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13.1.2021 A9-0265/11

Amendement 11
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. roept de lidstaten op hun defensie-
uitgaven te verhogen en een 
uitgavenpercentage van 2 % van het bbp 
na te streven;

Schrappen

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Amendement 12
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept op tot de snelle goedkeuring 
en oprichting van het EDF, dat de 
gemeenschappelijk vastgestelde 
prioriteiten voor de opbouw van de 
vermogens te land, ter zee, in de lucht en 
in de cyberomgeving zal verwezenlijken 
en zo de EU zal helpen om als mondiale 
actor en internationale 
veiligheidsbevorderaar en -verstrekker op 
te treden; verzoekt de lidstaten, de Raad 
en de Commissie om voldoende middelen 
vrij te maken voor het EDF en zich te 
concentreren op structurele projecten met 
een hoge meerwaarde, om zo de 
industriële samenwerking tussen de 
lidstaten en de consolidatie van een sterke 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDTIB) gemakkelijker te 
maken en de technische, industriële en 
strategische vermogens te versterken, 
zodat de EU beter in staat zal zijn om 
zelfstandig militaire capaciteiten te 
produceren en ter beschikking te stellen en 
om de technologische autonomie van 
Europa op de lange termijn te behouden; 
ondersteunt initiatieven op het gebied van 
defensievermogens die het kleine en 
middelgrote ondernemingen gemakkelijker 
maken om deel te nemen;

45. roept op tot de snelle goedkeuring 
en oprichting van industriële 
samenwerking tussen de lidstaten en de 
consolidatie van een sterke Europese 
industriële en technologische defensiebasis 
(EDTIB), waarmee de technische, 
industriële en strategische vermogens 
versterkt worden, zodat de EU beter in 
staat zal zijn om zelfstandig militaire 
capaciteiten te produceren en ter 
beschikking te stellen en om de 
technologische autonomie van Europa op 
de lange termijn te behouden; ondersteunt 
initiatieven op het gebied van 
defensievermogens die het kleine en 
middelgrote ondernemingen gemakkelijker 
maken om deel te nemen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Amendement 13
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. vestigt de aandacht op de uiterst 
gevoelige en strategische aard van 
defensieonderzoek en op de noodzaak om 
de toegang van entiteiten die door derden 
gecontroleerd worden tot uit het EDF 
gefinancierde projecten te reguleren, zodat 
gehandeld wordt overeenkomstig het doel 
van strategische autonomie van de EU; 
benadrukt dat de deelname van derde 
landen aan het EDF, in enkele specifieke 
en uitzonderlijke gevallen waarin dit een 
bewezen technologische en operationele 
meerwaarde aan bepaalde projecten geeft, 
op basis van daadwerkelijke 
wederkerigheid moet plaatsvinden, de 
strategische veiligheidsbelangen van de EU 
niet mag verzwakken, de doelstellingen 
van het EDF niet mag ondermijnen en 
volledig moet voldoen aan de in het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Europees 
Defensiefonds (COM(2018)0476)) 
vastgestelde regels, zoals het behoud van 
het intellectueel eigendom in de EU, 
waarbij naleving van deze regels streng 
moet worden gecontroleerd;

