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13.1.2021 A9-0265/33

Amendement 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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 de instabiliteit in het 
Europese zuidelijke nabuurschap, met 
name in de Sahel, West-Afrika en de 
Hoorn van Afrika, die gevolgen kan 
hebben voor de EU;

Or. en



AM\1222207NL.docx PE662.815v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2021 A9-0265/34

Amendement 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is uiterst bezorgd over de 
verslechtering van de veiligheids- en 
humanitaire situatie in de Sahel, waar 
terrorisme een steeds zwaardere druk 
uitoefent op de landen van de Sahel G5 en 
de plaatselijke politieke, etnische en 
religieuze spanningen op scherp zet; 
onderstreept het belang van de steun die de 
missies en operaties van de EU in dit 
opzicht in de Sahel brengen; herinnert 
eraan dat het van cruciaal belang is de 
langetermijninvesteringen van de 
internationale gemeenschap voort te zetten 
om veiligheid en stabiliteit in Mali en de 
Sahel na te streven; verzoekt de VV/HV om 
snelle tenuitvoerlegging van het besluit 
om de activiteiten van EU-missies en -
operaties in Mali weer op te starten na het 
besluit van de Economische 
Gemeenschap van West-Afrikaanse 
Staten (Ecowas) om de sancties tegen 
Mali op te heffen;

28. is uiterst bezorgd over de 
verslechtering van de veiligheids- en 
humanitaire situatie in de Sahel, waar 
terrorisme een steeds zwaardere druk 
uitoefent op de landen van de Sahel G5 en 
de plaatselijke politieke, etnische en 
religieuze spanningen op scherp zet; 
onderstreept het belang van de steun die de 
missies en operaties van de EU in dit 
opzicht in de Sahel brengen; herinnert 
eraan dat het van cruciaal belang is de 
langetermijninvesteringen van de 
internationale gemeenschap voort te zetten 
om veiligheid en stabiliteit in Mali en de 
Sahel na te streven; is ingenomen met de 
hervatting van de activiteiten van EU-
missies en -operaties in Mali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Amendement 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de start van de 
operatie EUNAVFOR MED IRINI, die tot 
doel heeft bij te dragen tot duurzame vrede, 
veiligheid en stabiliteit door de 
handhaving van het wapenembargo tegen 
Libië te ondersteunen overeenkomstig 
Resolutie 2526 (2020) van de VN-
Veiligheidsraad, tot opleiding van de 
Libische kustwacht en het aanpakken van 
mensenhandel; verzoekt de lidstaten in het 
bijzonder met spoed de middelen voor 
inlichtingen, bewaking, verkenning, 
ordehandhaving en marine toe te wijzen 
die nodig zijn om de vermogens van 
operatie Irini te versterken en pleit voor 
nauwere samenwerking met de lopende 
maritieme operatie Sea Guardian van de 
NAVO en samenwerking met regionale 
partners; herinnert aan de internationale 
verplichtingen inzake het opsporen en 
redden van mensen in nood op zee; 
verzoekt de VV/HV ten volle gebruik te 
maken van de middelen van de EU op dit 
gebied, met name het satellietcentrum en 
het inlichtingencentrum van de EU; is 
ingenomen met de huidige voortgang die is 
geboekt bij de stabilisering van de situatie 
in Libië en verzoekt de EU een actieve rol 
op zich te nemen in het 
bemiddelingsproces en zo bij te dragen tot 
de noodzakelijke grondvesten voor een 
vreedzaam, stabiel en democratisch Libië;

31. is ingenomen met de start van de 
operatie EUNAVFOR MED Irini, die als 
kerntaak heeft bij te dragen tot duurzame 
vrede, veiligheid en stabiliteit door het 
wapenembargo tegen Libië ten uitvoer te 
leggen overeenkomstig Resolutie 2526 
(2020) van de VN-Veiligheidsraad; 
verzoekt de lidstaten in het bijzonder met 
spoed de middelen voor inlichtingen, 
bewaking, verkenning, ordehandhaving en 
marine toe te wijzen die nodig zijn om de 
vermogens van operatie Irini te versterken 
en pleit voor nauwere samenwerking met 
de lopende maritieme operatie Sea 
Guardian van de NAVO en samenwerking 
met regionale partners; herinnert aan de 
internationale verplichtingen inzake het 
opsporen en redden van mensen in nood op 
zee; verzoekt de VV/HV ten volle gebruik 
te maken van de middelen van de EU op 
dit gebied, met name het satellietcentrum 
en het inlichtingencentrum van de EU; is 
ingenomen met de huidige voortgang die is 
geboekt bij de stabilisering van de situatie 
in Libië en verzoekt de EU een actieve rol 
op zich te nemen in het 
bemiddelingsproces en zo bij te dragen tot 
de noodzakelijke grondvesten voor een 
vreedzaam, stabiel en democratisch Libië;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0265/36

