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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat de PESCO een aanzienlijke bijdrage levert aan de convergentie van het 
optreden van de lidstaten op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, en een belangrijke stap vormt op weg naar de verwezenlijking van de 
in het Verdrag genoemde doelstelling van gemeenschappelijke verdediging;

2. is verheugd over de belangstelling van de lidstaten voor de PESCO na de instelling 
ervan bij Besluit van de Raad (GBVB) 2017/2315 van 11 december 2017, zoals blijkt 
uit het grote aantal projecten dat tot dusverre door Raad is opgezet in het kader van de 
PESCO; moedigt de deelnemende lidstaten ertoe aan voortgang te boeken met deze 
werkzaamheden en zich te richten op de snelle en doeltreffende uitvoering van deze 
projecten waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle lidstaten eraan deelnemen; herinnert er 
niettemin aan dat de PESCO tevens twintig bindende toezeggingen omvat waaraan veel 
minder aandacht is besteed;

3. is ingenomen met het inclusieve karakter van de PESCO, zoals blijkt uit het grote aantal 
lidstaten dat aan de projecten deelneemt; is van mening dat de PESCO de voorkeur 
moet geven aan laagdrempelige criteria voor toetreding en toegankelijk moet zijn voor 
kleine lidstaten en/of lidstaten met een beperkte defensiebegroting;

4. onderstreept dat de invoering van de PESCO in het kader van het Verdrag van Lissabon 
werd gezien als de instelling van een voorhoede van lidstaten die bereid waren hun 
middelen en vermogens te bundelen voor de verwezenlijking van ambitieuze 
gemeenschappelijke doelstellingen op veiligheids- en defensiegebied; is van mening dat 
de Unie geleidelijk aan een gemeenschappelijk kader moet creëren onder de 
verantwoordelijkheid van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie (HV/VV), waarbinnen de 
lidstaten hun eigen evaluaties van het nationale defensiebeleid zouden verrichten, 
resultaten zouden delen en inlichtingen zouden bundelen, als een middel om de basis te 
leggen voor een daadwerkelijke Europese defensie;

5. doet een beroep op de Raad en de lidstaten om de samenhang tussen alle instrumenten 
en initiatieven in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 
(GVDB) te blijven versterken om het vereiste niveau van doeltreffendheid te bereiken 
bij het waarborgen van strategische autonomie en het vereiste niveau van ambitie bij het 
vorm geven van een gemeenschappelijk defensiebeleid van de Unie, overeenkomstig 
het VEU; is van mening dat de PESCO ambitieuze projecten nodig heeft in synergie 
met de CARD, de nationale uitvoeringsplannen en het CDP om aan de hedendaagse 
bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, en onderstreept in dit verband het belang van 
het handhaven van een toereikend niveau van financiering van het Europees 
Defensiefonds en de militaire mobiliteit in het kader van de MFK-onderhandelingen; 
onderstreept dat er een stelsel van daadwerkelijke eigen middelen van de Unie moet 
worden ontwikkeld als een middel om de strategische doelstellingen van de Unie op 
defensiegebied op één lijn te kunnen brengen met financiering van programma's en 
operaties op het terrein, met name PESCO-projecten;
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6. roept de Commissie op te werken aan een Witboek inzake EU-defensie en -veiligheid, 
met het oog op een betere afstemming van de specifieke doelstellingen van PESCO-
projecten op een bijgewerkte, samenhangende en allesomvattende veiligheids- en 
defensiestrategie van de EU; onderstreept in dit verband het belang van de strategische 
PESCO 2020-evaluatie en ondersteunt evenzo de invoering van een Europees 
strategisch kompas ter verbetering van het vermogen om defensie-initiatieven die de 
lidstaten met het oog op de gemeenschappelijke doelstellingen van de Unie hebben 
ontplooid, tijdiger en efficiënter te coördineren;

7. stelt vast dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat de Unie niet over voldoende 
bevoegdheden beschikt op het gebied van gezondheidszorg; is van oordeel dat daarnaast 
een gemeenschappelijke EU-defensiestrategie moet worden vastgesteld om te reageren 
in het geval van een aanval op de grenzen en gebieden van de EU, en is van oordeel dat 
de PESCO een stap in de goede richting is;

8. is in dit verband ingenomen met de politieke richtsnoeren van de Commissie inzake het 
defensiebeleid, met name inzake de noodzaak van doortastende stappen op weg naar 
een daadwerkelijke Europese defensie-unie, en van een geïntegreerde en 
allesomvattende benadering van de veiligheid van de EU; hoopt dat de oprichting van 
een nieuw directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart van de Commissie als 
katalysator zal dienen voor een versterkte samenhang, loyale samenwerking en 
geïntegreerde coördinatie bij het creëren van defensievermogens in de lidstaten en de 
aanzet zal geven tot de versterking van de militaire infrastructuur van de EU en de 
verbetering van de doeltreffendheid van de Europese industrie en de interne markt;

9. is van oordeel dat de effectieve bijdrage van PESCO-projecten aan de verwezenlijking 
van de ambities van de EU op het gebied van veiligheid en defensie moet worden 
vergroot door op doeltreffende wijze ervoor te zorgen dat de deelnemende lidstaten hun 
samenwerking en coördinatie bij een aanzienlijke en ambitieuze 
vermogensontwikkeling intensiveren, en dat er samenhang moet bestaan tussen de EU 
en de NAVO voor wat betreft prioriteiten, een betere interoperabiliteit en synergieën;

