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Amendement 1
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien titel V van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en 
met name de artikelen 21, 24, 41, 42, 43, 
44 en 46,

– gezien titel V van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) en 
met name de artikelen 21, 24, 41, 42, 43, 
44, 45 en 46,

Or. en

Amendement 2
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het jaarverslag 2014 en het 
financieel verslag 2013 van het Europees 
Defensieagentschap,

Or. en

Amendement 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 

A. overwegende dat de Europese Unie de 
steeds onstabielere veiligheidsomgeving, 
zoals bijvoorbeeld de gespannen en 
diplomatisch eenzijdige verhouding met 
Rusland, zelf heeft veroorzaakt;
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beleidsinstrument te kunnen zijn;

Or. de

Amendement 4
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn;

A. overwegende dat in de steeds 
uitdagendere veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn en de 
veiligheid van de EU-burgers en de 
bevordering van de Europese belangen en 
waarden echt te kunnen garanderen;

Or. en

Amendement 5
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn;

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving, die 
gekenmerkt wordt door nieuwe risico's en 
bedreigingen waaraan geen enkele 
lidstaat alleen het hoofd kan bieden, het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn;

Or. en
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Amendement 6
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn;

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere buitenlandse
veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn; 
overwegende dat de Unie de veiligheid 
aan haar buitengrenzen moet verhogen;

Or. bg

Amendement 7
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn;

A. overwegende dat in de steeds 
onstabielere veiligheidsomgeving in 
binnen- en buitenland het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) moet worden 
versterkt om een doeltreffender 
beleidsinstrument te kunnen zijn;

Or. fr

Amendement 8
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de verlaging van 
de nationale defensiebegrotingen het 
onderhoud van de militaire installaties 
van de lidstaten bemoeilijkt en de 
versterking van het defensief vermogen 
van de Unie verhindert;

Or. fr

Amendement 9
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat wegens besparingen 
op defensie-uitgaven en bestaande 
overlappingen de financiering van GVDB-
missies en -operaties opnieuw bekeken 
moet worden en begrotingstoewijzingen op
een betere en meer kostenefficiënte wijze 
benut moeten worden;

B. overwegende dat wegens besparingen 
op defensie-uitgaven en bestaande 
overlappingen de financiering van GVDB-
missies en -operaties opnieuw bekeken 
moet worden en begrotingstoewijzingen op 
een betere en meer kostenefficiënte wijze 
benut moeten worden, waarbij 
tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 
gedegen democratisch toezicht door de 
Europese instellingen op alle missie-
operaties, ongeacht of het om civiele of 
militaire operaties gaat;

Or. en

Amendement 10
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Europese Raad van C. overwegende dat de Europese Raad van 
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december 2013 heeft besloten de financiële 
aspecten van EU-missies en operaties te 
onderzoeken, met inbegrip van een 
herziening van het Athenamechanisme, om 
ervoor te zorgen dat de Unie via de 
procedures en regels flexibeler en 
efficiënter kan zijn bij het inzetten van 
civiele missies en militaire operaties;

december 2013 heeft besloten de financiële 
aspecten van EU-missies en operaties te 
onderzoeken, met inbegrip van een 
herziening van het Athenamechanisme, om 
ervoor te zorgen dat de Unie via de 
procedures en regels sneller, flexibeler en 
efficiënter kan zijn bij het inzetten van 
civiele missies en militaire operaties;

Or. en

Amendement 11
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de hoge 
vertegenwoordiger van de EU volgens de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
ook vicevoorzitter van de Commissie, 
hoofd van het Europese 
Defensieagentschap en voorzitter van de 
Raad Buitenlandse Zaken van de 
Europese Unie is; overwegende dat het 
Europees Defensieagentschap volgens 
artikel 45 van het VWEU "zijn taken voor 
zover nodig in overleg met de Commissie 
vervult";

Or. en

Amendement 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
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zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en 
vredesafdwinging zouden moeten zijn;

zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen;

Or. de

Amendement 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en 
vredesafdwinging zouden moeten zijn;

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen;

Or. it

Amendement 14
Jean-Luc Schaffhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GEDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; vindt het gerechtvaardigd dat de 
GVDB-interventies zeer bescheiden van 
aard zijn, omdat defensie een prerogatief 
van de lidstaten is en de EU alleen een 
coördinerende rol mag spelen – de 
Europese Unie mag niet vergeten dat 
defensie een bevoegdheid van de lidstaten 
is, dat de EU-interventies het optreden 
van de lidstaten niet horen te vervangen, 
noch symbolisch of op de media gericht 
horen te zijn en dat de EU niet de plaats 
mag innemen van internationale 
organisaties die met vredeshandhaving 
zijn belast, zoals de VN;

Or. fr

Amendement 15
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten grote
financiers van vredes- en 
crisisbeheersoperaties overal ter wereld
zijn en dat civiele en militaire GVDB-
missies en -operaties een bijzonder klein 
deel van alle fondsen vormen; betreurt het 
dat de GVDB-interventies zeer bescheiden 
van aard zijn, vooral de militaire 
interventies, die voornamelijk bestaan uit 
weinig zichtbare militaire 
opleidingsmissies, terwijl ze eigenlijk 
aanzienlijke Europese bijdragen tot 
vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn; is ervan overtuigd dat 
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de Europese Unie het zich niet kan 
veroorloven om zich uitsluitend te richten 
op de instrumenten die worden ingezet na 
afloop van crises of ter begeleiding van de 
beëindiging van crises en dat zij moet 
kunnen optreden op alle gebieden van 
crisisbeheer;

Or. en

Amendement 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; erkent het belang van de GVDB-
interventies voor het bewerkstelligen van 
vrede, en moedigt de lidstaten aan om een 
meer uitgesproken standpunt in te nemen 
over conflictpreventie en het handhaven 
van een duurzame vrede in 
conflictgebieden; betreurt de bescheiden 
samenstelling van de GVDB-interventies, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit kleinschalige 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

Or. en

Amendement 17
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; neemt er nota van dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

Or. de

Amendement 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; betreurt het dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

1. stelt vast dat de EU en de lidstaten veruit 
de grootste financiers van vredesoperaties 
zijn, terwijl GVDB-missies en -operaties 
slechts een klein deel van alle fondsen 
vormen; wijst erop dat de GVDB-
interventies zeer bescheiden van aard zijn, 
vooral de militaire interventies, die 
voornamelijk bestaan uit weinig zichtbare 
militaire opleidingsmissies, terwijl ze 
eigenlijk aanzienlijke Europese bijdragen 
tot vredeshandhaving en vredesafdwinging 
zouden moeten zijn;

Or. en

Amendement 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon 
volledig te benutten voor een sneller en 
flexibeler gebruik van de GVDB-missies 
en -operaties;

Schrappen

Or. de

Amendement 20
Jean-Luc Schaffhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon
volledig te benutten voor een sneller en 
flexibeler gebruik van de GVDB-missies 
en -operaties;

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van de verdragen volledig te 
benutten in het kader van de versterkte 
samenwerking;

Or. fr

Amendement 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon 
volledig te benutten voor een sneller en 
flexibeler gebruik van de GVDB-missies 
en -operaties;

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten de 
mogelijkheden die het Verdrag van 
Lissabon biedt te overwegen voor een 
sneller en flexibeler gebruik van de 
GVDB-missies en -operaties;

Or. en
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Amendement 22
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon 
volledig te benutten voor een sneller en 
flexibeler gebruik van de GVDB-missies 
en -operaties;

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon 
volledig te benutten voor een sneller en 
flexibeler gebruik van de GVDB-missies 
en -operaties, bijvoorbeeld door een 
permanente gestructureerde 
samenwerking op te zetten in de zin van 
artikel 46 van het VEU, om zo EU-
samenwerking op het gebied van defensie 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 23
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon 
volledig te benutten voor een sneller en 
flexibeler gebruik van de GVDB-missies 
en -operaties;

2. vraagt de VV/HV en de lidstaten het 
potentieel van het Verdrag van Lissabon, 
en met name van artikel 44, volledig te 
benutten voor een sneller en flexibeler 
gebruik van de GVDB-missies en -
operaties;

Or. en

Amendement 24
Jean-Luc Schaffhauser
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 
worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

3. stelt vast dat de lidstaten, ondanks een 
gezamenlijke defensiebegroting van 
ongeveer 190 miljard EUR, nog steeds niet 
kunnen voldoen aan de hoofddoelen van 
Helsinki van 1999; herinnert eraan dat 
defensie een prerogatief van de lidstaten 
is en spoort de lidstaten aan om van 
defensie niet het variabele onderdeel van 
hun begroting te maken, aangezien in de 
rest van de wereld de middelen voor 
defensie op indrukwekkende wijze 
toenemen; herinnert eraan dat het 
uitwerken van een militaire doctrine en 
het bepalen van strategische partners op 
het gebied van defensie eveneens 
bevoegdheden van de lidstaten zijn en dat
de EU hierin uitsluitend mag optreden als 
zij daarom wordt verzocht; stelt vast dat de 
rol van de EU op het vlak van defensie niet 
kan worden versterkt omdat er geen 
duidelijke militaire doctrine bestaat 
waarbinnen de taken van artikel 43 VEU 
(de uitgebreide "Petersbergtaken") worden 
geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau, op 
voorwaarde dat dit gebeurt in het kader 
van een Europese defensie die niet 
afhankelijk is van de NAVO;

Or. fr

Amendement 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire 
doctrine bestaat waarbinnen de taken van 
artikel 43 VEU (de uitgebreide 
"Petersbergtaken") worden 
geoperationaliseerd; is een sterk
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

3. stelt vast dat de lidstaten, ondanks een 
gezamenlijke defensiebegroting van 
ongeveer 190 miljard EUR, niet voldoen 
aan de hoofddoelen van Helsinki van 1999;
neemt nota van de civiele hoofddoelen die 
de EU heeft gesteld; is voorstander van 
nauwere defensiecoördinatie en -
samenwerking tussen de lidstaten en op 
EU-niveau;

Or. de

Amendement 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire 
doctrine bestaat waarbinnen de taken van 
artikel 43 VEU (de uitgebreide 
"Petersbergtaken") worden 

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; is een sterk voorstander van 
nauwere defensiecoördinatie en -
samenwerking tussen de lidstaten en op 
EU-niveau en in het bijzonder van het 
bundelen en delen van middelen, 
capaciteiten en vermogens;
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geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

