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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 42, lid 7, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en
artikel 222 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien in het bijzonder artikel 42, lid 7, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU), artikel 222 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en verklaring nr. 37 bij 
artikel 222 van het VWEU,

2. Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 24 en 42, lid 2, VEU, 
de artikelen 122 en 196 VWEU en 
Verklaring nr. 37 ad artikel 222 VWEU,

Schrappen

3. Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 4 en 5 van het 
Noord-Atlantisch Verdrag,

4. Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon artikel 42, lid 7, VEU (‘clausule 
inzake wederzijdse verdediging’ of 
‘bijstandsclausule) en artikel 222 VWEU
(‘solidariteitsclausule’) zijn ingevoerd om 
zulke problemen aan te pakken, doch dat 
bijna drie jaar na de inwerkingtreding van 
het Verdrag de praktische 
tenuitvoerlegging van deze artikelen nog 
nader moet worden verduidelijkt;
_____________
1 Hierna "clausule inzake wederzijdse verdediging" 
genoemd; De term komt als zodanig evenwel niet in 
het Verdrag voor. Zie met name de verplichting tot 

E. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon artikel 42, lid 7, VEU
("wederzijdsebijstandsclausule"1) en 
artikel 222 VWEU
("solidariteitsclausule") zijn ingevoerd om 
zulke problemen aan te pakken, doch dat 
bijna drie jaar na de inwerkingtreding van 
het Verdrag de praktische 
tenuitvoerlegging van deze artikelen nog 
nader moet worden verduidelijkt;
_____________
1 Hierna "wederzijdsebijstandsclausule" genoemd.

De term komt als zodanig evenwel niet in het 
Verdrag voor. Zie met name de verplichting tot 
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wederzijdse verdediging in artikel V van het 
gewijzigde Verdrag van Brussel, die volgens de 
ondertekenaars onder artikel 42, lid 7, VEU valt
(verklaring van het voorzitterschap van de 
Permanente Raad van de WEU van 31 maart 2010).

wederzijdse verdediging in artikel V van het 
gewijzigde Verdrag van Brussel, die volgens de 
ondertekenaars onder artikel 42, lid 7, VEU valt
(verklaring van het voorzitterschap van de 
Permanente Raad van de WEU van 31 maart 2010).

5. Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 21 lidstaten die 
ook lid zijn van de NAVO elkaar kunnen 
raadplegen wanneer hun territoriale 
integriteit, hun politieke 
onafhankelijkheid of hun veiligheid wordt 
bedreigd, en dat zij in elk geval de 
verbintenis zijn aangegaan om zich in 
geval van een gewapende aanval collectief 
te verdedigen;

6. Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de lidstaten, de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op aan ten volle van het 
potentieel van alle relevante 
Verdragsbepalingen, en met name de 
clausule inzake wederzijdse verdediging
en de solidariteitsclausule, gebruik te 
maken ten einde de Europese burgers op 
basis van meer kostenefficiëntie en een 
eerlijke verdeling van lasten en kosten 
doeltreffend tegen ernstige 
veiligheidsrisico's te beschermen;

1. dringt er bij de lidstaten, de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op aan ten volle van het 
potentieel van alle relevante 
Verdragsbepalingen, en met name de 
wederzijdsebijstandsclausule en de 
solidariteitsclausule, gebruik te maken ten 
einde de Europese burgers op basis van 
meer kostenefficiëntie en een eerlijke 
verdeling van lasten en kosten doeltreffend 
tegen ernstige veiligheidsrisico's te 
beschermen;

7. Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. neemt nota van het nieuwe 
strategische concept van de NAVO, dat 
inhoudt dat zij ernaar streeft om, naast 
haar rol van militaire alliantie in tijd van 
oorlog, haar vermogen uit te breiden om 
als politieke en veiligheidgemeenschap op 
te treden, die in partnerschap met de EU 
fungeert; constateert dat de NAVO-
doelstellingen veel lijken op de 
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doelstellingen van artikel 43 TEU 
(voorheen bekend als "Petersbergtaken"); 
waarschuwt daarom tegen kostbare 
overlapping van inspanningen tussen 
beide organisaties en tegen 
middelenverspilling, en dringt aan op veel 
nauwere, regelmatige samenwerking 
tussen de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Unie en de secretaris-generaal van de 
NAVO op gebieden als risicobeoordeling, 
hulpmiddelenbeheer, beleidsplanning en 
de uitvoering van zowel civiele als 
militaire GBVB-operaties;

8. Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de Raad niet te verzanden 
in uiteindelijk futiele discussies over 
territorialiteit, maar de NAVO-aanpak 
over te nemen, die rekening houdt met 
onvermijdelijke omstandigheden waarin 
optreden buiten het Noord-Atlantische 
verdragsgebied soms noodzakelijk is om 
de veiligheidsbelangen van de 
geallieerden te behartigen; 

9. Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de Unie en de lidstaten 
beschikken over een breed scala aan 
instrumenten, zoals het 
civielebeschermingsmechanisme, het 
solidariteitsfonds en de mogelijkheid om 
in geval van ernstige moeilijkheden 
overeenkomstig artikel 122 VWEU 
economische en financiële bijstand te 
verlenen, om in een geest van solidariteit 
op buitengewone gebeurtenissen te 
reageren; herinnert eveneens aan zijn 
toezegging om overeenkomstig artikel 24 
VEU een wederzijdse politieke solidariteit
op het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid tot ontwikkeling te 
brengen; onderstreept dat het niet het doel 
van de clausules inzake wederzijdse 

4. wijst erop dat de Unie en de lidstaten 
beschikken over een breed scala aan 
instrumenten om in een geest van 
solidariteit op buitengewone 
gebeurtenissen te reageren; wijst op de 
nuttige rechtsgrondslagen die artikel 122 
en artikel 196 VWEU bieden voor 
respectievelijk noodhulp van economische 
aard en maatregelen op het gebied van
civiele bescherming; 



PE496.318v01-00 6/10 PA\912571NL.doc

NL

verdediging en solidariteit is om in de 
plaats te treden van een van deze 
instrumenten, doch om deze in situaties 
van buitengewone dreiging of schade en 
met name in gevallen waarin de reactie op 
dergelijke situaties een politieke 
coördinatie op het hoogste niveau en 
militaire inzet vereist, aan te vullen;

10. Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. herinnert eveneens aan de 
toezegging om overeenkomstig artikel 24 
VEU stelselmatig een wederzijdse 
politieke solidariteit op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid tot 
ontwikkeling te brengen; neemt nota van 
de mogelijkheden die het Verdrag van 
Lissabon biedt voor nauwere 
samenwerking op het gebied van het 
GBVB, zoals de toewijzing van specifieke 
taken en missies aan clusters van staten, 
alsook het concept van permanente 
gestructureerde samenwerking in 
militaire zaken; onderstreept dat het niet 
het doel van de 
wederzijdsebijstandsclausule en de 
solidariteitsclausule is om in de plaats te 
treden van een van deze instrumenten, 
doch om deze in situaties van 
buitengewone dreiging of schade en met 
name in gevallen waarin de reactie op 
dergelijke situaties een politieke 
coördinatie op het hoogste niveau en 
militaire inzet vereist, aan te vullen;

11. Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op
aan in de context van hun lopende 
werkzaamheden betreffende een 
gezamenlijk voorstel voor een besluit van 
de Raad tot uitvoering van de 
solidariteitsclausule volgens het bepaalde 

5. dringt er bij de Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger op aan om voor eind 
2012 een gezamenlijk voorstel in te dienen
voor een besluit van de Raad houdende 
regelingen voor de toepassing van de 
solidariteitsclausule overeenkomstig 
artikel 222, lid 3, van het VWEU; verzoekt 
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in het Verdrag, naar behoren rekening te 
houden met de politieke en operationele 
dimensie van beide clausules en de 
aanbevelingen in deze resolutie op te 
volgen;

het Politiek en Veiligheidscomité en het 
Permanent Comité binnenlandse 
veiligheid omwille van de coherentie een 
gezamenlijk advies uit te brengen over de 
toepassing van de solidariteitsclausule en 
de operationele werkwijze van de 
wederzijdsebijstandsclausule, met 
inbegrip van de contacten met de NAVO;
merkt op dat de Raad ten aanzien van 
niet-militaire aspecten van wederzijdse 
hulp en bijstand bij gekwalificeerde 
meerderheid zal besluiten; wijst in dit 
verband op de noodzaak het Parlement 
volledig te informeren;

