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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken 

en de Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. merkt op dat recente politieke ontwikkelingen en de talrijke bedreigingen die gevolgen 

hebben voor de lidstaten van de EU en van de NAVO eens te meer aantonen dat er 

hoogdringend een echte Europese veiligheids- en defensie-unie tot stand moet komen en 

dat de strategische autonomie van de Europese Unie hoogdringend moet worden versterkt; 

2. is van mening dat het bundelen van financiële middelen een belangrijke factor is om de 

EU en haar lidstaten te stimuleren om te handelen in evenredigheid met de huidige 

uitdagingen op het gebied van veiligheid en defensie; wijst erop dat het feit dat de EU niet 

ten volle gebruik maakt van de mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt, 

betekent dat haar optreden wordt gehinderd door complexe en onaantrekkelijke 

kostendelingsregelingen; is ervan overtuigd dat, in het licht van de huidige 

veiligheidssituatie van de EU, het van het allergrootste belang is dat de instrumenten 

waarin het Verdrag van Lissabon voorziet eindelijk worden ingevoerd, met name op het 

gebied van samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten, onder meer wat de financiële 

en budgettaire aspecten betreft; 

3. herinnert eraan dat de kosten van het niet-bestaan van Europa op het gebied van veiligheid 

en defensie en het potentiële efficiëntievoordeel worden geraamd op een bedrag tussen 

26 miljard EUR en 130 miljard EUR per jaar, hoewel elke poging om er een prijskaartje 

op te kleven uitermate moeilijk is; benadrukt het belang van betere defensie-uitgaven via 

meer samenwerking en gemeenschappelijke planning en aanbestedingen om dubbele 

uitgaven, versnippering en een gebrekkige werking te vermijden; is van mening dat de 

Europese defensie-industrie in alle defensiebehoeften kan voorzien zonder invoer uit 

derde landen; 

4. is ervan overtuigd dat het gebruik van middelen van de Unie via de EU-begroting een 

duidelijke uiting van samenhang en solidariteit zou zijn en een betere en transparantere 

controle van de financiering mogelijk zou maken; is ervan overtuigd dat de EU-begroting 

daarom moet worden verhoogd en dat dit kan worden verwezenlijkt via aanvullende eigen 

middelen of een verhoging van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal 

inkomen (bni); 

5. dringt erop aan dat de volgende concrete stappen op korte termijn worden ondernomen: 

– een grondige herziening en uitbreiding van het Athena-mechanisme om te zorgen voor 

meer collectieve financiering van de EU-missies; 

– invoering van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en het 

startfonds als bedoeld in artikel 41, lid 3, VEU, wat zou bijdragen tot een veel snellere 

lancering van militaire operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- 

en defensiebeleid (GVDB); 
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– onderzoeken van mogelijkheden voor de optimale financiering van de begroting van 

het Europees Defensieagentschap (EDA); 

– volledige uitvoering van de voorbereidende actie betreffende GVDB-onderzoek, 

waarbij wordt erkend dat dit een nieuw beleidsinitiatief is met grote gevolgen voor de 

EU-begroting, waarvoor gezien de aard ervan steeds nieuwe middelen ter beschikking 

moeten worden gesteld; pleit voor de oprichting van een specifiek adviesforum met 

alle relevante belanghebbenden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen bij de voorbereiding van het voorgestelde defensie-onderzoeksprogramma in 

het volgende meerjarig financieel kader (MFK); 

6. is van mening dat de EU op de lange termijn de mogelijkheden moet verkennen van en 

moet streven naar een gemeenschappelijke begroting, met inbegrip van de 

commandostructuur, gezamenlijke operaties en uitrusting, alsook van een degelijk EU-

programma voor GVDB-onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke 

kenmerken van de defensiesector; ziet uit naar de presentatie door de Commissie van haar 

voorstel voor een Europees Defensiefonds; 

7. spoort de Commissie, het Europees Defensieagentschap en de lidstaten aan om actief deel 

te nemen aan de tenuitvoerlegging van het Europees defensieactieplan; verzoekt de 

Commissie in het eerste kwartaal van 2017 opheldering te verschaffen over de juridische 

structuur en de herkomst van de financiering van het Europees Defensiefonds. 
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