als de 
NAVO is dat er vooruitgang wordt 
geboekt op het gebied van militaire 
mobiliteit; is verheugd dat dit project deel 
uitmaakt van de PESCO;

Or. fr

Amendement 354
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit;

44. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit; benadrukt dat er met het oog 
op militaire mobiliteit twee uitdagingen 
moeten worden ondervangen, te weten 
stroomlijning van de procedures en 
verbetering van de infrastructuur;

Or. en

Amendement 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 

44. verwerpt het voorstel van de 
Commissie om binnen het volgende MFK 
6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
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mobiliteit; mobiliteit; herinnert eraan dat artikel 41, 
lid 2, VEU, niet toestaat dat de begroting 
van de Unie wordt benut voor operaties op 
militair of defensiegebied;

Or. en

Amendement 356
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit;

44. verwerpt het voorstel van de 
Commissie om binnen het volgende MFK 
6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit; dringt aan op 
begrotingsneutrale financiering door de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. neemt kennis van het voorstel van 
de Commissie om binnen het volgende 
MFK 6,5 miljard EUR toe te wijzen aan 
projecten op het gebied van militaire 
mobiliteit;

44. onderstreept het belang van 
militaire mobiliteit; is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om binnen het 
volgende MFK 6,5 miljard EUR toe te 
wijzen aan projecten op het gebied van 
militaire mobiliteit;

Or. en

Amendement 358
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom 
er een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie 
en omvang van sommige projecten, 
waarmee de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste 
golf die in essentie vermogensprojecten 
zijn met het maximaal aantal lidstaten; 
wijst erop dat gewenste opneming van 
deelname aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is 
van mening dat de associatie van derde 
landen aan duidelijke voorwaarden moet 
zijn gebonden en op basis van 
daadwerkelijke en vastgestelde 
wederkerigheid; verzoekt de lidstaten 
projecten in te dienen die een strategische 
Europese dimensie hebben, om zo de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDTIB) te versterken, een 
onontbeerlijk onderdeel van het 
strategische autonomiseringsproces dat 
meer betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 359
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45
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Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom 
er een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische autonomiseringsproces 
dat meer betrekking heeft op het 
operationele aspect om direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken;

45. vraagt zich af waarom de 34 
PESCO-projecten traag van start gaan en 
waarom er een derde golf van 13 projecten 
wordt gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; roept de 
VV/HV op het Europees Parlement 
onverwijld mee te delen welke PESCO-
projecten voortijdig moeten worden 
beëindigd en wat de redenen zijn voor de 
beëindiging ervan; wijst erop dat gewenste 
opneming van deelname aan PESCO-
projecten een hoog ambitieniveau van de 
deelnemende lidstaten niet in gevaar mag 
brengen; is van mening dat de associatie 
van derde landen aan duidelijke 
voorwaarden moet zijn gebonden en op 
basis van daadwerkelijke en vastgestelde 
wederkerigheid; wijst in dit verband op de 
rechten van het Europees Parlement die 
voortvloeien uit het arrest in zaak C-
658/11; verzoekt de lidstaten projecten in 
te dienen die een strategische Europese 
dimensie hebben, om zo de Europese 
industriële en technologische defensiebasis 
(EDTIB) te versterken, een onontbeerlijk 
onderdeel van het strategische 
autonomiseringsproces dat meer betrekking 
heeft op het operationele aspect om direct 
te kunnen voorzien in de behoefte van 
Europese legers om operationeel samen te 
werken;

Or. de

Amendement 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische 
autonomiseringsproces dat meer 
betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken;

Or. en

Amendement 361
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45
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Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische autonomiseringsproces 
dat meer betrekking heeft op het 
operationele aspect om direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken;

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; benadrukt dat 
er concrete deadlines voor de oplevering 
van de projecten moeten worden 
vastgesteld en dat er een duidelijker 
overzicht nodig is van de precieze aard 
van de eindproducten ervan; wijst erop 
dat slechts vier projecten hun 
oorspronkelijke operationele capaciteit in 
2019 zullen hebben; wijst op het gebrek 
aan ambitie en omvang van sommige 
projecten, waarmee de meest in het oog 
vallende vermogenstekorten niet kunnen 
worden verholpen, met name die van de 
eerste golf die in essentie 
vermogensprojecten zijn met het maximaal 
aantal lidstaten; wijst erop dat gewenste 
opneming van deelname aan PESCO-
projecten een hoog ambitieniveau van de 
deelnemende lidstaten niet in gevaar mag 
brengen; is van mening dat de associatie 
van derde landen aan duidelijke 
voorwaarden moet zijn gebonden en op 
basis van daadwerkelijke en vastgestelde 
wederkerigheid; verzoekt de lidstaten 
projecten in te dienen die een strategische 
Europese dimensie hebben, om zo de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDTIB) te versterken, een 
onontbeerlijk onderdeel van het 
strategische autonomiseringsproces dat 
meer betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

Or. en

Amendement 362
Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45
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Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische autonomiseringsproces 
dat meer betrekking heeft op het 
operationele aspect om direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken;

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; 
verzoekt de lidstaten projecten in te dienen 
die een strategische Europese dimensie 
hebben, om zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische autonomiseringsproces 
dat meer betrekking heeft op het 
operationele aspect om direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken;

Or. en

Amendement 363
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 45. vraagt zich af waarom de 34 
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projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische 
autonomiseringsproces dat meer 
betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo als eerste prioriteit tegemoet te komen 
aan de operationele behoeften van 
Europese legers, met het oog op hun taak 
om overeenkomstig het Verdrag het 
gehele spectrum van GVDB-operaties uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
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slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische 
autonomiseringsproces dat meer 
betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
gebaseerd moet zijn op daadwerkelijke en 
vastgestelde wederkerigheid; verzoekt de 
lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken en zodoende direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken, 
zonder daarbij enige overlap met 
bestaande vermogensinitiatieven te 
creëren;

Or. en

Amendement 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
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de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische autonomiseringsproces 
dat meer betrekking heeft op het 
operationele aspect om direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken;

de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de betrokkenheid van derde 
landen en entiteiten in derde landen aan 
duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en gebaseerd moet zijn op 
daadwerkelijke en vastgestelde 
wederkerigheid; verzoekt de lidstaten 
projecten in te dienen die een strategische 
Europese dimensie hebben, om zo de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDTIB) te versterken, een 
onontbeerlijk onderdeel van het 
strategische autonomiseringsproces dat 
meer betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

Or. en

Amendement 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 

45. vraagt zich af waarom de 34 
projecten traag van start gaan en waarom er 
een derde golf van 13 projecten wordt 
gelanceerd terwijl er nog geen enkel 
project echt operationeel is; wijst erop dat 
slechts vier projecten hun oorspronkelijke 
operationele capaciteit in 2019 zullen 
hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en 
omvang van sommige projecten, waarmee 
de meest in het oog vallende 
vermogenstekorten niet kunnen worden 
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verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de associatie van derde landen 
aan duidelijke voorwaarden moet zijn 
gebonden en op basis van daadwerkelijke 
en vastgestelde wederkerigheid; verzoekt 
de lidstaten projecten in te dienen die een 
strategische Europese dimensie hebben, om 
zo de Europese industriële en 
technologische defensiebasis (EDTIB) te 
versterken, een onontbeerlijk onderdeel 
van het strategische autonomiseringsproces 
dat meer betrekking heeft op het 
operationele aspect om direct te kunnen 
voorzien in de behoefte van Europese 
legers om operationeel samen te werken;

verholpen, met name die van de eerste golf 
die in essentie vermogensprojecten zijn 
met het maximaal aantal lidstaten; wijst 
erop dat gewenste opneming van deelname 
aan PESCO-projecten een hoog 
ambitieniveau van de deelnemende 
lidstaten niet in gevaar mag brengen; is van 
mening dat de betrokkenheid van derde 
landen bij de PESCO van het begin af aan 
aan strikte voorwaarden moet zijn 
gebonden en gebaseerd moet zijn op 
daadwerkelijke en vastgestelde 
wederkerigheid; verzoekt de lidstaten 
projecten in te dienen die een strategische 
Europese dimensie hebben, om zo de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDTIB) te versterken, een 
onontbeerlijk onderdeel van het 
strategische autonomiseringsproces dat 
meer betrekking heeft op het operationele 
aspect om direct te kunnen voorzien in de 
behoefte van Europese legers om 
operationeel samen te werken;

Or. fr

Amendement 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog 
niet definitief is goedgekeurd, en dat er in 
april 2019 alleen een politiek deelakkoord 
is getekend; benadrukt dat er moet 
worden vastgehouden aan het standpunt 
van het Europees Parlement over de 
omvang van het fonds, de openstelling 
voor derde landen en de invoering van 
een adequaat intellectuele-
eigendomsbeleid op het gebied van 
veiligheid en defensie om de resultaten 
van het onderzoek te beschermen; 

46. wenst dat het Europees 
Defensiefonds in zijn huidige opzet (d.w.z. 
uitsluitend onder toezicht van de 
Commissie) geen doorgang vindt en 
dringt erop aan dat het onder permanent 
beheer van de Raad wordt geplaatst, 
krachtens het beginsel van eenparigheid;
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herinnert in dit verband aan het uiterst 
gevoelige en strategische karakter, zowel 
voor de industriële concurrentie als voor 
de strategische autonomie van de Unie, 
van het onderzoek op defensiegebied; 
verzoekt rekening te houden met de eerste 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
uitvoering van het EDIDP, met name ten 
aanzien van de toepassing van 
vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om 
bureaucratische rompslomp te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat de programma's in 
de strategische behoeften van het GVDB 
en de lidstaten voorzien; is van mening 
dat het welslagen van het Europees 
Defensiefonds zal afhangen van het 
vermogen om de specifieke kenmerken 
van de defensie van de deelnemende 
landen te integreren en de noodzakelijke 
budgettaire middelen te garanderen, en 
daarbij overlapping van industriële know-
how te vermijden, alsmede 
verdringingseffecten voor nationale 
defensie-investeringen en een te complexe 
uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering 
van de toegang van entiteiten uit derde 
landen tot projecten die gefinancierd 
worden door het Fonds, volledig past in 
de Europese ambitie van strategische 
autonomie;