Or. it

Amendement 27
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire 
doctrine bestaat waarbinnen de taken van 
artikel 43 VEU (de uitgebreide 
"Petersbergtaken") worden 
geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; is een sterk voorstander van 
nauwere defensiecoördinatie en -
samenwerking tussen de lidstaten en op 
EU-niveau en in het bijzonder van het 
bundelen en delen van middelen, 
capaciteiten en vermogens;

Or. de

Amendement 28
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 
worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken, zodat zij 
een echte speler op het gebied van 
defensie kan worden, en betreurt het dat er 
geen duidelijke militaire doctrine bestaat 
waarbinnen de taken van artikel 43 VEU 
(de uitgebreide "Petersbergtaken") worden 
geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere veiligheids- en 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

Or. en

Amendement 29
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 
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worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere coördinatie 
tussen het binnenlands en het buitenlands 
beleid van de Unie en betere 
defensiesamenwerking tussen de lidstaten 
en op EU-niveau en in het bijzonder van 
het bundelen en delen van middelen, 
capaciteiten en vermogens;

Or. hr

Amendement 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 
worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken in de 
context van de NAVO en betreurt het dat 
er geen duidelijke militaire doctrine bestaat 
waarbinnen de taken van artikel 43 VEU 
(de uitgebreide "Petersbergtaken") worden 
geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking in 
de context van de NAVO tussen de 
lidstaten en op EU-niveau en in het 
bijzonder van het bundelen en delen van 
middelen, capaciteiten en vermogens;

Or. en

Amendement 31
Angel Dzhambazki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 
worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens;

3. stelt bezorgd vast dat de lidstaten, 
ondanks een gezamenlijke 
defensiebegroting van ongeveer 
190 miljard EUR, nog steeds niet kunnen 
voldoen aan de hoofddoelen van Helsinki 
van 1999; herinnert aan de ambitieuze 
civiele hoofddoelen die de EU heeft 
gesteld; vraagt de rol van de EU op het 
vlak van defensie te versterken en betreurt 
het dat er geen duidelijke militaire doctrine 
bestaat waarbinnen de taken van artikel 43 
VEU (de uitgebreide "Petersbergtaken") 
worden geoperationaliseerd; is een sterk 
voorstander van nauwere 
defensiecoördinatie en -samenwerking 
tussen de lidstaten en op EU-niveau en in 
het bijzonder van het bundelen en delen 
van middelen, capaciteiten en vermogens; 
verzoekt de Commissie dringend een 
analyse uit te voeren met betrekking tot de 
uitdagingen en behoeften op het gebied 
van veiligheid en defensie;

Or. bg

Amendement 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het niveau van de 
financiering voor civiele GVDB-missies in 
het kader van het GBVB-hoofdstuk van de 
EU-begroting de voorbije jaren is gedaald 
en naar verwachting als onderdeel van 
het meerjarig financieel kader 2014-2020 
stabiel zal blijven; betreurt het dat de 

4. merkt op dat het niveau van de 
financiering voor civiele GVDB-missies in 
het kader van het GBVB-hoofdstuk van de 
EU-begroting de voorbije jaren is gedaald;
stelt vast dat de civiele missies te lijden 
hebben onder het veralgemeende tekort aan 
betalingskredieten, waardoor de 
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civiele missies te lijden hebben onder het 
veralgemeende tekort aan 
betalingskredieten, waardoor de 
Commissie als verzachtende maatregel de 
betaling van 22 miljoen EUR moet 
uitstellen tot 2015; is echter verheugd dat 
er voor ongeveer 16 miljoen EUR aan 
mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd, 
waardoor in de toekomst bijkomende 
missies kunnen worden gefinancierd, 
indien nodig;

Commissie als verzachtende maatregel de 
betaling van 22 miljoen EUR moet 
uitstellen tot 2015; is echter verheugd dat 
er voor ongeveer 16 miljoen EUR aan 
mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd;

Or. de

Amendement 33
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het niveau van de
financiering voor civiele GVDB-missies in 
het kader van het GBVB-hoofdstuk van de 
EU-begroting de voorbije jaren is gedaald 
en naar verwachting als onderdeel van het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
stabiel zal blijven; betreurt het dat de 
civiele missies te lijden hebben onder het 
veralgemeende tekort aan 
betalingskredieten, waardoor de 
Commissie als verzachtende maatregel de 
betaling van 22 miljoen EUR moet 
uitstellen tot 2015; is echter verheugd dat 
er voor ongeveer 16 miljoen EUR aan 
mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd, 
waardoor in de toekomst bijkomende 
missies kunnen worden gefinancierd, 
indien nodig;

4. betreurt het dat het niveau van de 
financiering voor civiele GVDB-missies in 
het kader van het GBVB-hoofdstuk van de 
EU-begroting de voorbije jaren is gedaald 
en naar verwachting als onderdeel van het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
stabiel zal blijven; uit zijn afkeuring over 
het feit dat de civiele missies te lijden 
hebben onder het veralgemeende tekort aan 
betalingskredieten, waardoor de 
Commissie als verzachtende maatregel de 
betaling van 22 miljoen EUR moet 
uitstellen tot 2015; is echter verheugd dat 
er voor ongeveer 16 miljoen EUR aan 
mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd, 
waardoor in de toekomst bijkomende 
missies kunnen worden gefinancierd, 
indien nodig;

Or. el
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Amendement 34
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het niveau van de 
financiering voor civiele GVDB-missies in 
het kader van het GBVB-hoofdstuk van de 
EU-begroting de voorbije jaren is gedaald 
en naar verwachting als onderdeel van het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
stabiel zal blijven; betreurt het dat de 
civiele missies te lijden hebben onder het 
veralgemeende tekort aan 
betalingskredieten, waardoor de 
Commissie als verzachtende maatregel de 
betaling van 22 miljoen EUR moet 
uitstellen tot 2015; is echter verheugd dat
er voor ongeveer 16 miljoen EUR aan 
mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd, 
waardoor in de toekomst bijkomende 
missies kunnen worden gefinancierd, 
indien nodig;

4. merkt op dat het niveau van de 
financiering voor civiele GVDB-missies in 
het kader van het GBVB-hoofdstuk van de 
EU-begroting de voorbije jaren is gedaald 
en naar verwachting als onderdeel van het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
stabiel zal blijven; betreurt het dat de 
civiele missies te lijden hebben onder het 
veralgemeende tekort aan 
betalingskredieten, waardoor de 
Commissie als verzachtende maatregel de 
betaling van 22 miljoen EUR moet 
uitstellen tot 2015; is echter verheugd dat 
er voor ongeveer 16 miljoen EUR aan 
mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd, 
waardoor in de toekomst bijkomende 
missies kunnen worden gefinancierd, 
indien nodig; onderstreept dat uitgebreide 
bevoegdheden en meer optredens van de 
EU niet begrotingsneutraal kunnen 
worden weergegeven en het MFK strikte 
grenzen vaststelt;

Or. de

Amendement 35
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijzondere aandacht te besteden 
aan acties voor het voorkomen van 
conflictsituaties en voor het beheer na een 
conflict waarbij de nadruk wordt gelegd 
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op vredeshandhaving;

Or. ro

Amendement 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft 
ingevoerd om de financiële procedures 
korter te maken; betreurt het dat de 
aankoop van essentiële apparatuur en 
diensten voor GVDB-missies aanzienlijk 
is vertraagd, deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie 
aan Kosovo op het gebied van de 
rechtsstaat;

Schrappen

Or. de

Amendement 37
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
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die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
onderstreept het belang van de GVDB-
missies die gericht zijn op gezamenlijke 
ontwapeningsacties en tot doel hebben 
advies en ondersteuning te bieden bij 
militaire vraagstukken, alsmede 
stabiliseringsoperaties op te zetten na 
afloop van conflicten; herinnert eraan dat 
de Europese Rekenkamer hierop reeds 
kritiek heeft geuit in haar speciaal verslag 
van 2012 over de bijstand van de Europese 
Unie aan Kosovo op het gebied van de 
rechtsstaat;

Or. el

Amendement 38
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures ten aanzien 
van GVDB-missies korter te maken; 
betreurt het dat de aankoop van essentiële 
apparatuur en diensten voor GVDB-
missies in het GBVB-kader aanzienlijk is 
vertraagd, deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
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voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 39
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad en 
wegens een bijzonder bureaucratisch 
systeem aankoopsysteem, maar ook 
wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 40
Ingeborg Gräßle
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens het gebrek aan een 
geconsolideerde benadering tot de 
toepassing van de financiële regels op 
GVDB-missies, en dat dit negatieve 
gevolgen heeft voor het functioneren van 
de missie; herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 41
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
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ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie en 
mogelijk ook voor de veiligheid van 
missies; herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 42
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie; 
herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

5. uit zijn tevredenheid over de concrete 
maatregelen en pragmatische oplossingen 
die de Commissie recent in het bestaande 
kader van financiële regels heeft ingevoerd 
om de financiële procedures korter te 
maken; betreurt het dat de aankoop van 
essentiële apparatuur en diensten voor 
GVDB-missies aanzienlijk is vertraagd, 
deels wegens het vaak trage 
besluitvormingsproces van de Raad, maar 
ook wegens de weinig flexibele financiële 
regels, en dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het functioneren van de missie en het 
personeel; herinnert eraan dat de Europese 
Rekenkamer hierop reeds kritiek heeft 
geuit in haar speciaal verslag van 2012 
over de bijstand van de Europese Unie aan 
Kosovo op het gebied van de rechtsstaat;

Or. de

Amendement 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken en de 
nodige wijzigingen van de financiële 
regels voor civiele GVDB-missies voor te 
stellen teneinde de snelle en flexibele 
uitvoering van missies te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd goed 
financieel beheer van de EU-middelen en 
een gepaste bescherming van de 
financiële belangen van de EU te 
garanderen; is van mening dat de civiele 
operationele commandant de 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting moet krijgen, net zoals de 
hoofden van de EU-delegaties die hebben 
gekregen;

Schrappen

Or. de

Amendement 44
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken en de 
nodige wijzigingen van de financiële 
regels voor civiele GVDB-missies voor te
stellen teneinde de snelle en flexibele 
uitvoering van missies te vergemakkelijken 
en tegelijkertijd goed financieel beheer van 
de EU-middelen en een gepaste 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU te garanderen; is van mening 
dat de civiele operationele commandant de 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting moet krijgen, net zoals de 
hoofden van de EU-delegaties die hebben 

