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5.12.2018 A8-0375/1 

Amendement  1 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de lidstaten 

vastbesloten zijn geleidelijk een 

gemeenschappelijk defensiebeleid te 

bepalen dat tot een gemeenschappelijke 

defensie zou kunnen leiden, 

overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 42 VEU, waarbij de Europese 

identiteit en onafhankelijkheid worden 

versterkt om vrede, veiligheid en 

vooruitgang in Europa en in de wereld te 

bevorderen;  

A. overwegende dat de lidstaten nog 

niet hebben besloten geleidelijk een 

gemeenschappelijk defensiebeleid te willen 

bepalen dat tot een gemeenschappelijke 

defensie zou kunnen leiden, 

overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 42 VEU, waarvoor een unaniem 

besluit nodig is in de Europese Raad, dat 

vervolgens overeenkomstig de nationale 

grondwettelijke vereisten van de 

afzonderlijke lidstaten moet worden 

geratificeerd; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Amendement  2 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat deze uitdagingen te 

groot zijn om met succes door één land te 

kunnen worden aangepakt; wijst erop dat 

het essentieel is dat de EU deze 

uitdagingen op snelle, samenhangende en 

doeltreffende wijze het hoofd biedt en 

daarbij met één stem spreekt, in overleg 

met onze bondgenoten, partners en andere 

internationale organisaties; merkt op dat 

het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB) een van de nuttige 

instrumenten is om veel van deze 

uitdagingen aan te pakken, maar dat het 

efficiënter en in samenhang met andere 

externe en interne instrumenten moet 

worden gebruikt om de EU in staat te 

stellen op beslissende wijze bij te dragen 

aan het beheer van internationale crises en 

haar strategische autonomie uit te 

oefenen; wijst op de tot stand gebrachte 

GVDB-instellingen en de vele 

instrumenten van het GVDB en dringt er 

bij de lidstaten op aan deze onverwijld in te 

zetten; 

2. benadrukt dat deze uitdagingen te 

groot zijn om met succes door één land te 

kunnen worden aangepakt; wijst erop dat 

het essentieel is dat de EU deze 

uitdagingen op snelle, samenhangende en 

doeltreffende wijze het hoofd biedt en 

daarbij met één stem spreekt, in overleg 

met onze bondgenoten, partners en andere 

internationale organisaties; merkt op dat 

het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB) een van de nuttige 

instrumenten is om veel van deze 

uitdagingen aan te pakken, maar dat het 

efficiënter en in samenhang met andere 

externe en interne instrumenten moet 

worden gebruikt om de EU in staat te 

stellen op beslissende wijze bij te dragen 

aan het beheer van internationale crises; 

wijst op de tot stand gebrachte GVDB-

instellingen en de vele instrumenten van 

het GVDB en dringt er bij de lidstaten op 

aan deze onverwijld in te zetten; benadrukt 

dat de eerste reactie van de Unie op de 

huidige uitdagingen preventief, civiel en 

diplomatiek moet zijn en dat het militaire 

onderdeel van het GVDB enkel als laatste 

redmiddel mag worden ingezet; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Amendement  3 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. roept de lidstaten ertoe op ernaar te 

streven 2 % van hun bbp te besteden aan 

defensie, en 20 % van hun 

defensiebegroting te besteden aan 

uitrusting die het Europees 

Defensieagentschap (EDA) noodzakelijk 

acht, met inbegrip van daarmee verband 

houdende onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten;  

14. roept de lidstaten ertoe op 20 % van 

hun begroting voor onderzoek en 

ontwikkeling op defensiegebied 

gezamenlijk te besteden, zoals reeds in 

2007 door de lidstaten werd 

overeengekomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Amendement  4 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is verheugd dat in het voorstel van 

de Commissie voor het meerjarig 

financieel kader (MFK) een specifieke 

rubriek is toegevoegd voor defensie, en is 

met name ingenomen met de invoering 

van een begrotingsonderdeel in het kader 

waarvan het Europees Defensiefonds en 

projecten op het gebied van militaire 

mobiliteit zullen worden gefinancierd; is 

van mening dat deze besluiten 

hoogstwaarschijnlijk samen zullen 

moeten gaan met een gecentraliseerd 

beheer inzake defensie op het niveau van 
de Commissie; benadrukt dat de 

financiering die onder dit 

begrotingsonderdeel valt uitsluitend voor 

defensiedoeleinden mag worden ingezet, 

zonder dat er sprake is van politisering, 

omdat veiligheid ondeelbaar is en moet 

beantwoorden aan de behoeften van de 

lidstaten op het gebied van capaciteit en 

infrastructuur en in overeenstemming 

moet zijn met de aspiraties van de EU op 

het gebied van strategische autonomie; 