Or. fr

Amendement 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46
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Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering 
van de toegang van entiteiten uit derde 
landen tot projecten die gefinancierd 
worden door het Fonds, volledig past in de 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
verdringingseffecten voor nationale 
defensie-investeringen te voorkomen, de 
betrokkenheid van kmo's te ondersteunen 
door middel van begeleiding en 
kapitaalinvesteringen en ervoor te zorgen 
dat de uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s niet te 
complex wordt; wijst erop dat 22 lidstaten 
zich in het kader van hun lidmaatschap 
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Europese ambitie van strategische 
autonomie;

van de NAVO ertoe hebben verbonden om 
20% van hun defensie-uitgaven te 
bestemmen voor investeringen in nieuwe 
vermogens en bijgevolg een gedeelte van 
deze begroting apart moeten houden voor 
onderzoek en ontwikkeling, teneinde te 
garanderen dat er een minimumbedrag 
wordt uitgegeven aan onderzoek en 
ontwikkeling; merkt op dat actieve 
samenwerking tussen het EDF en de 
NAVO noodzakelijk is om de trans-
Atlantische technologische en industriële 
ontwikkeling op dusdanige wijze te 
bevorderen dat barrières wegvallen, van 
protectionisme geen sprake is en de 
harmonisering van procedures voor 
uitvoervergunningen en beleid inzake 
technologieoverdracht wordt 
gewaarborgd; benadrukt dat er speciale 
aandacht moet worden geschonken aan de 
oprichting van een taskforce van het EDA 
en het NSPA/NCIA, teneinde een 
routekaart uit te werken inzake de 
vaststelling van de ideale toerusting voor 
defensieopdrachten en optimale waarde te 
creëren op het gebied van defensie-
uitgaven;

Or. en

Amendement 369
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement ten aanzien van 
gedelegeerde handelingen betreffende de 
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landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat 
het welslagen van het Europees 
Defensiefonds zal afhangen van het 
vermogen om de specifieke kenmerken 
van de defensie van de deelnemende 
landen te integreren en de noodzakelijke 
budgettaire middelen te garanderen, en 
daarbij overlapping van industriële know-
how te vermijden, alsmede 
verdringingseffecten voor nationale 
defensie-investeringen en een te complexe 
uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering 
van de toegang van entiteiten uit derde 
landen tot projecten die gefinancierd 
worden door het Fonds, volledig past in 
de Europese ambitie van strategische 
autonomie;

werkprogramma's, de omvang van het 
fonds, de openstelling voor derde landen en 
de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter van het onderzoek op 
defensiegebied, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor het vooruitzicht op 
operationele autonomie van de Unie; 
wenst dat naar behoren, alsook op 
transparante en verantwoordelijke wijze, 
rekening wordt gehouden met de eerste en 
oprechte ervaringen die zijn opgedaan bij 
de uitvoering van het EDIDP, met name 
ten aanzien van de toepassing van 
vrijstellingen voor in aanmerking komende 
entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; benadrukt dat het 
logisch zou zijn om gezamenlijke 
activiteiten in het kader van onderzoek en 
ontwikkeling gepaard te laten gaan met 
een gemeenschappelijk 
wapenexportbeleid op EU-niveau; is van 
mening dat, indien Europese 
ondernemingen in de defensie-industrie 
uitsluitend gesubsidieerd worden met 
begrotingsmiddelen van de EU, geen 
Europese defensie-industrie tot stand kan 
worden gebracht die afrekent met hoge 
inefficiëntiepercentages en een sterke 
afhankelijkheid van uitvoer, en die er in 
de eerste plaats op gericht is om 
gewapende strijdkrachten van de lidstaten 
goed toe te rusten voor toekomstige 
GVDB-operaties;; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Commissie zich 
richt op een regelgevingsbenadering die 
uitgaat van de tenuitvoerlegging van het 
defensiepakket van 2009, aangevuld met 
de nodige regels om de parameters vast te 
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stellen voor een efficiënte en bescheiden 
Europese defensie-markt;

Or. en

Amendement 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om 
bureaucratische rompslomp te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat de programma's in 
de strategische behoeften van het GVDB 
en de lidstaten voorzien; is van mening dat 
het welslagen van het Europees 
Defensiefonds zal afhangen van het 
vermogen om de specifieke kenmerken van 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
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de defensie van de deelnemende landen te 
integreren en de noodzakelijke budgettaire 
middelen te garanderen, en daarbij 
overlapping van industriële know-how te 
vermijden, alsmede verdringingseffecten 
voor nationale defensie-investeringen en 
een te complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

Or. en

Amendement 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 

46. verzoekt de Raad het standpunt 
van het Europees Parlement ten aanzien 
van artikel 5 van de verordening tot 
oprichting van het Europees Defensiefonds 
goed te keuren; benadrukt dat het de 
hoogste tijd is voor de oprichting van het 
EDF; herinnert eraan dat dit instrument 
nog niet definitief is goedgekeurd, en dat er 
in april 2019 alleen een politiek 
deelakkoord is getekend; benadrukt dat er 
moet worden vastgehouden aan het 
standpunt van het Europees Parlement over 
de omvang van het fonds, de openstelling 
voor derde landen en de invoering van een 
adequaat intellectuele-eigendomsbeleid op 
het gebied van veiligheid en defensie om 
de resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie en de soevereiniteit van de 
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van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om 
bureaucratische rompslomp te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat de programma's in 
de strategische behoeften van het GVDB 
en de lidstaten voorzien; is van mening dat 
het welslagen van het Europees 
Defensiefonds zal afhangen van het 
vermogen om de specifieke kenmerken van 
de defensie van de deelnemende landen te 
integreren en de noodzakelijke budgettaire 
middelen te garanderen, en daarbij 
overlapping van industriële know-how te 
vermijden, alsmede verdringingseffecten 
voor nationale defensie-investeringen en 
een te complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

Unie, van het onderzoek op 
defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten, 
voor zover zij eindafnemers van de 
defensie-industrie zijn, altijd volledig 
betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces, teneinde ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

Or. fr

Amendement 372
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
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2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; roept de Europese 
Commissie op de wederzijdse openstelling 
van de markten op het gebied van militair 
materieel als voorwaarde te stellen voor 
de deelname van derde landen; herinnert 
in dit verband aan het uiterst gevoelige en 
strategische karakter, zowel voor de 
industriële concurrentie als voor de 
strategische autonomie van de Unie, van 
het onderzoek op defensiegebied; verzoekt 
rekening te houden met de eerste 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
uitvoering van het EDIDP, met name ten 
aanzien van de toepassing van 
vrijstellingen voor in aanmerking komende 
entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om 
inzetbaar militair materieel te bevorderen, 
de specifieke kenmerken van de defensie 
van de deelnemende landen te integreren 
en de noodzakelijke budgettaire middelen 
te garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
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ambitie van strategische autonomie;

Or. de

Amendement 373
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het 
onderzoek op defensiegebied; verzoekt 
rekening te houden met de eerste 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
uitvoering van het EDIDP, met name ten 
aanzien van de toepassing van 
vrijstellingen voor in aanmerking komende 
entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; verzoekt rekening te houden 
met de eerste ervaringen die zijn opgedaan 
bij de uitvoering van het EDIDP, met name 
ten aanzien van de toepassing van 
vrijstellingen voor in aanmerking komende 
entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
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de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

Or. en

Amendement 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
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van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s, en daarnaast 
berust op gemeenschappelijke 
bewapening van de EU, standaardisering 
van militair materiaal en 
interoperabiliteit; is van mening dat 
ontwikkeling van de Europese defensie-
industrie door reglementering van de 
toegang van entiteiten uit derde landen tot 
projecten die gefinancierd worden door het 
Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

Or. en

Amendement 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
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vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie en niet 
in strijd is met de veiligheids- en 
defensiebelangen van de EU en haar 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
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samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie en niet 
in strijd is met de veiligheids- en 
defensiebelangen van de EU en haar 
lidstaten;

Or. en

Amendement 377
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 

46. benadrukt het nog steeds virtuele 
karakter van het Europees Defensiefonds; 
herinnert eraan dat dit instrument nog niet 
definitief is goedgekeurd, en dat er in april 
2019 alleen een politiek deelakkoord is 
getekend; benadrukt dat er moet worden 
vastgehouden aan het standpunt van het 
Europees Parlement over de omvang van 
het fonds, de openstelling voor derde 
landen en de invoering van een adequaat 
intellectuele-eigendomsbeleid op het 
gebied van veiligheid en defensie om de 
resultaten van het onderzoek te 
beschermen; herinnert in dit verband aan 
het uiterst gevoelige en strategische 
karakter, zowel voor de industriële 
concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek 
op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing 
van vrijstellingen voor in aanmerking 
komende entiteiten, het proefproject en de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek; wenst dat de lidstaten 
altijd volledig betrokken worden bij het 
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besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, 
alsmede verdringingseffecten voor 
nationale defensie-investeringen en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat ontwikkeling van de Europese 
defensie-industrie door reglementering van 
de toegang van entiteiten uit derde landen 
tot projecten die gefinancierd worden door 
het Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

besluitvormingsproces om bureaucratische 
rompslomp te voorkomen en ervoor te 
zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en 
de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds 
zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van 
de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te 
garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden en 
ervoor te zorgen dat nationale defensie-
investeringen worden aangevuld en een te 
complexe uitvoering van 
samenwerkingsprogramma’s wordt 
voorkomen; is van mening dat 
ontwikkeling van de Europese defensie-
industrie door reglementering van de 
toegang van entiteiten uit derde landen tot 
projecten die gefinancierd worden door het 
Fonds, volledig past in de Europese 
ambitie van strategische autonomie;

Or. en

Amendement 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. wenst dat bij besluiten over 
deelname van derde landen aan PESCO-
projecten niet getornd mag worden aan de 
voorwaarden die zijn overeengekomen in 
het kader van de onderhandelingen over 
het EDF en het EDIDP, gezien het strikt 
Europese karakter van de financiering van 
deze programma’s;

47. wenst dat bij besluiten over 
deelname van derde landen aan PESCO-
projecten niet getornd mag worden aan de 
voorwaarden die zijn overeengekomen in 
het kader van de onderhandelingen over 
het EDF en het EDIDP, en dat wordt 
aangemoedigd tot samenwerking met 
zowel het VK na de brexit als onze trans-
Atlantische partners, ongeacht het 
karakter van de financiering van deze 
programma’s;

Or. en
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Amendement 379
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. wenst dat bij besluiten over 
deelname van derde landen aan PESCO-
projecten niet getornd mag worden aan de 
voorwaarden die zijn overeengekomen in 
het kader van de onderhandelingen over 
het EDF en het EDIDP, gezien het strikt 
Europese karakter van de financiering van 
deze programma’s;

47. wenst dat bij besluiten over 
deelname van derde landen aan PESCO-
projecten niet getornd mag worden aan de 
voorwaarden die zijn overeengekomen in 
het kader van de onderhandelingen over 
het EDF en het EDIDP, aangezien de 
financiering van deze programma’s de 
Europese meerwaarde onderstreept;

