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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van oordeel dat de EU in het huidige mondiale veiligheidsklimaat, waarin sommige 
landen het multilateralisme de rug toekeren, moet beschikken over strategische 
autonomie, hetgeen inhoudt dat zij in staat moet zijn om onafhankelijk de veiligheid van 
haar eigen burgers te waarborgen en haar burgers te beschermen tegen een toenemend 
aantal dreigingen, zoals gewapende conflicten in de nabije omgeving, cyberaanvallen en 
desinformatiecampagnes, en dat zij zich actief moet inzetten voor de bevordering van 
vrede, stabiliteit, mensenrechten en democratie in de buurlanden en in de rest van de 
wereld, en tevens voor de bevordering van haar waarden;

2. benadrukt dat het beleid van militaire neutraliteit dat door een aantal lidstaten van 
oudsher wordt gevoerd, geëerbiedigd moet worden, maar dat de EU zich moet 
verzekeren van de steun van haar burgers om haar politieke ambitie op het gebied van 
het EU-defensiebeleid te onderbouwen; benadrukt dat uit de meest recente 
opiniepeilingen blijkt dat 75 % van de EU-burgers voorstander is van meer 
samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van veiligheid en defensie, en dus 
achter een gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid voor de lidstaten staat, en 
dat dit percentage sinds 2004 al boven de 70 % ligt;

3. constateert dat de Unie traag reageert op en moeite heeft om zich - politiek, diplomatiek 
en militair - aan te passen aan nieuwe crises en dit veranderde internationale klimaat; is 
van mening dat, op het specifieke gebied van defensie, politieke terughoudendheid om 
ten volle uitvoering te geven aan de krachtige bepalingen die in de Europese verdragen 
en in talloze samenwerkingsakkoorden tussen de lidstaten zijn vastgelegd ervoor heeft 
gezorgd dat de Unie verminderd in staat is om in buitenlandse crises een beslissende rol 
te spelen;

4. pleit ervoor dat er verdere stappen worden gezet op weg naar een gemeenschappelijk 
defensiebeleid (artikel 42, lid 2, VEU) en, uiteindelijk, een gemeenschappelijke 
defensie, en is voorstander van versterking van het vermogen voor conflictpreventie en -
oplossing, onder meer door beschikbaarstelling van meer financiële, administratieve en 
personele middelen voor bemiddeling, dialoog, verzoening, vredesopbouw en 
crisisrespons;

5. verzoekt de Europese Raad derhalve om een duidelijke verbintenis aan te gaan wat 
betreft de langetermijnontwikkeling van de Europese defensie-unie en een duidelijke 
routekaart vast te stellen; dringt er tevens bij de Europese Raad om aan om op het 
gebied van het GBVB en GVDB daar waar dat op grond van het Verdrag inzake de 
Europese Unie mogelijk is, en onder meer bij besluiten over civiele missies in het kader 
van het GVDB, over te gaan van besluitvorming met eenparigheid van stemmen op 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen; erkent voorts dat geen 
enkel land in staat is om in zijn eentje de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in de nabije omgeving aan te pakken;

6. is verheugd over de tenuitvoerlegging van de permanente gestructureerde 
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samenwerking (PESCO), als bedoeld in artikel 42, lid 6, en artikel 46 VEU, en 
beschouwt dit als een belangrijke stap in die richting en in de richting van nauwere 
samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie tussen de lidstaten; wijst erop 
dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om, in overeenstemming met interne 
bestuursbepalingen, de Commissie te betrekken bij de voortgang van projecten in het 
kader van PESCO;

7. is verheugd over de politieke beleidslijnen van de nieuwgekozen voorzitter van de 
Commissie von der Leyen, die een duidelijke “geopolitieke” dimensie hebben en 
duidelijk maken dat er in de komende vijf jaar meer krachtige stappen gezet moeten 
worden in de richting van een echte Europese defensie-unie; is bovendien ingenomen 
met de verdere toezeggingen om in te gaan op de reeds lang bestaande wens van het 
Parlement om defensie institutioneel meer op de voorgrond te plaatsen, met het voorstel 
voor de oprichting van een aan defensie gewijd directoraat-generaal;

8. stelt met tevredenheid vast dat enkele lidstaten onlangs hebben opgeroepen tot de 
oprichting van een permanente raad van ministers van Defensie van de EU, die het 
defensiebeleid van de lidstaten, met name op het gebied van cyberveiligheid en 
terrorismebestrijding, moet gaan coördineren en die moet gaan werken aan de 
gezamenlijke ontwikkeling van de EU-defensiestrategie; is van mening dat met name de 
institutionele aspecten van dit concept nauwkeurig moeten worden omschreven en dat 
er onderzoek gedaan moet worden naar de toegevoegde waarde ervan;