12. Kopje

Ontwerpresolutie Amendement

Clausule inzake wederzijdse verdediging Wederzijdsebijstandsclausule

13. Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert de lidstaten aan hun 
ondubbelzinnige verplichting op alle hun 
ter beschikking staande manieren hulp en 
bijstand te verlenen, wanneer een lidstaat 
het slachtoffer is van een gewapende 
aanval op zijn grondgebied; onderstreept
dat een grootschalige aanval op een 
lidstaat in de nabije toekomst weliswaar 
niet erg waarschijnlijk lijkt, doch dat de
traditionele territoriale verdediging alsook 
de verdediging tegen nieuwe dreigingen 
hoog op de agenda moeten blijven staan; 
herinnert er voorts aan dat in het Verdrag 
wordt bepaald dat de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie voor de lidstaten die 
er lid van zijn de grondslag en het 
instrument van hun collectieve defensie 
en het forum voor de tenuitvoerlegging 
ervan blijft en dat de verbintenissen en de 
samenwerking op dit gebied in 
overeenstemming moeten zijn met de in 
het kader van de NAVO aangegane 
verbintenissen;

6. herinnert de lidstaten aan hun 
ondubbelzinnige verplichting op alle hun 
ter beschikking staande manieren hulp en 
bijstand te verlenen, wanneer een lidstaat 
het slachtoffer is van een gewapende 
aanval op zijn grondgebied; herinnert er 
tevens aan dat de grote meerderheid van
de lidstaten lid van de NAVO is en dat het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de Unie derhalve 
verenigbaar en in overeenstemming moet
zijn met de in het kader van de NAVO 
aangegane verbintenissen; neemt nota van 
het specifieke karakter van het 
veiligheids- en defensiebeleid van 
lidstaten die geen lid zijn van de NAVO,, 
maar wijst er niettemin op dat de 
wederzijdsebijstandsclausule van de EU 
nooit zal worden ingeroepen zonder de 
NAVO te raadplegen en te trachten haar 
bij de kwestie te betrekken;
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14. Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst tegelijkertijd op de even zo 
belangrijke noodzaak regelingen te treffen 
voor situaties waarbij EU-lidstaten 
betrokken zijn die geen lid van de NAVO
zijn dan wel grondgebieden van EU-
lidstaten die buiten het Noord-Atlantisch 
Verdragsgebied liggen en bijgevolg niet
onder het Verdrag van Washington 
vallen, alsook voor situaties waarin 
binnen de NAVO geen overeenstemming 
over collectief optreden is bereikt;

7. wijst tegelijkertijd op de noodzaak 
regelingen te treffen voor situaties waarin
de NAVO ervoor kiest niet betrokken te 
raken;

15. Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept het belang van afschrikking 
en daarmede ook de noodzaak voor 
Europese landen om over geloofwaardige 
militaire capaciteit te beschikken; spoort de 
lidstaten ertoe aan hun inspanningen met 
het oog op de gezamenlijke ontwikkeling 
van militaire capaciteit op te voeren, met 
name via de aanvullende 'Pooling en 
Sharing’ en ‘Smart Defence’-initiatieven 
van de EU en de NAVO, die in tijden van 
krappe defensiebegrotingen uiterst 
belangrijke stappen voorwaarts zijn;

9. onderstreept het belang van afschrikking 
en daarmede ook de noodzaak voor 
Europese landen om over geloofwaardige 
militaire capaciteit te beschikken; spoort de 
lidstaten ertoe aan hun inspanningen met 
het oog op de gezamenlijke ontwikkeling 
van militaire capaciteit op te voeren, met 
name via de aanvullende 'Pooling en 
Sharing’ en ‘Smart Defence’-initiatieven 
van de EU en de NAVO, die in tijden van 
krappe defensiebegrotingen uiterst 
belangrijke stappen voorwaarts zijn; 
herhaalt in dit verband zijn standpunt dat 
de nationale ministeries van Defensie 
meer respect moeten hebben voor en 
gebruik moeten maken van het werk van 
het Europees Defensieagentschap;

16. Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt opnieuw aan op een 
systematische harmonisering van militaire 
vereisten en een geharmoniseerd 
defensieplannings- en acquisitieproces in 
de EU, met inachtneming van de ambities 
van de EU en afgestemd op het 

10. dringt opnieuw aan op een 
systematische harmonisering van militaire 
vereisten en een geharmoniseerd 
defensieplannings- en acquisitieproces in 
de EU, met inachtneming van de ambities 
van de EU en afgestemd op het 
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defensieplanningsproces van de NAVO; 
dringt er bij de lidstaten in het licht van een 
hoger niveau van veiligheidsgaranties door 
de clausule inzake wederzijdse
verdediging op aan multinationale 
samenwerking met het oog op 
capaciteitsopbouw en zo nodig 
specialisatie als grondbeginselen van hun 
defensieplanning in overweging te nemen;

defensieplanningsproces van de NAVO; 
dringt er bij de lidstaten in het licht van een 
hoger niveau van veiligheidsgaranties door 
de wederzijdsebijstandsclausule op aan 
multinationale samenwerking met het oog 
op capaciteitsopbouw en zo nodig 
specialisatie als grondbeginselen van hun 
defensieplanning in overweging te nemen;

17. Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger om praktische 
regelingen voor te stellen ter waarborging 
van een adequate respons, ingeval een 
lidstaat de clausule inzake wederzijdse 
verdediging in werking stelt, alsook om 
een analyse van de rol van de EU-
instellingen in zo'n geval; is van oordeel 
dat de verplichting tot het verlenen van 
hulp en bijstand, die een uiting van de 
politieke solidariteit tussen de lidstaten is, 
een snel besluit van de Raad voor de 
ondersteuning van de aangevallen lidstaat 
vereist;

Schrappen

18. Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat, ingeval 
gezamenlijke actie wordt ondernomen om 
een aangevallen lidstaat te verdedigen, het
mogelijk moet zijn zo nodig van de 
bestaande EU-crisisbeheersingstructuren
gebruik te maken en met name de 
mogelijkheid van activering van een 
operationeel hoofdkwartier van de EU
moet worden overwogen; onderstreept dat 
een zelfstandig permanent operationeel 
hoofdkwartier van de EU noodzakelijk is
om een adequaat niveau van paraatheid 
en responssnelheid te waarborgen en 
herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om
in het verlengde van het onlangs in bedrijf 
gestelde EU-operatiecentrum zo'n 

12. is van oordeel dat bij optreden 
krachtens artikel 42, lid 7, van het VEU 
optimaal gebruik moet worden gemaakt
van de bestaande EU-
crisisbeheersingstructuren, maar dat voor 
de langere termijn moet worden 
overwogen om in het verlengde van het 
onlangs in bedrijf gestelde EU-
operatiecentrum een permanent 
operationeel hoofdkwartier van de EU te 
vestigen;
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permanente capaciteit te creëren;

19. Paragraaf 32
[paragraaf 32 verplaatsen en invoegen na paragraaf 27]

20. Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. wijst erop dat de solidariteitsclausule 
vereist dat de Europese Raad de dreigingen 
voor de Unie regelmatig beoordeelt; is van 
oordeel dat deze beoordeling op minstens 
twee verschillende niveaus moet worden 
uitgevoerd: op een langeretermijnbasis in 
de Europese Raad, in een proces dat ook 
het strategisch denken moet bevorderen en 
in de toekomst moet leiden tot 
aanpassingen van de Europese 
veiligheidsstrategie en de interne 
veiligheidsstrategie, alsook door 
frequentere alomvattende evaluaties van 
actuele bedreigingen;

35. wijst erop dat de solidariteitsclausule 
vereist dat de Europese Raad de dreigingen 
voor de Unie regelmatig beoordeelt en dat
hij dat in coördinatie met de NAVO-
partners doet; is van oordeel dat deze 
beoordeling op minstens twee 
verschillende niveaus moet worden 
uitgevoerd: op een langeretermijnbasis in 
de Europese Raad, in een proces dat ook 
het strategisch denken moet bevorderen en 
in de toekomst moet leiden tot 
aanpassingen van de Europese 
veiligheidsstrategie en de interne 
veiligheidsstrategie, alsook door 
frequentere alomvattende evaluaties van 
actuele bedreigingen;


