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7.12.2016 A8-0360/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is ervan overtuigd dat bijkomende 

financiering van de lidstaten en 

inspanningen om synergie in de hand te 

werken ook noodzakelijk zijn gezien de 

reeds ondergefinancierde EU-begroting, 

bijkomende inspanningen voor operaties, 

administratieve kosten, voorbereidende 

acties en pilootprojecten in het kader van 

het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid; roept de Commissie en de 

lidstaten op om gebruik te maken van de 

huidige herziening van het meerjarig 

financieel kader (MFK) om tegemoet te 

komen aan de budgettaire behoeften voor 

de toenemende uitdagingen op het gebied 

van veiligheid; roept de lidstaten op hun 

defensie-uitgaven te verhogen om het 

door de NAVO vastgestelde 

capaciteitsdoel van minimaal 2 % van het 

bbp aan defensie-uitgaven te 

verwezenlijken; benadrukt dat 

besparingen en herverdeling van de 

middelen mogelijk zijn door een betere 

coördinatie en een daling van het aantal 

overlappende activiteiten tussen de EU en 

de lidstaten; 

19. is ervan overtuigd dat bijkomende 

financiering van de lidstaten en 

inspanningen om synergie in de hand te 

werken ook noodzakelijk zijn gezien de 

reeds ondergefinancierde EU-begroting, 

bijkomende inspanningen voor operaties 

en administratieve kosten in het kader van 

het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid; roept de lidstaten op om 

van de gelegenheid gebruik te maken om 

tegemoet te komen aan de budgettaire 

behoeften voor de toenemende uitdagingen 

op het gebied van veiligheid; benadrukt 

dat volgens het Europees 

defensieactieplan van de Commissie 

besparingen en herverdeling van de 

middelen ten belope van ongeveer 25 à 

100 miljard EUR mogelijk zijn door een 

betere coördinatie en een daling van het 

aantal overlappende activiteiten tussen de 

lidstaten; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 – streepje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

• het creëren van een permanent civiel-

militair hoofdkwartier, met een even 

belangrijk militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen en civiel 

plannings- en uitvoeringsvermogen 

(CPCC), dat de strategische en 

operationele planning in de hele 

planningscyclus zou verbeteren, de 

civiel-militaire samenwerking zou 

versterken en het vermogen van de EU 

om snel op crises te reageren zou 

verbeteren; 

• het creëren van een permanent militair 

hoofdkwartier, dat functioneert als een 

belangrijk militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen (MPCC) op 

hetzelfde niveau als het civiel 

plannings- en uitvoeringsvermogen 

(CPCC), dat de strategische en 

operationele planning in de hele 

planningscyclus zou verbeteren, de 

civiel-militaire samenwerking zou 

versterken en het vermogen van de EU 

om snel op crises te reageren zou 

verbeteren; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. betreurt dat de alomvattende taken 

voortgekomen uit de Raad Buitenlandse 

Zaken van november 2013, de Europese 

Raad van 2013 en de Europese Raad van 

2015 nog niet volledig zijn uitgevoerd door 

de Europese Commissie, de EDEO, het 

EDA en de lidstaten; vraagt de VV/HV en 

de commissaris voor Interne Markt, 

Industrie, Ondernemerschap en Midden- en 

Kleinbedrijf om de uitvoering van eerdere 

besluiten te beoordelen en voor te leggen 

aan het Parlement vooraleer nieuwe taken 

worden voorgesteld; spoort aan tot spoed 

op het vlak van het lopende werk over het 

Europees defensieactieplan en de 

inspanningen van de Commissie om de 

defensiesamenwerking te maximaliseren, 

met inbegrip van stimulansen op 

bijvoorbeeld het vlak van interne-markt-, 

openbare aanbestedings-, onderzoeks-, 

vervoers-, ruimte-, cyber-, energie- en 

industriebeleid; neemt kennis van het 

voorstel van de Franse president voor een 

Europees veiligheids- en defensiefonds en 

steunt de ontwikkeling van nieuwe en 

innovatieve financierings- en 

investeringsconcepten, ook via de 

Europese Investeringsbank en publiek-

private partnerschappen; 