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken door een 
specifiek sjabloon uit te werken voor de 
financiële regels voor civiele GVDB-
missies en bestaande richtsnoeren aan te
passen aan de behoeften van dergelijke 
missies, teneinde de snelle en flexibele 
uitvoering van missies te vergemakkelijken 
en tegelijkertijd goed financieel beheer van 
de EU-middelen en een gepaste 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU te garanderen; is van mening 
dat de Commissie moet blijven instaan 
voor de uitvoering van de begroting, in 
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gekregen; nauwe coördinatie met de civiele 
operationele commandant;

Or. en

Amendement 45
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken en de 
nodige wijzigingen van de financiële regels 
voor civiele GVDB-missies voor te stellen 
teneinde de snelle en flexibele uitvoering 
van missies te vergemakkelijken en 
tegelijkertijd goed financieel beheer van de 
EU-middelen en een gepaste bescherming 
van de financiële belangen van de EU te 
garanderen; is van mening dat de civiele 
operationele commandant de 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting moet krijgen, net zoals de 
hoofden van de EU-delegaties die hebben 
gekregen;

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken en de 
nodige wijzigingen van de financiële regels 
voor civiele GVDB-missies voor te stellen 
teneinde de snelle en flexibele uitvoering 
van missies te vergemakkelijken en 
tegelijkertijd goed financieel beheer van de 
EU-middelen en een gepaste bescherming 
van de financiële belangen van de EU te 
garanderen;

Or. en

Amendement 46
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken en de 
nodige wijzigingen van de financiële regels 
voor civiele GVDB-missies voor te stellen 
teneinde de snelle en flexibele uitvoering 

6. dringt er bij de Commissie op aan deze 
tekortkomingen weg te werken en de 
nodige wijzigingen van de financiële regels 
voor civiele GVDB-missies voor te stellen 
teneinde de snelle, flexibele en efficiëntere
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van missies te vergemakkelijken en 
tegelijkertijd goed financieel beheer van de 
EU-middelen en een gepaste bescherming 
van de financiële belangen van de EU te 
garanderen; is van mening dat de civiele 
operationele commandant de 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting moet krijgen, net zoals de 
hoofden van de EU-delegaties die hebben 
gekregen;

uitvoering van missies te vergemakkelijken 
en tegelijkertijd goed financieel beheer van 
de EU-middelen en een gepaste 
bescherming van de financiële belangen 
van de EU te garanderen; is van mening 
dat de civiele operationele commandant de 
bevoegdheden tot uitvoering van de 
begroting moet krijgen, net zoals de 
hoofden van de EU-delegaties die hebben 
gekregen;

Or. en

Amendement 47
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spoort de Commissie ertoe aan 
rekening te houden met de recente 
terroristische aanslagen door jihadisten 
en de openbare gebouwen van Europa 
beter te beveiligen, omdat deze het 
gemakkelijkste doelwit zijn voor 
jihadisten, die Europa hebben 
gewaarschuwd voor een nieuwe 
terroristische aanslag.

Or. el

Amendement 48
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om jaarlijks een raming op te 
stellen van het totale bedrag van de 
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uitgaven in het kader van het veiligheids-
en defensiebeleid, die met name een 
transparant overzicht van de toegekende 
overheidsopdrachten omvat, teneinde de 
begroting voor dit beleid in de toekomst 
efficiënter te kunnen beheren;

Or. ro

Amendement 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. raadt ten zeerste aan een 
gemeenschappelijk dienstencentrum en een 
geïntegreerd systeem voor 
hulpmiddelenbeheer op te richten om de 
inzetsnelheid en kostenefficiëntie van 
civiele missies te verbeteren; betreurt het 
dat dit initiatief in een impasse is geraakt; 
stelt vast dat momenteel wordt nagedacht 
over een missie-ondersteuningsplatform, 
maar vraagt de Commissie en de EDEO 
stappen te ondernemen voor de oprichting 
van een echt gemeenschappelijk 
dienstencentrum;

7. stelt vast dat de oprichting van een 
gemeenschappelijk dienstencentrum en een 
geïntegreerd systeem voor 
hulpmiddelenbeheer in een impasse is 
geraakt; stelt vast dat momenteel wordt 
nagedacht over een missie-
ondersteuningsplatform;

Or. de

Amendement 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. raadt ten zeerste aan een 
gemeenschappelijk dienstencentrum en een 
geïntegreerd systeem voor 

7. erkent de discussie over de oprichting 
van een gemeenschappelijk 
dienstencentrum en een geïntegreerd 
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hulpmiddelenbeheer op te richten om de 
inzetsnelheid en kostenefficiëntie van 
civiele missies te verbeteren; betreurt het
dat dit initiatief in een impasse is geraakt;
stelt vast dat momenteel wordt nagedacht 
over een missie-ondersteuningsplatform, 
maar vraagt de Commissie en de EDEO 
stappen te ondernemen voor de oprichting 
van een echt gemeenschappelijk 
dienstencentrum;

systeem voor hulpmiddelenbeheer om de 
inzetsnelheid en kostenefficiëntie van 
civiele missies te verbeteren; erkent dat dit 
initiatief in een impasse is geraakt en dat 
de oprichting van het gemeenschappelijk 
dienstencentrum volgens de Commissie op 
dit moment niet realistisch is; stelt vast dat 
momenteel wordt nagedacht over een 
missie-ondersteuningsplatform;

Or. en

Amendement 51
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. raadt ten zeerste aan een 
gemeenschappelijk dienstencentrum en 
een geïntegreerd systeem voor 
hulpmiddelenbeheer op te richten om de 
inzetsnelheid en kostenefficiëntie van 
civiele missies te verbeteren; betreurt het 
dat dit initiatief in een impasse is geraakt;
stelt vast dat momenteel wordt nagedacht 
over een missie-ondersteuningsplatform, 
maar vraagt de Commissie en de EDEO 
stappen te ondernemen voor de oprichting 
van een echt gemeenschappelijk 
dienstencentrum;

7. raadt ten zeerste aan de missie-
ondersteuningsfuncties te centraliseren en
een geïntegreerd systeem voor 
hulpmiddelenbeheer op te richten om de 
inzetsnelheid en kostenefficiëntie van 
civiele missies te verbeteren; merkt op dat 
de discussies over dit onderwerp in de 
Raad nog steeds lopen; stelt vast dat 
momenteel wordt nagedacht over een 
missie-ondersteuningsplatform; vraagt de 
Commissie en de EDEO stappen te 
ondernemen om snel vooruitgang te 
boeken in dit dossier;

Or. en

Amendement 52
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. raadt ten zeerste aan een 
gemeenschappelijk dienstencentrum en een 
geïntegreerd systeem voor 
hulpmiddelenbeheer op te richten om de 
inzetsnelheid en kostenefficiëntie van 
civiele missies te verbeteren; betreurt het 
dat dit initiatief in een impasse is geraakt; 
stelt vast dat momenteel wordt nagedacht 
over een missie-ondersteuningsplatform, 
maar vraagt de Commissie en de EDEO 
stappen te ondernemen voor de oprichting 
van een echt gemeenschappelijk 
dienstencentrum;

7. raadt ten zeerste aan de missie-
ondersteuningsfuncties te centraliseren 
door een gemeenschappelijk 
dienstencentrum en een geïntegreerd 
systeem voor hulpmiddelenbeheer op te 
richten om de inzetsnelheid en 
kostenefficiëntie van civiele missies te 
verbeteren; betreurt het dat dit initiatief in 
een impasse is geraakt; stelt vast dat de 
discussies hierover in de Raad nog lopen 
en vraagt de Commissie en de EDEO 
samen stappen te ondernemen voor de 
oprichting van een echt gedeeld systeem 
voor missie-ondersteuning;

Or. en

Amendement 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de chronische 
beperkingen van de administratieve 
begroting van de dienst civiel plannings-
en uitvoeringsvermogen van de EDEO 
moeten worden verzacht, omdat de 
jaarlijkse begrotingstoewijzing te klein 
blijft om alle plannings-, uitvoerings- en 
ondersteuningstaken uit te voeren, vooral 
wanneer verschillende missies bijna 
tegelijkertijd worden uitgestuurd;

Schrappen

Or. de

Amendement 54
Doru-Claudian Frunzulică
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de chronische 
beperkingen van de administratieve 
begroting van de dienst civiel plannings-
en uitvoeringsvermogen van de EDEO 
moeten worden verzacht, omdat de 
jaarlijkse begrotingstoewijzing te klein 
blijft om alle plannings-, uitvoerings- en 
ondersteuningstaken uit te voeren, vooral 
wanneer verschillende missies bijna 
tegelijkertijd worden uitgestuurd;

8. is van mening dat de chronische 
beperkingen van de administratieve 
begroting van de dienst civiel plannings-
en uitvoeringsvermogen van de EDEO snel 
moeten worden verzacht, omdat de 
jaarlijkse begrotingstoewijzing te klein 
blijft om alle plannings-, uitvoerings- en 
ondersteuningstaken uit te voeren, vooral 
wanneer verschillende missies bijna 
tegelijkertijd worden uitgestuurd;

Or. en

Amendement 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de permanente 
GVDB-opslag, die momenteel alleen in 
geval van nieuwe civiele GVDB-missies 
wordt gebruikt, spoedig moet worden 
opgewaardeerd door het actieterrein 
ervan uit te breiden naar reeds bestaande 
missies en de beschikbaarheid van 
opgeslagen materiaal te verbeteren; is 
tevens van mening dat deze opslag door 
het toekomstige gemeenschappelijk 
dienstencentrum moet worden beheerd;

Schrappen

Or. de

Amendement 56
Doru-Claudian Frunzulică
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de permanente 
GVDB-opslag, die momenteel alleen in 
geval van nieuwe civiele GVDB-missies 
wordt gebruikt, spoedig moet worden 
opgewaardeerd door het actieterrein ervan 
uit te breiden naar reeds bestaande missies 
en de beschikbaarheid van opgeslagen 
materiaal te verbeteren; is tevens van 
mening dat deze opslag door het 
toekomstige gemeenschappelijk 
dienstencentrum moet worden beheerd;

9. is van mening dat de permanente 
GVDB-opslag, die momenteel alleen in 
geval van nieuwe civiele GVDB-missies 
wordt gebruikt, spoedig moet worden 
opgewaardeerd door het actieterrein ervan 
uit te breiden naar reeds bestaande missies 
en de beschikbaarheid van opgeslagen 
materiaal te verbeteren; is tevens van 
mening dat de diversiteit van het 
benodigde materiaal moet worden 
vergroot en deze opslag door het 
toekomstige gemeenschappelijk 
dienstencentrum moet worden beheerd;