Or. de

Amendement 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd over 
het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR 
om de leiderschapspositie van de Unie in 
de ruimte te stimuleren, in het kader van 
het volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa, is van 
mening dat een ambitieus 
ruimtevaartbeleid een doeltreffende 
bijdrage kan leveren aan de verbetering 
van het GVDB en wijst op de noodzaak 
om vooruitgang te boeken bij de 
ontwikkeling van nieuwe 
ruimtevaartmogelijkheden en -
technologieën die zowel civiele als 
militaire toepassingen hebben, in het 
bijzonder op het gebied van 
communicatie, inlichtingen, observatie, 
verkenning, reactievermogen bij rampen 
en wapenbeheersing, om zodoende de 
Europese strategische autonomie te 
garanderen; is verheugd over het voorstel 
voor een verordening van de Commissie 
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satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

tot vaststelling van het 
ruimtevaartprogramma van de Unie en 
het Agentschap van de Europese Unie 
voor het ruimtevaartprogramma om de 
leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK;  steunt het voorstel van 
het Europees Parlement om 16,9 miljard 
EUR aan financiering voor dit 
programma te bestemmen; is verheugd 
over de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de satellietdiensten van de EU 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); 
onderstreept de noodzaak voor de 
operationele en besluitvormingsautonomie 
van de Unie om te kunnen beschikken over 
adequate satellietinstallaties op het gebied 
van satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om de 
planning, missies en operaties van het 
GVDB te ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde en waarmee zij 
op het gebied van nieuwe wereldwijde 
initiatieven met betrekking tot de 
verkenning van de ruimte een speler kan 
worden waar men niet omheen kan;

Or. fr

Amendement 381
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
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hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd over 
het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd over 
het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; is van 
mening dat de nieuwe 
veiligheidsinitiatieven inzake 
satellietcommunicatie voor de overheid 
(Govsatcom) en omgevingsbewustzijn in 
de ruimte (SSA) aanzienlijk zullen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees 
defensieactieplan en de versterking van de 
strategische autonomie van de Unie; 
benadrukt dat dankzij het EDF industriële 
projecten met een ruimtedimensie moeten 
worden gefinancierd waar de Unie kan 
zorgen voor een toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 382
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 

48. erkent de strategische dimensie van 
de ruimtesector voor Europa en wijst op de 
noodzaak om vooruitgang te boeken bij de 
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bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd over 
het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen 
voor een toegevoegde waarde;

ontwikkeling van technologieën die zowel 
civiele als militaire toepassingen hebben 
om de Europese strategische autonomie te 
garanderen; is verheugd over het voorstel 
van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; keurt elke vorm van 
militarisering van de ruimtevaartsector 
daarentegen af; neemt kennis van de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden;

Or. en

Amendement 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd 
over het voorstel van de Commissie van 
het ruimteprogramma van 16 miljard EUR 
om de leiderschapspositie van de Unie in 

48. benadrukt dat Europa de 
militarisering van de ruimte niet zou 
moeten helpen bevorderen; neemt kennis 
van het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
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de ruimte te stimuleren, in het kader van 
het volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd over 
het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd over 
het voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
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besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 
benadrukt hoe belangrijk het is dat de 
Europese Unie autonome toegang heeft 
tot de ruimte; is van mening dat de 
ruimtediensten volledig operationeel 
moeten zijn om missies en operaties van 
het GVDB te ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

Or. fr

Amendement 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48

Ontwerpresolutie Amendement

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om de Europese strategische 
autonomie te garanderen; is verheugd 
over het voorstel van de Commissie van 
het ruimteprogramma van 16 miljard EUR 
om de leiderschapspositie van de Unie in 
de ruimte te stimuleren, in het kader van 
het volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
communicatie en bewaking van de ruimte; 

48. benadrukt de strategische dimensie 
van de ruimtesector voor Europa en wijst 
op de noodzaak om vooruitgang te boeken 
bij de ontwikkeling van technologieën die 
zowel civiele als militaire toepassingen 
hebben om operaties en doelstellingen op 
het gebied van het GVDB te 
ondersteunen; is verheugd over het 
voorstel van de Commissie van het 
ruimteprogramma van 16 miljard EUR om 
de leiderschapspositie van de Unie in de 
ruimte te stimuleren, in het kader van het 
volgende MFK; is verheugd over de 
geboekte vooruitgang op het gebied van de 
satellietdiensten van de EU (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); onderstreept de 
noodzaak voor de operationele en 
besluitvormingsautonomie van de Unie om 
te kunnen beschikken over adequate 
satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, 
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is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

communicatie en bewaking van de ruimte; 
is van mening dat de ruimtediensten 
volledig operationeel moeten zijn om 
missies en operaties van het GVDB te 
ondersteunen in termen van 
hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten 
met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor 
een toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. onderstreept dat 
satellietcommunicatie van essentieel 
belang is voor defensie, veiligheid, 
humanitaire hulp, respons in 
noodsituaties en diplomatieke 
communicatie en een cruciaal onderdeel 
vormt van zowel civiele missies als 
militaire operaties, in het bijzonder in 
afgelegen gebieden met weinig tot geen 
infrastructuur; is ingenomen met het 
initiatief inzake satellietcommunicatie 
voor de overheid, Govsatcom, dat de 
lidstaten gegarandeerde toegang biedt tot 
telecommunicatie via beveiligde 
satellieten; herinnert eraan dat dit 
initiatief is aangemerkt als een van de 
elementen van de integrale strategie van 
2016;

Or. fr

Amendement 387
Radosław Sikorski
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 bis. wenst dat onverwijld in kaart 
wordt gebracht voor welke civiele 
toepassingen de georuimtelijke capaciteit 
van het SatCen zou kunnen worden 
ingezet; wijst erop dat de 
satellietcapaciteiten van de EU niet alleen 
voor veiligheidsdoeleinden moeten 
worden ingezet, maar ook voor de 
ondersteuning van activiteiten van de EU 
en de lidstaten op het vlak van migratie, 
landbouw, bosbeheer, het zoeken naar 
natuurlijke hulpbronnen, 
grensbeveiliging, de stand van zaken ten 
aanzien van de smeltende ijsbergen en tal 
van andere gebieden;

Or. en

Amendement 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 ter. wijst op de kwetsbaarheid van 
ruimtevaartinfrastructuur voor 
interferentie, aanvallen en tal van andere 
risico's, waaronder botsingen met 
ruimteschroot of andere satellieten; 
herhaalt hoe belangrijk het is om kritieke 
infrastructuur en communicatiemiddelen 
te beveiligen en om bestendige 
technologieën te ontwikkelen; is van 
mening dat er behoefte is aan de opbouw 
van capaciteit om het hoofd te bieden aan 
opkomende bedreigingen in de ruimte; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om, in het kader van het 
ruimtevaartprogramma, de bestaande 
diensten inzake ruimtebewaking en -
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monitoring (SST) te versterken;

Or. fr

Amendement 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

48 quater. wijst erop dat vandaag de 
dag steeds meer mogendheden beschikken 
over militaire capaciteiten in de ruimte; 
herinnert aan het in het internationaal 
recht vastgelegde beginsel om bewapening 
van de ruimte te voorkomen; stelt evenwel 
vast dat bepaalde mogendheden dit 
beginsel met voeten hebben getreden, met 
een wetgevingsvoorstel inzake de 
oprichting van een volledig bewapende 
gespecialiseerde "ruimtemacht" (Space 
Force) zijn gekomen en de ruimte 
inmiddels hebben aangewezen als een 
omgeving waar gewapende conflicten 
kunnen worden uitgevochten; vindt dat de 
Unie deze ingezette koers naar de 
bewapening van de ruimte moet afkeuren, 
net als de inzet van afschrikwekkende 
middelen die bedoeld zijn om de 
ruimtevaartcapaciteiten van de 
tegenstander een zware slag toe te 
brengen, aangezien dergelijke 
ontwikkelingen tekenend zijn voor een 
onstabiele strategische situatie;

Or. fr

Amendement 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

42 quinquies. is van mening dat het 
toekomstige directoraat-generaal 
Defensie-industrie en Ruimtevaart van de 
Europese Commissie de synergieën tussen 
de Europese ruimtevaartprogramma's en 
het Europees defensieactieplan van 
november 2016 in kaart moet brengen, 
teneinde de algehele samenhang van dit 
strategische domein te waarborgen;

Or. fr

Amendement 391
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu 
dat vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver 
van maritieme veiligheid en benadrukt het 
belang van de ontwikkeling van relevante 
militaire en civiele capaciteit; is in dit 
verband ingenomen met de goedkeuring 
van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 
2018;

Schrappen

Or. en

Amendement 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver 
van maritieme veiligheid en benadrukt het 
belang van de ontwikkeling van relevante 
militaire en civiele capaciteit; is in dit 
verband ingenomen met de goedkeuring 
van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 
2018;

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
strenger toezicht mogelijk maakt op zowel 
de doorvoer van goederen als de doorreis 
van personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid;

Or. fr

Amendement 393
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver van 

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; benadrukt dat de vrijheid van 
scheepvaart van essentieel belang is en 
niet mag worden ondermijnd; merkt op 
dat de meeste strategische middelen, 
kritieke infrastructuur en capaciteiten 
onder de bevoegdheid van de lidstaten 
vallen en dat hun bereidheid om de 
samenwerking te versterken van het 
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maritieme veiligheid en benadrukt het 
belang van de ontwikkeling van relevante 
militaire en civiele capaciteit; is in dit 
verband ingenomen met de goedkeuring 
van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 
2018;

allergrootste belang is voor de Europese 
veiligheid; bevestigt de rol van de EU als 
mondiale handhaver van maritieme 
veiligheid en benadrukt het belang van de 
ontwikkeling van relevante militaire en 
civiele capaciteit; is in dit verband 
ingenomen met de goedkeuring van het 
herziene actieplan van de EU-strategie 
voor maritieme veiligheid in juni 2018;

Or. en

Amendement 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver 
van maritieme veiligheid en benadrukt het 
belang van de ontwikkeling van relevante 
militaire en civiele capaciteit; is in dit 
verband ingenomen met de goedkeuring 
van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 
2018;