23. betreurt dat de alomvattende taken 

voortgekomen uit de Raad Buitenlandse 

Zaken van november 2013, de Europese 

Raad van 2013 en de Europese Raad van 

2015 nog niet volledig zijn uitgevoerd door 

de Europese Commissie, de EDEO, het 

EDA en de lidstaten; vraagt de VV/HV en 

de commissaris voor Interne Markt, 

Industrie, Ondernemerschap en Midden- en 

Kleinbedrijf om de uitvoering van eerdere 

besluiten te beoordelen en voor te leggen 

aan het Parlement vooraleer nieuwe taken 

worden voorgesteld; poort aan tot spoed op 

het vlak van het lopende werk over het 

Europees defensieactieplan en de 

inspanningen van de Commissie om de 

defensiesamenwerking te maximaliseren 

via de goede voorstellen die op 30 

november zijn gedaan over hoe een 

Europese markt voor defensie-uitrusting 

kan worden verwezenlijkt door een 

effectievere uitvoering van de twee 

richtlijnen over defensie en door de 

handhaving daarvan; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. wijst erop dat aangezien de lidstaten 

moeite hebben om een zeer brede waaier 

aan volledig operationele 

defensiecapaciteiten in stand te houden, er 

meer moet worden gecoördineerd en 

duidelijkere keuzes moeten worden 

gemaakt over welke capaciteiten in stand 

worden gehouden, zodat de lidstaten zich 

in bepaalde capaciteiten kunnen 

specialiseren; wijst op de praktische en 

financiële voordelen van een verdere 

integratie van Europese 

defensiecapaciteiten en neemt kennis van 

verschillende lopende initiatieven die in 

een breder kader zouden moeten worden 

geplaatst om een slimme routekaart uit te 

tekenen; steunt de voorstellen voor een 

"Europees semester voor defensie" en 

vraagt de VV/HV hiervoor concrete 

voorstellen te doen; is van mening dat 

interoperabiliteit van essentieel belang is 

om de strijdkrachten van de lidstaten 

compatibeler en meer geïntegreerd te 

maken; moedigt de lidstaten aan om 

nieuwe methoden te zoeken voor 

gezamenlijke verwerving, onderhoud en 

behoud van strijdkrachten en materiaal; 

24. wijst erop dat aangezien de lidstaten 

moeite hebben om een zeer brede waaier 

aan volledig operationele 

defensiecapaciteiten in stand te houden, er 

meer moet worden gecoördineerd en 

duidelijkere keuzes moeten worden 

gemaakt over welke capaciteiten in stand 

worden gehouden, zodat de lidstaten zich 

in bepaalde capaciteiten kunnen 

specialiseren; wijst op de praktische en 

financiële voordelen van een verdere 

integratie van Europese 

defensiecapaciteiten en neemt kennis van 

bepaalde lopende initiatieven die in een 

breder kader zouden moeten worden 

geplaatst om een slimme routekaart uit te 

tekenen; steunt de voorstellen voor een 

"Europees semester voor defensie" en 

vraagt de VV/HV hiervoor concrete 

voorstellen te doen; is van mening dat 

interoperabiliteit van essentieel belang is 

om de strijdkrachten van de lidstaten 

compatibeler en meer geïntegreerd te 

maken; moedigt de lidstaten aan om 

nieuwe methoden te zoeken voor 

gezamenlijke verwerving, onderhoud en 

behoud van strijdkrachten en materiaal; 

herinnert eraan dat de 28 chefs Defensie 

in 2011 300 voorstellen voor mogelijke 

"pooling and sharing"-projecten hebben 

gedaan, en dat sindsdien slechts 19 
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initiatieven op politieke niveau zijn 

goedgekeurd; vraagt de lidstaten het 

aantal "pooling and sharing"-regelingen 

te vergroten; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Amendement  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. looft de rol die het Europees 