15. vindt het uitermate 

betreurenswaardig dat de middelen die in 

het kader van het MFK 2021-2027 

beschikbaar zullen worden gesteld voor 

civiele conflictpreventie en vredesopbouw 

met twee derde worden verminderd en 

daarmee aanzienlijk lager uitvallen dan 

de huidige financiële vooruitzichten; 

dringt er bij de EDEO en de Commissie 

op aan dit standpunt te herzien en de 

investeringen in civiele conflictpreventie 

voor het komende MFK te verdubbelen;

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Amendement  5 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. merkt op dat militaire mobiliteit 

een steeds belangrijker punt wordt op de 

Europese defensieagenda; benadrukt dat 

militaire mobiliteit een belangrijk 

strategisch instrument is in de huidige 

dreigingssituatie en van essentieel belang is 

voor zowel het GVDB als de andere 

multilaterale verplichtingen van de 

lidstaten, waaronder de NAVO; 

onderstreept hoe belangrijk het is 

bestaande netwerken aan te passen aan de 

behoeften op het gebied van militaire 

mobiliteit; is daarom verheugd dat 

militaire mobiliteit niet alleen in het 

voorstel betreffende de nieuwe 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen is opgenomen, maar ook in 

de permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO), en dat militaire 

mobiliteit een prominente rol speelt in de 

samenwerking tussen de EU en de NAVO; 

onderstreept dat deze verschillende 

projecten goed moeten worden 

gecoördineerd, ook met bondgenoten, om 

ervoor te zorgen dat ze het gewenste 

resultaat opleveren; is ingenomen met het 

voorstel van de Commissie om binnen het 

volgende MFK (2021-2027) via de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen 6,5 miljard EUR toe te 

wijzen aan projecten op het gebied van 

16. merkt op dat militaire mobiliteit op 

de Europese defensieagenda staat; 

benadrukt dat militaire mobiliteit een 

belangrijk strategisch instrument is in de 

huidige dreigingssituatie en van essentieel 

belang is voor zowel het GVDB als de 

andere multilaterale verplichtingen van de 

lidstaten, waaronder de NAVO; 

onderstreept hoe belangrijk het is 

bestaande netwerken aan te passen aan de 

behoeften op het gebied van militaire 

mobiliteit; merkt daarom op dat militaire 

mobiliteit is opgenomen in de permanente 

gestructureerde samenwerking (PESCO), 

en dat militaire mobiliteit een prominente 

rol speelt in de samenwerking tussen de 

EU en de NAVO; onderstreept dat deze 

verschillende projecten goed moeten 

worden gecoördineerd, ook met 

bondgenoten, om ervoor te zorgen dat ze 

het gewenste resultaat opleveren;  
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militaire mobiliteit;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Amendement  6 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is ingenomen met de 

totstandbrenging van een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (EDIDP) ter 

ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de innovatieve 

capaciteit van de defensie-industrie van de 

EU, met een begroting van 

500 miljoen EUR tot 2020; dringt aan op 

een snelle uitvoering van dit programma;

  

28. is van mening dat de Commissie de 

defensiesectoren in de Europese Unie 

moet reguleren en haar diensten en 

jarenlange ervaring met de aanzienlijke 

vergroting van de doeltreffendheid en 

transparantie van industriële processen 

en samenwerkingsprojecten moet 

aanbieden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Amendement  7 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. is ingenomen met het voorstel voor 

een verordening tot instelling van een 

Europees Defensiefonds (EDF) en met de 

aanzienlijke financiering die de Commissie 

heeft voorgesteld in het kader van het 

volgend MFK; verzoekt rekening te 

houden met de eerste ervaringen die zijn 

opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 

het proefproject en de voorbereidende actie 

inzake defensieonderzoek; merkt op dat 

met de resultaten van het EDIDP naar 

behoren rekening moet worden gehouden 

en toont zich hoopvol dat het voorstel zo 

snel mogelijk kan worden goedgekeurd, 

zodat de Europese defensie-industrie kan 

worden verbeterd en beter kan 

samenwerken met haar partners;  

