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NL In verscheidenheid verenigd NL

8.1.2020 A9-0054/1

Amendement 1
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de strategische 
situatie van de EU al langere tijd achteruit 
gaat, hetgeen betekent dat er nu meer dan 
ooit behoefte is aan een sterker Europa dat 
eensgezind optreedt in zijn buitenlandse 
betrekkingen om het hoofd te bieden aan 
de vele problemen waarvoor Europa zich 
gesteld ziet, die zowel directe als indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers; overwegende dat 
de veiligheid van de EU-burgers onder 
meer in het gedrang wordt gebracht door: 
gewapende conflicten aan de oostelijke en 
zuidelijke grenzen van het Europese 
continent en fragiele staten; terrorisme, met 
name van jihadistische aard, 
cyberaanvallen en 
desinformatiecampagnes; buitenlandse 
inmenging in Europese politieke en 
verkiezingsprocessen; de verspreiding van 
massavernietigingswapens en de betwisting 
van overeenkomsten inzake het niet 
verspreiden van wapens; de verergering 
van regionale conflicten, die aanleiding 
heeft geven tot gedwongen ontheemding 
en ongecontroleerde migratiestromen; 
spanningen met betrekking tot de 
energievoorraad van de lidstaten; 
concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, 
energieafhankelijkheid en 
energiezekerheid; de toename van 
georganiseerde misdaad aan de Europese 
grenzen; de verzwakking van de 

E. overwegende dat de strategische 
situatie van de EU al langere tijd achteruit 
gaat, hetgeen betekent dat er nu meer dan 
ooit behoefte is aan een sterker Europa dat 
eensgezind optreedt in zijn buitenlandse 
betrekkingen om het hoofd te bieden aan 
de vele problemen waarvoor Europa zich 
gesteld ziet, die zowel directe als indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers; overwegende dat 
de veiligheid van de EU-burgers onder 
meer in het gedrang wordt gebracht door: 
gewapende conflicten aan de oostelijke en 
zuidelijke grenzen van het Europese 
continent en fragiele staten; terrorisme, met 
name van jihadistische aard, 
cyberaanvallen en 
desinformatiecampagnes; buitenlandse 
inmenging in Europese politieke en 
verkiezingsprocessen; de verspreiding van 
massavernietigingswapens en de betwisting 
van overeenkomsten inzake het niet 
verspreiden van wapens; de verergering 
van regionale conflicten, die aanleiding 
heeft geven tot gedwongen ontheemding; 
spanningen met betrekking tot de 
energievoorraad van de lidstaten; 
concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, 
energieafhankelijkheid en 
energiezekerheid; de toename van 
georganiseerde misdaad aan de Europese 
grenzen; de verzwakking van de 
ontwapeningsinspanningen; 
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ontwapeningsinspanningen; 
klimaatverandering;

klimaatverandering;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/2

Amendement 2
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. benadrukt dat buitenlandse 
inmenging in EU-aangelegenheden een 
groot risico vormt voor de veiligheid en 
stabiliteit van de EU; spreekt zijn 
duidelijke steun uit voor de bevordering 
van de strategische-
communicatiemogelijkheden van de 
Europese Unie; pleit in dit verband voor 
meer middelen voor de drie taskforces 
voor strategische communicatie (Oost, 
Zuid en Westelijke Balkan); pleit daarom 
voor meer financiering voor de 
onderafdeling Strategische communicatie 
van de EDEO, aangezien deze een 
cruciale rol speelt, en stelt voor de 
onderafdeling om te vormen tot een 
volwaardige afdeling binnen de EDEO die 
verantwoordelijk is voor het Oostelijk en 
Zuidelijk Nabuurschap en de afdeling, 
mogelijk aan de hand van een aanvullend, 
specifiek begrotingsonderdeel, van 
geschikt personeel en toereikende 
financiële middelen te voorzien;

64. benadrukt dat buitenlandse 
inmenging in EU-aangelegenheden een 
groot risico vormt voor de veiligheid en 
stabiliteit van de EU; neemt kennis van de 
bestaande strategische 
communicatiemogelijkheden van de 
Europese Unie; verwacht dat de toewijzing 
van aanvullende middelen zal afhangen 
van het resultaat van een onafhankelijke 
beoordeling van het werk van de 
onderafdeling Strategische communicatie 
van de EDEO;

Or. en