Or. en

Amendement 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de permanente 
GVDB-opslag, die momenteel alleen in 
geval van nieuwe civiele GVDB-missies 
wordt gebruikt, spoedig moet worden 
opgewaardeerd door het actieterrein ervan 
uit te breiden naar reeds bestaande missies 
en de beschikbaarheid van opgeslagen 
materiaal te verbeteren; is tevens van 
mening dat deze opslag door het 
toekomstige gemeenschappelijk 
dienstencentrum moet worden beheerd;

9. is van mening dat de permanente 
GVDB-opslag, die momenteel alleen in 
geval van nieuwe civiele GVDB-missies 
wordt gebruikt, spoedig moet worden 
opgewaardeerd door het actieterrein ervan 
uit te breiden naar reeds bestaande missies 
en de beschikbaarheid van opgeslagen 
materiaal te verbeteren; stelt voor dat de 
GVDB-opslag door het toekomstige 
gemeenschappelijk dienstencentrum wordt
beheerd;

Or. en
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Amendement 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de missies gepast 
personeel moeten krijgen in 
overeenstemming met de verschillende 
beloften van de lidstaten op dit vlak (bv. 
het civiel hoofddoel voor 2010, het 
meerjarig programma voor de 
ontwikkeling van civiele vermogens); 
betreurt het echter dat het moeilijk is voor 
GVDB-missies voldoende gekwalificeerd 
personeel aan te werven en te houden; 
moedigt het uitgebreid gebruik van snel 
inzetbare civiele-crisisreactieteams 
(CRT's) aan, waardoor de 
snellereactiecapaciteit van de EU zou 
toenemen, de snelle opbouw van missies 
zou vergemakkelijken en zou worden 
bijgedragen aan de doeltreffendheid van 
de crisisbeheersingsreacties van de EU;

10. benadrukt dat de missies gepast 
personeel moeten krijgen in 
overeenstemming met de verschillende 
beloften van de lidstaten op dit vlak (bv. 
het civiel hoofddoel voor 2010, het 
meerjarig programma voor de 
ontwikkeling van civiele vermogens);

Or. de

Amendement 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de missies gepast 
personeel moeten krijgen in 
overeenstemming met de verschillende 
beloften van de lidstaten op dit vlak (bv. 
het civiel hoofddoel voor 2010, het 
meerjarig programma voor de 
ontwikkeling van civiele vermogens); 
betreurt het echter dat het moeilijk is voor 
GVDB-missies voldoende gekwalificeerd 

10. benadrukt dat de missies gepast 
personeel moeten krijgen in 
overeenstemming met de verschillende 
beloften van de lidstaten op dit vlak (bv. 
het civiel hoofddoel voor 2010, het 
meerjarig programma voor de 
ontwikkeling van civiele vermogens); 
betreurt het echter dat het moeilijk is voor 
GVDB-missies voldoende gekwalificeerd 
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personeel aan te werven en te houden; 
moedigt het uitgebreid gebruik van snel 
inzetbare civiele-crisisreactieteams (CRT's) 
aan, waardoor de snellereactiecapaciteit 
van de EU zou toenemen, de snelle 
opbouw van missies zou vergemakkelijken 
en zou worden bijgedragen aan de 
doeltreffendheid van de 
crisisbeheersingsreacties van de EU;

personeel aan te werven en te houden; is 
van mening dat de voordelen en 
problemen van de inzet van 
gevechtskrachten moeten worden 
onderzocht alvorens een geïnformeerd 
besluit kan worden genomen inzake de 
mate waarin de civiele-crisisteams 
kunnen worden ingezet en mogelijk 
uitgebreid; moedigt het uitgebreid gebruik 
van snel inzetbare civiele-
crisisreactieteams (CRT's) aan, waardoor 
de snellereactiecapaciteit van de EU zou 
toenemen, de snelle opbouw van missies 
zou vergemakkelijken en zou worden 
bijgedragen aan de doeltreffendheid van de 
crisisbeheersingsreacties van de EU;

Or. en

Amendement 60
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt de ondoorzichtigheid en 
de hoge kosten van de selectieprocedure 
van de private ondernemingen die worden 
gekozen om de veiligheid van het 
personeel van de civiele GVDB-missies te 
garanderen; verzoekt dat er een specifiek 
kadercontract inzake veiligheid voor 
civiele GVDB-missies wordt uitgewerkt 
om de tarieven die private 
beveiligingsondernemingen aanrekenen 
te verlagen en de selectieprocedure 
transparanter te maken; is van mening 
dat Europese ondernemingen in dat 
verband voorrang moeten krijgen;

Or. en
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Amendement 61
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het GVDB als 
onderdeel van het bredere GBVB-kader en 
van het extern optreden van de EU in zijn 
geheel moet worden gezien; is er sterk van 
overtuigd dat voor coherentie en 
complementariteit tussen de verschillende 
instrumenten moet worden gezorgd om 
schaalvoordelen te verwezenlijken en de 
impact van EU-uitgaven te maximaliseren; 
is ervan overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door het GVDB beter af te stemmen op de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's;

11. is van mening dat het GVDB als 
onderdeel van de bredere GBVB-dimensie
en van het extern optreden van de EU in 
zijn geheel moet worden gezien, en tevens 
als onderdeel van de interne dimensie van 
het beleid inzake de interne markt, 
industrie, ruimtevaart, onderzoek en 
ontwikkeling; is er sterk van overtuigd dat 
voor coherentie en complementariteit 
tussen de verschillende instrumenten moet 
worden gezorgd om schaalvoordelen te 
verwezenlijken en de impact van EU-
uitgaven te maximaliseren; is ervan 
overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
en defensiebeleid van de EU kan worden
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door het GVDB beter af te stemmen op de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's;

Or. en

Amendement 62
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het GVDB als 11. is van mening dat het GVDB een
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onderdeel van het bredere GBVB-kader en 
van het extern optreden van de EU in zijn 
geheel moet worden gezien; is er sterk van 
overtuigd dat voor coherentie en 
complementariteit tussen de verschillende 
instrumenten moet worden gezorgd om 
schaalvoordelen te verwezenlijken en de 
impact van EU-uitgaven te maximaliseren; 
is ervan overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door het GVDB beter af te stemmen op de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's;

onderdeel is van het bredere GBVB-kader 
en van het extern optreden van de EU in 
zijn geheel; is er sterk van overtuigd dat 
voor coherentie en complementariteit 
tussen de verschillende instrumenten moet 
worden gezorgd om schaalvoordelen te 
verwezenlijken en de impact van EU-
uitgaven te maximaliseren; is ervan 
overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut, 
met name via een versterkte coördinatie 
tussen GVDB-instrumenten en de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's voor EU-financiering;

Or. en

Amendement 63
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het GVDB als 
onderdeel van het bredere GBVB-kader en 
van het extern optreden van de EU in zijn 
geheel moet worden gezien; is er sterk van 
overtuigd dat voor coherentie en 
complementariteit tussen de verschillende 
instrumenten moet worden gezorgd om 
schaalvoordelen te verwezenlijken en de 
impact van EU-uitgaven te maximaliseren; 
is ervan overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-

11. is van mening dat het GVDB als 
onderdeel van het bredere GBVB-kader en 
van het extern optreden van de EU in zijn 
geheel moet worden gezien; is er sterk van 
overtuigd dat voor coherentie en 
complementariteit tussen de verschillende 
instrumenten moet worden gezorgd om 
schaalvoordelen te verwezenlijken en de
impact van EU-uitgaven te maximaliseren; 
is ervan overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
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en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door het GVDB beter af te stemmen op de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's;

en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door ervoor te zorgen dat het GVDB en de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's elkaar aanvullen;

Or. en

Amendement 64
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het GVDB als 
onderdeel van het bredere GBVB-kader en 
van het extern optreden van de EU in zijn 
geheel moet worden gezien; is er sterk van 
overtuigd dat voor coherentie en 
complementariteit tussen de verschillende 
instrumenten moet worden gezorgd om 
schaalvoordelen te verwezenlijken en de 
impact van EU-uitgaven te maximaliseren; 
is ervan overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door het GVDB beter af te stemmen op de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's;

11. is van mening dat het GVDB als 
onderdeel van het bredere GBVB-kader en 
van het extern optreden van de EU in zijn 
geheel moet worden gezien; is er sterk van 
overtuigd dat voor coherentie en 
complementariteit tussen de verschillende 
instrumenten moet worden gezorgd om 
schaalvoordelen te verwezenlijken en de 
impact van EU-uitgaven te maximaliseren; 
is ervan overtuigd dat de EU over meer 
instrumenten en hefboompotentieel 
beschikt dan welke supranationale 
instelling dan ook, omdat het veiligheids-
en defensiebeleid van de EU kan worden 
versterkt door een alomvattende aanpak 
met andere soorten EU-instrumenten en 
financieringsmechanismen; denkt daarom 
dat de GBVB-middelen op een 
intelligentere wijze moeten worden benut 
door het GVDB beter af te stemmen op de 
verschillende door de Commissie beheerde 
programma's; is van mening dat de EU-
instellingen, gezien de verslechterde 
veiligheidssituatie ten oosten en zuiden 
van de Unie en de impact van de 
financiële crisis op de 
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defensiecapaciteiten van de lidstaten, een 
manier moeten vinden om de lidstaten te 
steunen in hun veiligheids- en defensie-
inspanningen, waarbij wel rekening moet 
worden gehouden met de verplichtingen 
die sommige lidstaten als NAVO-lid 
hebben;

Or. ro

Amendement 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar 
gepast, met name op het vlak van 
logistiek, transport en de beveiliging van 
missies, terwijl de verschillende 
bevelslijnen en de verschillen tussen 
civiele en militaire missies moeten worden 
geëerbiedigd;

Schrappen

Or. de

Amendement 66
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van logistiek, 
transport en de beveiliging van missies, 
terwijl de verschillende bevelslijnen en de 
verschillen tussen civiele en militaire 
missies moeten worden geëerbiedigd;