30. is ingenomen met het voorstel voor 

een verordening tot instelling van een 

Europees Defensiefonds (EDF) en met de 

aanzienlijke financiering die de Commissie 

heeft voorgesteld in het kader van het 

volgend MFK; verzoekt rekening te 

houden met de eerste ervaringen die zijn 

opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 

het proefproject en de voorbereidende actie 

inzake defensieonderzoek; merkt op dat 

naar behoren rekening moet worden 

gehouden met de resultaten van het EDIDP 

en toont zich hoopvol dat het standpunt 

van het Parlement ten aanzien van de 

niet-subsidiabiliteit van onmenselijke 

wapens, zoals autonome dodelijke 

wapensystemen, wordt gehandhaafd; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Amendement  8 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. beklemtoont nogmaals dat het EDA 

het uitvoerend agentschap moet zijn voor 

het optreden van de Unie in het kader van 

het Europees beleid inzake vermogens en 

bewapening, waar dat in het Verdrag van 

Lissabon is bepaald; benadrukt dat de 

administratieve en operationele uitgaven 

van het EDA moeten worden gefinancierd 

met middelen uit de begroting van de 

Unie; is verheugd over de kleine 

aanpassingen die zijn doorgevoerd in de 

begroting van het EDA, maar onderstreept 

dat de uitgebreide bevoegdheden van het 

EDA, onder meer in het kader van de 

PESCO, de CARD en het EDF, gepaard 

moeten gaan met een passende 

financiering;  

32. beklemtoont nogmaals dat het EDA 

het uitvoerend agentschap moet zijn voor 

het optreden van de Unie in het kader van 

het Europees beleid inzake vermogens en 

bewapening, waar dat in het Verdrag van 

Lissabon is bepaald; is verheugd over de 

kleine aanpassingen die zijn doorgevoerd 

in de begroting van het EDA; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Amendement  9 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. is verheugd over de recente 

maatregelen ter versterking van het civiele 

GVDB als essentieel onderdeel van de 

totaalaanpak van de EU, met name de 

ontwikkeling van de capaciteiten en 

responsiviteit van civiele GVDB-missies 

en de nadruk op een grotere 

doeltreffendheid bij het aanpakken van 

uitdagingen in intern en extern verband; 

onderstreept dat de Raad en de Commissie 

de investeringen in preventie van niet-

militaire conflicten in het komende MFK 

moeten verhogen, omdat deze helpen om 

van de EU een sterkere speler te maken op 

het internationale toneel; dringt aan op een 

aanpassing van de GVDB-structuren en -

procedures om civiele en militaire missies 

en operaties sneller en op een effectievere 

en meer geïntegreerde wijze te kunnen 

inzetten en bijsturen; 

34. is verheugd over de recente 

maatregelen ter versterking van het civiele 

GVDB als essentieel onderdeel van de 

totaalaanpak van de EU, met name de 

ontwikkeling van de capaciteiten en 

responsiviteit van civiele GVDB-missies 

en de nadruk op een grotere 

doeltreffendheid bij het aanpakken van 

uitdagingen; onderstreept dat de Raad en 

de Commissie de investeringen in 

preventie van niet-militaire conflicten in 

het komende MFK moeten verhogen, 

omdat deze helpen om van de EU een 

sterkere speler te maken op het 

internationale toneel; dringt aan op een 

aanpassing van de GVDB-structuren en -

procedures om civiele en militaire missies 

en operaties sneller en op een effectievere 

en meer geïntegreerde wijze te kunnen 

inzetten en bijsturen;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Amendement  10 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  34 bis. pleit voor een initiatief om het 

civiele GVDB aanzienlijk te versterken, 

hetzij via een pact inzake het civiele 

GVDB, hetzij via andere middelen; 

herinnert eraan dat het civiele GVDB 

volgens het Verdrag bedoeld is om crises 

te beheersen en instellingen in kwetsbare 

postconflictlanden te stabiliseren, en niet 

om migratie te beheren;  

Or. en 

 

 


