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13.1.2021 A9-0265/20

Amendement 20
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het feit dat instabiliteit in 
het Europese zuidelijke nabuurschap, met 
name in de Sahel, West-Afrika en de 
Hoorn van Afrika, uiteindelijk negatieve 
overloopeffecten heeft op de zuidelijke 
buurlanden van de EU in het bijzonder, 
en derhalve een direct probleem vormt 
voor het beheer van onze Europese 
buitengrenzen;

11. wijst op het feit dat instabiliteit in 
het Europese zuidelijke nabuurschap, met 
name in de Sahel, West-Afrika en de 
Hoorn van Afrika, voornamelijk zijn 
oorsprong vindt in het vroegere 
buitenlands beleid van de EU, dat 
gebaseerd was op een neokoloniale 
benadering en misbruik maakte van de 
Sahel en van de landen in die regio als 
poortwachters van de EU, alleen ten 
behoeve van de veiligheidsbelangen van 
de EU, en als leveranciers van 
grondstoffen; dringt aan op een drastische 
verandering van het nabuurschapsbeleid 
van de EU in de richting van een 
gelijkwaardig partnerschap en een non-
interventionistische benadering;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Amendement 21
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. roept op tot de snelle goedkeuring 
en oprichting van de Europese 
Vredesfaciliteit, die erop gericht is de 
doeltreffendheid van EU-missies te 
verbeteren, de partners van de EU te 
ondersteunen en bij te dragen aan 
vredesoperaties; benadrukt dat dit 
instrument een deel van de kosten van de 
defensieactiviteiten van de EU zal 
financieren, waaronder de gedeelde kosten 
van de militaire GVDB-operaties en de 
kosten van militaire capaciteitsopbouw 
voor partners in landen waar de EU 
intervenieert, en dat het instrument 
daarom een begroting moet krijgen die 
omvangrijk genoeg is om efficiënt in te 
gaan op de huidige uitdagingen met 
betrekking tot opleiding, operaties, 
missies, projecten en militaire uitrusting, 
waaronder wapens, munitie en transport, 
met volledige eerbiediging van de acht 
criteria van het gemeenschappelijk 
standpunt, van de internationale 
mensenrechten en van het humanitair 
recht, en met doeltreffende 
transparantiebepalingen, zoals vermeld in 
zijn aanbeveling van 28 maart 2019 over 
de totstandbrenging van de Europese 
Vredesfaciliteit; herinnert eraan dat het 
noodzakelijk is omvattende 
risicobeoordelingen vooraf uit te voeren 
en streng toezicht te houden op het 

39. is gekant tegen de goedkeuring en 
oprichting van de Europese 
Vredesfaciliteit; benadrukt dat dit 
instrument een deel van de kosten van de 
defensieactiviteiten van de EU zal 
financieren, waaronder uitrusting, wapens, 
de gedeelde kosten van de militaire 
GVDB-operaties en de kosten van militaire 
capaciteitsopbouw voor partners in landen 
waar de EU intervenieert; herinnert eraan 
dat de voorgestelde faciliteit zal leiden tot 
meer mensenrechtenschendingen, geweld 
en wapenproliferatie in plaats van tot 
vrede en politieke oplossingen; benadrukt 
dat de binnen de faciliteit gehanteerde 
benadering de diepere oorzaken van 
conflicten niet aanpakt, maar burgers 
schade zal berokkenen en schendingen 
van het internationaal humanitair recht 
zal bevorderen;
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gebruik door de ontvangende landen, met 
name in regio’s met een zeer onbestendig 
politiek landschap en een hoge mate van 
doorlaatbaarheid van de grenzen, en dat 
op EU-niveau de noodzakelijke 
beschermingsmaatregelen getroffen 
moeten worden om te verhinderen dat 
terroristische groeperingen en andere 
kwaadwillende actoren deze wapens 
aankopen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Amendement 22
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is ingenomen met initiatieven voor 
de opbouw van de vermogens van de EU, 
zoals CARD, permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO) en het 
toekomstige Europees Defensiefonds 
(EDF) en zijn voorbereidende 
programma’s PADR en EDIDP, 
aangezien deze kunnen bijdragen tot meer 
samenhang, coördinatie en 
interoperabiliteit bij de uitvoering van het 
GVDB en de weg vrij kunnen maken voor 
de uitvoering van de taken van 
Petersberg, en tevens de solidariteit, 
cohesie, veerkracht en de strategische 
autonomie binnen de Unie kunnen 
consolideren;

Schrappen

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Amendement 23
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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 A9-0265/24

Amendement 24
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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. is gekant tegen de goedkeuring en 
oprichting van het EDF; herinnert eraan 
dat het EDF en de nieuwe begrotingslijn 
inzake veiligheid en defensie, met 
inbegrip van militaire mobiliteit, duidelijk 
in strijd zijn met artikel 41, lid 2, VEU, 
waarin is bepaald dat uitgaven die 
voortvloeien uit operaties die gevolgen 
hebben op militair of defensiegebied niet 
ten laste van de begroting van de Unie 
mogen komen; hekelt de ongekende 
snelheid waarmee de EU wordt 
gemilitariseerd, zelfs terwijl ze te kampen 
heeft met een gezondheids- economische 
crisis zoals de COVID-19-pandemie, en 
betreurt dit ten zeerste;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Amendement 25
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. onderstreept de belangrijke rol van 
de strijdkrachten tijdens de COVID-19-
pandemie en is verheugd over de militaire 
bijstand voor civiele autoriteiten, met 
name bij het opzetten van veldhospitalen, 
het vervoer van patiënten en de levering 
en distributie van materieel; is van 
mening dat uit deze waardevolle bijdrage 
blijkt dat het van cruciaal belang is lering 
te trekken uit ervaringen, om de militaire 
middelen en vermogens van de lidstaten te 
versterken ter ondersteuning van het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming, een belangrijk instrument 
in noodgevallen en voor humanitaire 
hulpverlening; is voorts van mening dat 
het voor een doeltreffende aanpak van 
gezondheidscrises van essentieel belang is 
om het militair medisch personeel van de 
lidstaten voor te bereiden op een snelle 
deelname; herhaalt het belang van 
wederzijdse bijstand en solidariteit, 
overeenkomstig artikel 42, lid 7, VEU en 
artikel 222 VWEU;