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
en verzoekt in het bijzonder om hier 
rekening mee te houden aan het begin 
van de planningprocessen, met name op 
het vlak van gebouwen, medische 
diensten, logistiek, transport en de 
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beveiliging van missies, terwijl de 
verschillende bevelslijnen en de verschillen 
tussen civiele en militaire missies moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 67
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van logistiek, 
transport en de beveiliging van missies, 
terwijl de verschillende bevelslijnen en de 
verschillen tussen civiele en militaire 
missies moeten worden geëerbiedigd;

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van planning en 
coördinatie, logistiek, transport en de 
beveiliging van missies, terwijl de 
verschillende bevelslijnen en de verschillen 
tussen civiele en militaire missies moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 68
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van logistiek, 
transport en de beveiliging van missies, 
terwijl de verschillende bevelslijnen en de 
verschillen tussen civiele en militaire 
missies moeten worden geëerbiedigd;

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van logistiek, 
transport en de beveiliging van missies, 
terwijl de verschillende bevelslijnen 
moeten worden geëerbiedigd en een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de aard, de doelstellingen 
en de werking van civiele missies 
enerzijds en die van militaire operaties 
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anderzijds;

Or. en

Amendement 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van logistiek, 
transport en de beveiliging van missies, 
terwijl de verschillende bevelslijnen en de 
verschillen tussen civiele en militaire 
missies moeten worden geëerbiedigd;

12. vraagt om betere synergieën tussen de 
militaire en de civiele missies, waar gepast, 
met name op het vlak van logistiek, 
transport en de beveiliging van missies, 
terwijl de verschillende bevelslijnen en de 
verschillen tussen civiele en militaire 
missies moeten worden geëerbiedigd; is 
evenwel van mening dat de EU zich 
vooral moet concentreren op civiele 
missies om haar rol van 'soft power' zo 
goed mogelijk te vervullen op basis van 
overtuigingskracht en bemiddeling;

Or. it

Amendement 70
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. pleit voor een versterking van de 
mechanismen voor samenwerking tussen 
de lidstaten, inclusief door middel van 
financiering van hun activiteiten;

Or. ro
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Amendement 71
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept de potentiële 
besparingen die zouden voortvloeien uit 
het stimuleren van synergieën op EU-
niveau op militair gebied, bijvoorbeeld ten 
aanzien van vervoer, opleiding en 
medische hulp; wijst op de rol die het 
Europees Defensieagentschap in het 
kader van zijn opdracht speelt om de 
interoperabiliteit en de synergieën ten 
aanzien van defensie-uitrusting en 
inzetcapaciteiten tussen de EU-lidstaten te 
bevorderen, maar betreurt ten zeerste dat 
hoewel het agentschap onder leiding staat 
van de HV/VV, het nog steeds onder de 
bevoegdheid van de Raad valt en volledig 
buiten de begroting van de Europese Unie 
wordt gefinancierd en bijgevolg ontsnapt 
aan het Europese democratische toezicht; 
verzoekt om de begroting van het 
Europees Defensieagentschap te 
integreren in de algemene begroting van 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de herziening van de 
crisisbeheersingsprocedures, waarover in 
2013 overeenstemming werd bereikt en 
waardoor de planning en het uitsturen van 
GVDB-missies werden verbeterd; 

13. is verheugd over de herziening van de 
crisisbeheersingsprocedures, waarover in 
2013 overeenstemming werd bereikt en 
waardoor de planning en het uitsturen van 
GVDB-missies werden verbeterd; 
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benadrukt dat meer moet worden gedaan 
om het blijvend hokjesdenken, waardoor 
de verschillende onderdelen van het 
buitenlands beleid van de EU naast elkaar 
functioneren, te doorbreken;

benadrukt dat de vele onderdelen van het 
buitenlands beleid van de EU naast elkaar 
blijven functioneren en verzoekt om meer 
coördinatie en samenwerking, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten voor het buitenlands beleid en 
het intergouvernementele karakter van 
het buitenlands beleid van de EU;

Or. en

Amendement 73
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is verheugd over de herziening van de 
crisisbeheersingsprocedures, waarover in 
2013 overeenstemming werd bereikt en 
waardoor de planning en het uitsturen van 
GVDB-missies werden verbeterd; 
benadrukt dat meer moet worden gedaan 
om het blijvend hokjesdenken, waardoor 
de verschillende onderdelen van het 
buitenlands beleid van de EU naast elkaar 
functioneren, te doorbreken;

13. is verheugd over de herziening van de 
crisisbeheersingsprocedures, waarover in 
2013 overeenstemming werd bereikt en 
waardoor de planning en het uitsturen van 
GVDB-missies werden verbeterd; 
benadrukt dat veel meer moet worden 
gedaan om het blijvend hokjesdenken, 
waardoor de verschillende onderdelen van 
het buitenlands beleid van de EU naast 
elkaar functioneren, te doorbreken;

Or. en

Amendement 74
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om te 
voorzien in permanente financiële 
procedures voor de samenwerking tussen 
de Commissie, de EDEO, het EDA, de 
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ESA en de lidstaten op het gebied van het 
GVDB en het beleid inzake de interne 
markt, industrie, ruimtevaart, onderzoek 
en ontwikkeling; betreurt in dat opzicht 
dat de vorige HV/VV er niet in is geslaagd 
om het benodigde voorstel in te dienen 
over hoe de personeels- en operationele 
kosten van het EDA kunnen worden
gefinancierd uit de EU-begroting, zoals 
verlangd in de resolutie van het Europees 
Parlement van 12 september 2012 
(2012/2050(INI)); verzoekt de huidige 
VV/HV daarom om deze tekortkoming 
recht te zetten vóór de Europese Raad 
over defensie in juni 2015; verzoekt de 
Commissie en de Raad om permanente 
financiële regels vast te stellen om een 
koppeling aan te brengen tussen de EU-
actoren op het gebied van interne 
veiligheid (zoals Frontex, Europol, 
ENISA) en die voor externe defensie 
(zoals het EDA, de EDEO);

Or. en

Amendement 75
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is ingenomen met de 
tenuitvoerlegging van een gezamenlijk 
proefproject inzake GVDB-onderzoek van 
de Europese Commissie en het EDA, zoals 
voorgesteld door het Parlement in de 
begroting van 2015, in het licht van de 
tenuitvoerlegging van de EU-
doelstellingen en EU-begroting door het 
agentschap; betreurt in die context dat de 
Commissie het Parlement geen 
beoordeling heeft verstrekt van het 
potentieel van artikel 185 VWEU, zoals 
gevraagd in zijn resolutie van 21 
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november 2013 over de Europese 
technologische en industriële 
defensiebasis (2013/2125(INI));

Or. en

Amendement 76
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. is ingenomen met de routekaart 
voor de uitvoering van de mededeling 
voor meer concurrentie en efficiëntie in 
de defensie- en veiligheidssector van de 
Commissie, die werd aangenomen op 24 
juni 2014; verzoekt de Commissie in dat 
opzicht om in een 
belanghebbendenbeoordeling te 
beschrijven op welke manier de potentiële 
begunstigden en de nationale en regionale 
overheden klaar zijn om de beschreven 
maatregelen van de ESI-fondsen, het 
ERDF, het ESF of Interreg V te benutten; 
betreurt in dat opzicht dat de voorstellen 
van de Commissie misschien te laat 
komen om de lopende toewijzing van 
middelen door de nationale en regionale 
overheden te beïnvloeden en EU-middelen 
een nieuwe bestemming te geven die een 
sterkere Europese technologische en 
industriële defensiebasis (EDTIB) ten 
goede komt;

Or. en

Amendement 77
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. verzoekt de Europese 
Commissie, gezien haar taken om de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis te versterken, om voorstellen 
in te dienen waarin wordt verduidelijkt 
hoe negatieve effecten van op basis van 
artikel 215 VWEU door de Raad 
ingevoerde beperkende maatregelen 
inzake de uitvoer van de Europese 
defensie- en veiligheidssector kunnen 
worden gecompenseerd uit hoofde van de 
EU-begroting of kunnen worden verlicht 
door niet-marktverstorende activiteiten;

Or. en

Amendement 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd, als deel van een transitie- of 
exitstrategie, door de financiering van 
uitrusting voor veiligheidsdiensten van 
derde landen te vergemakkelijken; steunt 
het systematisch gebruik van 
projectcellen, waaraan geïnteresseerde 
lidstaten of derde landen kunnen 
bijdragen; is verheugd dat de Commissie 
overweegt dit initiatief op meer 
permanente wijze financieel te 
ondersteunen;

Schrappen

Or. de
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Amendement 79
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd, als deel van een transitie- of 
exitstrategie, door de financiering van 
uitrusting voor veiligheidsdiensten van 
derde landen te vergemakkelijken; steunt 
het systematisch gebruik van projectcellen, 
waaraan geïnteresseerde lidstaten of derde 
landen kunnen bijdragen; is verheugd dat 
de Commissie overweegt dit initiatief op 
meer permanente wijze financieel te 
ondersteunen;

14. is tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd, als deel van een transitie- of 
exitstrategie, door de financiering van 
verschillende vormen van hardware en 
niet-dodelijke uitrusting voor veiligheids-
en defensiediensten van derde landen te 
vergemakkelijken, en pleit voor een 
gezamenlijke aanpak van deze kwestie 
door de EDEO en de Commissie; steunt 
het systematisch gebruik van projectcellen, 
waaraan geïnteresseerde lidstaten of derde 
landen kunnen bijdragen en dat een snelle 
levering en aandacht voor de 
veiligheidsbehoeften van gastlanden helpt 
verzekeren door projecten te 
ondersteunen, en is van mening dat deze 
cellen systematisch moeten worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 80
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd, als deel van een transitie- of 
exitstrategie, door de financiering van 
uitrusting voor veiligheidsdiensten van 
derde landen te vergemakkelijken; steunt 

14. is tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd door de crisispreventie te
versterken via betere opleiding, advies en 
uitrusting; verzoekt de Raad een 
procedure vast te stellen om te beoordelen 
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het systematisch gebruik van projectcellen, 
waaraan geïnteresseerde lidstaten of derde 
landen kunnen bijdragen; is verheugd dat 
de Commissie overweegt dit initiatief op 
meer permanente wijze financieel te 
ondersteunen;

waar een eventuele gezamenlijk 
overeengekomen levering van militaire 
uitrusting en wapens het 
gemeenschappelijk Europese belang 
dient; steunt het systematisch gebruik van 
projectcellen, waaraan geïnteresseerde 
lidstaten of derde landen kunnen bijdragen; 
is verheugd dat de Commissie overweegt 
dit initiatief op meer permanente wijze 
financieel te ondersteunen;

