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SUGGESTIES

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

1. beklemtoont dat de EU in het huidige mondiale veiligheidsklimaat moet beschikken 
over strategische autonomie en dat het vermogen om op onafhankelijke wijze de 
veiligheid van de eigen burgers te waarborgen hier een integraal deel van moet 
uitmaken;

2. benadrukt dat de steun van EU-burgers cruciaal is om de politieke ambitie van het 
EU-defensiebeleid te ondersteunen; onderstreept dat uit de meest recente 
opiniepeilingen blijkt dat drie kwart van de EU-burgers voorstander is van een 
gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid voor de lidstaten en dat dit aandeel 
sinds 2004 steeds boven de 70 % is uitgekomen;

3. is verheugd over de politieke beleidslijnen van de nieuwgekozen voorzitter van de 
Commissie von der Leyen, die vertrekken vanuit een “geopolitieke” dimensie en 
nadrukkelijk vermelden dat er in de komende vijf jaar verdere doortastende stappen 
moeten worden genomen in de richting van een echte Europese defensie-unie; is 
bovendien ingenomen met de verdere toezeggingen om in te gaan op het reeds lang 
bestaande verzoek 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;

4. stelt vast dat verscheidene lidstaten onlangs hebben opgeroepen tot de oprichting van 
een EU-veiligheidsraad; is van mening dat dit concept nauwkeuriger moet worden 
omschreven voor kan worden beoordeeld of het een toegevoegde waarde kan hebben;

5. is van oordeel dat een EU-witboek over veiligheid en defensie een essentieel strategisch 
instrument zou zijn ter versterking van de governance met betrekking tot het EU-
defensiebeleid en de geleidelijke bepaling van de Europese defensie-unie, dat dit de 
aanzet zou geven voor strategische planning op lange termijn en de geleidelijke 
synchronisatie van defensiecycli in de lidstaten mogelijk zou maken; 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 de verdere doelstelling om voor samenhang te zorgen 
tussen de Integrale EU-strategie: uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie, de 
gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD) en de permanente 
gestructureerde samenwerking (PESCO);

6. benadrukt dat verdergaande integratie op het gebied van veiligheid en defensie ook 
meer democratisch toezicht door middel van parlementaire controle moet inhouden; 
wijst er nogmaals op dat het Europees 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 bijeenkomsten 
tussen vertegenwoordigers van de nationale parlementen en leden van het EP;
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7. herhaalt dat het noodzakelijk is de 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 de eigenlijke bedoeling van die groepen 
ondermijnt – om op te treden als een snel inzetbare militaire capaciteit die in actie komt 
bij het ontstaan van crises en conflicten overal ter wereld;

8. benadrukt dat tijdens de komende 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 
daadwerkelijke defensievermogens beschikt om een rol te spelen in vredeshandhaving 
en conflictpreventie en de internationale veiligheid te vergroten in overeenstemming 
met het Handvest van de Verenigde Naties en de missies als vastgesteld in artikel 43, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

9. dringt er bij de Raad op aan om in het licht van de nakende terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU dringende regelingen goed te keuren over de deelname 
van derden aan PESCO;

10. bevestigt nogmaals dat de Unie belang hecht aan haar verbintenissen ten aanzien van de 
NAVO en dat deze organisatie een centrale pijler van onze gemeenschappelijke 
veiligheid blijft; wijst er echter op dat nauwe samenwerking tussen de EU en haar 
naaste bondgenoten de totstandbrenging van de Europese defensie-unie niet in de weg 
mag staan;

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

12. verzoekt met klem na te denken over de rol die het Europees Defensieagentschap moet 
spelen bij de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk EU-defensiebeleid; 

13. is van mening dat er alle reden is om verdere verduidelijkingen te verschaffen over de 
wijze waarop de clausule inzake wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, VEU) en de 
solidariteitsclausule (artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU)) in werking worden gesteld, worden uitgevoerd en met elkaar 
verbonden zijn.