46. vestigt de aandacht op de uiterst 
gevoelige en strategische aard van 
defensieonderzoek en op de noodzaak om 
de toegang van door derden 
gecontroleerde entiteiten tot projecten te 
reguleren; benadrukt dat de deelname van 
derde landen, in enkele specifieke en 
uitzonderlijke gevallen waarin dit een 
bewezen technologische en operationele 
meerwaarde aan bepaalde projecten geeft, 
op basis van daadwerkelijke 
wederkerigheid moet plaatsvinden, de 
strategische veiligheidsbelangen van de EU 
niet mag verzwakken, de doelstellingen 
niet mag ondermijnen en streng moet 
worden gecontroleerd;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Amendement 14
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. onderstreept het belang van 
militaire mobiliteit; acht het noodzakelijk 
om in heel Europa volledige militaire 
mobiliteit te bevorderen en te faciliteren en 
roept daarom op tot vereenvoudiging en 
harmonisatie van de procedures, teneinde 
de lidstaten in staat te stellen sneller te 
handelen, aangezien militaire mobiliteit het 
beheer van civiele crises ten goede komt; 
benadrukt dat het belangrijk is voldoende 
middelen uit te trekken voor projecten op 
het gebied van militaire mobiliteit; is 
ermee ingenomen dat het project voor 
militaire mobiliteit deel uitmaakt van 
PESCO; beklemtoont de noodzaak om 
Europese mechanismen in te stellen die 
erop gericht zijn het grensoverschrijdend 
gebruik van militaire logistieke vermogens 
te vergemakkelijken om het hoofd te 
bieden aan dergelijke noodsituaties, 
teneinde meer coördinatie, synergie, 
solidariteit en steun mogelijk te maken; 
dringt erop aan om tijdens pandemieën of 
soortgelijke crises vergelijkbare bijstand en 
solidariteit te bieden aan onder andere de 
partnerlanden in het onmiddellijke 
nabuurschap van de EU; benadrukt de 
noodzaak om de chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire paraatheid van 
de EU en de daarvoor benodigde 
vermogens te vergroten; benadrukt de 
noodzaak om het toezicht op en de 

62. onderstreept het belang van 
militaire mobiliteit; acht het noodzakelijk 
om in heel Europa volledige militaire 
mobiliteit te bevorderen en te faciliteren en 
roept daarom op tot vereenvoudiging en 
harmonisatie van de procedures, teneinde 
de lidstaten in staat te stellen sneller te 
handelen, aangezien militaire mobiliteit het 
beheer van civiele crises ten goede komt; is 
ermee ingenomen dat het project voor 
militaire mobiliteit deel uitmaakt van 
PESCO; beklemtoont de noodzaak om 
Europese mechanismen in te stellen die 
erop gericht zijn het grensoverschrijdend 
gebruik van militaire logistieke vermogens 
te vergemakkelijken om het hoofd te 
bieden aan dergelijke noodsituaties, 
teneinde meer coördinatie, synergie, 
solidariteit en steun mogelijk te maken; 
dringt erop aan om tijdens pandemieën of 
soortgelijke crises vergelijkbare bijstand en 
solidariteit te bieden aan onder andere de 
partnerlanden in het onmiddellijke 
nabuurschap van de EU; benadrukt de 
noodzaak om de chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire paraatheid van 
de EU en de daarvoor benodigde 
vermogens te vergroten; benadrukt de 
noodzaak om het toezicht op en de 
bescherming van vitale en kritische 
infrastructuur aan te scherpen, zeker wat de 
onderzeese glasvezelkabels voor internet 
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bescherming van vitale en kritische 
infrastructuur aan te scherpen, zeker wat de 
onderzeese glasvezelkabels voor internet 
betreft;

betreft;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/15

Amendement 15
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. acht het van essentieel belang dat 
alle zwakke punten van de Europese Unie 
worden beschermd om een doeltreffende 
gemeenschappelijke verdediging van de 
Europese burgers te waarborgen; neemt 
met bezorgdheid kennis van de 
toenemende militarisering van de Krim en 
de pogingen van de Russische Federatie 
om het Zwarte Zeegebied te 
destabiliseren, wat ertoe heeft geleid dat 
op de NAVO-top in Wales in 2014 de 
kwetsbaarheid van de oostelijke flank van 
het Noord-Atlantisch Bondgenootschap 
werd erkend; roept de EU op de 
kwetsbaarheid van de Oost-Europese 
lidstaten te erkennen als een middel om de 
Europese defensie te versterken, en samen 
met de NAVO een alomvattende strategie 
te ontwikkelen om de oostelijke flank 
veilig te stellen en te verdedigen;

