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13.1.2021 A9-0266/22

Amendement 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stimuleert en verdedigt de rol van 
de EU als betrouwbare partner 
wereldwijd, een “voorkeurspartner” voor 
derden, een principiële, maar niet 
dogmatische, eerlijke tussenpersoon, een 
referentie op het gebied van 
conflictbemiddeling en -oplossing, die 
diplomatie en dialoog bevordert als de 
manier bij uitstek om een constructieve 
rol op te nemen in mondiale conflicten, 
als leidende promotor van duurzame 
ontwikkeling en belangrijkste contribuant 
aan het multilaterale kader, maar ook als 
een mondiale speler die bereid is 
autonoom en daadkrachtig op te treden 
wanneer dat nodig is om de waarden en 
belangen van de EU te verdedigen, die 
verantwoordelijkheid opneemt door haar 
eigen veiligheid te waarborgen en de 
internationale vrede en stabiliteit te 
bevorderen, op basis van de beginselen en 
waarden van het VN-Handvest en zoals 
verankerd in het internationaal recht, met 
inachtneming van de op regels gebaseerde 
internationale orde; is van mening dat 
creativiteit, een meer proactieve houding 
en meer onderlinge eensgezindheid en 
solidariteit tussen de lidstaten, alsook 
inspanningen en middelen van de 
lidstaten, nodig zijn om de invloed van de 
EU wereldwijd te vergroten en haar 
positieve machtsmodel wereldwijd te 

2. herinnert eraan dat het niet tot de 
bevoegdheid van de EU behoort om de 
internationale vrede en stabiliteit te 
bewaren, maar dat dit eerder een taak is 
die door de landen aan de VN is 
toevertrouwd in overeenstemming met het 
VN-Handvest; is van mening dat er geen 
rechtsgrond aanwezig is om de invloed 
van de EU wereldwijd te vergroten of haar 
“positieve” machtsmodel wereldwijd te 
bevorderen; 
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bevorderen, en om haar in staat te stellen 
haar strategische verantwoordelijkheden 
in de buurlanden op te nemen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/23

Amendement 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de toenemende 
instabiliteit in de wereld, de steeds meer op 
confrontatie gerichte dynamiek, de 
uitholling van het multilateralisme en de 
opkomst van het autoritarisme, alsook de 
complexe mondiale uitdagingen, met name 
de steeds grimmigere sfeer, die leidt tot de 
opflakkering van gewapende conflicten, 
onder meer aan de oost- en zuidgrenzen 
van het Europese continent, terrorisme, 
klimaatverandering en toenemende 
bedreigingen voor natuurlijke 
hulpbronnen, ongecontroleerde 
migratiestromen, gezondheidsrisico’s en 
hybride dreigingen, zoals 
desinformatiecampagnes, actieve 
maatregelen en cyberaanvallen enz. de EU 
ertoe moeten aanzetten haar strategische 
autonomie te ontwikkelen en de 
samenwerking met haar bondgenoten te 
versterken; onderstreept in dit verband dat 
de Unie er belang bij heeft meer 
strategische samenwerkingen met derde 
landen aan te gaan, op basis van 
vertrouwen en wederzijds voordeel, en 
allianties met gelijkgezinde democratieën 
op te bouwen, ook in het zuidelijk 
halfrond, evenals ad-hoc-coalities met 
andere gelijkgestemden waar nodig; 

3. benadrukt dat de toenemende 
instabiliteit en de opkomst van ongekende 
mondiale uitdagingen, waaronder 
gewapende conflicten aangewakkerd door 
landen zoals Turkije, terrorisme, 
ongecontroleerde migratiestromen, 
gezondheidsrisico’s, hybride dreigingen en 
cyberaanvallen, de EU er niet toe moeten 
aanzetten haar strategische autonomie te 
ontwikkelen maar de EU-lidstaten ertoe 
moeten aanzetten meer strategische 
allianties aan te gaan met gelijkgezinde 
democratieën en, waar nodig, ad-
hoccoalities met andere partners te 
vormen; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/24

Amendement 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. drukt zijn bezorgdheid uit over de 
ongekende schaal van al dan niet door 
overheden aangestuurde desinformatie- 
en propagandacampagnes, die vreselijke 
maatschappelijke gevolgen hebben, onder 
meer in de Europese buurlanden en in het 
bijzonder in de Westelijke Balkan; 
veroordeelt de manipulatie en het tot 
wapen maken van informatie, onder meer 
door subnationale, overheids- en niet-
overheidsactoren met kwaadaardige 
bedoelingen; veroordeelt eveneens 
platforms en organisaties die door 
autoritaire derde landen worden gebruikt 
om Europa’s politieke partijen en actoren 
direct en indirect te financieren en te 
beïnvloeden; is ingenomen met de 
broodnodige reactie van de EU-
instellingen op deze nieuwe uitdaging, 
onder meer door de oprichting van een 
nieuwe bijzondere commissie in het 
Parlement, die zich richt op buitenlandse 
inmenging in democratische processen in 
de EU, met inbegrip van desinformatie; is 
verheugd dat de Raad een besluit heeft 
aangenomen betreffende beperkende 
maatregelen tegen cyberaanvallen die de 
Unie of haar lidstaten bedreigen5; 
onderstreept de noodzaak van een reactie 
die de grondrechten en fundamentele 
vrijheden niet beperkt; wijst op het belang 