Defensieagentschap speelt voor de 

bevordering en coördinatie van 

capaciteitsontwikkeling en vraagt dat het 

agentschap wordt versterkt, met name door 

de begroting te vergroten; benadrukt dat 

voor het personeel en de exploitatiekosten 

van het agentschap EU-middelen moeten 

worden toegewezen; roept de VV/VH en 

de lidstaten op om de organisatie, de 

procedures en de activiteiten uit het 

verleden van het EDA te beoordelen; 

25. looft de rol die het Europees 

Defensieagentschap speelt voor de 

bevordering en coördinatie van 

capaciteitsontwikkeling en vraagt dat het 

agentschap wordt versterkt; roept de 

VV/VH en de lidstaten op om de 

organisatie, de procedures en de 

activiteiten uit het verleden van het EDA te 

beoordelen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Amendement  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. neemt kennis van het Europees 

defensieactieplan van de Commissie, dat 

op 30 november 2016 is gepresenteerd; is 

het eens met de analyse van de Commissie 

van de huidige situatie van de Europese 

defensie-industrie, die lijdt onder 

fragmentatie, onvoldoende industriële 

samenwerking en inefficiënt gebruik van 

overheidsmiddelen; vestigt ook de 

aandacht op de stelling van de Commissie 

dat de trend van dalende 

defensiebegrotingen nog is versterkt door 

de inefficiënte wijze waarop deze 

begrotingsmiddelen worden gebruikt en 

dat de fragmentatie van de Europese 

markten leidt tot onnodige dubbele 

vermogens, organisaties en kosten; 

betreurt ten zeerste dat het merendeel van 

de defensie-uitgaven via nationale 

aanbestedingen geschiedt, terwijl 

gezamenlijk aanbestedingen voor het 

aankopen van uitrusting slechts 22 % van 

de totale aanbestedingen voor het 

aankopen van uitrusting bedragen; is 

geschokt door het feit dat er thans minder 

samenwerkingsprogramma's zijn dan 20 

jaar geleden; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Amendement  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. uit zijn tevredenheid over het voorstel 

van voorzitter Juncker om een Europees 

defensiefonds op te richten om onderzoek 
en innovatie te verbeteren; is ingenomen 

over het opzetten van een voorbereidende 

actie voor onderzoek in verband met 

defensie, dat moet worden gevolgd door 

een uitgebreid en speciaal door de EU 

gefinancierd Europees defensie-

onderzoeksprogramma (EDRP) binnen 

het volgende MFK, waaronder 

bijkomende financiële middelen door de 

lidstaten; 

27. verwerpt ten stelligste de ideeën die de 

Commissie in het kader van het Europees 

defensiefonds presenteert; is ervan 

overtuigd dat er, gezien de reeds 

ondergefinancierde EU-begroting en de 

zeer inefficiënte nationale 

defensiestructuren, geen civiele EU-

fondsen mogen worden gebruikt voor 

militair onderzoek; verwerpt ten stelligste 

het als zogenoemd "capaciteitsvenster" 

gepresenteerde idee om nationale 

bijdragen te beschouwen als "eenmalige 

maatregelen" in het kader van het 

stabiliteits- en groeipact, omdat dit 

overheidsschulden zal stimuleren en doen 

toenemen en de euro mogelijk zou 

verzwakken; verwerpt ook de door de 

Commissie gepresenteerde ideeën om 

banken en fondsen als de EIB, het ESIF 

en het EFRO te misbruiken, en zet 

vraagtekens bij de wettigheid van de 

voorstellen en de achterliggende 

economische principes in tijden van zeer 

lage rentetarieven voor kredieten; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Amendement  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. herinnert eraan dat de VS en de 

EU niet dezelfde ambities op het gebied 

van veiligheid en defensie hebben, zoals 

blijkt uit de integrale EU-strategie en het 

uitvoeringsplan voor het GVDB, en dat 

het vergelijken van de jaarlijkse defensie-

uitgaven in absolute cijfers, zoals de 

Commissie in haar defensieactieplan doet, 

op zich misleidend is; 