Amendement 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is van mening dat de Unie haar 
inspanningen moet concentreren op die 
missies en operaties die de meeste 
toegevoegde waarde hebben; betwijfelt of 
het verstandig is bepaalde missies voort te 
zetten;

38. is van mening dat de Unie haar 
inspanningen moet concentreren op die 
missies en operaties die de meeste 
toegevoegde waarde hebben; zou er 
derhalve mee ingenomen zijn wanneer 
gereflecteerd wordt over de relevantie en 
efficiëntie van bepaalde missies;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Amendement 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-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. is ingenomen met de 
overeenstemming die is bereikt over de 
EDF-verordening en 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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Amendement 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is in dit verband ingenomen met 
Operation Atlantic Resolve en de 
Enhanced Forward Presence van de NAVO 
op het Europese continent en erkent dat de 
NAVO-troepen belangrijk zijn om verdere 
Russische agressie te ontmoedigen en 
cruciale ondersteuning te bieden in het 
geval van een conflict;

50. is in dit verband ingenomen met 
Operation Atlantic Resolve en de 
Enhanced Forward Presence van de NAVO 
op het Europese continent en erkent de 
afschrikkende rol ervan;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Amendement 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. wijst er nogmaals op dat het 
Verenigd Koninkrijk ondanks de brexit een 
belangrijke strategische partner van de EU 
en haar lidstaten blijft en dat het van 
essentieel belang is dat de EU en het 
Verenigd Koninkrijk intensief en nauw 
blijven samenwerken op het gebied van 
defensie en veiligheid, aangezien zij 
dezelfde strategische omgeving delen en 
met dezelfde bedreigingen voor hun vrede 
en veiligheid worden geconfronteerd; 
spoort het VK aan om deel te nemen aan 
GVDB-missies en -operaties, 
crisisbeheersingsoperaties, de ontwikkeling 
van defensievermogens, de relevante EU-
agentschappen en projecten in het kader 
van PESCO, waarbij de autonome 
besluitvorming van de EU, de 
soevereiniteit van het VK en het beginsel 
van evenwichtige rechten en plichten 
moeten worden geëerbiedigd, op basis van 
doeltreffende wederkerigheid en met 
inbegrip van een billijke en passende 
financiële bijdrage; merkt op dat het VK 
zich na het einde van de overgangsperiode 
op 31 december 2020 terugtrekt uit de 
GVDB-missies en -operaties; dringt aan op 
snelle vervangingsprocedures om de 
continuïteit van de GVDB-missies en -
operaties waarbij Brits personeel een 
aanzienlijke rol speelt, veilig te stellen;

54. wijst er nogmaals op dat het 
Verenigd Koninkrijk ondanks de brexit een 
belangrijke strategische partner van de EU 
en haar lidstaten blijft en dat het van 
essentieel belang is dat de EU en het 
Verenigd Koninkrijk intensief en nauw 
blijven samenwerken op het gebied van 
defensie en veiligheid, aangezien zij 
dezelfde strategische omgeving delen en 
met dezelfde bedreigingen voor hun vrede 
en veiligheid worden geconfronteerd; 
spoort het VK aan om deel te nemen aan 
GVDB-missies en -operaties, 
crisisbeheersingsoperaties, de ontwikkeling 
van defensievermogens, de relevante EU-
agentschappen en projecten in het kader 
van PESCO, waarbij de autonome 
besluitvorming van de EU, de 
soevereiniteit van het VK en het beginsel 
van evenwichtige rechten en plichten 
moeten worden geëerbiedigd, op basis van 
doeltreffende wederkerigheid en met 
inbegrip van een billijke en passende 
financiële bijdrage; merkt op dat het VK 
zich op 31 december 2020 heeft 
teruggetrokken uit de GVDB-missies en -
operaties; dringt aan op snelle 
vervangingsprocedures om de continuïteit 
van de GVDB-missies en -operaties 
waarbij Brits personeel een aanzienlijke rol 
speelde, veilig te stellen;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Amendement 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. vraagt de EU iets te doen aan de 
aanhoudende en toenemende bedreigingen 
voor de bescherming en het behoud van 
cultureel erfgoed en aan de smokkel van 
cultuurgoederen, met name in 
conflictgebieden; merkt op dat 
samenlevingen die van hun cultureel 
erfgoed en historische wortels worden 
beroofd, kwetsbaarder worden voor 
radicalisering en ontvankelijker worden 
voor wereldwijde jihadistische 
ideologieën; vraagt de EU een brede 
strategie te ontwikkelen om dergelijke 
bedreigingen tegen te gaan;

59. vraagt de EU iets te doen aan de 
aanhoudende en toenemende bedreigingen 
voor de bescherming en het behoud van 
cultureel erfgoed en aan de smokkel van 
cultuurgoederen, met name in 
conflictgebieden; merkt op hoe belangrijk 
het onder de aandacht brengen, het 
respecteren en het beschermen van 
historisch en cultureel erfgoed zijn bij 
conflictpreventie en verzoening; vraagt de 
EU een brede strategie te ontwikkelen om 
dergelijke bedreigingen tegen te gaan en 
respect voor culturele diversiteit te 
bevorderen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Amendement 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-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;

