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13.1.2021 A9-0266/1

Amendement 1
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de Unie zich ertoe 
verbindt de rol van de VN op het 
internationale toneel te versterken en 
onderstreept met het oog hierop de 
noodzaak om het systeem van de 
Verenigde Naties te hervormen, teneinde 
de samenhang van de maatregelen van alle 
agentschappen, organisaties en 
programma’s te versterken om een goede 
naleving van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Agenda 2030 te garanderen; roept de 
lidstaten nogmaals op om de hervormingen 
van de samenstelling en het functioneren 
van de Veiligheidsraad te steunen om deze 
effectiever en operationeler te maken, 
hetgeen essentieel is om te waken over de 
wereldvrede, met een agenda die verder 
gaat dan militaire veiligheid en die de 
stroom vluchtelingen en ontheemden, 
voedselzekerheid, klimaatverandering en 
de strijd tegen pandemieën omvat;

17. benadrukt dat de Unie zich ertoe 
verbindt de rol van de VN op het 
internationale toneel te versterken en 
onderstreept met het oog hierop de 
noodzaak om het systeem van de 
Verenigde Naties te hervormen, teneinde 
de samenhang van de maatregelen van alle 
agentschappen, organisaties en 
programma’s te versterken om een goede 
naleving van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Agenda 2030 te garanderen; roept de 
lidstaten nogmaals op om de hervormingen 
van de samenstelling en het functioneren 
van de Veiligheidsraad te steunen om deze 
effectiever en operationeler te maken, 
hetgeen essentieel is om te waken over de 
wereldvrede, met een agenda die verder 
gaat dan militaire veiligheid en die de 
stroom vluchtelingen en ontheemden, 
voedselzekerheid, klimaatverandering en 
de strijd tegen pandemieën omvat; is 
verheugd over de aanstaande 
inwerkingtreding van het VN-Verdrag 
inzake het verbod op kernwapens op 
22 januari 2021, en verzoekt de lidstaten 
het voorbeeld van Oostenrijk, Malta en 
Ierland en 83 andere landen te volgen en 
het te ondertekenen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/2

Amendement 2
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herhaalt dat het zich inzet voor 
uitbreiding als een cruciale, 
transformatieve EU-beleidslijn, en is 
ingenomen met de herziene methodologie 
van de Commissie en de sterkere nadruk 
daarvan op het politieke karakter van het 
uitbreidingsproces; steunt het Europese 
perspectief voor de landen van de 
Westelijke Balkan, en is ermee ingenomen 
dat de EU-lidstaten hun ondubbelzinnige 
steun voor dit perspectief hebben 
bevestigd, zoals vermeld in de verklaring 
van Zagreb van 6 mei 2020; is verheugd 
over het besluit om de 
toetredingsonderhandelingen met Albanië 
en Noord-Macedonië te openen; verzoekt 
de Raad en de Commissie onverwijld van 
start te gaan met de intergouvernementele 
conferenties met deze twee landen, en 
vraagt meer in het algemeen het 
toetredingsproces te versnellen, aangezien 
de landen van de Westelijke Balkan 
geografisch, historisch en cultureel deel 
uitmaken van Europa; onderstreept dat de 
integratie van deze landen in de EU van 
groot belang is voor de stabiliteit en de 
veiligheid van het hele continent, alsook 
voor de invloed van de EU in de regio en 
daarbuiten; benadrukt dat het 
toetredingsproces voor duurzame 
democratische, economische en 
ecologische transformatie en sociale 