Or. en 



 

AM\1112108NL.docx  PE596.607v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2016 A8-0360/9 

Amendement  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. herinnert eraan dat in de integrale 

EU-strategie wordt gepleit voor 

investeringen in conflictpreventie, maar 

dat in werkelijkheid zowel de Commissie 

als de Raad in de begroting 2017 

verstrekkende bezuinigingen op het enige 

EU-instrument voor conflictpreventie 

(IcSP) hebben voorgesteld; benadrukt dat 

het, gezien de vele uitdagingen op het 

gebied van veiligheid in het Europese 

nabuurschap en daarbuiten, nodig is om 

de inspanningen op het gebied van 

conflictpreventie, bemiddeling en 

verzoening te verdubbelen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Amendement  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. is ingenomen met de gezamenlijke 

verklaring over samenwerking tussen de 

NAVO en de EU tijdens de top van 

Warschau; verleent volledige steun aan de 

diepere samenwerking tussen de NAVO en 

de EU op het vlak van cyberdefensie, 

migratie, strategische communicatie en de 

reactie op hybride bedreigingen; vraagt de 

VV/HV tegen eind 2016 specifieke 

voorstellen te doen voor de follow-up op 

de gezamenlijke verklaring van Warschau; 

is ervan overtuigd dat de NAVO cruciaal is 

voor de collectieve veiligheid van Europa, 

maar benadrukt dat EU-reactiecapaciteiten 

behouden moeten worden; wijst erop dat 

een sterkere NAVO en een sterkere EU 

elkaar wederzijds versterken en aanvullen; 

is verheugd over de verbintenis van de 

mondiale strategie van de EU met de 

NAVO als hoeksteen van de collectieve 

veiligheid van Europa; benadrukt dat de 

Unie optimaal gebruik moet maken van de 

beschikbare veiligheids- en 

defensiemiddelen en dubbel werk moet 

voorkomen; is verder van mening dat de 

Unie en haar lidstaten nauwer moeten 

samenwerken met de NAVO om ervoor te 

zorgen dat het "Smart Defence"-initiatief 

van de NAVO en het "Pooling and 

Sharing"-initiatief van de EU elkaar 

aanvullen en elkaar wederzijds versterken; 

30. neemt kennis van de gezamenlijke 

verklaring over samenwerking tussen de 

NAVO en de EU tijdens de top van 

Warschau; verleent volledige steun aan de 

diepere samenwerking tussen de NAVO en 

de EU op het vlak van cyberdefensie, 

migratie, strategische communicatie en de 

reactie op hybride bedreigingen; vraagt de 

VV/HV tegen eind 2016 specifieke 

voorstellen te doen voor de follow-up op 

de gezamenlijke verklaring van Warschau; 

is ervan overtuigd dat de NAVO cruciaal is 

voor de collectieve veiligheid van Europa, 

maar benadrukt dat EU-reactiecapaciteiten 

behouden moeten worden; wijst erop dat 

een sterkere NAVO en een sterkere EU 

elkaar wederzijds versterken en aanvullen; 

is verheugd over de verbintenis van de 

mondiale strategie van de EU met de 

NAVO als hoeksteen van de collectieve 

veiligheid van Europa; benadrukt dat de 

Unie optimaal gebruik moet maken van de 

beschikbare veiligheids- en 

defensiemiddelen en dubbel werk moet 

voorkomen; is verder van mening dat de 

Unie en haar lidstaten nauwer moeten 

samenwerken met de NAVO om ervoor te 

zorgen dat het "Smart Defence"-initiatief 

van de NAVO en het "Pooling and 

Sharing"-initiatief van de EU elkaar 

aanvullen en elkaar wederzijds versterken; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-036011 

