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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - 
jaarverslag
(2019/2136(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,

– gezien de artikelen 21 en 36 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) over politieke 
verantwoordingsplicht1,

– gezien de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese 
Unie van 2016,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 7 juni 2017 getiteld “Een 
strategische aanpak van weerbaarheid in het externe optreden van de EU” 
(JOIN(2017)0021),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2019),

A. overwegende dat het de plicht en verantwoordelijkheid van het Parlement is om 
democratisch toezicht te houden op het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 
(GVDB) en daartoe over de benodigde middelen moet beschikken;

B. overwegende dat het externe optreden van de EU een directe weerslag heeft op het 
welzijn van de Europese burger en tot doel heeft veiligheid en stabiliteit te waarborgen 
en daarbij rekening te houden met de Europese waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten;

C. overwegende dat er momenteel, wat externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd Europa;

D. overwegende dat het fundament van multilateralisme aan het wankelen wordt gebracht 
wanneer misbruik wordt gemaakt van universele regels en waarden of deze in twijfel 

1 PB C 210 van 3.8.2010, blz. 1.
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worden getrokken;

E. overwegende dat de wereld, nu geopolitieke concurrentie een steeds grotere rol speelt in 
het buitenlands beleid, voor een mondiale machtsverschuiving staat en snelle, passende 
reactiemechanismen nodig zijn;

F. overwegende dat nieuwe politieke krachten hun eigen mondiale en regionale ambities 
nastreven, hetgeen onvoorspelbare gevolgen heeft voor de mondiale veiligheid;

G. overwegende dat de veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is voor externe druk die de 
EU belet haar soevereiniteit uit te oefenen;

Multilateralisme op losse schroeven: dringende behoefte aan een sterker en verenigd 
Europa 

1. wijst erop dat multilateralisme, democratie en mensenrechten door Europeanen moeten 
worden verdedigd in een tijdperk waarin concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde wereldorde;

2. onderstreept dat multilateralisme centraal staat in de inspanningen van de EU om 
conflicten te voorkomen en op te lossen;

3. pleit voor een sterkere, verenigde, doeltreffende en strategischere Europese Unie, met 
name nu de nieuwe Europese politieke cyclus is gestart en het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU kan veranderen;

4. wijst er nogmaals op dat de weerbaarheid en onafhankelijkheid van de EU dringend 
moeten worden versterkt door een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, veiligheid, 
mensenrechten en fundamentele vrijheden in Europa en in de rest van de wereld 
centraal staan;

5. is van mening dat de Europese Unie een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie moet benutten door te denken en te handelen als 
een geopolitieke macht en tegelijkertijd haar gemeenschappelijke waarden en belangen 
overal ter wereld te verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat de strategische autonomie 
van de EU moet worden verzekerd; schaart zich achter het besluit van de 
Commissievoorzitter om de uitvoerende tak van de EU om te vormen tot een commissie 
voor geopolitiek;

6. is van mening dat de Europese Unie in staat moet zijn sneller en doeltreffender te 
reageren op crises en meer aandacht moet schenken aan het voorkomen van conflicten 
in een vroeg stadium;

7. benadrukt dat de Europese Unie niet reactief maar proactief te werk moet gaan en de 
handen ineen moet slaan met gelijkgestemde partners om de op internationaal recht 
berustende, op regels gebaseerde wereldorde te verdedigen; herinnert eraan dat het 
GBVB is gegrondvest op partnerschap en multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale machten op dit gebied; onderstreept dat dringend 
moet worden gezocht naar nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;
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8. pleit voor een buitenlands beleid dat de EU-instellingen en alle ministeries van 
Buitenlandse Zaken zal verenigen achter een sterk, gemeenschappelijk buitenlands 
beleid op EU-niveau; beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten worden gevormd om 
de cohesie en democratische legitimiteit van de EU te verstevigen;

9. onderstreept dat de Europese Unie haar bestaande instrumenten doeltreffender moet 
inzetten en op een verenigdere en samenhangendere wijze moet handelen om haar 
besluitvormingsprocessen te verbeteren;

Versterking van het Europees Parlement als pijler van het GBVB

10. onderstreept dat de Europese Unie pas haar volledige potentieel kan waarmaken 
wanneer zij met één stem spreekt en wanneer de besluitvorming stapsgewijs van 
nationaal naar supranationaal niveau wordt getild en de door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden daarbij volledig worden benut; benadrukt dat de 
Europese Unie daartoe alle beschikbare middelen moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

11. wijst er in dit verband nogmaals op dat het Parlement in de loop der jaren een reeks 
instrumenten en netwerken voor extern optreden heeft ontwikkeld die verschillen van de 
instrumenten en netwerken van de uitvoerende macht van de Europese Unie, maar 
daarop tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, alsook voor interinstitutionele samenwerking 
bij de opstelling van strategieën voor derde landen en regio’s;

12. dringt erop aan dat informatie op doeltreffendere en uitgebreidere wijze wordt 
uitgewisseld tussen de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), 
zodat het Parlement zijn toezichthoudende rol, onder meer ten aanzien van het GBVB, 
efficiënt en tijdig kan uitvoeren;

13. pleit voor de intensivering van het parlementaire toezicht op het externe optreden van de 
EU, onder meer door de regelmatige raadpleging van de VV/HV, de EDEO en de 
Commissie voort te zetten, en pleit daarnaast voor de afronding van de 
onderhandelingen over de toegang van het Parlement tot gevoelige informatie van de 
Raad met betrekking tot het GBVB en het GVDB;