20. herhaalt dat het zich inzet voor 
uitbreiding als een cruciale, 
transformatieve EU-beleidslijn, en is 
ingenomen met de herziene methodologie 
van de Commissie en de sterkere nadruk 
daarvan op het politieke karakter van het 
uitbreidingsproces; steunt het Europese 
perspectief voor de landen van de 
Westelijke Balkan, en is ermee ingenomen 
dat de EU-lidstaten hun ondubbelzinnige 
steun voor dit perspectief hebben 
bevestigd, zoals vermeld in de verklaring 
van Zagreb van 6 mei 2020; is verheugd 
over het besluit om de 
toetredingsonderhandelingen met Albanië 
en Noord-Macedonië te openen; verzoekt 
de Raad en de Commissie onverwijld van 
start te gaan met de intergouvernementele 
conferenties met deze twee landen, en 
vraagt meer in het algemeen het 
toetredingsproces te versnellen, aangezien 
de landen van de Westelijke Balkan 
geografisch, historisch en cultureel deel 
uitmaken van Europa; dringt er met name 
bij Bulgarije op aan zich niet langer te 
verzetten tegen het starten van een 
intergouvernementele conferentie met 
Noord-Macedonië; onderstreept dat de 
integratie van deze landen in de EU van 
groot belang is voor de stabiliteit en de 
veiligheid van het hele continent, alsook 
voor de invloed van de EU in de regio en 
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convergentie moet zorgen, en goede 
nabuurschapsbetrekkingen en regionale 
samenwerking moet waarborgen; herinnert 
eraan dat het uitbreidingsproces op 
verdienste gebaseerd is en gestoeld is op 
strenge, eerlijke voorwaarden in 
overeenstemming met de criteria van 
Kopenhagen; herhaalt dat de aangenomen 
hervormingen voelbaar moeten zijn ter 
plaatse; benadrukt dat er duidelijke, 
transparante en consistente 
toetredingsbenchmarks moeten worden 
vastgesteld en dat er verdere politieke, 
financiële (IPA III) en technische bijstand 
moet worden verleend tijdens het proces, 
met duidelijke metingen van de 
vooruitgang; beklemtoont dat kandidaat-
lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten 
zich moeten aanpassen aan de relevante 
verklaringen in verband met het GBVB 
van de VV/HV namens de EU, en aan de 
besluiten van de Raad;

daarbuiten; benadrukt dat het 
toetredingsproces voor duurzame 
democratische, economische en 
ecologische transformatie en sociale 
convergentie moet zorgen, en goede 
nabuurschapsbetrekkingen en regionale 
samenwerking moet waarborgen; herinnert 
eraan dat het uitbreidingsproces op 
verdienste gebaseerd is en gestoeld is op 
strenge, eerlijke voorwaarden in 
overeenstemming met de criteria van 
Kopenhagen; herhaalt dat de aangenomen 
hervormingen voelbaar moeten zijn ter 
plaatse; benadrukt dat er duidelijke, 
transparante en consistente 
toetredingsbenchmarks moeten worden 
vastgesteld en dat er verdere politieke, 
financiële (IPA III) en technische bijstand 
moet worden verleend tijdens het proces, 
met duidelijke metingen van de 
vooruitgang; beklemtoont dat kandidaat-
lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten 
zich moeten aanpassen aan de relevante 
verklaringen in verband met het GBVB 
van de VV/HV namens de EU, en aan de 
besluiten van de Raad;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/3

Amendement 3
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. pleit in dit verband voor een 
gerichte en veelzijdige betrokkenheid bij 
de regio, gesteund door een 
gemeenschappelijk EU-verhaal, dat 
strategieën bevordert die helpen om samen 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken, zoals de bevordering van vrede, 
veiligheid en welvaart, en tegelijkertijd een 
gemeenschappelijk front garandeert in het 
licht van de bedreigingen ten gevolge van 
de klimaatverandering; benadrukt het 
belang dat Latijns-Amerika heeft voor de 
Europese Unie en roept op deze regio te 
blijven beschouwen als een regio van groot 
geostrategisch belang voor het GBVB, 
door deel te nemen aan de bevordering van 
democratie en mensenrechten in de regio 
en samen te werken aan de economische 
ontwikkeling ervan; beklemtoont dat 
eerbiediging van de rechtstaat en een 
stabiel politiek en rechtskader, met 
inbegrip van de bestrijding van corruptie 
en straffeloosheid, en vorderingen in de 
richting van democratie en de eerbiediging 
en bevordering van fundamentele vrijheden 
hoekstenen vormen van diepere integratie 
en samenwerking met de LAC-landen; 
onderstreept het belang van het 
bevorderen en voltooien van de 
vernieuwing van de allesomvattende 
overeenkomsten met Chili en Mexico en 
de associatieovereenkomst EU-Mercosur, 