Schrappen

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Amendement 16
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. betreurt het huidige gebrek aan 
ambitie van de Europese Raad in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor 
initiatieven op het gebied van veiligheid 
en defensie; dringt er bij de Raad op aan 
om opnieuw in een ambitieuze begroting 
te voorzien voor het Europees 
Defensiefonds (zowel voor onderzoeks- als 
andere doeleinden), die kan worden 
gebruikt om het gezamenlijk optreden en 
de grensoverschrijdende samenwerking in 
de hele Unie te versterken, alsook voor 
militaire mobiliteit, op het niveau dat 
oorspronkelijk door de Commissie is 
voorgesteld en door het Parlement in 
eerste lezing is aangenomen, teneinde de 
lidstaten te helpen om bij eventuele 
toekomstige conflicten sneller en 
doeltreffender op te treden, onder meer 
door vervoersinfrastructuur voor 
tweeledig gebruik te financieren en 
diplomatieke toestemmingen en 
douaneregels te vereenvoudigen; verzoekt 
de EU haar eigen defensiesysteem met 
ballistische raketten te bouwen, evenals 
een geïntegreerd en gelaagd strategisch 
luchtdefensiesysteem dat ook hypersone 
raketten kan afweren; herinnert eraan dat 
de Europese burgers er duidelijk en 
consequent op hebben aangedrongen dat 
de Unie haar rol bij de totstandbrenging 
van duurzame stabiliteit en veiligheid 

Schrappen
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versterkt, en dat dit alleen kan worden 
bereikt met de nodige financiële middelen 
en een ambitieus MFK op het gebied van 
extern optreden en defensie; verzoekt de 
Raad het standpunt van het Parlement ten 
aanzien van artikel 5 van de toekomstige 
EDF-verordening goed te keuren; 
benadrukt dat het de hoogste tijd is om de 
laatste hand te leggen aan het Europees 
Defensiefonds; benadrukt hoe belangrijk 
het is vast te houden aan het standpunt 
van het Parlement ten aanzien van het 
bedrag voor het Europees Defensiefonds;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Amendement 17
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. waarschuwt voor het gevaar van 
een gebrek aan ambitie om Europese 
defensie-initiatieven in het MFK te 
financieren, in combinatie met 
aanzienlijke en ongecoördineerde 
bezuinigingen op de nationale 
defensiebegrotingen als gevolg van de 
COVID-19-crisis; benadrukt dat de 
lidstaten de nodige financiële middelen op 
nationaal niveau moeten toewijzen om de 
Unie in staat te stellen een mondiale speler 
op het gebied van vrede te zijn; deelt in dit 
verband het oordeel van de Europese 
Rekenkamer dat “de EU-lidstaten [...] bij 
lange na niet [beschikken] over de militaire 
vermogens die vereist zijn om aan het 
geambieerde militaire niveau van de Unie 
te voldoen”;

73. benadrukt dat de lidstaten de nodige 
financiële middelen op nationaal niveau 
moeten toewijzen om de Unie in staat te 
stellen een mondiale actor te zijn die 
opkomt voor vrede; deelt in dit verband het 
oordeel van de Europese Rekenkamer dat 
“de EU-lidstaten [...] bij lange na niet 
[beschikken] over de militaire vermogens 
die vereist zijn om aan het geambieerde 
militaire niveau van de Unie te voldoen”;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Amendement 18
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 87