Or. en

Amendement 81
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd, als deel van een transitie- of 
exitstrategie, door de financiering van 
uitrusting voor veiligheidsdiensten van 
derde landen te vergemakkelijken; steunt
het systematisch gebruik van projectcellen, 
waaraan geïnteresseerde lidstaten of derde 
landen kunnen bijdragen; is verheugd dat 
de Commissie overweegt dit initiatief op 
meer permanente wijze financieel te 
ondersteunen;

14. is niet tevreden over het opleidings- en 
uitrustingsinitiatief, waardoor voor de 
capaciteitsopbouw van partners wordt 
gezorgd, als deel van een transitie- of 
exitstrategie, door de financiering van 
uitrusting voor veiligheidsdiensten van 
derde landen te vergemakkelijken; geeft 
geen steun aan het systematisch gebruik 
van projectcellen, waaraan geïnteresseerde 
lidstaten of derde landen kunnen bijdragen; 
is niet verheugd dat de Commissie 
overweegt dit initiatief op meer 
permanente wijze financieel te 
ondersteunen;

Or. el

Amendement 82
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ingenomen met de voorstellen 
van de Commissie voor een betere 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2009/81/EG (inzake overheidsopdrachten) 
en Richtlijn 2009/43/EG (inzake de 
overdracht van defensiegerelateerde 
producten in de interne markt); verzoekt 
de Commissie om rekening te houden met 
het feit dat de Europese ondernemingen 
die actief zijn in de defensiesector, een 
bijzonder financieel en rechtsstelsel 
moeten genieten om competitief te kunnen 
zijn, en om de lidstaten te steunen in hun 
inspanningen om hun 
defensiecapaciteiten te consolideren;

Or. ro

Amendement 83
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten, gezien de huidige politieke 
dreigingen, zich intensiever in te zetten 
voor de versterking van de militaire en 
civiele capaciteiten van de lidstaten die 
zich aan de oostelijke en zuidelijke grens 
van de Unie bevinden;

Or. ro

Amendement 84
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Kopje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

Financiering van militaire operaties Schrappen

Or. de

Amendement 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt;
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van 
deze operaties, en dat het een instrument
van solidariteit tussen de lidstaten vormt 
alsook een belangrijke stimulans om aan 
GVDB-missies bij te dragen, vooral voor 
staten die niet veel financiële middelen 
hebben; betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel 
te nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

15. is verheugd dat militaire operaties door 
de lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om; stelt vast dat het 
Athenamechanisme een instrument is voor 
lidstaten en derde landen om conflicten te 
financieren en veroordeelt de daaruit 
voortvloeiende sterke stimulans om bij te 
dragen aan conflicten; is verheugd dat het 
aandeel gemeenschappelijke kosten zeer 
laag blijft (ongeveer 10-15 % van alle 
kosten) en dat het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" nog steeds van toepassing is;

Or. de

Amendement 86
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral staten die niet 
veel financiële middelen hebben; betreurt 
het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt en 
hen aanmoedigt om aan GVDB-missies bij 
te dragen, vooral lidstaten die niet veel 
financiële en operationele middelen 
hebben; betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te
nemen aan GVDB-operaties; is bezorgd 
dat deze stand van zaken, met name 
gezien de onwil van de lidstaten om deel te 
nemen aan de opbouw van de 
troepenmacht voor de operaties, de snelle 
inzet van GVDB-operaties verhindert en 
de algemene efficiëntie ervan in het 
gedrang brengt; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 87
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
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Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(geraamd op ongeveer 10-15 % van alle 
kosten), dat de lidstaten door het 
achterhaalde principe "de kosten worden 
gedragen waar ze worden gemaakt" minder 
geneigd zijn actief deel te nemen en dat dit 
tot vertragingen of zelfs volledige 
blokkeringen van de besluitvorming leidt; 
is van mening dat een betere
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 88
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(circa 10-15 % van alle kosten) en dat het 
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de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel 
te nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

hoge aandeel van door de lidstaten 
gedragen kosten en 
verantwoordelijkheden bij militaire 
operaties indruist tegen de beginselen van 
solidariteit en lastenverdeling, waardoor 
de lidstaten minder geneigd zijn actief deel 
te nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 89
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het werkelijke 
gebruik van operationele gedeelde kosten 
gedragen door Athena, zoals opgesomd in 
bijlage III bij Besluit 2011/871/GBVB van 
de Raad, bijzonder beperkt blijft en dat het 
aandeel gemeenschappelijke kosten zeer 
laag blijft (ongeveer 10-15 % van alle 
kosten) en dat de lidstaten door het 
principe "de kosten worden gedragen waar 
ze worden gemaakt" minder geneigd zijn 
actief deel te nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;
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Or. en

Amendement 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen;

Or. it

Amendement 91
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
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EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; dringt erop aan dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies wordt gegarandeerd, ook in de 
voorbereidingsfase die bepalend is voor 
het verloop van elke operatie; beveelt aan 
dat er in het kader van het huidige 
begrotingsjaar een analyse wordt gemaakt 
en een voorstel wordt uitgewerkt met 
betrekking tot de benodigde middelen en 
het daarbij behorende 
garantiemechanisme;

Or. bg

Amendement 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
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solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
merkt echter op dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd, 
waarbij de bevoegdheid van de lidstaten in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel volledig moet 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 93
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 

15. erkent dat militaire operaties door de 
lidstaten worden gefinancierd buiten de 
EU-begroting om en dat hun 
gemeenschappelijke kosten door het 
Athenamechanisme worden gedekt; 
benadrukt dat het Athenamechanisme 
essentieel is voor het snel inzetten van deze 
operaties, en dat het een instrument van 
solidariteit tussen de lidstaten vormt alsook 
een belangrijke stimulans om aan GVDB-
missies bij te dragen, vooral voor staten die 
niet veel financiële middelen hebben; 
betreurt het echter dat het aandeel 
gemeenschappelijke kosten zeer laag blijft 
(ongeveer 10-15 % van alle kosten) en dat 
de lidstaten door het principe "de kosten 
worden gedragen waar ze worden 
gemaakt" minder geneigd zijn actief deel te 
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nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd;

nemen; is van mening dat de 
langetermijnfinanciering van militaire 
missies moet worden gegarandeerd door 
met name de bijdrage van de economisch 
sterkste landen van de Europese Unie te 
verhogen.

Or. el

Amendement 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 
definitief besluit hierover wordt genomen;

16. stelt in dit verband vast dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen;
verzet zich krachtig tegen een uitbreiding 
van de kosten die voor Athena in 
aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 
definitief besluit hierover wordt genomen;

Or. de

Amendement 95
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 

16. neemt er in dit verband nota van dat 
uit de herziening van het 
Athenamechanisme geen tastbare 
resultaten zijn voortgekomen en dat de 
Raad deze vorm van samenwerking niet 
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uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 
definitief besluit hierover wordt genomen;

bevordert; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen; verwacht dat op 
deze punten vooruitgang wordt geboekt
tijdens de volgende Europese Raad over 
defensie;

Or. de

Amendement 96
Nedzhmi Ali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 
definitief besluit hierover wordt genomen;

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen (zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen) en de opname ervan in 
de algemene begroting van de Europese 
Unie; verwacht dat tijdens de volgende 
Europese Raad over defensie een definitief 
besluit hierover wordt genomen;

Or. en

Amendement 97
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 16. betreurt het in dit verband dat uit de 



PE549.454v01-00 60/81 AM\1052353NL.doc

NL

herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 
definitief besluit hierover wordt genomen;

herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; verzoekt het Verenigd Koninkrijk 
om het hervormingsproces niet langer te 
blokkeren; verzoekt de Raad ondertussen 
om terug te keren naar de praktijk uit het 
verleden waarbij de financiering van 
vervoerskosten en de inzetkosten voor 
multinationale task force-
hoofdkwartieren door Athena doorgaans 
jaarlijks werd geactiveerd (bijlage III-B 
bij Besluit 2011/871/GBVB van de Raad);
steunt in het bijzonder een uitbreiding van 
de gemeenschappelijke kosten die voor 
Athena in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen, om zo meer lidstaten in 
staat te stellen om met hun middelen bij te 
dragen aan militaire GVDB-operaties; 
verwacht dat tijdens de volgende Europese 
Raad over defensie een definitief besluit 
hierover wordt genomen;

Or. en

Amendement 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten, de 
automatische financiering van uitgaven 
aan de operationele en missie-inzet in het 
kader van het GVDB (infrastructuur voor 



AM\1052353NL.doc 61/81 PE549.454v01-00

NL

definitief besluit hierover wordt genomen; de huisvesting van troepen, uitgaven voor 
de vaststelling van de punten van 
binnenkomst voor troepen in de 
operationele gebieden en 
veiligheidsvoorraden, levensmiddelen en 
brandstof, waar nodig), of strategisch 
vervoer van EU-gevechtsgroepen; 
verwacht dat tijdens de volgende Europese 
Raad over defensie een definitief besluit 
hierover wordt genomen;

Or. en

Amendement 99
Gérard Deprez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de 
volgende Europese Raad over defensie een 
definitief besluit hierover wordt genomen;

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; herinnert eraan dat 
overeenkomstig artikel 43 van Besluit 
2011/871/GBVB van de Raad van 19 
december 2011 tot instelling van het 
Athenamechanisme het besluit en de 
bijlagen ten minste elke drie jaar moeten 
worden herzien en dat, aangezien de 
laatste herziening plaatsvond in het 
tweede semester van 2011, de volgende 
wettelijk gezien in het tweede semester 
van 2014 had moeten plaatsvinden; steunt 
in het bijzonder een uitbreiding van de 
kosten die voor Athena in aanmerking 
komen, zoals de voorfinanciering van 
bepaalde kosten of strategisch vervoer van 
EU-gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens 
de volgende Europese Raad over defensie 
een definitief besluit hierover wordt 
genomen;

Or. fr
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Amendement 100
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; verwacht dat tijdens de
volgende Europese Raad over defensie
een definitief besluit hierover wordt 
genomen;

