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Amendement  26 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie om het Instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) te 

herzien om acties te ondersteunen die 

worden uitgevoerd in het kader van het 

initiatief voor capaciteitsopbouw ter 

ondersteuning van veiligheid en 

ontwikkeling (CBSD), dat de EU in staat 

zal stellen de vermogensopbouw en 

veerkracht van partnerlanden financieel 

te ondersteunen en hun capaciteiten te 

helpen verbeteren; moedigt de EDEO en 

de Commissie aan het CBSD-initiatief snel 

uit te voeren, teneinde de doeltreffendheid 

en duurzaamheid van GVDB-missies te 

verbeteren en tot een flexibelere en beter 

geïntegreerde EU-aanpak te komen 

waarbij gebruik wordt gemaakt van civiel-

militaire synergie; 

70. is ingenomen met de conclusies 

van de Europese Raad waarin de Raad 

wordt gevraagd voor juni 2018 een 

aanbeveling aan te nemen inzake een 

nieuw instrument dat alle vereisten 

bestrijkt voor capaciteitsopbouw ter 

ondersteuning van veiligheid en 

ontwikkeling (CBSD) na 2020, hetgeen 

strookt met het verzoek van het Parlement 

als verwoord in paragraaf 47 van zijn 

resolutie van 22 november 2016 

betreffende de Europese defensie-unie; 

dringt er bij de Raad op aan dit 

instrument in 2018 tot stand te brengen; 

betreurt in dit verband ten zeerste het door 
de Commissie ingediende voorstel tot 

wijziging van Verordening (EU) 

nr. 230/2014 tot vaststelling van een 

instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede (IcSP) en de hierover gesloten 

interinstitutionele overeenkomst; acht het 

gebruik van de IcSP-verordening niet-

verenigbaar met het EU-recht, in het 

bijzonder de jurisprudentie van het 

Europees Hof van Justitie; is van mening 

dat wanneer de Raad eenmaal een 

specifiek instrument tot stand heeft 

gebracht de IcSP-verordening moet 

worden herzien en alle CBSD-elementen 

moeten worden geschrapt; 

Or. en 
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