14. merkt op dat de Commissie buitenlandse zaken van het Parlement, als hoofdcommissie 
voor betrekkingen met derde landen, van alle nodige informatie moet worden voorzien 
door de uitvoerende macht van de Europese Unie indien/wanneer de brexit plaatsvindt, 
zodat zij namens het Parlement toezicht kan houden op het onderhandelingsproces 
overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en tijdig kan bijdragen aan de toekomstige overeenkomst(en) met het 
Verenigd Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van het Parlement is vereist; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in 
de toekomst samenwerken op het gebied van het GBVB en het GVDB en beaamt dat 
naar creatieve oplossingen moet worden gezocht;

15. verzoekt dat er, voordat door de Commissie en de EDEO een strategie of mededeling in 
het kader van het GBVB wordt vastgesteld, een raadplegingsmechanisme wordt 
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opgericht met de Commissie buitenlandse zaken en betrokken organen;

16. pleit voor betere coherentie, consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te pakken; is van oordeel dat de vereenvoudigde 
structuur van de in het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking voorgestelde instrumenten voor extern optreden vraagt om 
goede controles en waarborgen, een toereikend niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat er 
efficiënte, toereikende financiering nodig is in het kader van het instrument voor 
pretoetredingssteun 2021-2027 (IPA III); vestigt de aandacht op de rol die het 
instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden vastgesteld zodat onnodige financieringskloven 
kunnen worden voorkomen;

17. spoort de EU aan een hogere prioriteit te geven aan conflictpreventie en -bemiddeling; 
benadrukt dat deze aanpak de meerwaarde van de EU sterk doet toenemen op politiek, 
maatschappelijk, economisch en veiligheidsvlak; wijst erop dat maatregelen in het kader 
van conflictpreventie en -bemiddeling de aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op het gebied van bemiddeling en dialoog, met 
name in de Westelijke Balkan en de landen van het Oostelijk Partnerschap, en pleit voor 
de verdere ontwikkeling van de interinstitutionele samenwerking op het gebied van 
bemiddeling;

Versterking van het GBVB om mondiale dreigingen tegen te gaan

18. pleit voor de versterking van het vermogen van de EU om op het gebied van veiligheid 
en defensie zelfstandig op te treden; benadrukt dat efficiënte samenwerking met 
partnerorganisaties zoals de VN en de NAVO belangrijker is dan ooit;

19. is van oordeel dat stemming met gekwalificeerde meerderheid kan zorgen voor meer 
doeltreffendheid met betrekking tot het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, 
evenals voor een sneller besluitvormingsproces; verzoekt de Raad regelmatig gebruik te 
maken van deze stemwijze in de gevallen waarin artikel 31, lid 2, VEU voorziet en 
vraagt de Europese Raad daartoe de in artikel 31, lid 3, VEU opgenomen “passerelle”-
clausule toe te passen; spoort de Raad aan te overwegen om besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid uit te breiden naar andere facetten van het GBVB;

20. dringt nogmaals aan op de bestudering van de mogelijkheden voor de oprichting van 
een Europese Veiligheidsraad, die het besluitvormingsproces ten goede zou komen en 
zou zorgen voor doeltreffendere intergouvernementele samenwerking op dit vlak;

21. is ingenomen met het besluit van de Commissievoorzitter om binnen vijf jaar een echte 
Europese defensie-unie tot stand te brengen;

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, VEU, waarin de bepalingen voor nauwere 
samenwerking zijn vastgelegd, voorziet in aanvullende mogelijkheden voor de lidstaten 
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om vooruitgang te boeken met betrekking tot het GBVB en om deze reden moet worden 
gebruikt;

23. herinnert eraan dat klimaatverandering gevolgen heeft voor alle aspecten van het 
menselijk leven en onder meer de kans op conflicten en geweld vergroot; beklemtoont 
dat klimaatzekerheidskwesties een plaats moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en crisispreventie omvatten; benadrukt dat er een 
alomvattende aanpak moet worden ontwikkeld ten aanzien van klimaatverandering en -
zekerheid;

24. pleit voor betere ondersteuning van de maritieme veiligheidsstrategie van de EU met het 
oog op de toenemende problemen in verband met de vrijheid van scheepvaart; dringt 
erop aan dat vrijheid van scheepvaart te allen tijde in acht moet worden genomen;

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie en de lidstaten hun inspanningen voort te zetten en 
te intensiveren om hybride dreigingen tegen te kunnen gaan door de cyberdefensie en de 
weerbaarheid van de EU tegen hybride dreigingen te versterken; pleit er in dit verband 
voor alomvattende gezamenlijke capaciteiten en methoden te ontwikkelen om de 
risico’s voor en de kwetsbaarheid van de EU te kunnen analyseren;

26. pleit voor de bevordering van de strategische communicatiemogelijkheden van de 
Europese Unie; verzoekt in dit verband om meer steun voor de afdeling Strategische 
Communicatie van de EDEO;

27. benadrukt dat gebruik moet worden gemaakt van het concurrentievoordeel van de EU, 
zodat de EU snel een strategische positie kan innemen in de internationale race op het 
gebied van opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, en niet 
afhankelijk hoeft te zijn van digitale giganten;

28. onderschrijft de belangrijke rol van civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

°

° °

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsook 
aan de lidstaten.


