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5.12.2018 A8-0375/16 

Amendement  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat de Russische 

bezetting in Oekraïne nog steeds 

voortduurt, dat de akkoorden van Minsk – 

die onontbeerlijk zijn om een oplossing 

voor het conflict te vinden – niet zijn 

uitgevoerd en dat de illegale annexatie en 

militarisering van de Krim nog steeds 

bezig zijn; vindt het uiterst zorgwekkend 

dat de excessieve militaire oefeningen en 

activiteiten van Rusland en de hybride 

tactieken van het land, met inbegrip van 

cyberterrorisme, nepnieuws en 

desinformatiecampagnes, alsook 

economische en energiechantage, de 

stabiliteit van de landen van het Oostelijk 

Partnerschap en van de Westelijke Balkan 

aantasten en erop gericht zijn westerse 

democratieën te treffen en de onderlinge 

spanningen te doen oplopen; vreest dat 

het veiligheidsklimaat in de omgeving van 

de EU nog jarenlang erg instabiel zal 

blijven; wijst andermaal op het strategisch 

belang van de Westelijke Balkan voor de 

veiligheid en stabiliteit van de EU en op de 

noodzaak om het politieke engagement van 

de EU ten aanzien van deze regio op te 

voeren en uit te breiden, onder meer door 

het mandaat van de GVDB-missies van de 

EU te versterken; is er vast van overtuigd 

dat de kwetsbaarheid van de EU alleen kan 

worden verminderd door meer integratie en 

7. vreest dat het veiligheidsklimaat in 

de omgeving van de EU erg instabiel blijft; 

wijst andermaal op het strategisch belang 

van de Westelijke Balkan voor de 

veiligheid en stabiliteit van de EU en op de 

noodzaak om het politieke engagement van 

de EU ten aanzien van deze regio op te 

voeren en uit te breiden, onder meer door 

het mandaat van de GVDB-missies van de 

EU te versterken; is er vast van overtuigd 

dat de kwetsbaarheid van de EU alleen kan 

worden verminderd door meer integratie en 

betere coördinatie; 
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betere coördinatie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Amendement  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-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;  

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Amendement  18 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 een 

steeds belangrijker punt wordt op de 

Europese defensieagenda; benadrukt dat 

een evenwichtige 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 geografisch in evenwicht 

moeten zijn en 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 
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militaire mobiliteit;  wijzen aan projecten op het gebied van 

militaire mobiliteit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Amendement  19 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. onderstreept dat de EU alle 

beschikbare beleidsinstrumenten moet 

inzetten – van "soft power" tot "hard 

power" en van kortetermijnmaatregelen tot 

langetermijnbeleid; wijst andermaal op het 

belang van de ontwikkeling van de civiele 

en militaire capaciteit die nodig is om het 

hoofd te bieden aan de omvangrijke 

veiligheidsuitdagingen in en rond Europa 

en de periferie, als uiteengezet in de 

integrale EU-strategie, onder meer door 

capaciteit te bundelen en te delen; herinnert 

eraan dat de integrale EU-strategie 

aanspoort tot intensieve samenwerking 

binnen de Unie op defensiegebied;  

20. onderstreept dat de EU alle 

beschikbare beleidsinstrumenten moet 

inzetten – van kortetermijnmaatregelen tot 

langetermijnbeleid; wijst andermaal op het 

belang van de ontwikkeling van de civiele 

en militaire capaciteit die nodig is om het 

hoofd te bieden aan de omvangrijke 

veiligheidsuitdagingen in en rond Europa 

en de periferie, als uiteengezet in de 

integrale EU-strategie, onder meer door 

capaciteit te bundelen en te delen; herinnert 

eraan dat de integrale EU-strategie 

aanspoort tot intensieve samenwerking 

binnen de Unie op defensiegebied; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Amendement  20 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. meent dat de EU-lidstaten zich 

moeten inspannen om de militaire 

capaciteit te verbeteren om het volledige 

spectrum van landmacht-, luchtmacht-, 

zeemacht- en ruimtevaartcapaciteiten te 

dekken, met inbegrip van strategische 

hulpmiddelen om van het GVDB van de 

EU een geloofwaardige kracht te maken; 

benadrukt dat er investeringen nodig zijn in 

inlichtingen, observatie en verkenning, 

satellietcommunicatie en autonome 

toegang tot de ruimte en permanente 

observatie van de aarde, zodat interne en 

externe dreigingen beter kunnen worden 

geëvalueerd;  

21. meent dat de EU-lidstaten zich 

moeten inspannen om de militaire 

capaciteit te verbeteren om van het GVDB 

van de EU een geloofwaardige kracht te 

maken; benadrukt dat er investeringen 

nodig zijn in inlichtingen, observatie en 

verkenning, satellietcommunicatie en 

autonome toegang tot de ruimte en 

permanente observatie van de aarde, zodat 

interne en externe dreigingen beter kunnen 

worden geëvalueerd; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Amendement  21 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. benadrukt dat inspanningen op het 

gebied van militaire mobiliteit een 

prioriteit moeten vormen en moeten 

bijdragen aan de doeltreffende uitvoering 

van GVDB-missies en ‑ operaties en aan 

het defensiestandpunt van het 

bondgenootschap; spoort beide organisaties 

dan ook aan zo nauw mogelijk te blijven 

samenwerken op het gebied van militaire 

mobiliteit, onder meer door de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke 

vereisten om een snelle verplaatsing van 

strijdkrachten en materieel door Europa te 

vergemakkelijken, rekening houdend met 

de uitdagingen vanuit verschillende 

richtingen, voornamelijk uit het zuiden en 

het oosten; verzoekt de Commissie deze 

inspanningen te ondersteunen met de 

nodige investeringen en, in voorkomend 

geval, wetgeving; benadrukt dat de 

administratieve procedures voor het 

grensoverschrijdende verkeer van 

snellereactie-eenheden binnen de EU 

moeten worden versoepeld;  

53. benadrukt dat geografisch 

evenwichtige inspanningen op het gebied 

van militaire mobiliteit een prioriteit 

moeten vormen en moeten bijdragen aan 

de doeltreffende uitvoering van GVDB-

missies en ‑ operaties en aan het 

defensiestandpunt van het 

bondgenootschap; spoort beide organisaties 

dan ook aan zo nauw mogelijk te blijven 

samenwerken op het gebied van militaire 

mobiliteit, onder meer door de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke 

vereisten om een snelle verplaatsing van 

strijdkrachten en materieel door Europa te 

vergemakkelijken, rekening houdend met 

de uitdagingen vanuit verschillende 

richtingen, voornamelijk uit het zuiden en 

het oosten; verzoekt de Commissie deze 

inspanningen te ondersteunen met de 

nodige investeringen en, in voorkomend 

geval, wetgeving; benadrukt dat de 

administratieve procedures voor het 

grensoverschrijdende verkeer van 

snellereactie-eenheden binnen de EU 

moeten worden versoepeld; 

Or. en 

 

 