16. betreurt het in dit verband dat uit de 
herziening van het Athenamechanisme 
geen tastbare resultaten zijn voortgekomen 
en vraagt de Raad snel met resultaten te 
komen; steunt in het bijzonder een 
uitbreiding van de kosten die voor Athena 
in aanmerking komen, zoals de 
voorfinanciering van bepaalde kosten of 
strategisch vervoer van EU-
gevechtsgroepen; dringt erop aan dat de 
Europese Raad over defensie tijdens zijn
volgende bijeenkomst een definitief besluit 
hierover aanneemt; benadrukt dat indien 
dit definitieve besluit wordt uitgesteld, de 
tenuitvoerlegging van noodzakelijke 
aanpassingen op het gebied van Europese 
veiligheid en defensie in gevaar komt;

Or. bg

Amendement 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt initiatieven om na te gaan of in 
het kader van Athena financiële bijdragen 
van derde landen of internationale 
organisaties kunnen worden 
aangetrokken en beheerd, maar 
waarschuwt voor een bijdrage van de EU-
begroting die een negatief gevolg zou 
kunnen hebben voor de financiering van 

Schrappen



AM\1052353NL.doc 63/81 PE549.454v01-00

NL

civiele missies; steunt eveneens de optie 
van gezamenlijke financiering, waarbij 
een kleiner aantal deelnemende landen 
sommige operationele kosten van de 
missies zouden financieren, op 
voorwaarde dat hun bijdragen door 
Athena worden beheerd en veeleer een 
aanvulling vormen op de 
gemeenschappelijke kosten in plaats van 
deze te vervangen;

Or. de

Amendement 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt initiatieven om na te gaan of in 
het kader van Athena financiële bijdragen 
van derde landen of internationale 
organisaties kunnen worden 
aangetrokken en beheerd, maar
waarschuwt voor een bijdrage van de EU-
begroting die een negatief gevolg zou 
kunnen hebben voor de financiering van 
civiele missies; steunt eveneens de optie 
van gezamenlijke financiering, waarbij een 
kleiner aantal deelnemende landen 
sommige operationele kosten van de 
missies zouden financieren, op voorwaarde 
dat hun bijdragen door Athena worden 
beheerd en veeleer een aanvulling vormen 
op de gemeenschappelijke kosten in plaats 
van deze te vervangen;

17. waarschuwt voor een bijdrage van de 
EU-begroting die een negatief gevolg zou 
kunnen hebben voor de financiering van 
civiele missies; steunt eveneens de optie 
van gezamenlijke financiering, waarbij een 
kleiner aantal deelnemende landen 
sommige operationele kosten van de 
missies zouden financieren, op voorwaarde 
dat hun bijdragen door Athena worden 
beheerd en veeleer een aanvulling vormen 
op de gemeenschappelijke kosten in plaats 
van deze te vervangen;

Or. it

Amendement 103
Jens Geier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt initiatieven om na te gaan of in 
het kader van Athena financiële bijdragen 
van derde landen of internationale 
organisaties kunnen worden 
aangetrokken en beheerd, maar
waarschuwt voor een bijdrage van de EU-
begroting die een negatief gevolg zou 
kunnen hebben voor de financiering van 
civiele missies; steunt eveneens de optie 
van gezamenlijke financiering, waarbij een 
kleiner aantal deelnemende landen 
sommige operationele kosten van de 
missies zouden financieren, op voorwaarde 
dat hun bijdragen door Athena worden 
beheerd en veeleer een aanvulling vormen 
op de gemeenschappelijke kosten in plaats 
van deze te vervangen;

17. waarschuwt voor een bijdrage van de 
EU-begroting die een negatief gevolg zou 
kunnen hebben voor de financiering van 
civiele missies; steunt eveneens de optie 
van gezamenlijke financiering, waarbij een 
kleiner aantal deelnemende landen 
sommige operationele kosten van de 
missies zouden financieren, op voorwaarde 
dat hun bijdragen door Athena worden 
beheerd en veeleer een aanvulling vormen 
op de gemeenschappelijke kosten in plaats 
van deze te vervangen;

Or. de

Amendement 104
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt initiatieven om na te gaan of in 
het kader van Athena financiële bijdragen 
van derde landen of internationale 
organisaties kunnen worden aangetrokken 
en beheerd, maar waarschuwt voor een 
bijdrage uit de EU-begroting die een 
negatief effect op de financiering van 
civiele missies zou kunnen hebben; steunt 
eveneens de optie van gezamenlijke 
financiering, waarbij een kleiner aantal 
deelnemende landen sommige operationele 
kosten van de missies zouden financieren, 
op voorwaarde dat hun bijdragen door 

17. steunt initiatieven om na te gaan of in 
het kader van Athena financiële bijdragen 
van derde landen of internationale 
organisaties kunnen worden aangetrokken 
en beheerd; steunt eveneens de optie van 
gezamenlijke financiering, waarbij een 
kleiner aantal deelnemende landen 
sommige operationele kosten van de 
missies zouden financieren, op voorwaarde 
dat hun bijdragen door Athena worden 
beheerd en veeleer een aanvulling vormen 
op de gemeenschappelijke kosten in plaats 
van deze te vervangen;
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Athena worden beheerd en veeleer een 
aanvulling vormen op de 
gemeenschappelijke kosten in plaats van 
deze te vervangen;

Or. en

Amendement 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat in het Verdrag van 
Lissabon nieuwe GVDB-bepalingen 
werden toegevoegd, waarvan de EU de 
mogelijkheden nog niet heeft benut;
spoort de Raad aan gebruik te maken van 
artikel 44 VEU, waardoor een groep 
lidstaten die dat willen, GVDB-taken 
kunnen uitvoeren; is van mening dat de 
ad-hocfinancieringsmechanismen voor een
militaire operatie meer moeten dekken 
dan de traditionele gemeenschappelijke 
kosten die door Athena worden 
terugbetaald;

18. veroordeelt het feit dat in het Verdrag 
van Lissabon nieuwe GVDB-bepalingen 
werden toegevoegd; raad de Raad af
gebruik te maken van artikel 44 VEU, 
waarin is bepaald dat een groep lidstaten 
die dat willen, GVDB-taken kunnen 
uitvoeren; veroordeelt de ad-
hocfinancieringsmechanismen voor 
militaire operaties;

Or. de

Amendement 106
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat in het Verdrag van 
Lissabon nieuwe GVDB-bepalingen 
werden toegevoegd, waarvan de EU de 
mogelijkheden nog niet heeft benut; spoort 
de Raad aan gebruik te maken van artikel 

18. herinnert eraan dat in het Verdrag van 
Lissabon nieuwe GVDB-bepalingen 
werden toegevoegd, waarvan de EU de 
mogelijkheden nog niet heeft benut; spoort 
de Raad aan gebruik te maken van artikel 
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44 VEU, waardoor een groep lidstaten die 
dat willen, GVDB-taken kunnen uitvoeren; 
is van mening dat de ad-
hocfinancieringsmechanismen voor een 
militaire operatie meer moeten dekken 
dan de traditionele gemeenschappelijke 
kosten die door Athena worden 
terugbetaald;

44 VEU, waardoor een groep lidstaten die 
dat willen, GVDB-taken kunnen uitvoeren;

Or. de

Amendement 107
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herinnert eraan dat in het Verdrag van 
Lissabon nieuwe GVDB-bepalingen 
werden toegevoegd, waarvan de EU de 
mogelijkheden nog niet heeft benut; spoort 
de Raad aan gebruik te maken van artikel 
44 VEU, waardoor een groep lidstaten die 
dat willen, GVDB-taken kunnen uitvoeren; 
is van mening dat de ad-
hocfinancieringsmechanismen voor een 
militaire operatie meer moeten dekken dan 
de traditionele gemeenschappelijke kosten 
die door Athena worden terugbetaald;

18. herinnert eraan dat in het Verdrag van 
Lissabon nieuwe GVDB-bepalingen 
werden toegevoegd, waarvan de EU de 
mogelijkheden nog niet heeft benut; spoort 
de Raad aan gebruik te maken van artikel 
44 VEU, waardoor een groep lidstaten die 
dat willen, GVDB-taken kunnen uitvoeren; 
is van mening dat er dringend behoefte is 
aan een sneller besluitvormingsproces; is 
van mening dat de ad-
hocfinancieringsmechanismen voor een 
militaire operatie meer moeten dekken dan 
de traditionele gemeenschappelijke kosten 
die door Athena worden terugbetaald;

Or. en

Amendement 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven 
zolang deze mogelijkheid niet wordt 
benut; spoort de lidstaten ten zeerste aan 
de in artikel 46 VEU bedoelde 
permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

Schrappen

Or. de

Amendement 109
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven 
zolang deze mogelijkheid niet wordt 

Schrappen
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benut; spoort de lidstaten ten zeerste aan 
de in artikel 46 VEU bedoelde 
permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

Or. de

Amendement 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

19. merkt op dat er een specifiek budget 
bestaat voor voorbereidingsmaatregelen 
voor civiele missies, maar dat wat militaire 
missies betreft het inzetten en de 
doeltreffendheid structureel verhinderd
zullen blijven zolang deze mogelijkheid 
niet wordt benut; spoort de lidstaten ten 
zeerste aan de in artikel 46 VEU bedoelde 
permanente gestructureerde samenwerking 
aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

Or. it

Amendement 111
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19



AM\1052353NL.doc 69/81 PE549.454v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; verzoekt de Raad om een 
voorstel in te dienen over de wijze waarop 
het Europees Parlement in een 
crisissituatie snel kan worden 
geraadpleegd; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken; betreurt in dat 
opzicht het gebrek aan inhoud in het 
beleidskader van de Raad voor 
systematische defensiesamenwerking op 
de lange termijn, dat op 18 november 
werd aangenomen, aangezien in het 
document enkel de huidige praktijken 
worden beschreven; verzoekt de 
Commissie daarom om het benodigde 
voorstel in te dienen om te verduidelijken 
hoe de EU-begroting de oprichting van de 
permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO) en de 
werkzaamheden op het gebied van 
militaire samenwerking in vredestijd 
binnen het PESCO-kader kan 
bevorderen;

Or. en

Amendement 112
Angel Dzhambazki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

19. vraagt de Raad in de loop van dit jaar
te beginnen met de oprichting van het 
startfonds (bedoeld in artikel 41, lid 3, 
VEU) voor de dringende financiering van 
de beginfasen van militaire operaties, dat 
ook als sterk instrument voor 
capaciteitsontwikkeling kan dienst doen; 
merkt op dat er een specifiek budget 
bestaat voor voorbereidingsmaatregelen 
voor civiele missies, maar dat wat militaire 
missies betreft het inzetten en de 
doeltreffendheid structureel verhinderd 
zullen blijven zolang deze mogelijkheid 
niet wordt benut; spoort de lidstaten ten 
zeerste aan de in artikel 46 VEU bedoelde 
permanente gestructureerde samenwerking 
aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