5. is bezorgd over de gekozen aanpak 
om vermeende buitenlandse inmenging en 
desinformatie te bestrijden; is van oordeel 
dat de vrijheid van meningsuiting moet 
worden gevrijwaard en waarschuwt dat de 
EU, in haar strijd tegen vermeende 
desinformatie, ervoor moet waken dat zij 
een tegenpropagandamachine of een 
zelfverklaard Ministerie van Waarheid 
wordt;
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van effectieve strategische communicatie 
van de EU, en is ingenomen met de 
versterking van StratCom binnen de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) en de inspanningen van deze 
taskforce om desinformatiecampagnes op 
te sporen en te bestrijden; benadrukt dat 
de EU meer capaciteit moet opbouwen om 
nepnieuws en desinformatie, die een 
bedreiging voor de democratie zijn, 
proactief te bestrijden, en om haar 
veiligheidscultuur te verbeteren teneinde 
haar informatie- en 
communicatienetwerken beter te 
beschermen; roept de EU op een 
voortrekkersrol te spelen als pleitbezorger 
voor een collectief zelfverdedigings- en 
samenwerkingskader tegen hybride 
bedreigingen en de kwaadwillige invloed 
van autoritaire regimes op met name 
democratisch bestuur en particuliere 
ondernemingen wereldwijd; benadrukt 
daarom dat de EU haar allianties met 
andere mondiale democratische actoren 
moet versterken om dergelijke 
bedreigingen wereldwijd aan te pakken, 
onder meer door middel van hervormde, 
veerkrachtigere multilaterale instellingen;
___________________
5 Besluit (GBVB) 2019/797 van de Raad 
van 17 mei 2019 betreffende beperkende 
maatregelen tegen cyberaanvallen die de 
Unie of haar lidstaten bedreigen PB L 
129I van 17.5.2019, blz. 13.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/25

Amendement 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt het gebrek aan 
vooruitgang bij het verbeteren van het 
besluitvormingsproces inzake GBVB-
aangelegenheden, hetgeen van invloed is 
op de efficiëntie, de snelheid en de 
geloofwaardigheid van het optreden en de 
besluitvorming van de EU op het 
internationale toneel; vraagt de lidstaten 
zo snel mogelijk in debat te gaan over de 
mogelijkheid om in ieder geval op 
bepaalde gebieden van het GBVB, zoals 
besluiten inzake mensenrechtenkwesties 
en sancties, over te schakelen van 
eenparigheid van stemmen naar 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid, als een concreet middel om 
de invloed van de EU op het 
internationaal toneel te vergroten;

13. dringt er bij de lidstaten op aan 
zich te verzetten tegen elke verschuiving 
van eenparigheid naar besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid op alle 
GBVB-gebieden, aangezien dit de 
soevereiniteit van de lidstaten 
onherstelbaar en onomkeerbaar zou 
ondermijnen; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/26

Amendement 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. steunt een EU-breed debat over 
nieuwe vormen van samenwerking, zoals 
een Europese Veiligheidsraad, aangezien 
het de hoogste tijd is om doeltreffende 
vormen en instellingen formeel op te 
zetten, teneinde de samenhang en de 
invloed van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU te verbeteren; 
is van mening dat dit concept in het kader 
van de conferentie over de toekomst van 
Europa moet worden besproken, en 
herhaalt ook zijn oproep tot de oprichting 
van een Raad van ministers van Defensie; 

Schrappen

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/27

Amendement 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-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 huidige 
samenstelling en werking van de 
Veiligheidsraad, met name de permanente 
leden ervan, de beste garantie vormen 
voor stabiliteit en evenwicht binnen deze 
internationale organisatie; is gekant tegen 
de toewijzing van een zetel van de 
Veiligheidsraad aan de Europese Unie;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/28

Amendement 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van oordeel dat de EU dringend 
een betere geopolitieke en algemene 
strategie moet vaststellen voor haar 
betrekkingen op korte, middellange en 
lange termijn met Turkije, met name 
gezien de rol van Turkije in conflicten in 
Syrië, Irak, Libië en Nagorno-Karabach 
en gezien de aanhoudende achteruitgang 
van de democratie en de toenemende 
assertiviteit van zijn buitenlands beleid, 
hetgeen mede tot een escalatie van de 
spanningen leidt en een destabilisatie 
veroorzaakt die de regionale vrede en 
stabiliteit in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied, het Midden-Oosten en de 
zuidelijke Kaukasus bedreigt;

32. is van oordeel dat de EU dringend 
en definitief een einde moet maken aan 
alle toetredingsonderhandelingen met 
Turkije, en onverwijld alle financiering 
van Turkije moet stopzetten aangezien het 
geen Europees land is en herhaaldelijk de 
Europese beginselen en waarden heeft 
ondermijnd, met name gelet op de 
aanhoudende achteruitgang van de 
democratie en de toenemende assertiviteit 
van zijn buitenlands beleid, hetgeen mede 
tot een escalatie van de spanningen leidt en 
een destabilisatie veroorzaakt die de 
regionale vrede en stabiliteit in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied, het 
Midden-Oosten en de zuidelijke Kaukasus 
bedreigt;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/29

Amendement 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
namens de ID-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. beklemtoont dat in het kader van 
het GBVB een coherente dimensie met 
betrekking tot het klimaatbeleid moet 
worden ontwikkeld, aangezien de 
klimaatverandering in toenemende mate 
een destabiliserende en risicofactor vormt 
op economisch, sociaal en politiek gebied;

Schrappen

Or. en


