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5.12.2018 A8-0392/23 

Amendement  23 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. roept de EDEO, de Commissie, de 

Raad en de afzonderlijke lidstaten op om 

strategisch op te treden door een 

geïntegreerde aanpak te volgen en alle 

middelen waarover zij beschikken te 

gebruiken, waaronder handels- en 

ontwikkelingsinstrumenten en 

diplomatieke, civiele en militaire GVDB-

instrumenten, alsmede strategische 

communicatie en openbare diplomatie, 

teneinde de geopolitieke invloed en het 

algemene imago van de EU te versterken 

en haar belangen te beschermen, onder 

meer door de economische soevereiniteit 

en strategische autonomie van de EU te 

vergroten; wijst op de complementaire rol 

die ecologische, culturele, academische en 

andere "alternatieve" vormen van 

diplomatie kunnen spelen in dit proces; 

8. roept de EDEO, de Commissie, de 

Raad en de afzonderlijke lidstaten op om 

strategisch op te treden door een 

geïntegreerde aanpak te volgen en alle 

middelen waarover zij beschikken te 

gebruiken, waaronder handels- en 

ontwikkelingsinstrumenten en 

diplomatieke, civiele en militaire GVDB-

instrumenten, alsmede strategische 

communicatie en openbare diplomatie, 

teneinde de bijdrage van de EU aan de 

internationale veiligheid, stabiliteit en 
vrede te vergroten; wijst op de 

complementaire rol die ecologische, 

culturele, academische en andere 

"alternatieve" vormen van diplomatie 

kunnen spelen in dit proces; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Amendement  24 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. meent dat "soft power" en 

institutionele opbouw weliswaar 

belangrijk zijn, maar niet genoeg invloed 

kunnen uitoefenen in een wereld waar 

machtspolitiek en "hard power" een 

steeds grotere plaats innemen; meent dat 

de doeltreffendheid van het buitenlands 

beleid van de EU uiteindelijk grotendeels 

zal afhangen van het op doeltreffende 

wijze combineren van instrumenten voor 

"soft power" en "hard power", 

waaronder een open dialoog, van het 

vermogen van EU om het goede voorbeeld 

te geven en van de middelen en 

capaciteiten die het beleid ondersteunen, 

waaronder toereikende financiële 

middelen, effectief multilateralisme, een 

combinatie van "soft power" en 

geloofwaardige "hard power", de 

bundeling van militaire vermogens en de 

bereidheid van de lidstaten om in dit 

verband besluitvorming op te geven en 

samen te werken met de NAVO en andere 

gelijkgestemde landen; 

24. is van mening dat de Unie met het 

GVDB mogelijk ook over een doeltreffend 

militair instrument beschikt en de kans 

heeft in aanzienlijke mate bij te dragen 

aan de internationale veiligheid en 

stabiliteit;  benadrukt dat het uiterst 

belangrijk is om politieke en omvattende 

strategieën te ontwikkelen voor 

aanhoudende gewapende conflicten; is 

van mening dat, uit hoofde van het 

Verdrag en relevante concepten en 

strategieën van de Unie, het militaire 

GVDB alleen mag worden ingezet als 

onderdeel van een bredere politieke 

strategie inzake conflicten; onderstreept 

hoe belangrijk het is om het militaire 

GVDB aanzienlijk te versterken door 

zowel een einde te maken aan ad-

hocstructuren als de samenwerking 

tussen de gewapende strijdkrachten van 

de lidstaten om te vormen tot een 

samenwerking van permanente aard voor 

zover dit noodzakelijk is om de militaire 

taken te vervullen zoals uiteengezet in het 

Verdrag;  wenst voorts dat bij 

inspanningen ter versterking van de 

militaire capaciteiten het bundelen en 

delen van capaciteiten de regel wordt in 

plaats van de uitzondering; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Amendement  25 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is van mening dat de beleidsreactie 

van de Unie op opkomende risico's, 

conflicten en bedreigingen bij voorkeur 

civiel van aard moet blijven; 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 derden 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; dringt daarnaast aan op 

een aanzienlijke versterking van het 

civiele GVDB in operationele termen; 