61. is er sterk tegen gekant dat de 
COVID-19-pandemie als voorwendsel 
wordt gebruikt om de civiele sectoren 
verder te militariseren en de 
geostrategische en economische belangen 
van het EU-kapitaal op een agressievere 
manier te bevorderen; is van mening dat 
de pandemie alleen door het enorme 
tekort aan medisch personeel, verzorgers 
en medische uitrusting – hetgeen een 
rechtstreeks gevolg is van het 
bezuinigingsbeleid van de EU-instellingen 
– is uitgegroeid tot een dergelijke crisis 
die de gezondheidszorgstelsels 
overweldigt; dringt in deze context aan op 
grootschalige investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels en 
civielebeschermingsstructuren van de 
lidstaten; benadrukt dat het functioneren 
van openbare diensten en 
gezondheidszorgstelsels nooit 
ondergeschikt mag zijn aan het maken 
van winst;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Amendement 26
Marc Botenga
namens de Fractie The Left

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. stelt met bezorgdheid vast dat 
gevaarlijke retoriek met betrekking tot het 
nut van kernwapens wordt genormaliseerd; 
bevestigt opnieuw dat de internationale 
vrede en veiligheid worden versterkt in een 
wereld waar geen kernwapens bestaan of 
worden verspreid, en dat ontwapening niet 
alleen betekent dat het aantal actieve 
kernkoppen vermindert, maar ook dat de 
militaire en politieke rol van dit soort 
wapens kleiner wordt;

79. stelt met bezorgdheid vast dat 
gevaarlijke retoriek met betrekking tot het 
nut van kernwapens wordt genormaliseerd; 
bevestigt opnieuw dat de internationale 
vrede en veiligheid worden versterkt in een 
wereld waar geen kernwapens bestaan of 
worden verspreid, en dat ontwapening niet 
alleen betekent dat het aantal actieve 
kernkoppen vermindert, maar ook dat de 
militaire en politieke rol van dit soort 
wapens kleiner wordt; herinnert er in dit 
verband aan dat er momenteel uit hoofde 
van een NAVO-overeenkomst ongeveer 
150 B61-kernwapens worden opgeslagen 
in vijf in EU-lidstaten gevestigde 
Amerikaanse militaire basissen (Kleine 
Brogel in België, Bächel in Duitsland, 
Aviano en Ghedi-Torre in Italië en Volkel 
in Nederland) en verzoekt deze lidstaten 
om erop aan te dringen dat deze wapens 
onmiddellijk van hun grondgebied 
worden verwijderd;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Amendement 27
Özlem Demirel
namens de Fractie The Left

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 92

Ontwerpresolutie Amendement

92. merkt op dat technologische 
ontwikkelingen op het gebied van AI 
nieuwe ethische uitdagingen met zich 
meebrengen; verzoekt de EU het voortouw 
te nemen bij de wereldwijde inspanningen 
om een alomvattend regelgevingskader op 
te zetten om bij de ontwikkeling en het 
gebruik van op AI gebaseerde wapens te 
zorgen voor zinvolle menselijke controle 
over de kritieke functies, namelijk het 
selecteren en aanvallen van doelwitten; 
verzoekt de VV/HV, de lidstaten en de 
Europese Raad een gemeenschappelijk 
standpunt inzake autonome 
wapensystemen vast te stellen, met 
waarborgen betreffende zinvolle 
menselijke controle over de kritieke 
functies van wapensystemen; dringt aan 
op de start van internationale 
onderhandelingen over een 
gemeenschappelijke definitie en een kader 
inzake het gebruik van wapens met een 
zekere mate van autonomie, en roept op 
tot de aanneming van een juridisch bindend 
instrument dat dodelijke autonome wapens 
zonder zinvolle menselijke controle 
verbiedt;

92. merkt op dat technologische 
ontwikkelingen op het gebied van AI 
nieuwe ethische uitdagingen met zich 
meebrengen; verzoekt de EU het voortouw 
te nemen bij de wereldwijde inspanningen 
om een alomvattend internationaal 
regelgevingskader op te zetten om te 
zorgen voor een totaalverbod op alle 
autonome wapensystemen, ongeacht de 
mate van automatisering; verzoekt de 
VV/HV, de lidstaten en de Europese Raad 
een gemeenschappelijk standpunt inzake 
autonome wapensystemen vast te stellen, 
waarin een totaalverbod op alle autonome 
wapensystemen wordt gewaarborgd, 
ongeacht de mate van automatisering, en 
roept op tot de aanneming van een 
juridisch bindend instrument dat dodelijke 
autonome wapens verbiedt; dringt er 
verder op aan een einde te maken aan alle 
onderzoek naar de geleidelijke 
automatisering van wapensystemen;

Or. en