Amendement  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. erkent dat Turkije als belangrijke 

partner een rol heeft te spelen om het 

Syrische conflict op te lossen, IS/Daesh te 

bestrijden in Syrië en Irak en de 

migratiecrisis aan te pakken; veroordeelt 

met klem de poging tot militaire 

staatsgreep tegen de democratisch 

verkozen regering van Turkije; spoort de 

Turkse regering aan de grondwettelijke 

orde te beschermen en benadrukt dat de 

mensenrechten, de rechtsstaat en de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht en van de media in de nasleep van 

de coup moeten worden geëerbiedigd, 

overeenkomstig haar verplichtingen als lid 

van de Raad van Europa; benadrukt dat 

Turkije nauw met de Raad van Europa 

moet samenwerken om ervoor te zorgen 

dat alle procedures de rechtsstaat 

eerbiedigen; is verontrust over de 

repressieve aard en de omvang van de 

zuiveringscampagne die op de poging tot 

staatsgreep is gevolgd, waardoor 

fundamentele vrijheden en mensenrechten 

in Turkije ernstig zijn aangetast; is uiterst 

bezorgd over het stijgend aantal de 

gevallen van buitensporig geweld door de 

politie en mishandeling van gevangenen, 

de aanhoudende straffeloosheid voor 

schending van mensenrechten en de 

uitholling van de onafhankelijkheid van de 

47. erkent dat Turkije een belangrijke rol 

heeft te spelen om het Syrische conflict op 

te lossen, IS/Daesh te bestrijden in Syrië en 

Irak en de migratiecrisis aan te pakken; 

beschouwt de overeenkomst tussen de EU 

en Turkije over migratie evenwel als een 

fout die moet worden rechtgezet, en vraagt 

de lidstaten in plaats daarvan hun 

verantwoordelijkheid voor het beheer van 

de vluchtelingenstroom op zich te nemen; 
veroordeelt met klem de poging tot 

militaire staatsgreep tegen de democratisch 

verkozen regering van Turkije; spoort de 

Turkse regering aan de grondwettelijke 

orde te beschermen en benadrukt dat de 

mensenrechten, de rechtsstaat en de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht en van de media in de nasleep van 

de coup moeten worden geëerbiedigd, 

overeenkomstig haar verplichtingen als lid 

van de Raad van Europa; benadrukt dat 

Turkije nauw met de Raad van Europa 

moet samenwerken om ervoor te zorgen 

dat alle procedures de rechtsstaat 

eerbiedigen; is verontrust over de 

repressieve aard en de omvang van de 

zuiveringscampagne en de collectieve 

vervolging die op de poging tot staatsgreep 

zijn gevolgd, waardoor fundamentele 

vrijheden en mensenrechten in Turkije 

ernstig zijn aangetast; is uiterst bezorgd 
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rechterlijke macht; over het stijgend aantal de gevallen van 

buitensporig geweld door de politie en 

mishandeling van gevangenen, de 

aanhoudende straffeloosheid voor 

schending van mensenrechten en de 

uitholling van de onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht; vraagt daarom om een 

internationaal onderzoek naar de poging 

tot staatsgreep van juli; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Amendement  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. benadrukt dat cultuur in het externe 

beleid van de EU een belangrijke rol speelt 

bij het bevorderen van dialoog, wederzijds 

begrip en wederzijds leren; benadrukt dat 

gericht cultuur- en onderwijsbeleid 

belangrijke doelstellingen van het 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 

kan ondersteunen en kan bijdragen tot het 

versterken van de democratie, de 

rechtsstaat en de bescherming van de 

mensenrechten; herinnert eraan dat 

interculturele en interreligieuze dialoog een 

rol speelt bij de bestrijding van 

extremisme, radicalisering en 

marginalisering; verzoekt de Commissie en 

de EDEO met culturele diplomatie en 

interculturele dialoog rekening te houden 

in de EU-instrumenten voor buitenlandse 

betrekkingen en in de ontwikkelingsagenda 

van de EU; vraagt de EDEO en alle EU-

delegaties om in alle EU-

vertegenwoordigingen in derde 

partnerlanden een cultureel attaché te 

benoemen; benadrukt voorts dat onderwijs 

een essentiële rol speelt bij het bevorderen 

van burgerzin en interculturele 

vaardigheden, het creëren van betere 

economische vooruitzichten en het 

verbeteren van de volksgezondheid; steunt 

de huidige inspanningen van de Commissie 

om wetenschap en onderzoek een grotere 

65. benadrukt dat cultuur in het externe 

beleid van de EU een belangrijke rol 

speelt, niet alleen bij het bevorderen van 

dialoog, wederzijds begrip en wederzijds 

leren, maar ook bij het tot stand brengen 

van politieke banden en affiniteit; 

benadrukt dat gericht cultuur- en 

onderwijsbeleid belangrijke doelstellingen 

van het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de EU kan ondersteunen en kan 

bijdragen tot de-escalatie en het versterken 

van de democratie, de rechtsstaat en de 

bescherming van de mensenrechten; 

herinnert eraan dat interculturele en 

interreligieuze dialoog een rol speelt bij de 

bestrijding van extremisme, radicalisering 

en marginalisering; verzoekt de Commissie 

en de EDEO met culturele diplomatie en 

interculturele dialoog rekening te houden 

in de EU-instrumenten voor buitenlandse 

betrekkingen en in de ontwikkelingsagenda 

van de EU; vraagt de EDEO en alle EU-

delegaties om in alle EU-

vertegenwoordigingen in derde 

partnerlanden een cultureel attaché te 

benoemen; benadrukt voorts dat onderwijs 

een essentiële rol speelt bij het bevorderen 

van burgerzin en interculturele 

vaardigheden, het creëren van betere 

economische vooruitzichten en het 

verbeteren van de volksgezondheid; steunt 
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rol te geven als instrumenten van "soft 

power" in de externe betrekkingen van de 

EU; benadrukt hoe wetenschappelijke 

uitwisselingen kunnen helpen om coalities 

tot stand te brengen en conflicten op te 

lossen, met name in de betrekkingen met 

de buurlanden van de EU; 

de huidige inspanningen van de Commissie 

om wetenschap en onderzoek, alsook 

uitwisselingen van jongeren, een grotere 

rol te geven als instrumenten van "soft 

power" in de externe betrekkingen van de 

EU; benadrukt hoe wetenschappelijke 

uitwisselingen kunnen helpen om coalities 

tot stand te brengen, banden aan te halen 

en conflicten op te lossen, met name in de 

betrekkingen met de buurlanden van de 

EU; vraagt ook om aanzienlijk meer 

Erasmus+-programma's, niet alleen aan 

universiteiten, maar ook al in het 

middelbaar onderwijs; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Amendement  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) 

2016/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  65 bis. is van mening dat de EU een echte 

Europese nieuwszender nodig heeft opdat 

de EU-burgers een gemeenschappelijke 

kijk op het buitenlands beleid ontwikkelen 

en opdat derde landen de EU als één 

geheel zien; is van mening dat Euronews 

het embryo van een dergelijk project is 

geweest door dezelfde beelden en 

commentaar te leveren in 13 talen van de 

EU en haar buurlanden 

(multiplexsyteem), maar financieel en 

bestuurlijk is verwaarloosd en zijn publiek 

aan het verliezen is; spreekt zijn ernstige 

bezorgdheid uit over de recente 

ontwikkelingen, met name de sluiting van 

de Oekraïense en Turkse dienst en de 

afslanking van de Arabische en Perzische 

afdeling tot een digitale versie, alsook de 

plannen om het ene multiplexsysteem te 

vervangen door afzonderlijke 

programma's in afzonderlijke talen; 

verzoekt de Raad, de Commissie en de 

EDEO zo spoedig mogelijk grondig na te 

denken over een toekomstige Europese 

nieuwszender en na te gaan hoeveel de 

EU-lidstaten bereid zouden zijn te 

investeren in een eigen, onafhankelijk 

televisiestation van de EU dat zou kunnen 

concurreren met zenders zoals CNN, de 

BBC, RT, NHK of CCTV; 
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Or. en 