47. pleit in dit verband voor een 
gerichte en veelzijdige betrokkenheid bij 
de regio, gesteund door een 
gemeenschappelijk EU-verhaal, dat 
strategieën bevordert die helpen om samen 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken, zoals de bevordering van vrede, 
veiligheid en welvaart, en tegelijkertijd een 
gemeenschappelijk front garandeert in het 
licht van de bedreigingen ten gevolge van 
de klimaatverandering; benadrukt het 
belang dat Latijns-Amerika heeft voor de 
Europese Unie en roept op deze regio te 
blijven beschouwen als een regio van groot 
geostrategisch belang voor het GBVB, 
door deel te nemen aan de bevordering van 
democratie en mensenrechten in de regio 
en samen te werken aan de economische 
ontwikkeling ervan; beklemtoont dat 
eerbiediging van de rechtstaat en een 
stabiel politiek en rechtskader, met 
inbegrip van de bestrijding van corruptie 
en straffeloosheid, en vorderingen in de 
richting van democratie en de eerbiediging 
en bevordering van fundamentele vrijheden 
hoekstenen vormen van diepere integratie 
en samenwerking met de LAC-landen; 
drukt zijn grote bezorgdheid uit over het 
gebrek aan eerbiediging van de democratie 
en de rechtstaat en over de aanvallen op 
democratisch verkozen oppositieleiders, 
journalisten, studenten en 
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en benadrukt dat deze landen belangrijke 
bondgenoten en partners van de EU zijn; 
drukt zijn grote bezorgdheid uit over het 
gebrek aan eerbiediging van de democratie 
en de rechtstaat en over de aanvallen op 
democratisch verkozen oppositieleiders, 
journalisten, studenten en 
mensenrechtenactivisten, met name 
diegenen die actief zijn op het gebied van 
milieu, en hun advocaten; 

mensenrechtenactivisten, met name 
diegenen die actief zijn op het gebied van 
milieu, en hun advocaten; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/4

Amendement 4
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. benadrukt zijn steun voor de 
geleidelijke totstandbrenging en 
bevordering van een gemeenschappelijk 
defensiebeleid, gericht op de versterking 
van het GBVB en de doelstellingen en 
taken daarvan zoals omschreven in de 
Verdragen, met het oog op de 
totstandbrenging van een volwaardige 
defensie-unie die de specifieke 
grondwettelijke situatie van neutrale 
landen erkent, die gebaseerd is op 
duidelijke strategische doelstellingen en 
die gericht is op menselijke veiligheid en 
duurzame vrede; is in dit verband 
ingenomen met het initiatief om in 2022 
een strategisch kompas vast te stellen; 
benadrukt dat de betrekkingen tussen de 
EU en de NAVO verder moeten worden 
versterkt, teneinde hun verenigbaarheid en 
onderlinge strategische relevantie te 
beklemtonen; verzoekt Europese landen 
meer te investeren in hun 
defensiecapaciteiten om de 
verantwoordelijkheden binnen de NAVO 
opnieuw in evenwicht te brengen en een 
meer gelijkwaardige partner te worden 
voor de Verenigde Staten; erkent de 
bijdrage van de missies en operaties van 
het GVDB aan de vrede, veiligheid en 
stabiliteit op internationaal vlak; prijst de 
vooruitgang die werd geboekt op het 
gebied van de totstandbrenging van de 

57. benadrukt zijn steun voor de 
geleidelijke totstandbrenging en 
bevordering van een gemeenschappelijk 
defensiebeleid, gericht op de versterking 
van het GBVB en de doelstellingen en 
taken daarvan zoals omschreven in de 
Verdragen, met het oog op de 
totstandbrenging van een betrouwbare en 
diepgaande samenwerking inzake 
defensie die de specifieke grondwettelijke 
situatie van neutrale landen erkent, die 
gebaseerd is op duidelijke strategische 
doelstellingen en die gericht is op 
menselijke veiligheid en duurzame vrede; 
is in dit verband ingenomen met het 
initiatief om in 2022 een strategisch 
kompas vast te stellen; benadrukt dat de 
betrekkingen tussen de EU en de NAVO 
verder moeten worden versterkt, teneinde 
hun verenigbaarheid en onderlinge 
strategische relevantie te beklemtonen; 
verzoekt Europese landen meer te 
investeren in hun defensiecapaciteiten om 
de verantwoordelijkheden binnen de 
NAVO opnieuw in evenwicht te brengen 
en een meer gelijkwaardige partner te 
worden voor de Verenigde Staten; erkent 
de bijdrage van de missies en operaties van 
het GVDB aan de vrede, veiligheid en 
stabiliteit op internationaal vlak; prijst de 
vooruitgang die werd geboekt op het 
gebied van de totstandbrenging van de 



AM\1222137NL.docx PE662.814v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europese Vredesfaciliteit; beklemtoont dat 
woorden moeten worden aangevuld met 
daden, met name door de EU een 
daadwerkelijke Europese defensie-
industriële basis te bieden met een 
Europees Defensiefonds dat over de 
nodige begrotingsmiddelen beschikt; 
benadrukt dat de permanente 
gestructureerde samenwerking sneller en 
coherenter moet worden uitgevoerd, met 
het oog op strategische autonomie van de 
EU, zodat zij een meer geïntegreerde 
interne markt voor defensiegoederen kan 
bevorderen; beklemtoont dat het belangrijk 
is inclusieve raadplegingen met 
verschillende belanghebbenden te houden, 
teneinde een gemeenschappelijke 
strategische cultuur op het gebied van 
veiligheid en defensie te bevorderen;

