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5.12.2018 A8-0375/32 

Amendement  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van mening dat bijkomende 

investeringen in veiligheid en defensie 

voor de lidstaten en de EU een dringende 

kwestie zijn en dat solidariteit en 

samenwerking op defensiegebied de norm 

moeten worden, zoals in de integrale 

strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU (de integrale 

EU-strategie) is uiteengezet; is ingenomen 

met de vooruitgang die tot dusver is 

geboekt bij de uitvoering van de 

veiligheids- en defensiebepalingen van de 

integrale EU-strategie; is van mening dat 

deze resultaten uitzicht bieden op 

belangrijke structurele veranderingen in de 

toekomst;  

13. is ingenomen met de vooruitgang 

die tot dusver is geboekt bij de uitvoering 

van de veiligheids- en defensiebepalingen 

van de integrale EU-strategie; is van 

mening dat deze resultaten uitzicht bieden 

op belangrijke structurele veranderingen in 

de toekomst; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Amendement  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-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 A8-0375/34 

Amendement  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-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. verwerpt de toevoeging in het 

voorstel van de Commissie voor het 

meerjarig financieel kader (MFK) van een 

specifieke rubriek voor defensie, en met 

name de invoering van een 

begrotingsonderdeel in het kader waarvan 

het Europees Defensiefonds en projecten 

op het gebied van militaire mobiliteit 

zullen worden gefinancierd; herinnert 

eraan dat de invoering van de nieuwe 

rubriek V "Veiligheid en defensie", het 

EU-programma voor defensieonderzoek, 

het Europees Defensiefonds en de 

militaire mobiliteit duidelijk in strijd zijn 

met de bepalingen van artikel 41, lid 2, 

VEU, dat bepaalt dat uitgaven die 

voortvloeien uit operaties die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied niet 

ten laste van de begroting van de Unie 

mogen komen; verwerpt en betreurt ten 

zeerste de ongekende snelheid waarmee 

de EU steeds meer een militair karakter 

krijgt; herinnert eraan dat de beste 

manier om vrede en stabiliteit te bewaren 

en te bevorderen bestaat uit 

armoedebestrijding, humanitaire hulp, 

duurzame en eerlijke economische en 

sociale ontwikkeling, vreedzame en 

diplomatieke conflictoplossing, 

ontwapening, demobilisatie van troepen 
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en herintegratieprogramma's;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Amendement  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. dringt erop aan gedetailleerde 

richtsnoeren op te stellen die een duidelijk 

omlijnd kader bieden voor toekomstige 

activering en toepassing van artikel 42, 

lid 7, VEU; roept op tot de ontwikkeling en 

goedkeuring van een EU-witboek over 

veiligheid en defensie, waarmee zal 

worden gewaarborgd dat huidige en 

toekomstige processen inzake 

capaciteitsopbouw uitgaan van de 

veiligheidsbelangen van de EU;  

18. dringt erop aan gedetailleerde 

richtsnoeren op te stellen die een duidelijk 

omlijnd kader bieden voor toekomstige 

activering en toepassing van artikel 42, 

lid 7, VEU, om te verzekeren dat dit 

artikel nooit kan worden misbruikt; roept 

op tot de ontwikkeling en goedkeuring van 

een EU-witboek over veiligheid en 

defensie, waarmee zal worden 

gewaarborgd dat huidige en toekomstige 

processen inzake capaciteitsopbouw 

uitgaan van de veiligheidsbelangen van de 

EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Amendement  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is ook ingenomen met het door de 

Commissie gesteunde voorstel van de 

VV/HV voor een Europese 

Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 

kosten van EU-defensieactiviteiten zullen 

worden gefinancierd, zoals 

vredeshandhavingsmissies van de 

Afrikaanse Unie, gemeenschappelijke 

kosten van eigen militaire GVDB-operaties 

en militaire capaciteitsopbouw van 

partners, die op grond van artikel 41, lid 2, 

VEU, zijn uitgesloten van financiering uit 

de begroting; bevestigt nogmaals dat 

overlapping met andere bestaande 

instrumenten moet worden vermeden; 

wijst in het bijzonder op de ambitieuze 
opname en uitbreiding van het 

Athenamechanisme voor de 

gemeenschappelijke financiering van 

GVDB-missies en -operaties, waartoe al 

lange tijd wordt opgeroepen door het 

Parlement; dringt aan op een betere 

financiële controle van alle toekomstige 

missies en op tijdige effectbeoordelingen; 

19. verwerpt het door de Commissie 

gesteunde voorstel van de VV/HV voor 

een Europese Vredesfaciliteit, waarmee 

een deel van de kosten van EU-

defensieactiviteiten zullen worden 

gefinancierd, zoals 

vredeshandhavingsmissies van de 

Afrikaanse Unie, gemeenschappelijke 

kosten van eigen militaire GVDB-operaties 

en militaire capaciteitsopbouw van 

partners, inclusief uitrusting en wapens, 

die op grond van artikel 41, lid 2, VEU, 

is uitgesloten van financiering uit de 

begroting; herinnert eraan dat dit nieuwe 

Europese instrument de opname en 

uitbreiding van het Athenamechanisme 

voor de gemeenschappelijke financiering 

van GVDB-missies en -operaties 

vergemakkelijkt, hetgeen inhoudt dat alle 

lidstaten automatisch financieel 

betrokken zijn bij alle militaire missies 

van de EU, ongeacht of zij daadwerkelijk 

aan deze missies deelnemen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Amendement  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is ook ingenomen met het door de 

Commissie gesteunde voorstel van de 

VV/HV voor een Europese 

Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 

kosten van EU-defensieactiviteiten zullen 

worden gefinancierd, zoals 

vredeshandhavingsmissies van de 

Afrikaanse Unie, gemeenschappelijke 

kosten van eigen militaire GVDB-operaties 

en militaire capaciteitsopbouw van 

partners, die op grond van artikel 41, lid 2, 

VEU, zijn uitgesloten van financiering uit 

de begroting; bevestigt nogmaals dat 

overlapping met andere bestaande 

instrumenten moet worden vermeden; wijst 

in het bijzonder op de ambitieuze opname 

en uitbreiding van het Athenamechanisme 

voor de gemeenschappelijke financiering 

van GVDB-missies en -operaties, waartoe 

al lange tijd wordt opgeroepen door het 

Parlement; dringt aan op een betere 

financiële controle van alle toekomstige 

missies en op tijdige effectbeoordelingen; 

19. verwerpt het door de Commissie 

gesteunde voorstel van de VV/HV voor 

een Europese Vredesfaciliteit, waarmee 

een deel van de kosten van EU-

defensieactiviteiten zullen worden 

gefinancierd, zoals 

vredeshandhavingsmissies van de 

Afrikaanse Unie, gemeenschappelijke 

kosten van eigen militaire GVDB-operaties 

en militaire capaciteitsopbouw van 

partners, inclusief uitrusting en wapens, 

die op grond van artikel 41, lid 2, VEU, 

is uitgesloten van financiering uit de 

begroting; bevestigt nogmaals dat 

overlapping met andere bestaande 

instrumenten moet worden vermeden; 

herinnert eraan dat dit nieuwe Europese 

instrument de opname en uitbreiding van 

het Athenamechanisme voor de 

gemeenschappelijke financiering van 

GVDB-missies en -operaties 

vergemakkelijkt, hetgeen inhoudt dat alle 

lidstaten automatisch financieel 

betrokken zijn bij alle militaire missies 

van de EU, ongeacht of zij daadwerkelijk 

aan deze missies deelnemen, waartoe al 

lange tijd wordt opgeroepen door het 

Parlement; dringt aan op een betere 

financiële controle van alle toekomstige 

missies en op tijdige effectbeoordelingen; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Amendement  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. is van mening dat de capaciteit van 

de Unie op het gebied van veiligheid en 

defensie kan worden versterkt door beter 

gebruik te maken van de bestaande kaders 

voor militaire samenwerking en 

samenwerking op het gebied van defensie, 

zoals de snel inzetbare Europese 

multinationale High Readiness Corps 

Headquarters en de gevechtsgroepen van 

de EU, die een versterking vormen van 

soortgelijke initiatieven binnen de NAVO 

en hier niet mee overlappen; is van 

mening dat zo zal worden bijgedragen aan 

de voortdurende transformatie van 

nationale strijdkrachten en aan het doel om 

de interoperabiliteit en bestendigheid te 

verbeteren en flexibeler en beter inzetbaar 

te zijn;  

27. is van mening dat de capaciteit van 

de Unie op het gebied van veiligheid en 

defensie kan worden versterkt door beter 

gebruik te maken van de bestaande 

samenwerkingskaders op het gebied van 

defensie en militaire samenwerking, zoals 

de snel inzetbare Europese multinationale 

High Readiness Corps Headquarters en de 

gevechtsgroepen van de EU; is van mening 

dat zo zal worden bijgedragen aan de 

voortdurende transformatie van nationale 

strijdkrachten en aan het doel om de 

interoperabiliteit en bestendigheid te 

verbeteren en flexibeler en beter inzetbaar 

te zijn; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Amendement  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-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; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Amendement  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-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. verwerpt het voorstel voor een 

verordening tot instelling van een Europees 

Defensiefonds (EDF) en de aanzienlijke 

financiering die de Commissie heeft 

voorgesteld in het kader van het volgend 

MFK;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Amendement  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. benadrukt dat de strategische 

doelstellingen van de EU inzake veiligheid 

en defensie alleen kunnen worden gehaald 

als de behoeften en de vereisten op het vlak 

van capaciteitsopbouw op lange termijn 

van zowel de strijdkrachten als de 

defensie-industrie van de lidstaten zo nauw 

mogelijk op elkaar worden afgestemd; 

wijst erop dat zowel het 

vermogensontwikkelingsplan (CDP) als 

de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie 

inzake defensie (CARD) in belangrijke 

mate kunnen bijdragen aan het behalen 

van deze doelstelling;  

31. benadrukt dat de strategische 

doelstellingen van de EU inzake veiligheid 

en defensie alleen kunnen worden gehaald 

als de behoeften en de vereisten op het vlak 

van capaciteitsopbouw op lange termijn 

van zowel de strijdkrachten als de 

defensie-industrie van de lidstaten zo nauw 

mogelijk op elkaar worden afgestemd;  

Or. en 

 

 