Or. bg

Amendement 113
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 

19. vraagt de Raad om zo snel mogelijk te 
beginnen met de oprichting van het 
startfonds (bedoeld in artikel 41, lid 3, 
VEU) voor de dringende en snelle 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
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structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

Or. en

Amendement 114
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor het 
snellereactievermogen van de EU 
aanzienlijk zou versterken;

19. vraagt de Raad te beginnen met de 
oprichting van het startfonds (bedoeld in 
artikel 41, lid 3, VEU) voor de dringende 
financiering van de beginfasen van 
militaire operaties, dat ook als sterk 
instrument voor capaciteitsontwikkeling 
kan dienst doen; merkt op dat er een 
specifiek budget bestaat voor 
voorbereidingsmaatregelen voor civiele 
missies, maar dat wat militaire missies 
betreft het inzetten en de doeltreffendheid 
structureel verhinderd zullen blijven zolang 
deze mogelijkheid niet wordt benut; spoort 
de lidstaten ten zeerste aan de in artikel 46 
VEU bedoelde permanente gestructureerde 
samenwerking aan te gaan, waardoor de 
dringend noodzakelijke verbetering van 
het snellereactievermogen van de EU 
sneller zou worden verwezenlijkt;

Or. de

Amendement 115
Arnaud Danjean
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verbaast zich erover dat er nog 
altijd geen maatregelen op Europees 
niveau bestaan voor de fiscale stimulering 
van samenwerking en bundeling van 
krachten; neemt kennis van de oproep 
van de Raad van december 2013 om de 
mogelijkheden voor dergelijke 
maatregelen te onderzoeken en betreurt 
dat gedurende het gehele afgelopen jaar 
de discussies nog tot geen enkele concrete 
maatregel op dit gebied hebben geleid; 
merkt op dat de Belgische regering reeds 
op ad-hocbasis btw-vrijstellingen geeft in 
de voorbereidende fasen van bepaalde 
EDA-projecten, zoals Satcom; is van 
mening dat dergelijke vrijstellingen een 
systematisch karakter moeten krijgen en 
moeten worden uitgebreid naar 
infrastructuur en concrete 
vermogensprogramma's, naar het 
voorbeeld van het bestaande mechanisme 
bij de NAVO of dat bij de EU voor 
infrastructuur voor civiel onderzoek; 
roept op andere stimulansen te 
ontwikkelen ter aanmoediging van 
vermogenssamenwerking tussen 
Europeanen;

Or. en

Amendement 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het
democratisch toezicht essentiële vereisten 

20. vraagt om transparantie en een 
volledige verantwoording, alsook om 
uitgebreid democratisch toezicht voor
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zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de 
EU-vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk
te interpreteren om een specifieke lijn voor 
te stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk;

uitgevoerde missies; uit zijn tevredenheid 
over de in het Interinstitutioneel Akkoord 
van 2 december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement strikt te 
interpreteren;

Or. de

Amendement 117
Jens Geier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk 
te interpreteren om een specifieke lijn 
voor te stellen voor elke civiele GVDB-
missie onder het GBVB-hoofdstuk;

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting;

Or. de
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Amendement 118
Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk 
te interpreteren om een specifieke lijn voor 
te stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk;

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
kwartaalverslagen over de GBVB-
begroting en de gezamenlijke 
informatiebijeenkomsten over het GBVB;
is ingenomen met de toezegging van de 
VV/HV om die bijeenkomsten nieuw leven 
in te blazen en te voorzien in voldoende 
flexibiliteit ten aanzien van hun reikwijdte 
teneinde het Parlement volledig op de 
hoogte te houden van militaire missies en 
de werkzaamheden en agenda van het 
Politiek en Veiligheidscomité; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk 
te interpreteren om een specifieke lijn voor 
te stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk;

Or. en

Amendement 119
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk 
te interpreteren om een specifieke lijn voor 
te stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk;

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; wijst erop dat 
eventuele verbeteringen van de flexibiliteit 
en efficiëntie van de financiering en het 
uitvoeren van missies en operaties de 
verwezenlijkte positieve ontwikkelingen op 
het gebied van transparantie en 
verantwoordingsplicht bij GVDB-
interventies niet in het gedrang mogen 
brengen; vraagt de Commissie artikel 49, 
lid 1, onder g), van het financieel 
reglement zo breed mogelijk te 
interpreteren om een specifieke lijn voor te 
stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk;

Or. en

Amendement 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 

20. benadrukt dat transparantie en 
verantwoording niet alleen voor het 
democratisch toezicht essentiële vereisten 
zijn, maar ook voor de degelijke werking 
en de geloofwaardigheid van onder de EU-
vlag uitgevoerde missies; uit zijn 
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tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk 
te interpreteren om een specifieke lijn voor 
te stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk;

tevredenheid over de in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 2 
december 2013 bedoelde 
verslagleggingsmechanismen, zoals de 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten 
over het GBVB en de kwartaalverslagen 
over de GBVB-begroting; vraagt de 
Commissie artikel 49, lid 1, onder g), van 
het financieel reglement zo breed mogelijk 
te interpreteren, een specifieke lijn voor te 
stellen voor elke civiele GVDB-missie 
onder het GBVB-hoofdstuk en de 
opneming van uitvoerige informatie over 
elke missie, de deelnemers en de uitgaven 
in het jaarlijks activiteitenverslag 
verplicht te stellen;

Or. it

Amendement 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. kijkt uit naar de initiatieven die 
duidelijkheid en consistentie moeten 
brengen op het vlak van financierings- en 
werkingsregels voor civiele missies; is 
tevreden dat de Commissie in het licht van 
de voortdurende discussie over flexibiliteit 
van de financiële regels heeft beloofd een 
specifiek model voor alle GVDB-missies 
voor te bereiden en de bestaande 
richtsnoeren aan te passen aan de 
behoeften van de missies;

21. kijkt uit naar de initiatieven die 
duidelijkheid en consistentie moeten 
brengen op het vlak van financierings- en 
werkingsregels voor civiele missies;

Or. de

Amendement 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt de VV/HV aan op het vlak 
van het GVDB het voortouw te nemen en 
een sturende rol op zich te nemen om het 
hokjesdenken te doorbreken en te zorgen 
voor coördinatie tussen de Raad, de 
Commissie en de EDEO en voor 
coherentie tussen de twee laatste organen;
stelt voor aan de speciale 
vertegenwoordigers van de EU het 
mandaat toe te vertrouwen om de dialoog 
en samenwerking tussen de verschillende 
EU-actoren ter plaatse te verbeteren 
teneinde de coherentie van de EU-actie te 
verhogen en van de verschillende 
financieringsbronnen een voordeel (en 
niet slechts een uitdaging) te maken;

22. verzoekt de VV/HV de verantwoording 
te nemen voor het GVDB;

Or. de

Amendement 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. moedigt de VV/HV aan op het vlak van 
het GVDB het voortouw te nemen en een 
sturende rol op zich te nemen om het 
hokjesdenken te doorbreken en te zorgen 
voor coördinatie tussen de Raad, de 
Commissie en de EDEO en voor 
coherentie tussen de twee laatste organen; 
stelt voor aan de speciale 
vertegenwoordigers van de EU het 
mandaat toe te vertrouwen om de dialoog 
en samenwerking tussen de verschillende 
EU-actoren ter plaatse te verbeteren 
teneinde de coherentie van de EU-actie te 
verhogen en van de verschillende 

22. moedigt de VV/HV aan op het vlak van 
het GVDB haar verantwoordelijkheid te 
nemen door beter te zorgen voor 
coördinatie tussen de Raad, de Commissie 
en de EDEO en voor coherentie tussen de 
twee laatste organen; stelt voor aan de 
speciale vertegenwoordigers van de EU het 
mandaat toe te vertrouwen om de dialoog 
en samenwerking tussen de verschillende 
EU-actoren ter plaatse te verbeteren 
teneinde de coherentie van de EU-actie te 
verhogen en van de verschillende 
financieringsbronnen een voordeel (en niet 
slechts een uitdaging) te maken;
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financieringsbronnen een voordeel (en niet 
slechts een uitdaging) te maken;

Or. en

Amendement 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013;

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties;

Or. de

Amendement 125
Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013;

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; vraagt dat deze 
Europese Raad, in het kader van een 
Europese defensiemacht, de invoering van 
een nieuwe, versterkte en uitgebreidere 
coördinatie tussen de lidstaten en op EU-
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niveau voorziet door middel van een 
efficiënte bundeling van alle middelen, 
capaciteiten en vermogens; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013;

Or. hr

Amendement 126
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013;

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013; is van mening dat er 
tijdens de volgende Europese Raad over 
defensie concrete maatregelen moeten 
worden goedgekeurd om de 
defensiecapaciteiten van de Unie te 
versterken als aanvulling op de NAVO, 
om het Europees Defensieagentschap te 
steunen en te versterken en om te komen 
tot een gemeenschappelijke industriële en 
technologische basis;

Or. ro

Amendement 127
Doru-Claudian Frunzulică

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013;

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er, om deze 
regelingen efficiënter en doeltreffender te 
maken, bij de lidstaten op aan zich te 
houden aan de beloften van de Europese 
Raad van december 2013;

Or. en

Amendement 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de volgende 
Europese Raad over defensie van de 
gelegenheid gebruik moet maken om een 
diepgaande discussie te houden en concrete 
voorstellen te doen over de hervorming van 
de financiële regelingen voor GVDB-
missies en -operaties; dringt er bij de 
lidstaten op aan zich te houden aan de 
beloften van de Europese Raad van 
december 2013;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 129
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie om de 
lidstaten te steunen in hun inspanningen 
voor de operationele tenuitvoerlegging 
van de besluiten van de Europese Raad 
met betrekking tot de versterking van de 
defensiecapaciteiten en daarbij rekening 
te houden met de begrotingsproblemen 
waarmee sommige lidstaten te kampen 
hebben;

Or. ro

Amendement 130
Jean-Luc Schaffhauser

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger, de Raad, de 
Commissie, de regeringen en de 
parlementen van de EU-lidstaten, de 
secretaris-generaal van de NAVO en de 
voorzitter van de Parlementaire 
Vergadering van de NAVO.

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger, de Raad, de 
Commissie, de regeringen en de 
parlementen van de EU-lidstaten.

Or. fr