Europese Vredesfaciliteit; beklemtoont dat 
woorden moeten worden aangevuld met 
daden, met name door de EU een 
daadwerkelijke Europese defensie-
industriële basis te bieden met 
verschillende Europese 
samenwerkingsprojecten inzake 
onderzoek, ontwikkeling, aankoop en 
onderhoud op het gebied van defensie, die 
afspraken over voorzieningszekerheid 
omvatten; benadrukt dat de permanente 
gestructureerde samenwerking sneller en 
coherenter moet worden uitgevoerd, met 
het oog op een volledig operationeel en 
uiterst betrouwbaar GVDB, zodat de EU 
een meer geïntegreerde interne markt voor 
defensiegoederen kan bevorderen; 
beklemtoont dat het belangrijk is inclusieve 
raadplegingen met verschillende 
belanghebbenden te houden, teneinde een 
gemeenschappelijke strategische cultuur op 
het gebied van veiligheid en defensie te 
bevorderen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Amendement 5
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. vestigt de aandacht op de 
dreigingen op middellange tot lange 
termijn die in de toekomst door het GBVB 
moeten worden aangepakt, met inbegrip 
van de veiligheidsrisico’s gesteld door 
autoritaire regimes, niet-overheidsactoren, 
klimaatverandering, cyberdreigingen, 
CBRN-aanvallen, hybride dreigingen met 
inbegrip van het breder gebruik van 
artificiële intelligentie, 
desinformatiecampagnes, de 
ruimtewedloop en de militarisering 
daarvan, en opkomende technologieën, 
terrorisme en ongecontroleerde 
migratiestromen, bovenop de reeds 
bestaande geopolitieke uitdagingen; 
beklemtoont dat de EU vooruitgang moet 
boeken met het definiëren en erkennen van 
hybride dreigingen; verzoekt de EU de 
bewustmaking van deze dreigingen te 
verbeteren en een gemeenschappelijk 
weerstandsvermogen op te bouwen; 
beklemtoont dat dergelijke dreigingen 
alleen kunnen worden tegengegaan met 
gecoördineerde actie en tijdige en adequate 
investeringen in Europees onderzoek en 
Europese innovatie; juicht toe dat het 
Europees Parlement een Bijzondere 
Commissie artificiële intelligentie in het 
digitale tijdperk heeft opgericht als een 
forum om strategische vraagstukken in 
verband met artificiële intelligentie aan te 

63. vestigt de aandacht op de 
dreigingen op middellange tot lange 
termijn die in de toekomst door het GBVB 
moeten worden aangepakt, met inbegrip 
van de veiligheidsrisico’s gesteld door 
autoritaire regimes, niet-overheidsactoren, 
klimaatverandering, cyberdreigingen, 
CBRN-aanvallen, hybride dreigingen met 
inbegrip van het breder gebruik van 
artificiële intelligentie, 
desinformatiecampagnes, de 
ruimtewedloop en de militarisering 
daarvan, en opkomende technologieën, 
populisme en terrorisme, bovenop de reeds 
bestaande geopolitieke uitdagingen; 
beklemtoont dat de EU vooruitgang moet 
boeken met het definiëren en erkennen van 
hybride dreigingen; verzoekt de EU de 
bewustmaking van deze dreigingen te 
verbeteren en een gemeenschappelijk 
weerstandsvermogen op te bouwen; 
beklemtoont dat dergelijke dreigingen 
alleen kunnen worden tegengegaan met 
gecoördineerde actie en tijdige en adequate 
investeringen in Europees onderzoek en 
Europese innovatie; juicht toe dat het 
Europees Parlement een Bijzondere 
Commissie artificiële intelligentie in het 
digitale tijdperk heeft opgericht als een 
forum om strategische vraagstukken in 
verband met artificiële intelligentie aan te 
pakken; acht het belangrijk een betere 
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pakken; acht het belangrijk een betere 
koppeling te verzekeren tussen de interne 
en externe aspecten van het EU-beleid om 
te garanderen dat het EU-beleid bijdraagt 
tot gemeenschappelijke doelstellingen van 
het GBVB, met inbegrip van het EU-
energiebeleid;

koppeling te verzekeren tussen de interne 
en externe aspecten van het EU-beleid om 
te garanderen dat het EU-beleid bijdraagt 
tot gemeenschappelijke doelstellingen van 
het GBVB, met inbegrip van het EU-
energiebeleid;

Or. en