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 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Amendement  26 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. is verheugd over de toegenomen 

defensiesamenwerking tussen lidstaten van 

de EU en over de stappen die, in de vorm 

van de oprichting van een 

commandocentrum onder één bevel in 

Brussel voor Europese militaire 

opleidingsmissies en het wegnemen van 

belemmeringen voor de inzet van EU-

gevechtsgroepen, zijn genomen om de 

militaire autonomie van de EU te 
verhogen; is van mening dat de invoering 

van permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) bij 

defensieprojecten en de gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie 

(CARD) de lidstaten zullen helpen hun 

samenwerking op defensiegebied te 

verdiepen en hun defensiebegrotingen 

doeltreffender te besteden; is ingenomen 

met het voorstel van de VV/HV voor een 

Europese vredesfaciliteit en het nieuwe 

kader voor civiele GVDB-missies en met 

het streven om de Europese strategische 

autonomie te bevorderen door de 

ontwikkeling van militaire mobiliteit voort 

te zetten, onder meer door middel van het 

Europees interventie-initiatief; is van 

mening dat de ontwikkeling van een 

krachtige defensie-industrie bijdraagt tot 

de bevordering van de technologische 

onafhankelijkheid van de EU, onder meer 

25. is verheugd over de toegenomen 

defensiesamenwerking tussen lidstaten van 

de EU en over de stappen die, in de vorm 

van de oprichting van een 

commandocentrum onder één bevel in 

Brussel voor Europese militaire 

opleidingsmissies en het wegnemen van 

belemmeringen voor de inzet van EU-

gevechtsgroepen, zijn genomen om het 

GVDB te versterken; is van mening dat de 

invoering van permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) bij 

defensieprojecten en de gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie 

(CARD) de lidstaten zullen helpen hun 

samenwerking op defensiegebied te 

verdiepen en hun defensiebegrotingen 

doeltreffender te besteden; is ingenomen 

met het voorstel van de VV/HV voor een 

Europese vredesfaciliteit en het nieuwe 

kader voor een civiel GVDB-pact; is van 

mening dat de totstandbrenging van een 

doeltreffende samenwerking binnen de 

Europese defensie-industrie de 

mogelijkheid biedt om de capaciteiten die 

nodig zijn voor militaire GVDB-operaties, 

waaronder cyberveiligheidsproducten, te 

versterken en te genereren;  
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door een interne markt voor 

cyberveiligheidsproducten te promoten, 

waarvoor de EU over meer capaciteit 

moet beschikken; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Amendement  27 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat de EU alleen een 

geloofwaardige politieke macht kan 

worden die in staat is gewapende 

conflicten te structureren en de handhaving 

van vredesakkoorden en de stabilisatie van 

zeer kwetsbare postconflictsituaties in 

goede banen te leiden, indien zij over de 

capaciteit beschikt om wereldwijd civiele 

deskundigen en strijdkrachten in te zetten 

bij conflicten; roept de EDEO en de 

lidstaten op voldoende civiele en militaire 

capaciteiten te ontwikkelen voor het 

volledige spectrum van land-, lucht-, 

ruimtevaart-, maritieme en 

cybercapaciteiten en toe te werken naar een 

juridisch instrument inzake volledig 

autonome wapensystemen, teneinde de 

doelstellingen van het Verdrag te 

verdedigen; onderstreept het belang van de 

voortdurende samenwerking tussen de 

Europese Unie en de NAVO, zoals wordt 

benadrukt in de integrale strategie van de 

EU en in de gezamenlijke verklaring van 

de EU en de NAVO; wijst erop dat de 

verdere ontwikkeling van de defensie-unie 

de doelstellingen van de externe 

betrekkingen van de EU moet 

ondersteunen; 

26. is van mening dat de EU alleen een 

geloofwaardige politieke macht kan 

worden die in staat is gewapende 

conflicten te structureren en de handhaving 

van vredesakkoorden en de stabilisatie van 

zeer kwetsbare postconflictsituaties in 

goede banen te leiden, indien zij over de 

capaciteit beschikt om wereldwijd civiele 

deskundigen en strijdkrachten in te zetten 

bij conflicten; roept de EDEO en de 

lidstaten op voldoende civiele en militaire 

capaciteiten te ontwikkelen voor het 

volledige spectrum van land-, lucht-, 

ruimtevaart-, maritieme en 

cybercapaciteiten en toe te werken naar een 

juridisch instrument dat volledig autonome 

wapensystemen verbiedt, teneinde de 

doelstellingen van het Verdrag te 

verdedigen; onderstreept het belang van de 

voortdurende samenwerking tussen de 

Europese Unie en de NAVO, zoals wordt 

benadrukt in de integrale strategie van de 

EU en in de gezamenlijke verklaring van 

de EU en de NAVO; wijst erop dat de 

verdere ontwikkeling van de defensie-unie 

de doelstellingen van de externe 

betrekkingen van de EU moet 

ondersteunen; 

Or. en 



 

AM\1171285NL.docx  PE631.559v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 