9. is van oordeel dat een EU-witboek inzake veiligheid en defensie een belangrijk 
strategisch instrument kan zijn ter versterking van de governance op het gebied van het 
EU-defensiebeleid, en dat een dergelijk witboek bijdraagt aan de geleidelijke bepaling 
van de Europese defensie-unie, het kader kan vormen voor de strategische 
langetermijnplanning en kan bijdragen aan geleidelijke synchronisatie van de nationale 
defensieplanningcycli in de lidstaten; verzoekt de Raad en de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) om een dergelijk instrument tot stand te brengen, met als 
doel dit onder meer op te nemen in de planning voor het meerjarig financieel kader 
(MFK), en met het doel om voor samenhang te zorgen tussen de Integrale EU-strategie: 
uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie, de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie 
inzake defensie (CARD) en PESCO;

10. benadrukt dat in het EU-witboek ook mogelijke scenario’s voor eventuele toekomstige 
militaire operaties moeten worden beschreven en dat daarin ook aan de orde moet 
komen op welke wijze en onder welke voorwaarden het passend en gerechtvaardigd is 
om GVDB-missies in te zetten in crisissituaties, humanitaire crises en conflicten;

11. is van oordeel dat het instrument CARD moet worden herzien om er een strategischer 
evaluatie-instrument van te maken, in overeenstemming met de bijgewerkte integrale 
EU-strategie; benadrukt dat bij verdere ontwikkeling van de strategische autonomie van 
de EU op basis van PESCO gesproken moet worden over de reikwijdte van de projecten 
die onder de vigeur ervan worden ontwikkeld; benadrukt dat het ook nodig is om de 
interactie tussen verschillende initiatieven die door de lidstaten worden ontplooid en 
PESCO in kaart te brengen, waarbij met name gedacht moet worden aan projecten als 
de Europese interventiemacht, kadernatie, gemeenschappelijke inzetbare strijdmacht en 
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Eurokorps;

12. benadrukt dat verdergaande integratie op het gebied van veiligheid en defensie gepaard 
moet gaan met meer democratisch toezicht door middel van parlementaire controle; 
wijst er nogmaals op dat het Parlement op dit gebied dan ook een sterkere rol moet 
worden toebedeeld, met name door de oprichting van een volwaardige Commissie 
veiligheid en defensie, aangevuld met gezamenlijke interparlementaire vergaderingen 
met vertegenwoordigers van nationale parlementen en EP-leden; verzoekt de regeringen 
van de lidstaten om hun nationale parlementen te betrekken bij de besluitvorming op het 
gebied van het GVDB;

13. wijst op artikel 44 VEU, dat aanvullende flexibiliteitsbepalingen bevat op grond 
waarvan het mogelijk is om de uitvoering van crisismanagementtaken toe te vertrouwen 
aan een groep lidstaten, die deze taken dan in naam van de EU en onder het politieke 
toezicht en de strategische leiding van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en de 
EDEO uitvoeren;

14. wijst nogmaals op de noodzaak om factoren die een belemmering vormen voor de inzet 
van de EU-gevechtsgroepen uit de weg te ruimen en is van mening dat de vereiste 
eenparigheid van stemmen in de Raad in de weg staat aan het bereiken van de eigenlijke 
doelstelling van die groepen, namelijk het optreden als een snel inzetbare militaire 
capaciteit die in actie komt bij crises en conflicten overal ter wereld; is van oordeel dat 
deze groepen omgevormd moeten worden tot permanente multinationale eenheden en 
pleit voor integratie van de bestaande Europese militaire structuren in het institutionele 
kader van de EU;

15. benadrukt dat tijdens de volgende conferentie over de toekomst van Europa ook moet 
worden nagedacht over de toekomstige Europese defensie-unie, en in het bijzonder over 
de noodzaak om een Europese interventiemacht op te richten die over voldoende 
doeltreffende defensievermogens beschikt om een rol te spelen bij vredeshandhaving en 
conflictpreventie en om een bijdrage te leveren aan de internationale veiligheid, in 
overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de in artikel 43, lid 1, 
VEU bedoelde missies;

16. wijst erop dat er op het gebied van defensie in de EU sprake is van een veelheid aan 
institutionele actoren en overlappingen; dringt er bij alle belanghebbenden op aan om na 
te denken over mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen, zodat dit 
beleidsterrein inzichtelijker wordt voor de burgers, en in institutioneel opzicht logischer 
en tevens samenhangender en doeltreffender wordt;

17. dringt er bij de Raad op aan om in het licht van de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU op korte termijn maatregelen vast te stellen inzake de deelname 
van derden aan PESCO;