Ontwerpresolutie Amendement

87. verzoekt de VV/HV voorstellen te 
doen om de beschikbare expertise op het 
gebied van non-proliferatie en 
wapenbeheersing in de EU te versterken en 
ervoor te zorgen dat de EU een sterke en 
constructieve rol speelt bij de ontwikkeling 
en versterking van de mondiale op regels 
gebaseerde non-proliferatie-inspanningen 
en de architectuur voor wapenbeheersing 
en ontwapening; is in dit verband 
ingenomen met de benoeming van een 
nieuwe speciaal gezant voor ontwapening 
en non-proliferatie; beseft dat er dringend 
nieuwe internationale overeenkomsten op 
het gebied van wapenbeheersing nodig 
zijn; stelt dat de ontwikkeling van 
hypersone raketten in de context van 
nucleaire afschrikking de beginselen van 
wederzijds verzekerde vernietiging kan 
ondermijnen en roept de EU daarom op 
het initiatief te nemen voor een 
internationaal wapenbeheersingsverdrag 
inzake het gebruik, het bereik, de 
snelheid, de rechtsgrondslag en de 
inspectie van nucleaire nuttige ladingen 
en de plaatsing van hypersone 
wapensystemen langs de kust;

87. verzoekt de VV/HV voorstellen te 
doen om de beschikbare expertise op het 
gebied van non-proliferatie en 
wapenbeheersing in de EU te versterken en 
ervoor te zorgen dat de EU een sterke en 
constructieve rol speelt bij de ontwikkeling 
en versterking van de mondiale op regels 
gebaseerde non-proliferatie-inspanningen 
en de architectuur voor wapenbeheersing 
en ontwapening; is in dit verband 
ingenomen met de benoeming van een 
nieuwe speciaal gezant voor ontwapening 
en non-proliferatie; beseft dat er dringend 
nieuwe internationale overeenkomsten op 
het gebied van wapenbeheersing nodig 
zijn; verzoekt de lidstaten het goede 
voorbeeld van Oostenrijk, Malta, Ierland 
en 83 andere staten te volgen en het VN-
Verdrag tot verbod van kernwapens 
(TPNW) te ondertekenen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Amendement 19
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 89

Ontwerpresolutie Amendement

89. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad over de evaluatie van 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad van 
8 december 2008 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie12; is stellig van 
mening dat, aangezien de EU steeds 
ambitieuzer wordt op het gebied van 
defensie, er behoefte is aan meer 
convergentie, transparantie en consistentie 
in het wapenexportbeleid van de lidstaten, 
evenals aan aangescherpt openbaar 
toezicht; roept de lidstaten op om hun 
verschillende interpretatie van het 
gemeenschappelijk standpunt te 
overbruggen en de acht criteria erin 
volledig na te leven, en met name 
criterium 4 inzake regionale stabiliteit 
strikt uit te voeren, alsook om de uitvoer 
van militair materieel dat tegen andere 
lidstaten kan worden gebruikt een halt toe 
te roepen; is verheugd over de 
inspanningen die zijn geleverd om de 
transparantie en het publieke en 
parlementaire toezicht op de wapenuitvoer 
te vergroten; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de risicobeoordelingen, 
de controles van de eindgebruikers en de 
verificaties na verzending te verbeteren;

89. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad over de evaluatie van 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad van 
8 december 2008 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie12; is stellig van 
mening dat, aangezien de EU steeds 
ambitieuzer wordt op het gebied van 
defensie, er behoefte is aan meer 
convergentie, transparantie en consistentie 
in het wapenexportbeleid van de lidstaten, 
evenals aan aangescherpt openbaar toezicht 
en aan de oprichting van een uitvoerbaar 
mechanisme op EU-niveau; roept de 
lidstaten op om hun verschillende 
interpretatie van het gemeenschappelijk 
standpunt te overbruggen en de acht 
criteria erin volledig na te leven, en met 
name criterium 4 inzake regionale 
stabiliteit strikt uit te voeren, alsook om de 
uitvoer van militair materieel dat tegen 
andere lidstaten kan worden gebruikt een 
halt toe te roepen; is verheugd over de 
inspanningen die zijn geleverd om de 
transparantie en het publieke en 
parlementaire toezicht op de wapenuitvoer 
te vergroten; dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen om de risicobeoordelingen, 
de controles van de eindgebruikers en de 
verificaties na verzending te verbeteren;
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__________
12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

___________
12 PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

Or. en