10. erkent de cruciale rol van de Europese strijdkrachten bij de aanpak van de uitdagingen 
in verband met de COVID-19-pandemie, zowel wat betreft het beheer van de 
noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als bij de ondersteuning van civiele 
missies en operaties, wetende dat daarbij tevens sprake was van een 
grensoverschrijdende dimensie en solidariteit; onderstreept de potentiële voordelen van 
nieuwe ambitieuze PESCO-projecten voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
Europese vermogens op dit gebied waarbij wordt voortgebouwd op het werk van vorige 
projecten, met name het inzetbaar militair vermogenspakket voor rampenhulpverlening 
en het Europees medisch commando;

11. is ingenomen met de synergie tussen de verschillende defensie-instrumenten van de EU, 
en onderstreept dat voor samenhang moet worden gezorgd; onderstreept dat een 
speciale bonus voor PESCO-projecten in het kader van het EDF positief zou kunnen 
uitwerken, aangezien de samenwerking op het gebied van vermogensontwikkeling 
erdoor zou worden gestimuleerd;

12. verzoekt de deelnemende lidstaten middelen ter beschikking te blijven stellen voor 
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PESCO-projecten en tegelijkertijd te zorgen voor daadwerkelijke eigen 
verantwoordelijkheid voor en toewijding aan PESCO-processen inzake coördinatie en 
bundeling, te meer daar er geen doeltreffend handhavingsmechanisme in het kader van 
de PESCO bestaat; onderstreept dat de PESCO moet voorzien in een kader dat meer 
inhoudt dan bilaterale samenwerking alleen en dat een daadwerkelijke Europese 
inspanning bevordert middels de zinvolle deelneming van meerdere lidstaten aan 
gemeenschappelijke projecten;

13. onderstreept het belang van een klein aantal strategische projecten, met name 
strategische hulpmiddelen (commando en controle, vervoer, inlichtingen); doet een 
beroep op de Raad en het PESCO-secretariaat om een clusterstructuur voor PESCO-
projecten te overwegen teneinde te zorgen voor maximale synergie tussen de 
verschillende projecten;

14. wenst dat de Raad strikte voorwaarden voor de deelneming van derde landen aan 
PESCO-projecten vastlegt, overeenkomstig artikel 9 van Besluit van de Raad (GBVB) 
2017/2315; is van mening dat een dergelijke deelneming de PESCO nooit mag doen 
afwijken van haar basisdoelstellingen als instrument van het GVDB van de EU, onder 
naleving van de verplichtingen uit hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag;

15. waarschuwt echter voor het risico van buitenlandse inmenging in de veiligheid en 
defensie van de Unie, die vaak de vorm aanneemt van cyberdreigingen of andere 
vormen van hybride oorlogsvoering; stelt voor dat de nieuw opgerichte Bijzondere 
Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese 
Unie van het Parlement samenwerkt met de Commissie en de Raad bij de analyse van 
de wijze waarop PESCO-projecten het weerstandsvermogen van de Unie tegen 
dergelijke dreigingen kunnen versterken;

16. is van oordeel dat de betrokkenheid van het Verenigd Koninkrijk bij PESCO-projecten, 
wanneer het hiertoe wordt uitgenodigd en daadwerkelijke wederkerigheid is 
gegarandeerd, in het strategische belang van de Unie is; hoopt dat het defensiegebied 
deel zal uitmaken van de onderhandelingen tussen de EU en het VK over hun 
toekomstige betrekkingen, overeenkomstig de politieke verklaring waarin het kader 
wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk;

17. verklaart andermaal dat het Parlement een prominente rol moet spelen bij de controle 
van en het toezicht op de uitvoering en evaluatie van het GVDB; verwacht in dit 
verband dat het Parlement, in het kader van de huidige strategische evaluatie van de 
eerste PESCO-fase die in 2020 wordt afgesloten, volledig zal worden geïnformeerd en 
geraadpleegd door de VV/HV; herinnert eraan dat de intensivering van de 
samenwerking inzake defensie tussen de lidstaten op EU-niveau vergezeld moet gaan 
van de versterking van de controlebevoegdheid van het Parlement;

18. doet een beroep op de Raad en de deelnemende lidstaten zich te concentreren op 
cyberweerbaarheid, en een gezamenlijke strategie en procedures voor te bereiden om 
middels PESCO-projecten te reageren op cyberincidenten teneinde een veerkrachtigere 
omgeving binnen de lidstaten te creëren;

19. wijst andermaal op het standpunt van het Parlement inzake de conferentie over de 
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toekomst van Europa, zoals dat tot uiting kwam in zijn resolutie van 15 januari 20201, 
uit hoofde waarvan de veiligheid en de rol van de EU in de wereld tot de vooraf 
bepaalde, maar niet exhaustieve beleidsprioriteiten moeten worden gerekend, en 
herhaalt dat dit de gelegenheid zou bieden om burgers bij het debat over de versterking 
van de PESCO te betrekken, als een middel om een autonoom gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid van onze Unie geleidelijk aan dichterbij te brengen.

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0010.



AD\1212193NL.docx 7/8 PE653.752v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 1.9.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

18
7
3

Bij de eindstemming aanwezige leden Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Fabio 
Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-
Corfield, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, 
Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, 
Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, 
Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, 
Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Gilles Boyer, Jorge Buxadé Villalba, Cristian Ghinea, Maite 
Pagazaurtundúa, Nikolaj Villumsen



PE653.752v02-00 8/8 AD\1212193NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

18 +
NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, 
Rainer Wieland

RENEW Gilles Boyer, Cristian Ghinea, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose

7 -
ECR Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz Wolski

GUE/NGL Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

3 0
VERTS/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund


