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6.12.2017 A8-0350/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0350/2017 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

2017/2121(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. is van mening dat de ontwikkeling 

van een krachtige defensie-industrie de 

technologische onafhankelijkheid van de 

EU ondersteunt; dringt erop aan de voor de 

verhoging van de cyberveiligheid 

noodzakelijke industriële en technische 

middelen te ontwikkelen, onder meer door 

een interne markt voor 

cyberveiligheidsproducten te bevorderen; 

pleit voor de beschikbaarstelling binnen de 

EU-instellingen van aanzienlijk hogere 

financiële en personele middelen teneinde 

de cyberveiligheid en 

cyberdefensiecapaciteit van de EU te 

vergroten; onderstreept de noodzaak 

cyberveiligheid op te nemen in het externe 

optreden en het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid, alsmede 

de noodzaak van een betere capaciteit om 

cybermisdaden op te sporen;  

42. is van mening dat de ontwikkeling 

van een efficiënte defensie-industrie de 

technologische onafhankelijkheid van de 

EU ondersteunt; dringt erop aan de voor de 

verhoging van de cyberveiligheid 

noodzakelijke industriële en technische 

middelen te ontwikkelen, onder meer door 

een interne markt voor 

cyberveiligheidsproducten en strikte regels 

voor exportcontrole in dat verband te 

bevorderen; pleit voor de 

beschikbaarstelling binnen de EU-

instellingen van financiële en personele 

middelen teneinde de cyberveiligheid en 

weerbaarheid van de EU tegen 

cyberaanvallen te vergroten; onderstreept 

de noodzaak cyberveiligheid op te nemen 

in het externe optreden en het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid, alsmede de noodzaak 

van een betere capaciteit om 

cybermisdaden op te sporen;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0350/2017 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

2017/2121(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. meent dat Europa de samenwerking 

inzake gemeenschappelijke defensie verder 

moet versterken om haar 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

en haar strategische autonomie te 

verdedigen; onderstreept het belang van het 

verband tussen de externe en interne 

veiligheid, een beter gebruik van middelen 

en de risicobeheersing aan de rand van 

Europa; herinnert eraan dat de koppeling 

tussen ontwikkeling en veiligheid een 

belangrijk beginsel is dat ten grondslag ligt 

aan de benadering door de Unie van 

externe crises en conflicten; dringt er bij de 

lidstaten op aan het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon ten volle te benutten 

met betrekking tot het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en 

is in dit verband ingenomen met het 

uitvoeringsplan inzake veiligheid en 

defensie;  moedigt een herziening aan van 

de aanpak van de EU met betrekking tot 

civiele GVDB-missies om ervoor te zorgen 

dat ze goed worden uitgestippeld, 

uitgevoerd en ondersteund; is van oordeel 

dat het potentieel van de capaciteiten van 

het Europees Defensieagentschap (EDA), 
de permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) en de EU-

gevechtsgroepen ten volle moet worden 

benut; spoort de lidstaten aan hiertoe 

45. meent dat Europa de samenwerking 

inzake gemeenschappelijke defensie verder 

moet versterken om haar 

gemeenschappelijke waarden en beginselen 

te verdedigen; onderstreept het belang van 

het verband tussen de externe en interne 

veiligheid, een beter gebruik van middelen 

en de risicobeheersing aan de rand van 

Europa; herinnert eraan dat de koppeling 

tussen ontwikkeling en veiligheid een 

belangrijk beginsel is dat ten grondslag ligt 

aan de benadering door de Unie van 

externe crises en conflicten; dringt er bij de 

lidstaten op aan het potentieel van het 

Verdrag van Lissabon ten volle te benutten 

met betrekking tot het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en 

neemt in dit verband nota van het 

uitvoeringsplan inzake veiligheid en 

defensie; moedigt een herziening aan van 

de aanpak van de EU met betrekking tot 

civiele GVDB-missies om ervoor te zorgen 

dat ze goed worden uitgestippeld, 

uitgevoerd en ondersteund; is van oordeel 

dat het potentieel van de permanente 

gestructureerde samenwerking (PESCO) en 

de EU-gevechtsgroepen ten volle moet 

worden benut; spoort de lidstaten aan 

hiertoe aanvullende financiële middelen uit 

hun nationale defensiebegroting ter 

beschikking te stellen; 
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aanvullende financiële middelen ter 

beschikking te stellen; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0350/2017 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

2017/2121(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. meent dat de Europese Unie en haar 

lidstaten een doeltreffend buitenlands en 

veiligheidsbeleid moeten ontwikkelen en 

samen met de NAVO en andere 

internationale partners, de VN, ngo's, 

verdedigers van mensenrechten en anderen 

moeten werken aan kwesties van 

gemeenschappelijk belang en aan de 

bevordering van de vrede, welvaart en 

stabiliteit wereldwijd; wijst op het belang 

van de toenemende bewustwording en 

politieke betrokkenheid ten aanzien van de 

dringende tenuitvoerlegging van een 

ambitieus, effectief en gestructureerd 

GVDB; dringt er bij de Raad, de 

Commissie en de lidstaten op aan de 

communicatieproblemen van de EU aan te 

pakken door het extern optreden van de EU 

verantwoordelijker en zichtbaarder te 

maken; dringt er bij de lidstaten en de EU-

instellingen op aan daadwerkelijk 

resultaten te boeken op het gebied van 

defensie, in overeenstemming met de 

mondiale strategie van de EU en de 

plannen van de Commissie om het 

onderzoek en de capaciteitsopbouw op het 

gebied van defensie te verbeteren;  

46. meent dat de Europese Unie en haar 

lidstaten een doeltreffend buitenlands en 

veiligheidsbeleid moeten ontwikkelen en 

samen met de NAVO en andere 

internationale partners, de VN, ngo's, 

verdedigers van mensenrechten en anderen 

moeten werken aan kwesties van 

gemeenschappelijk belang en aan de 

bevordering van de vrede, welvaart en 

stabiliteit wereldwijd; wijst op het belang 

van de toenemende bewustwording en 

politieke betrokkenheid ten aanzien van de 

dringende tenuitvoerlegging van een 

ambitieus, effectief en gestructureerd 

GVDB; dringt er bij de Raad, de 

Commissie en de lidstaten op aan de 

communicatieproblemen van de EU aan te 

pakken door het extern optreden van de EU 

verantwoordelijker en zichtbaarder te 

maken; dringt er bij de lidstaten en de EU-

instellingen op aan daadwerkelijk 

resultaten te boeken op het gebied van 

defensie, in overeenstemming met de 

mondiale strategie van de EU en de 

plannen van de Commissie om het 

onderzoek en de capaciteitsopbouw op het 

gebied van defensie te verbeteren door de 

relevante nationale begrotingen op een 

uiterst coöperatieve en efficiënte manier 

samen te brengen;  
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Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0350/2017 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

2017/2121(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. dringt er bij de Commissie op aan 

ervoor te zorgen dat de groeiende 

uitdagingen op het gebied van veiligheid 

volledig zijn terug te vinden in haar 

voorstel voor het volgende meerjarig 

financieel kader (MFK); is van mening 

dat zowel de omvang als de flexibiliteit van 

de GBVB-begroting moet aansluiten op de 

verwachtingen van de EU-burgers met 

betrekking tot de rol van de EU bij het 

bieden van veiligheid; wijst nogmaals op 

de noodzaak van een globale visie met 

betrekking tot EU-beleid en ‑ instrumenten 

op het gebied van veiligheid, inclusief 

productieve samenwerking met het 

voorgestelde Europese Defensiefonds; 

roept de lidstaten op ernaar te streven 2 % 

van het bbp te reserveren voor defensie-

uitgaven en 20 % van hun 

defensiebegroting uit te geven aan 

uitrusting die door het EDA als 

noodzakelijk is aangemerkt; herinnert er 

eveneens aan dat ieder nieuw beleid moet 

worden ondersteund door financiering uit 

nieuwe bronnen; wijst erop dat diverse 

lidstaten moeite hebben om een zeer brede 

waaier aan volledig operationele 

defensiecapaciteiten in stand te houden, 

vooral wegens financiële beperkingen; 

dringt derhalve aan op meer samenwerking 

en coördinatie met betrekking tot de vraag 

47. is van mening dat zowel de omvang 

als de flexibiliteit van de GBVB-begroting 

moet aansluiten op de verwachtingen van 

de EU-burgers met betrekking tot de rol 

van de EU bij het bieden van veiligheid; 

wijst nogmaals op de noodzaak van een 

globale visie met betrekking tot EU-beleid 

en ‑ instrumenten op het gebied van 

veiligheid, inclusief productieve 

samenwerking met het voorgestelde 

Europese Defensiefonds door de relevante 

nationale begrotingen samen te brengen; 
roept de lidstaten op ernaar te streven 20 % 

van hun defensiebegroting uit te geven aan 

uitrusting die door het EDA als 

noodzakelijk is aangemerkt; herinnert er 

eveneens aan dat ieder nieuw beleid moet 

worden ondersteund door financiering uit 

nationale defensiebegrotingen; wijst erop 

dat diverse lidstaten moeite hebben om een 

zeer brede waaier aan volledig operationele 

defensiecapaciteiten in stand te houden, 

vooral wegens financiële beperkingen; 

dringt derhalve aan op een veel efficiëntere 

samenwerking en coördinatie met 

betrekking tot de vraag welke capaciteiten 

behouden zouden moeten blijven, zodat de 

lidstaten zich kunnen specialiseren in 

bepaalde capaciteiten en hun middelen 

doeltreffender kunnen besteden; is van 

mening dat interoperabiliteit essentieel is 
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welke capaciteiten behouden zouden 

moeten blijven, zodat de lidstaten zich 

kunnen specialiseren in bepaalde 

capaciteiten en hun middelen 

doeltreffender kunnen besteden; is van 

mening dat interoperabiliteit essentieel is 

om de strijdkrachten van de lidstaten beter 

op elkaar te laten aansluiten en verder te 

integreren; herinnert eraan dat de GBVB-

kredieten in 2016 goed waren voor 3,6 % 

van de vastleggingen onder Rubriek 4 en 

voor 0,2 % van de hele EU-begroting; 

betreurt het feit dat de omvang van, de 

onderbestedingen in en de systematische 

overschrijvingen vanuit het GBVB-

hoofdstuk een hardnekkig gebrek aan 

ambitie bij de EU blootleggen om een rol 

op het wereldtoneel te spelen; 

om de strijdkrachten van de lidstaten beter 

op elkaar te laten aansluiten en verder te 

integreren; herinnert eraan dat de GBVB-

kredieten in 2016 goed waren voor 3,6% 

van de vastleggingen onder Rubriek 4 en 

voor 0,2 % van de hele EU-begroting; 

betreurt het feit dat de omvang van, de 

onderbestedingen in en de systematische 

overschrijvingen vanuit het GBVB-

hoofdstuk een hardnekkig gebrek aan 

ambitie bij de EU blootleggen om een rol 

op het wereldtoneel te spelen; 

Or. en 

 

 