49. is ervan overtuigd dat de lidstaten 
een vitaal belang hebben bij de 
totstandkoming van een veilig en open 
maritiem milieu dat niet alleen vrije en 
legale doorgang biedt voor goederen en 
personen, maar er ook voor zorgt dat al 
het illegale verkeer wordt onderschept; 
merkt op dat de meeste strategische 
middelen, kritieke infrastructuur en 
capaciteiten onder de bevoegdheid van de 
lidstaten vallen en dat hun bereidheid om 
de samenwerking te versterken van het 
allergrootste belang is voor een 
daadwerkelijk inclusieve Europese 
veiligheid; bevestigt dat Europa in staat is 
de mondiale maritieme veiligheid te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 395
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver van 
maritieme veiligheid en benadrukt het 
belang van de ontwikkeling van relevante 
militaire en civiele capaciteit; is in dit 
verband ingenomen met de goedkeuring 
van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 
2018;

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver van 
maritieme veiligheid; is in dit verband 
ingenomen met de goedkeuring van het 
herziene actieplan van de EU-strategie 
voor maritieme veiligheid in juni 2018;

Or. en

Amendement 396
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
vrije doorgang biedt voor goederen en 
personen; merkt op dat de meeste 
strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als mondiale handhaver van 
maritieme veiligheid en benadrukt het 

49. is ervan overtuigd dat de Unie een 
vitaal belang heeft bij de totstandkoming 
van een veilig en open maritiem milieu dat 
niet alleen vrije doorgang biedt voor 
goederen en personen, maar ook de 
nadruk legt op de-escalatie; merkt op dat 
de meeste strategische middelen, kritieke 
infrastructuur en capaciteiten onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat 
hun bereidheid om de samenwerking te 
versterken van het allergrootste belang is 
voor de Europese veiligheid; bevestigt de 
rol van de EU als handhaver van maritieme 
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belang van de ontwikkeling van relevante 
militaire en civiele capaciteit; is in dit 
verband ingenomen met de goedkeuring 
van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 
2018;

veiligheid en benadrukt het belang van de 
ontwikkeling van relevante militaire en 
civiele capaciteit; is in dit verband 
ingenomen met de goedkeuring van het 
herziene actieplan van de EU-strategie 
voor maritieme veiligheid in juni 2018;

Or. en

Amendement 397
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd; roept de lidstaten op hun 
capaciteiten te versterken en 
samenwerking te bevorderen, zodat 
statelijke en niet-statelijke actoren die uit 
derde landen afkomstig zijn, geen 
gelegenheid krijgen tot vijandige 
inmenging in de besluitvorming van de 
EU en de lidstaten;

Or. en

Amendement 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 50. is van mening dat de EU en de 
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lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; steunt het besluit van de 
NAVO om cyberaanvallen op te nemen in 
artikel 5; roept de lidstaten op dit 
voorbeeld te volgen door elkaar bij te staan 
in het geval van een cyberaanval die tegen 
een van hen wordt uitgevoerd, zoals 22 
lidstaten dit ook verplicht zijn te doen voor 
hun NAVO-bondgenoten;

Or. en

Amendement 399
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd; herinnert eraan dat lidstaten, 
indien zij het doelwit worden van 
cyberaanvallen, kunnen verzoeken om 
activering van zowel de clausule 
betreffende wederzijdse defensie als de 
solidariteitsclausule van de EU;

Or. en

Amendement 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm 
van cyberaanvallen alsmede 
cybercriminaliteit en -terrorisme; is van 
mening dat de aard van cyberaanvallen een 
antwoord op EU-niveau vereist; roept de 
lidstaten ertoe op elkaar bij te staan in het 
geval van een cyberaanval die tegen een 
van hen wordt uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging van 
cyberaanvallen, cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme; benadrukt dat bij 
cyberincidenten zeer dikwijls sprake is 
van een grensoverschrijdend element, 
waardoor dergelijke incidenten meer dan 
één lidstaat treffen; is van mening dat de 
aard van cyberaanvallen een antwoord op 
EU-niveau vereist; roept de lidstaten ertoe 
op elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd, teneinde te voorkomen dat 
cyberveiligheid een versnipperd karakter 
krijgt;

Or. en

Amendement 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
ongecontroleerde migratie en islamistisch 
terrorisme, alsmede in bepaalde mate in 
de vorm van cyberaanvallen en 
cybercriminaliteit; is van mening dat de 
aard van cyberaanvallen een antwoord op 
EU-niveau vereist; roept de lidstaten ertoe 
op elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist, dat tevens 
gemeenschappelijke analytische 
ondersteuningscapaciteiten moet 
behelzen; roept de lidstaten ertoe op elkaar 
bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 403
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme door zowel statelijke als 
niet-statelijke actoren; is van mening dat 
de aard van cyberaanvallen een antwoord 
op EU-niveau vereist; roept de lidstaten 
ertoe op elkaar bij te staan in het geval van 
een cyberaanval die tegen een van hen 
wordt uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit 
en -terrorisme; is van mening dat de aard 
van cyberaanvallen een antwoord op EU-
niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 
elkaar bij te staan in het geval van een 
cyberaanval die tegen een van hen wordt 
uitgevoerd;

50. is van mening dat de EU en de 
lidstaten geconfronteerd worden met een 
niet eerder geziene dreiging in de vorm van 
cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit, 
desinformatiecampagnes en terrorisme; is 
van mening dat de aard van cyberaanvallen 
een antwoord op EU-niveau vereist; roept 
de lidstaten ertoe op elkaar bij te staan in 
het geval van een cyberaanval die tegen 
een van hen wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. acht het van essentieel belang dat 
de EU en de NAVO hun 
inlichtingenuitwisseling voortzetten en 
intensiveren, teneinde de 
verantwoordelijken voor cyberaanvallen 
formeel te kunnen aanwijzen en hun 
restrictieve sancties te kunnen opleggen; 
acht het noodzakelijk de actieve 
samenwerking tussen de EU en de NAVO 
voort te zetten door middel van deelname 
aan cyberoefeningen en gezamenlijke 
opleidingen en voortzetting van actieve 
interactie op het gebied van 
cyberveiligheid en -defensie;

Or. en
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Amendement 406
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 bis. dringt aan op een stabiele bron 
van financiering voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de 
EDEO, waarbij aanzienlijke middelen 
worden toegekend aan de afdeling East 
StratCom;

Or. en

Amendement 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

50 ter. dringt er bij de EDEO en de Raad 
op aan hun huidige inspanningen voor 
een betere cyberveiligheid op te voeren, 
met name voor GVDB-missies, onder 
meer door maatregelen te nemen op het 
niveau van de EU en de lidstaten om 
bedreigingen voor het GVDB te beperken, 
bijvoorbeeld door de veerkracht te 
versterken via onderwijs, opleiding en 
oefeningen, en door het EU-landschap 
van onderwijs en opleiding op het gebied 
van cyberdefensie te stroomlijnen;

Or. en

Amendement 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. is verheugd over de inspanningen 
ter versterking van de capaciteit van de EU 
om te strijden tegen ‘hybride’ dreigingen 
die een combinatie zijn van ambigue 
stellingnames, directe en indirecte pressie 
en combinaties van militaire en niet-
militaire capaciteiten en die interne en 
externe veiligheidsuitdagingen vormen 
waarmee de EU continu wordt 
geconfronteerd; neemt nota van de 
bespiegelingen over de activering van de 
bepaling van wederzijdse bijstand in het 
geval van hybride dreigingen zodat de 
Europese Unie kan zorgen voor een 
efficiënte gemeenschappelijke respons;

51. is verheugd over de inspanningen 
ter versterking van de capaciteit van de EU 
om te strijden tegen ‘hybride’ dreigingen 
die een combinatie zijn van ambigue 
stellingnames, directe en indirecte pressie 
en combinaties van militaire en niet-
militaire capaciteiten en die interne en 
externe veiligheidsuitdagingen vormen 
waarmee de EU continu wordt 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. is verheugd over de inspanningen 
ter versterking van de capaciteit van de EU 
om te strijden tegen ‘hybride’ dreigingen 
die een combinatie zijn van ambigue 
stellingnames, directe en indirecte pressie 
en combinaties van militaire en niet-
militaire capaciteiten en die interne en 
externe veiligheidsuitdagingen vormen 
waarmee de EU continu wordt 
geconfronteerd; neemt nota van de 
bespiegelingen over de activering van de 
bepaling van wederzijdse bijstand in het 
geval van hybride dreigingen zodat de 
Europese Unie kan zorgen voor een 
efficiënte gemeenschappelijke respons;

51. is verheugd over de inspanningen 
ter versterking van de capaciteit van de 
lidstaten om te strijden tegen ‘hybride’ 
dreigingen die een combinatie zijn van 
ambigue stellingnames, directe en indirecte 
pressie en combinaties van militaire en 
niet-militaire capaciteiten en die interne en 
externe veiligheidsuitdagingen vormen 
waarmee de EU continu wordt 
geconfronteerd; neemt nota van de 
bespiegelingen over de activering van de 
bepaling van wederzijdse bijstand in het 
geval van hybride dreigingen zodat de 
Europese Unie kan zorgen voor een 
efficiënte gemeenschappelijke respons;

Or. fr
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Amendement 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. erkent het toenemende belang van 
cyber- en geautomatiseerde 
inlichtingencapaciteiten en benadrukt dat 
dergelijke capaciteiten een bedreiging 
vormen voor alle EU-lidstaten en -
instellingen; roept alle EU-lidstaten en -
instellingen op hun geautomatiseerde en 
cybertechnologieën te verbeteren; spoort 
voorts aan tot samenwerking op het 
gebied van deze technologische 
vooruitgang;

Or. en

Amendement 411
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 
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technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa); verzoekt om een 
gemeenschappelijke strategie inzake AI 
die niet alleen de technologische en 
industriële capaciteit van de EU kan 
bevorderen, maar ook voorziet in 
passende ethische en juridische normen 
om de veilige toepassing ervan te 
waarborgen, in het bijzonder ten aanzien 
van de potentiële schadelijke gevolgen van 
systemen voor dodelijke autonome wapens 
en de consequenties ervan voor de 
mensenrechten en de menselijke 
waardigheid;

Or. en

Amendement 412
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese 
strategische autonomie te garanderen op 
capaciteits- en operationeel gebied; dringt 
er bij de Unie op aan haar investeringen op 
dit gebied te handhaven en met name in 
disruptieve technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om het vermogen van de 
Unie om op te treden te garanderen op 
capaciteits- en operationeel gebied; dringt 
er bij de Unie op aan haar investeringen op 
dit gebied te handhaven en met name in 
disruptieve technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 



AM\1192396NL.docx 77/121 PE643.151v01-00

NL

Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa), met inachtneming van 
het standpunt van het Europees 
Parlement van 12 september 2018 inzake 
autonome wapensystemen en de met de 
Raad en de Commissie bereikte 
overeenstemming in het kader van het 
EDF;

