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13.1.2021 A9-0265/43

Amendement 43
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 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. wijst op het belang van de 
verwezenlijking van 
kwantumcomputingcapaciteit en 
onderstreept dat het nodig is om de 
samenwerking tussen de EU en de VS op 
dit gebied te versterken, teneinde ervoor te 
zorgen dat kwantumcomputing eerst 
wordt gerealiseerd door partners die 
hechte onderlinge banden  hebben en 
dezelfde doelstellingen nastreven;

69. wijst op het belang van de 
verwezenlijking van 
kwantumcomputingcapaciteit;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Amendement 44
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 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 versterkt, 

72. betreurt het 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 Commissie op aan om een 
ambitieus strategisch werkprogramma 
voor het Europees Defensiefonds voor te 
leggen en uit te voeren (zowel voor 
onderzoeks- als andere doeleinden), dat 
kan worden gebruikt om het gezamenlijk 
optreden en de grensoverschrijdende 
samenwerking in de hele Unie te 
versterken, alsook voor militaire mobiliteit, 
teneinde de lidstaten te helpen om 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 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;
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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 
verordening inzake het Europees 
Defensiefonds 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 A9-0265/45

Amendement 45
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 88

Ontwerpresolutie Amendement

88. betuigt nogmaals zijn volledige 
inzet voor het behoud van doeltreffende 
internationale regelingen voor 
wapenbeheersing, ontwapening en non-
proliferatie als hoekstenen van de 
veiligheid in Europa en de wereld; 
benadrukt zijn volledige steun aan het werk 
van het Bureau van de Verenigde Naties 
voor ontwapeningszaken en aan de VN-
agenda voor ontwapening; wijst nogmaals 
op zijn inzet voor beleid dat gericht is op 
de verdere beperking van alle 
kernwapenarsenalen;

88. betuigt nogmaals zijn volledige 
inzet voor het behoud van doeltreffende 
internationale regelingen voor 
wapenbeheersing, ontwapening en non-
proliferatie als hoekstenen van de 
veiligheid in Europa en de wereld; 
benadrukt zijn volledige steun aan het werk 
van het Bureau van de Verenigde Naties 
voor ontwapeningszaken en aan de VN-
agenda voor ontwapening; wijst nogmaals 
op zijn inzet voor beleid dat gericht is op 
de verdere beperking en uitbanning van 
alle kernwapenarsenalen en op de 
totstandbrenging van een wereld zonder 
kernwapens;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Amendement 46
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 89 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

89 bis. dringt aan op het nemen van 
maatregelen voor het inrichten van een 
EU-sanctiemechanisme voor lidstaten die 
het gemeenschappelijk standpunt 
schenden;

Or. en


