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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 verheugd over de belangstelling van de lidstaten voor de permanente gestructureerde 
samenwerking (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 in het kader van de PESCO is opgezet; moedigt de deelnemende 
lidstaten ertoe aan met deze werkzaamheden voortgang te boeken en zich te richten op 
de snelle en doeltreffende uitvoering van deze projecten;

2. 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 van ambitie bij het vorm geven van 
een gemeenschappelijk defensiebeleid van de Unie, overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;

3. 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 bij het creëren van 
defensievermogens;

4. 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 bij een aanzienlijke en ambitieuze vermogensontwikkeling intensiveren, 
en dat er samenhang bestaat tussen de prioriteiten van de EU en de NAVO;

5. verzoekt de deelnemende lidstaten middelen ter beschikking te blijven stellen voor 
PESCO-projecten en tegelijkertijd te zorgen voor daadwerkelijke eigen 
verantwoordelijkheid voor en toewijding aan PESCO-processen inzake coördinatie en 
bundeling; 

6. doet een beroep op de Raad om strikte voorwaarden voor de deelneming van derde 
landen aan PESCO-projecten vast te leggen, 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;

7. 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 volledig zal worden geïnformeerd en geraadpleegd door de 
ondervoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het 
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buitenlands- en veiligheidsbeleid in het kader van de huidige strategische evaluatie van 
de eerste PESCO-fase die in 2020 wordt afgesloten.