Or. en

Amendement 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese 
strategische autonomie te garanderen op 
capaciteits- en operationeel gebied; dringt 
er bij de Unie op aan haar investeringen op 
dit gebied te handhaven en met name in 
disruptieve technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) en 
machinaal leren in de Europese defensie; 
neemt met name kennis van de talrijke 
militaire toepassingen van AI om de 
operationele omgeving te beheren en te 
stimuleren, de besluitvorming te 
ondersteunen en dreigingen te detecteren 
en de verzamelde inlichtingen te 
verwerken; benadrukt dat de ontwikkeling 
van betrouwbare AI op het gebied van 
defensie een onontbeerlijke technologie is 
om de verwezenlijking van operationele 
doelstellingen te waarborgen; dringt er bij 
de Unie op aan haar investeringen op dit 
gebied te handhaven en met name in 
disruptieve technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa); spoort aan tot trans-
Atlantische samenwerking op dit gebied, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
toegevoegde waarde aan gezamenlijke 
operaties en verbintenissen door middel 
van partnerschappen op het vlak van 
ontwikkeling en toepassing wordt 
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gemaximaliseerd;

Or. en

Amendement 414
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 
technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; herinnert evenwel 
aan de noodzaak van regulering van de 
sector en aan de behoefte om de ethische 
dimensie van de discussies over Artificiële 
Intelligentie in beschouwing te nemen; 
dringt er bij de Unie op aan haar 
investeringen op dit gebied te handhaven 
en met name in disruptieve technologieën 
via de bestaande instrumenten (Europees 
Defensiefonds, Europese Innovatieraad, het 
toekomstige Horizon Europa, een 
programma voor een digitaal Europa);

Or. it

Amendement 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 
technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 
technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa); roept de Unie op een 
actieve rol te spelen bij de wereldwijde 
regulering van systemen voor dodelijke 
autonome wapens;

Or. fr

Amendement 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
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ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 
technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; roept de lidstaten op 
met het oog hierop de handen ineen te 
slaan en dringt er bij de Unie op aan haar 
investeringen op dit gebied te handhaven 
en met name in disruptieve technologieën 
via de bestaande instrumenten (Europees 
Defensiefonds, Europese Innovatieraad, het 
toekomstige Horizon Europa, een 
programma voor een digitaal Europa);

Or. fr

Amendement 417
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve 
technologieën via de bestaande 
instrumenten (Europees Defensiefonds, 
Europese Innovatieraad, het toekomstige 
Horizon Europa, een programma voor een 
digitaal Europa);

52. erkent de steeds belangrijkere rol 
van Artificiële Intelligentie (AI) in de 
Europese defensie; neemt met name kennis 
van de talrijke militaire toepassingen van 
AI om de operationele omgeving te 
beheren en te stimuleren, de 
besluitvorming te ondersteunen en 
dreigingen te detecteren en de verzamelde 
inlichtingen te verwerken; benadrukt dat de 
ontwikkeling van betrouwbare AI op het 
gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische 
autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie 
op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven dan wel te verhogen en met 
name in disruptieve technologieën via de 
bestaande instrumenten (Europees 
Defensiefonds, Europese Innovatieraad, het 
toekomstige Horizon Europa, een 
programma voor een digitaal Europa);

Or. en
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Amendement 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. wijst erop dat opkomende 
technologieën, zoals AI, die worden 
ingezet ten behoeve van wapensystemen 
overeenkomstig de beginselen van 
verantwoorde innovatie en ethische 
beginselen, zoals verantwoordingsplicht 
en inachtneming van het internationaal 
recht, moeten worden ontwikkeld en 
toegepast; benadrukt dat de EU, rekening 
houdend met het zeer omstreden concept 
van systemen voor volledig autonome 
wapens, de mogelijkheden van AI in kaart 
moet brengen en tegelijkertijd de volledige 
inachtneming van de mensenrechten en 
het internationaal recht moet 
waarborgen;

Or. en

Amendement 419
Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. wijst erop dat in het verslag van 
Europol van 2019 over de stand van zaken 
en de tendensen in de Europese Unie 
wordt verklaard dat er in 2018 een 
algemene toename van terroristische 
propaganda, instructies en bedreigingen 
op het vlak van CBRN is waargenomen en 
dat de barrière om kennis op het gebied 
van het gebruik van CBRN-wapens te 
vergaren deels is weggevallen; hamert er 
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in dit verband op dat de CBRN-
beveiliging in Europa moet worden 
opgeschroefd;

Or. en

Amendement 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. erkent dat nieuwe capaciteiten aan 
eenheden in het inzetgebied nieuwe 
mogelijkheden bieden om samen te 
werken in een immersieve digitale ruimte 
en bijna-realtime beschermd te blijven, in 
het bijzonder wanneer 5G wordt 
gecombineerd met andere innovaties zoals 
de defensiecloud en hypersone 
verdedigingssystemen;

Or. en

Amendement 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. wijst op het belang van de opbouw 
van vaardigheden op het gebied van 
quantumcomputing en onderstreept de 
noodzaak om de samenwerking tussen de 
EU en de VS op dit terrein te versterken, 
teneinde ervoor te zorgen dat 
quantumcomputing eerst wordt 
gerealiseerd door partners die hechte 
onderlinge banden hebben en 
doelstellingen nastreven;
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Or. en

Amendement 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 ter. benadrukt dat de EU, aangezien de 
verspreiding en het gebruik van 
chemische wapens een ernstige 
bedreiging voor de internationale vrede en 
veiligheid vormen, de Organisatie voor 
het verbod van chemische wapens 
(OVCW) krachtig en consequent moet 
blijven ondersteunen bij de uitvoering van 
haar mandaat; wijst erop dat de EU 
ervoor moet zorgen dat zij politiek en 
financieel gezien beter bestand is tegen 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire bedreigingen;

Or. en

Amendement 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. benadrukt dat er een 
genderperspectief moet worden 
gehanteerd in het GVDB-optreden van de 
EU, gezien de rol die vrouwen spelen in 
oorlog, stabilisering na conflicten en 
processen voor vredesopbouw; 
beklemtoont dat het gebruik van 
gendergerelateerd geweld als 
oorlogsinstrument in conflictgebieden 
moet worden aangepakt; benadrukt dat 
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vrouwen meer te lijden hebben onder 
oorlog dan mannen; verzoekt de EU en 
haar internationale partners om vrouwen 
actief te betrekken bij vredes- en 
stabiliseringsprocessen en om in hun 
specifieke veiligheidsbehoeften te 
voorzien;

Or. en

Amendement 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. wijst op het toenemende belang 
van beveiliging in de ruimte en 
satellieten; onderstreept het belang van 
het Satellietcentrum van de Europese 
Unie en draagt het agentschap op de 
beveiliging van de satellieten van de EU 
en de lidstaten tegen ruimteschroot, 
cyberaanvallen en rechtstreekse 
raketaanvallen te observeren en daarover 
een verslag op te stellen waarin ook 
eventuele zwakke punten van de 
satellieten in kaart worden gebracht;

Or. en

Amendement 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
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hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking, en daarbij te erkennen dat 
de complementariteit met de missies en de 
operaties van de NAVO en de VN moet 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij, waar mogelijk, in 
samenwerking met partners, hetzij, waar 
nodig, op autonome wijze, en daarbij ten 
volle gebruik te maken van internationale 
institutionele samenwerkingsverbanden 
(NAVO, VN);

Or. en

Amendement 427
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust 
op de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

54. benadrukt dat de ambitie van de EU 
als doeltreffende en geloofwaardige speler 
op het gebied van veiligheid berust op de 
capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun universele 
waarden, beginselen en normen en hun 
belangen te verdedigen, hetzij op autonome 
wijze, hetzij in het kader van een 
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institutionele samenwerking (NAVO, VN);

Or. en

Amendement 428
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij, bij voorkeur, in het kader van een 
institutionele samenwerking (NAVO, VN);

Or. en

Amendement 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, OVSE, VN);

Or. en

Amendement 430
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, OVSE, VN);

Or. en

Amendement 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 
samenwerking (NAVO, VN);

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in samenwerking met partners (VN, 
NAVO);

Or. en

Amendement 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van een institutionele 

54. benadrukt dat de ambitie van 
Europese strategische autonomie berust op 
de capaciteit van de Europeanen om 
handelend op te treden om hun belangen te 
verdedigen, hetzij op autonome wijze, 
hetzij in het kader van samenwerking 
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samenwerking (NAVO, VN); tussen landen;

Or. fr

Amendement 433
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie gestalte moet 
krijgen in duurzame 
samenwerkingsverbanden en strategische 
partnerschappen met landen en organisaties 
die de waarden van de Unie delen; is 
verheugd over de bijdragen die de partners 
van het GVDB leveren tot de missies en 
operaties van de Unie;

55. acht multilateralisme van cruciaal 
belang voor veiligheid en defensie en 
beklemtoont dat de EU alleen kan 
uitgroeien tot een doeltreffende en 
geloofwaardige speler op 
veiligheidsgebied als haar optreden berust 
op duurzame samenwerkingsverbanden en 
strategische partnerschappen met landen en 
organisaties die de waarden van de Unie 
delen; is verheugd over de bijdragen die de 
partners van het GVDB leveren tot de 
missies en operaties van de Unie;

Or. en

Amendement 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie gestalte moet 
krijgen in duurzame 
samenwerkingsverbanden en strategische 
partnerschappen met landen en organisaties 
die de waarden van de Unie delen; is 
verheugd over de bijdragen die de partners 
van het GVDB leveren tot de missies en 
operaties van de Unie;

55. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie gestalte moet 
krijgen in duurzame 
samenwerkingsverbanden en strategische 
partnerschappen met landen en organisaties 
die de waarden van de Unie delen, met 
name de NAVO; is verheugd over de 
bijdragen die de partners van het GVDB 
leveren tot de missies en operaties van de 
Unie;
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Or. en

Amendement 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie gestalte moet 
krijgen in duurzame 
samenwerkingsverbanden en strategische 
partnerschappen met landen en organisaties 
die de waarden van de Unie delen; is 
verheugd over de bijdragen die de partners 
van het GVDB leveren tot de missies en 
operaties van de Unie;

55. is van mening dat de Europese 
strategische ambities gestalte moeten 
krijgen in duurzame 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen met landen en organisaties 
die de waarden van de Unie delen; is 
verheugd over de bijdragen die de partners 
van het GVDB leveren tot de missies en 
operaties van de Unie;

Or. en

Amendement 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie gestalte moet 
krijgen in duurzame 
samenwerkingsverbanden en strategische 
partnerschappen met landen en organisaties 
die de waarden van de Unie delen; is 
verheugd over de bijdragen die de partners 
van het GVDB leveren tot de missies en 
operaties van de Unie;

55. is van mening dat de Europese 
maatregelen gestalte moeten krijgen in 
duurzame samenwerkingsverbanden en 
strategische partnerschappen met landen en 
organisaties die de waarden van de Unie 
delen; is verheugd over de bijdragen die de 
partners van het GVDB leveren tot de 
missies en operaties van de Unie;

Or. en

Amendement 437
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Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

55 bis. benadrukt dat partnerschappen en 
samenwerking met landen en organisaties 
die de waarden van de EU delen, 
bijdragen aan een doeltreffender GVDB; 
is verheugd over de bijdragen die door 
GVDB-partners zijn geleverd in het kader 
van lopende EU-missies en -operaties om 
de vrede, regionale veiligheid en stabiliteit 
te helpen bevorderen;

Or. en

Amendement 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

55 bis. erkent en is verheugd over de 
aanhoudende militaire aanwezigheid van 
de VS in Europa en is ingenomen met de 
verhoging van de Amerikaanse begroting 
voor het "European Deterrence 
Initiative" (Europees 
afschrikkingsinitiatief) met 1,75 miljard 
USD tot 6,531 miljard USD voor 2019;

Or. en

Amendement 439
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56
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Ontwerpresolutie Amendement

56. acht het van essentieel belang op 
het gebied van defensie en veiligheid een 
hechte, nauwe en gepriviligieerde 
samenwerking te handhaven tussen de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk; 
benadrukt dat samenwerking met het 
Verenigd Koninkrijk de Unie in staat stelt 
te beschikken over optimale capaciteiten 
op capaciteits- en operationeel gebied; is 
van mening dat er geen sprake van is 
samenwerkingsverbanden te overwegen 
waarvan de Britten stelselmatig worden 
uitgesloten; stelt voor een veiligheids- en 
defensieverdrag met het Verenigd 
Koninkrijk te sluiten zodat het zoveel 
mogelijk kan deelnemen aan de 
instrumenten van de Unie;

56. benadrukt dat de EU en het 
Verenigd Koninkrijk na de brexit dezelfde 
strategische omgeving blijven delen en 
met dezelfde bedreigingen van de vrede en 
veiligheid worden geconfronteerd en acht 
het van essentieel belang op het gebied van 
defensie en veiligheid een hechte, nauwe 
en gepriviligieerde samenwerking te 
handhaven tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk; benadrukt dat samenwerking 
met het Verenigd Koninkrijk de Unie in 
staat stelt te beschikken over optimale 
capaciteiten op capaciteits- en operationeel 
gebied; is van mening dat er geen sprake 
van is samenwerkingsverbanden te 
overwegen waarvan de Britten stelselmatig 
worden uitgesloten; stelt voor een 
veiligheids- en defensieverdrag met het 
Verenigd Koninkrijk te sluiten zodat het 
zoveel mogelijk kan deelnemen aan de 
instrumenten van de Unie;

Or. en

Amendement 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. acht het van essentieel belang op 
het gebied van defensie en veiligheid een 
hechte, nauwe en gepriviligieerde 
samenwerking te handhaven tussen de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk; 
benadrukt dat samenwerking met het 
Verenigd Koninkrijk de Unie in staat stelt 
te beschikken over optimale capaciteiten 
op capaciteits- en operationeel gebied; is 
van mening dat er geen sprake van is 
samenwerkingsverbanden te overwegen 
waarvan de Britten stelselmatig worden 
uitgesloten; stelt voor een veiligheids- en 
defensieverdrag met het Verenigd 

56. acht het van essentieel belang op 
het gebied van defensie en veiligheid een 
hechte, nauwe en gepriviligieerde 
samenwerking te handhaven tussen de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk; 
benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk de 
meest capabele en geëngageerde militaire 
mogendheid van Europa is; is van mening 
dat er geen sprake van is 
samenwerkingsverbanden te overwegen 
waarvan de Britten stelselmatig worden 
uitgesloten; stelt voor een defensie- en 
veiligheidsregeling met het Verenigd 
Koninkrijk overeen te komen, in het kader 
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Koninkrijk te sluiten zodat het zoveel 
mogelijk kan deelnemen aan de 
instrumenten van de Unie;

waarvan het VK per geval kan beslissen al 
dan niet deel te nemen aan EU-missies, 
bij elke GVDB-operatie gegarandeerd het 
bevel voert over zijn eigen troepen en 
wordt gezorgd voor ambitieuze 
betrekkingen met het EDA die verder 
gaan dan die van andere derde landen;

Or. en

Amendement 441
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties; is van mening dat met de 
nieuwe, in 2018 ondertekende verklaring 
van de EU en de NAVO een nieuw 
tijdperk van hun partnerschap is ingeluid 
en is ingenomen met de uitbreiding van de 
samenwerking naar andere gebieden 
zoals militaire mobiliteit, 
terrorismebestrijding, versterking van de 
weerbaarheid tegen risico's in verband 
met CBRN en bevordering van de agenda 
inzake vrouwen en vrede;

Or. en
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Amendement 442
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties; is verheugd over de 
samenwerking tussen de EU en de NAVO 
bij de "Defender-Europe 20"-oefening en 
is van mening dat dit niet alleen een echte 
kans is om te toetsen of Europa in staat is 
op een agressiedaad te reageren maar ook 
om de ontwikkelingen en verbeteringen op 
het gebied van grensoverschrijding en 
militaire mobiliteit onder de loep te 
nemen;

Or. en

Amendement 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
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partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO wederzijds versterkend moet zijn, 
rekening moet houden met de respectieve 
kenmerken en taken van beide organisaties 
en moet blijven plaatsvinden met volledige 
inachtneming van de beginselen van 
inclusiviteit, wederkerigheid en 
besluitvormingsautonomie van de beide 
organisaties;

Or. en

Amendement 444
Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties; pleit voor voldoende 
coördinatie tussen alle lidstaten van de 
NAVO, in het bijzonder wanneer er 
gemeenschappelijke of Europese 
belangen op het spel staan;

Or. en
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Amendement 445
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
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organisaties; organisaties; bevestigt dat er EU-lidstaten 
zijn die geen lid zijn van de NAVO;

Or. en

Amendement 447
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve 
territoriale defensie, zoals uitdrukkelijk 
wordt erkend in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie; is ervan 
overtuigd dat het partnerschap tussen de 
Unie en de NAVO van essentieel belang is 
om veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

Or. en

Amendement 448
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
strategisch partnerschap tussen de Unie en 
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van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

de NAVO van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

Or. en

Amendement 449
Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO complementair van aard moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van mening 
dat de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO wederzijds versterkend moet zijn 
en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

Or. en

Amendement 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement
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57. herinnert aan de fundamentele rol 
van de NAVO voor de collectieve defensie, 
zoals uitdrukkelijk wordt erkend in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie; is ervan overtuigd dat het 
partnerschap tussen de Unie en de NAVO 
van essentieel belang is om 
veiligheidsuitdagingen waar Europa en 
haar buurlanden mee geconfronteerd 
worden het hoofd te bieden; is van 
mening dat de samenwerking tussen de 
EU en de NAVO complementair van aard 
moet zijn en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide 
organisaties;

57. is van mening dat een echt beleid 
van politieke onafhankelijkheid voor 
Europa uittreding uit de NAVO zou 
inhouden voor staten die het Noord-
Atlantisch Verdrag hebben ondertekend; 
wenst dat er een alliantie van Europese 
staten wordt opgericht om de veiligheid 
van Europa te waarborgen, evenals de 
diplomatieke en strategische 
onafhankelijkheid van haar leden; dringt 
aan op de totstandbrenging van een 
strategisch partnerschap tussen Rusland 
en de Verenigde Staten, dat stoelt op de 
verdediging van de gemeenschappelijke 
belangen van de Europese staten;

Or. fr

Amendement 451
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. is bezorgd over het gebrek aan 
solidariteit van en de toenemende 
spanningen tussen de leden van de 
NAVO, aangezien de acties van sommigen 
de veiligheid van anderen op het spel 
zetten;  vraagt zich af in hoeverre de 
Amerikaanse regering zich inzet voor de 
gemeenschappelijke trans-Atlantische 
veiligheidsarchitectuur; wijst erop dat een 
van de leden van de NAVO met Rusland 
samenspant om onze bondgenoten in de 
strijd tegen Da'esh in Syrië te 
ontwapenen; roept de lidstaten op 
uiteenlopende belangen in de kiem te 
smoren en de eenheid van de NAVO te 
handhaven;

Or. en

Amendement 452
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Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. is ingenomen met de recente 
intensivering van de politieke dialoog 
tussen de EU en de NAVO zowel in een 
formele als in een informele context en 
benadrukt dat deze dialoog een essentieel 
instrument blijft met het oog op de 
bevordering van het wederzijds 
vertrouwen, vertrouwensopbouw, 
parlementaire bewustmaking en inzicht in 
de belangrijkste kwesties waardoor de 
veiligheid van de Euro-Atlantische regio, 
en daarmee ook van de NAVO-
bondgenoten en de EU-lidstaten, in 
gevaar komt;

Or. en

Amendement 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. wijst op het belang van het 
partnerschap tussen de EU en de VN bij de 
oplossing van internationale conflicten en 
activiteiten voor vredeshandhaving; 
verzoekt de twee organisaties hun 
activiteiten in de gebieden waarin zij 
belangrijke, civiele en militaire, missies 
uitvoeren nog meer te coördineren, om 
overlapping te vermijden en synergie te 
optimaliseren;

58. wijst op het belang van het 
partnerschap tussen de EU en de VN bij de 
oplossing van internationale conflicten in 
het kader van bestaande overeengekomen 
onderhandelingsvormen op basis van de 
normen en beginselen van het 
internationaal recht, het Handvest van de 
VN en de Slotakte van Helsinki van 1975 
en bij activiteiten voor vredeshandhaving;  
verzoekt de twee organisaties hun 
activiteiten in de gebieden waarin zij 
belangrijke, civiele en militaire, missies 
uitvoeren nog meer te coördineren, om 
overlapping te vermijden en synergie te 
optimaliseren;
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Or. en

Amendement 454
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. wijst op het belang van het 
partnerschap tussen de EU en de VN bij de 
oplossing van internationale conflicten en 
activiteiten voor vredeshandhaving; 
verzoekt de twee organisaties hun 
activiteiten in de gebieden waarin zij 
belangrijke, civiele en militaire, missies 
uitvoeren nog meer te coördineren, om 
overlapping te vermijden en synergie te 
optimaliseren;