64. acht het van essentieel belang de 
gehele Europese Unie en alle Europese 
burgers te beschermen om elke vorm van 
kwetsbaarheid te voorkomen; neemt met 
bezorgdheid kennis van de toenemende 
militarisering van de Krim en de pogingen 
van de Russische Federatie om het 
Zwarte Zeegebied te destabiliseren;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Amendement 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
namens de S&D-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. is ermee ingenomen dat de Raad 
een besluit heeft vastgesteld op grond 
waarvan de EU voor het eerst gerichte 
beperkende maatregelen kan opleggen als 
afschrikking tegen en reactie op 
cyberaanvallen die een externe bedreiging 
voor de EU of haar lidstaten vormen, met 
inbegrip van cyberaanvallen tegen derde 
landen of internationale organisaties, en 
om sancties op te leggen aan personen of 
entiteiten die verantwoordelijk zijn voor 
cyberaanvallen; benadrukt dat de 
visumbeperkingsregeling als onderdeel 
van het EU-sanctiemechanisme moet 
worden verbeterd door biometrische 
visumprocedures in te voeren, zodat 
degenen die zich aan hybride 
oorlogsvoering schuldig maken niet met 
een valse identiteit naar de EU kunnen 
reizen; benadrukt de dringende noodzaak 
om cyberaspecten verder te integreren in 
de crisisbeheersingssystemen van de EU; 
onderstreept dat nauwere samenwerking bij 
het voorkomen en bestrijden van 
cyberaanvallen in deze tijden van 
bijzondere kwetsbaarheid essentieel is om 
de internationale veiligheid en stabiliteit in 
de cyberruimte te bevorderen; is 
ingenomen met de goede vooruitgang die 
in dit opzicht door het PESCO-project voor 
snellereactieteams bij cyberincidenten is 
geboekt; roept op tot meer steun aan het 

67. is ermee ingenomen dat de Raad 
een besluit heeft vastgesteld op grond 
waarvan de EU voor het eerst gerichte 
beperkende maatregelen kan opleggen als 
afschrikking tegen en reactie op 
cyberaanvallen die een externe bedreiging 
voor de EU of haar lidstaten vormen, met 
inbegrip van cyberaanvallen tegen derde 
landen of internationale organisaties, en 
om sancties op te leggen aan personen of 
entiteiten die verantwoordelijk zijn voor 
cyberaanvallen; benadrukt de dringende 
noodzaak om cyberaspecten verder te 
integreren in de crisisbeheersingssystemen 
van de EU; onderstreept dat nauwere 
samenwerking bij het voorkomen en 
bestrijden van cyberaanvallen in deze 
tijden van bijzondere kwetsbaarheid 
essentieel is om de internationale 
veiligheid en stabiliteit in de cyberruimte te 
bevorderen; is ingenomen met de goede 
vooruitgang die in dit opzicht door het 
PESCO-project voor snellereactieteams bij 
cyberincidenten is geboekt; roept op tot 
meer steun aan het Agentschap van de 
Europese Unie voor cyberbeveiliging 
(Enisa) en, in dit verband, tot sterke 
coördinatie met het Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence van de 
NAVO; roept op tot meer EU-coördinatie 
met betrekking tot de collectieve 
aansprakelijkheidsstelling voor 
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Agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging (Enisa) en, in dit verband, 
tot sterke coördinatie met het Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence van 
de NAVO; roept op tot meer EU-
coördinatie met betrekking tot de 
collectieve aansprakelijkheidsstelling voor 
kwaadwillige cyberincidenten, alsook tot 
nauwere samenwerking met 
gelijkgestemde internationale organisaties 
en landen; maakt zich in het bijzonder 
zorgen om de aanhoudende ontdekkingen 
van kleinschalige cyberaanvallen of 
inbraken in kritische infrastructuur die 
latent aanwezig zijn maar ingrijpende 
gevolgen kunnen hebben; dringt er bij de 
lidstaten op aan om op alle niveaus in hun 
kritische infrastructuur redundanties in te 
bouwen, zoals voor de stroomvoorziening 
of voor strategische 
communicatiemiddelen;

kwaadwillige cyberincidenten, alsook tot 
nauwere samenwerking met 
gelijkgestemde internationale organisaties 
en landen; maakt zich in het bijzonder 
zorgen om de aanhoudende ontdekkingen 
van kleinschalige cyberaanvallen of 
inbraken in kritische infrastructuur die 
latent aanwezig zijn maar ingrijpende 
gevolgen kunnen hebben; dringt er bij de 
lidstaten op aan om op alle niveaus in hun 
kritische infrastructuur redundanties in te 
bouwen, zoals voor de stroomvoorziening 
of voor strategische 
communicatiemiddelen;

Or. en