18. bevestigt nogmaals dat de Unie zich zal blijven inzetten voor de NAVO en dat deze 
organisatie van cruciaal belang is voor onze veiligheid; wijst er echter op dat nauwe 
samenwerking tussen de EU en haar naaste bondgenoten geen belemmering mag 
vormen voor de totstandbrenging van de Europese defensie-unie;

19. is van oordeel dat het belangrijk is dat Europa een concurrerende defensie-industrie 
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heeft; vreest dat de uiteenlopende nationale regels, vergunningsprocedures en 
uitvoercontrolelijsten en het gebrek aan uitwisseling van informatie de belangrijkste 
belemmeringen zijn voor de totstandkoming van een echte efficiënte Europese defensie-
industrie, ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren zijn verricht om deze 
belemmeringen uit de weg te ruimen, bijvoorbeeld in het kader van het industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) en het Europees 
Defensiefonds (EDF);

20. bevestigt zijn steun voor de oprichting van een autonome inlichtingencapaciteit van de 
EU, die gemeenschappelijke veiligheidsinitiatieven moet bevorderen en 
interoperabiliteit tussen nationale inlichtingendiensten moet waarborgen; 

21. wenst dat er wordt nagedacht over de rol die het Europees Defensieagentschap moet 
spelen bij de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk EU-defensiebeleid;

22. is van mening dat het Europees Defensieagentschap versterkt moet worden door ervoor 
te zorgen dat het kan beschikken over de benodigde middelen en door het politieke 
steun te verlenen, zodat het binnen het GVDB een leidende en coördinerende rol kan 
spelen, onder meer wat betreft de ontwikkeling van defensievermogens, onderzoek en 
overheidsopdrachten; herhaalt zijn standpunt dat dit het beste kan gebeuren door de 
personeels- en exploitatiekosten van dit agentschap te financieren uit de Uniebegroting;

23. merkt op dat de clausule inzake wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, VEU) 
verplichtingen oplegt aan de lidstaten (en niet aan de EU) en dat de solidariteitsclausule 
(artikel 222 VWEU) voorziet in gezamenlijk optreden door de Unie en de lidstaten, 
maar dat beide clausules voorzien in bindende verplichtingen voor de lidstaten en dat in 
beide clausules is bepaald dat de lidstaten, als daarom wordt gevraagd, hulp en bijstand 
moeten verlenen met alle middelen waarover zij beschikken; is daarom van mening dat 
verduidelijkt moet worden hoe deze clausules moeten worden toegepast, hoe zij ten 
uitvoer moeten worden gelegd en hoe zij zich tot elkaar verhouden, met name als de 
bron van een dreiging onduidelijk is;

24. wijst er nogmaals op dat artikel 42, lid 7, VEU een clausule bevat inzake wederzijdse 
bijstand met het oog op het waarborgen van de collectieve veiligheid; benadrukt dat aan 
artikel 42, lid 7, VEU tot op heden nog maar een keer toepassing is gegeven, maar dat 
dit artikel kan fungeren als katalysator voor verdere ontwikkeling van het veiligheids- 
en defensiebeleid van de EU en tot krachtiger verbintenissen van alle lidstaten; betreurt 
dat de voorwaarden voor het activeren van het artikel en de wijze waarop de vereiste 
bijstand moet worden verleend nooit duidelijk zijn gedefinieerd; wenst dat er een 
analyse wordt uitgevoerd van de toepassing van de clausule inzake wederzijdse bijstand 
en dat er richtsnoeren worden opgesteld voor de toepassing van deze clausule in de 
toekomst;

25. wijst erop dat de Unie en de lidstaten op grond van de solidariteitsclausule (artikel 222 
VWEU) ook bijstand kunnen verlenen aan een lidstaat die getroffen wordt door een 
terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp; herinnert 
eraan dat in de cyberbeveiligingsstrategie van de Europese Unie van 2013 is bepaald dat 
een “cyberincident of -aanval van bijzonder ernstige aard [...] voldoende reden [kan] 
zijn voor een lidstaat om een beroep te doen op de solidariteitsclausule van de EU”, te 
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weten artikel 222 VWEU”; herinnert eraan dat in Besluit 2014/415/EU van de Raad van 
24 juni 2014 inzake de regeling voor de toepassing van de solidariteitsclausule door de 
Unie1 is bepaald dat de solidariteitsclausule vergt dat de Unie alle tot haar beschikking 
staande instrumenten gebruikt, met inbegrip van de structuren die zijn ontwikkeld in het 
kader van het GVDB; verzoekt de lidstaten te overwegen in de toekomst een beroep te 
doen op de solidariteitsclausule.

1 PB L 192 van 1.7.2014, blz. 53
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