58. wijst op het belang van het 
partnerschap tussen de EU en de VN bij de 
oplossing van internationale conflicten en 
activiteiten voor vredeshandhaving; 
verzoekt de twee organisaties hun 
activiteiten in de gebieden waarin zij 
belangrijke, civiele en militaire, missies 
uitvoeren nog meer te coördineren, om 
overlapping te vermijden en synergie te 
optimaliseren; wenst dat de lidstaten een 
grotere bijdrage leveren aan de 
vredeshandhaving van de VN en roept de 
EU-instellingen op hen hierbij bij te 
staan;

Or. en

Amendement 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. dringt aan op het belang van 
samenwerking tussen de Unie en de 
overige internationale organisaties, met 
name de Afrikaanse Unie en de OVSE; is 
van mening dat de Unie de dialoog en de 
samenwerking met derde landen in haar 
omgeving en met regionale en subregionale 
organisaties moet opvoeren;

59. dringt aan op het belang van 
samenwerking tussen de Unie en de 
overige internationale organisaties, met 
name de Afrikaanse Unie en de OVSE; is 
van mening dat de Unie de dialoog en de 
samenwerking met derde landen in haar 
omgeving en met regionale en subregionale 
organisaties moet opvoeren; meent voorts 
dat het, met het oog op de stabilisering 
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van de regio, de bescherming van de 
bevolking, vredeshandhaving en 
conflictpreventie, van essentieel belang is 
dat er een stabiel en vreedzaam klimaat 
heerst in de nabuurschapslanden van de 
Unie; stelt tot zijn spijt vast dat de 
Europese Raad geen vooruitgang heeft 
geboekt ten aanzien van de uitbreiding 
van de Unie in de richting van de 
Westelijke Balkan en in het bijzonder 
geen werk heeft gemaakt van het 
opstarten van 
toetredingsonderhandelingen met Noord-
Macedonië en Albanië; roept de lidstaten, 
de Raad en de Europese Commissie op 
een sterke band te houden met de landen 
van de Westelijke Balkan en zich daarbij 
te laten leiden door eerdere toezeggingen 
van de EU met betrekking tot het 
Europees perspectief van die landen, en 
de hervormingen die zij doorvoeren om 
aan de toetredingscriteria van 
Kopenhagen te voldoen, te steunen, 
ervoor te zorgen dat elk land wordt 
beoordeeld op zijn reële vooruitgang ten 
aanzien van deze criteria, een 
geloofwaardig uitbreidingskader te 
handhaven, en verdere integratie tot stand 
te brengen in de regio, teneinde de 
stabiele en vreedzame ontwikkeling te 
waarborgen van de Westelijke Balkan als 
een van de strategische partners van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. dringt aan op het belang van 
samenwerking tussen de Unie en de 

59. dringt aan op het belang van 
samenwerking tussen de Unie en de 
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overige internationale organisaties, met 
name de Afrikaanse Unie en de OVSE; is 
van mening dat de Unie de dialoog en de 
samenwerking met derde landen in haar 
omgeving en met regionale en 
subregionale organisaties moet opvoeren;

overige internationale organisaties, met 
name de Afrikaanse Unie en de OVSE; is 
van mening dat de Unie de dialoog en de 
samenwerking met zowel derde landen die 
haar waarden en strategische prioriteiten 
delen als regionale en subregionale 
organisaties moet opvoeren;

Or. fr

Amendement 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. dringt aan op het belang van 
samenwerking tussen de Unie en de 
overige internationale organisaties, met 
name de Afrikaanse Unie en de OVSE; is 
van mening dat de Unie de dialoog en de 
samenwerking met derde landen in haar 
omgeving en met regionale en subregionale 
organisaties moet opvoeren;

59. dringt aan op het belang van 
samenwerking tussen de Unie en de 
overige internationale organisaties, met 
name de OVSE en de Afrikaanse Unie; is 
van mening dat de Unie de dialoog en de 
samenwerking met derde landen in haar 
omgeving en met regionale en subregionale 
organisaties moet opvoeren;

Or. en

Amendement 458
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. is van mening dat Europa met het 
oog op de toenemende conflicten met 
Rusland een nieuw, op ontspanning 
gericht beleid nodig heeft, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
veiligheidsbehoeften van onze Oost-
Europese lidstaten, oostelijke 
partnerlanden en de mate waarin Rusland 
bedreiging ervaart; wenst derhalve dat de 
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OVSE een grotere rol krijgt toebedeeld, in 
de zin dat zij wordt ingezet als een 
overkoepelende organisatie ten behoeve 
van enerzijds de dialoog tussen de NAVO 
en de Organisatie van het Verdrag inzake 
collectieve veiligheid (CTSO) over een 
nieuwe Europese 
veiligheidssamenwerking en 
veiligheidsarchitectuur, en anderzĳds de 
economische samenwerking tussen de EU 
en de Euraziatische Economische Unie 
(EEU); dringt voorts aan op een 
intensievere dialoog op VN-niveau, 
voornamelijk om onder andere China aan 
te sporen de wapencontroles aan te 
scherpen en wereldwijde ontwapening van 
conventionele en kernwapens na te 
streven, evenals niet-verspreiding van 
kernwapens;

Or. en

Amendement 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt; benadrukt in dit 
verband dat de voorbeelden van 
samenwerking zoals het Europees 
Interventie Initiatief, de Noordse 
defensiesamenwerking (NORDEFCO) of 
de steeds hechtere integratie van de 
Duitse en de Nederlandse strijdkrachten 

Schrappen
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plaatsvinden in het kader van een steeds 
intensievere militaire samenwerking 
tussen lidstaten;

Or. fr

Amendement 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt; benadrukt in dit verband 
dat de voorbeelden van samenwerking 
zoals het Europees Interventie Initiatief, 
de Noordse defensiesamenwerking 
(NORDEFCO) of de steeds hechtere 
integratie van de Duitse en de 
Nederlandse strijdkrachten plaatsvinden 
in het kader van een steeds intensievere 
militaire samenwerking tussen lidstaten;

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. steunt, naast de institutionele 60. steunt, naast de institutionele 



AM\1192396NL.docx 105/121 PE643.151v01-00

NL

samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt; benadrukt in dit verband 
dat de voorbeelden van samenwerking 
zoals het Europees Interventie Initiatief, de 
Noordse defensiesamenwerking 
(NORDEFCO) of de steeds hechtere 
integratie van de Duitse en de Nederlandse 
strijdkrachten plaatsvinden in het kader van 
een steeds intensievere militaire 
samenwerking tussen lidstaten;

samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
autonomie van de Unie kan worden 
versterkt; benadrukt in dit verband dat de 
voorbeelden van samenwerking zoals het 
Europees Interventie Initiatief, de Noordse 
defensiesamenwerking (NORDEFCO), een 
gemeenschappelijke expeditiemacht en de 
steeds hechtere integratie van de Duitse en 
de Nederlandse strijdkrachten plaatsvinden 
in het kader van een steeds intensievere 
militaire samenwerking tussen lidstaten;

Or. en

Amendement 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt; benadrukt in dit verband 
dat de voorbeelden van samenwerking 
zoals het Europees Interventie Initiatief, de 
Noordse defensiesamenwerking 
(NORDEFCO) of de steeds hechtere 
integratie van de Duitse en de Nederlandse 
strijdkrachten plaatsvinden in het kader van 

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
doelstellingen van de Unie kunnen worden 
versterkt; benadrukt in dit verband dat de 
voorbeelden van samenwerking zoals het 
Europees Interventie Initiatief, de Noordse 
defensiesamenwerking (NORDEFCO), de 
Visegrad-groep (V4) of de steeds hechtere 
integratie van de Duitse en de Nederlandse 
strijdkrachten plaatsvinden in het kader van 
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een steeds intensievere militaire 
samenwerking tussen lidstaten;

een steeds intensievere militaire 
samenwerking tussen lidstaten;

Or. en

Amendement 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt; benadrukt in dit verband 
dat de voorbeelden van samenwerking 
zoals het Europees Interventie Initiatief, de 
Noordse defensiesamenwerking 
(NORDEFCO) of de steeds hechtere 
integratie van de Duitse en de Nederlandse 
strijdkrachten plaatsvinden in het kader van 
een steeds intensievere militaire 
samenwerking tussen lidstaten;

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO, de OVSE en de VN, 
zodat gezamenlijke deelname aan operaties 
kan worden gefaciliteerd en de 
operationele strategische autonomie van de 
Unie kan worden versterkt; benadrukt in 
dit verband dat de voorbeelden van 
samenwerking zoals het Europees 
Interventie Initiatief, de Noordse 
defensiesamenwerking (NORDEFCO) of 
de steeds hechtere integratie van de Duitse 
en de Nederlandse strijdkrachten 
plaatsvinden in het kader van een steeds 
intensievere militaire samenwerking tussen 
lidstaten;

Or. en

Amendement 464
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement
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60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en de operationele 
strategische autonomie van de Unie kan 
worden versterkt; benadrukt in dit verband 
dat de voorbeelden van samenwerking 
zoals het Europees Interventie Initiatief, de 
Noordse defensiesamenwerking 
(NORDEFCO) of de steeds hechtere 
integratie van de Duitse en de Nederlandse 
strijdkrachten plaatsvinden in het kader van 
een steeds intensievere militaire 
samenwerking tussen lidstaten;

60. steunt, naast de institutionele 
samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen, de combinatie van 
verschillende flexibele, veelvormige, open, 
en tegelijkertijd operationele, ambitieuze 
en veeleisende samenwerkingsvormen, 
zowel binnen als buiten de structuren van 
de EU, de NAVO en de VN, zodat 
gezamenlijke deelname aan operaties kan 
worden gefaciliteerd en zowel het GBVB 
als het GVDB kan worden versterkt; 
benadrukt in dit verband dat de 
voorbeelden van samenwerking zoals het 
Europees Interventie Initiatief, de Noordse 
defensiesamenwerking (NORDEFCO) of 
de steeds hechtere integratie van de Duitse 
en de Nederlandse strijdkrachten 
plaatsvinden in het kader van een steeds 
intensievere militaire samenwerking tussen 
lidstaten;

Or. en

Amendement 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. benadrukt het belang van 
multilaterale onderhandelingen tussen de 
Europese Unie en de betrokken partijen 
voor het aanpakken van de dreiging die 
uitgaat van de verspreiding van 
kernwapens; dringt aan op eerbiediging 
van de verdragen inzake kernwapens, 
steun voor het sluiten van een nieuw 
verdrag ter vervanging van het INF-
Verdrag (Verdrag ter vernietiging van de 
kernwapens voor de middellange en de 
korte afstand) en vernieuwing van het 
Verdrag inzake de niet-verspreiding van 
kernwapens (NPV) in 2020;

Or. en
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Amendement 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. erkent dat politieke en 
economische stabiliteit, in combinatie met 
militaire vermogens en samenwerking in 
de Afrikaanse gebieden ten zuiden van de 
Sahara, van essentieel belang is om de 
toename van jihadistische activiteiten, 
migratiecrises en de verbreiding en 
invloed van extremisme tegen te gaan;

Or. en

Amendement 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 ter. erkent en steunt de EU-missie voor 
bijstandverlening inzake grensbeheer 
(EUBAM) aan Libië, in het kader 
waarvan de overgang naar democratie 
wordt ondersteund, en die zich inzet voor 
opleidingen en adviezen ten behoeve van 
de Libische beveiliging van de land-, 
lucht- en zeegrenzen en de ontwikkeling 
van het grensbeheer;

Or. en

Amendement 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 60 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 quater. roept de EU voorts op zich 
te houden aan de tijdens de vierde EU-
Afrika-top door haar aangegane 
verbintenissen om de economische en 
politieke stabiliteit te helpen bevorderen 
en verdere capaciteitsondersteuning te 
bieden aan de Afrikaanse Stand-
bytroepenmacht;

Or. en

Amendement 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 quinquies. beveelt de lidstaten aan dat 
zij, om de interoperabiliteit tussen 
bondgenoten te handhaven, 
gebruikmaken van wapensystemen en 
munitie in overeenstemming met de 
normen van de NAVO; 

Or. en

Amendement 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 sexies. moedigt de lidstaten aan de 
samenwerking met de AU voort te zetten 
en eerder gedane toezeggingen te blijven 
nakomen;

Or. en
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Amendement 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 septies. spoort de lidstaten aan op 
alle overeengekomen gebieden te blijven 
samenwerken met de Asean-landen; 
onderstreept tevens de noodzaak van 
samenwerking op het gebied van 
economische aangelegenheden en 
terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 octies. erkent de toenemende 
politieke, economische, strategische en 
milieuwaarde van het Arctisch gebied en 
roept de lidstaten op de samenwerking 
met de Arctische Raad voort te zetten voor 
wat betreft alle kwesties die van belang 
zijn voor de EU en een omvattende 
strategie vast te stellen voor het gebied;

Or. en

Amendement 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61
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Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of 
de aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie 
van de vijf hoofdtaken (uitvoering en 
controle van het EDF, totstandbrenging 
van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich 
af hoe het DG aansluit op de overige 
actieve structuren op het gebied van 
defensiebeleid met andere 
verantwoordelijkheden (EDA, EDEO, 
enz.);

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen, waaronder de oprichting, in 
de nabije toekomst en overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 42, lid 2, VEU, van 
een gemeenschappelijke defensie; is van 
mening dat de conferentie over de 
toekomst van Europa zich moet beraden 
op de Europese defensie en daarbij naar 
behoren rekening moet houden met de 
ontwikkelingen ten aanzien van de 
strategische situatie van de EU, onder 
meer door wijzigingen van de Verdragen 
te overwegen;

Or. en

Amendement 474
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
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de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.), en hoe daarmee een 
maximale doeltreffendheid van het 
gebruik van beschikbare middelen en een 
doeltreffende samenwerking kunnen 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 475
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
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Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie 
van de vijf hoofdtaken (uitvoering en 
controle van het EDF, totstandbrenging 
van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.) en welke initiatieven het zal 
nemen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het defensiepakket 
2009 en andere regelgevende aspecten 
van een opkomende Europese 
defensiemarkt en uitvoercontrole;

Or. en

Amendement 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 

61. is gekant tegen de oprichting van 
een directoraat-generaal Defensie en 
ruimte binnen de Europese Commissie 
onder de verantwoordelijkheid van de 
commissaris Interne markt; wijst erop dat 
dit DG belast zou moeten worden met de 
ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
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aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

Or. fr

Amendement 477
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; is ingenomen met de 
aankondiging van de oprichting van een 
directoraat-generaal Defensie en ruimte 
binnen de Europese Commissie onder de 
verantwoordelijkheid van de commissaris 
Interne markt; wijst erop dat dit DG belast 
zou moeten worden met de ondersteuning, 
de coördinatie of de aanvulling van het 
optreden van de lidstaten op het gebied van 
Europese defensie en zo zou bijdragen tot 
de versterking van de Europese 
strategische autonomie; neemt nota van de 
definitie van de vijf hoofdtaken (uitvoering 
en controle van het EDF, totstandbrenging 
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open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; spoort de 
Commissie aan met een plan te komen 
waarin wordt uiteengezet hoe het DG 
aansluit op de overige actieve structuren op 
het gebied van defensiebeleid met andere 
verantwoordelijkheden (EDA, EDEO, 
enz.);

Or. en

Amendement 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie 
van de vijf hoofdtaken (uitvoering en 
controle van het EDF, totstandbrenging 
van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie tot 
uiting komt in structurele wijzigingen; 
wijst op de aankondiging van de oprichting 
van een directoraat-generaal Defensie en 
ruimte binnen de Europese Commissie 
onder de verantwoordelijkheid van de 
commissaris Interne markt; wijst erop dat 
dit DG belast zou moeten worden met de 
ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
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toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

Or. en

Amendement 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; is ingenomen met de 
aankondiging van de oprichting van een 
directoraat-generaal Industrie van defensie 
en ruimte binnen de Europese Commissie 
onder de verantwoordelijkheid van de 
voorgedragen commissaris voor Interne 
Markt; wijst erop dat dit DG belast zou 
moeten worden met de ondersteuning, de 
coördinatie of de aanvulling van het 
optreden van de lidstaten op het gebied van 
Europese defensie en zo zou bijdragen tot 
de versterking van de Europese 
strategische autonomie; neemt nota van de 
definitie van de vijf hoofdtaken (uitvoering 
en controle van het EDF, totstandbrenging 
van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma); dringt er 
bij de Commissie op aan de contouren van 
dit nieuwe DG gedetailleerder aan te 
geven; vraagt zich af hoe het DG aansluit 
op de overige actieve structuren op het 
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met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

gebied van defensiebeleid met andere 
verantwoordelijkheden (EDA, EDEO, 
enz.);

Or. fr

Amendement 480
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie-industrie en Ruimtevaart binnen 
de Europese Commissie onder de 
verantwoordelijkheid van de commissaris 
Interne markt; wijst erop dat dit DG belast 
zou moeten worden met de ondersteuning, 
de coördinatie of de aanvulling van het 
optreden van de lidstaten op het gebied van 
Europese defensie en zo zou bijdragen tot 
de versterking van de Europese 
strategische autonomie; neemt nota van de 
definitie van de vijf hoofdtaken (uitvoering 
en controle van het EDF, totstandbrenging 
van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

Or. de
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Amendement 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af 
hoe het DG aansluit op de overige actieve 
structuren op het gebied van defensiebeleid 
met andere verantwoordelijkheden (EDA, 
EDEO, enz.);

61. is van mening dat de vooruitgang 
op het gebied van Europese defensie de 
weg baant voor belangrijke structurele 
wijzigingen; wijst op de aankondiging van 
de oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of de 
aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle 
van het EDF, totstandbrenging van een 
open en concurrerende Europese markt 
voor defensiematerieel, uitvoering van het 
actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; wijst op de 
noodzaak van coördinatie met de overige 
actieve structuren op het gebied van 
defensiebeleid met andere 
verantwoordelijkheden (EDA, EDEO, 
enz.);

Or. en

Amendement 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. wijst op de aankondiging van de 
oprichting van een directoraat-generaal 
Defensie en ruimte binnen de Europese 
Commissie onder de verantwoordelijkheid 
van de commissaris Interne markt; wijst 
erop dat dit DG belast zou moeten worden 
met de ondersteuning, de coördinatie of 
de aanvulling van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van Europese 
defensie en zo zou bijdragen tot de 
versterking van de Europese strategische 
autonomie; neemt nota van de definitie 
van de vijf hoofdtaken (uitvoering en 
controle van het EDF, totstandbrenging 
van een open en concurrerende Europese 
markt voor defensiematerieel, uitvoering 
van het actieplan voor militaire mobiliteit, 
versterking van een sterke en innoverende 
ruimte-industrie, uitvoering van het 
toekomstige ruimteprogramma), maar 
dringt er bij de Commissie op aan de 
contouren van dit nieuwe DG 
gedetailleerder aan te geven; vraagt zich 
af hoe het DG aansluit op de overige 
actieve structuren op het gebied van 
defensiebeleid met andere 
verantwoordelijkheden (EDA, EDEO, 
enz.);

Or. en

Amendement 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. benadrukt dat het opzetten van 
nieuwe structuren, zoals een EU-
Veiligheidsraad, waarvoor bondskanselier 
Merkel en president Macron pleiten, en 
een nauwere coördinatie binnen de EU en 
internationale instanties, de 
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doeltreffendheid van het 
besluitvormingsproces voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) wellicht zouden 
kunnen vergroten; is van mening dat 
parallel met de oprichting van deze 
formaten nieuwe mechanismen moeten 
worden ontwikkeld voor het waarborgen 
van de democratische controle erop door 
het Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 ter. verbindt zich tot het waarborgen 
van strenge parlementaire controle op en 
monitoring van de op Europees 
defensiegebied op touw gezette missies, 
ontwikkelde instrumenten en ontplooide 
initiatieven; verzoekt de VV/HV, de Raad 
en de diverse betrokken Europese 
structuren regelmatig verslag uit te 
brengen aan de subcommissie over de 
uitvoering van hun mandaat;

Or. fr

Amendement 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 ter. is voorstander van de uitwerking 
van een Europese defensiestrategie, als 
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een noodzakelijke aanvulling op de 
integrale strategie van 2016 en als kader 
voor de nodige aansturing en planning 
om de doeltreffende tenuitvoerlegging van 
nieuwe instrumenten en middelen te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Europese Raad, de Raad, de commissaris 
die belast is met de interne markt, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie, de 
secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties, de secretaris-generaal van de 
NAVO, de EU-agentschappen op het 
gebied van ruimte, veiligheid en defensie, 
en de regeringen en de nationale 
parlementen van de lidstaten.

62. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de 
Europese Raad, de Raad, de commissaris 
die belast is met de interne markt, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Commissie, de 
OVSE, de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, de secretaris-generaal 
van de NAVO, de EU-agentschappen op 
het gebied van ruimte, veiligheid en 
defensie, en de regeringen en de nationale 
parlementen van de lidstaten.

Or. en


