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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 
2018
(2019/2135(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 20 december 2013, 26 juni 2015, 
15 december 2016, 22 juni 2017, 28 juni 2018, 14 december 2018 en 20 juni 2019,

– gezien de conclusies van de Raad van 25 november 2013, 18 november 2014, 18 mei 
2015, 27 juni 2016, 14 november 2016, 18 mei 2017, 17 juli 2017 en 17 juni 2019 over 
het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid,

– gezien het document "Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: een sterker Europa – 
Een algemene strategie voor de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid", dat op 28 juni 2016 werd gepresenteerd door de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV),

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de voorzitters van de Europese Raad en de 
Commissie en de secretaris-generaal van de NAVO van 8 juli 2016 en 10 juli 2018,

– gezien de gemeenschappelijke reeks van 42 voorstellen als bekrachtigd door de Raad 
van de Europese Unie en de Noord-Atlantische Raad op 6 december 2016 en de 
voortgangsverslagen van 14 juni en 5 december 2017 over de tenuitvoerlegging 
daarvan, alsook de nieuwe reeks van 32 voorstellen als bekrachtigd door beide raden op 
5 december 2017,

– gezien de discussienota van 7 juni 2017 over de toekomst van de Europese defensie,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de militaire structuren van de EU: 
stand van zaken en toekomstperspectieven1, 

– gezien zijn resolutie van 12 september 2017 over een ruimtestrategie voor Europa2,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2016 over de Europese defensie-unie3,

– gezien zijn resolutie van 16 maart 2017 over constitutionele, juridische en institutionele 
gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag 

1 PB C 93 van 9.3.2016, blz. 144.
2 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 11.
3 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 18.
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van Lissabon geboden mogelijkheden4, 

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2017 over het mandaat voor de trialoog over de 
ontwerpbegroting 20185,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over duurzame militaire mobiliteit6,

– gezien Verordening (EU) 2018/1092 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 
2018 tot instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 
defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit 
van de defensie-industrie van de EU7,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 18 april 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees 
Defensiefonds8,

– gezien zijn resolutie van 23 november 2016 over de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de 
Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid)9en zijn resolutie van 13 december 2017 over het jaarverslag over de 
uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid10 , en van 12 
december 2018 over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid11,

– gezien het document getiteld "Uitvoeringsplan inzake veiligheid en defensie" dat op 
14 november 2016 door de VV/HV is gepresenteerd,

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2018 over de betrekkingen tussen de EU en 
de NAVO12,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 november 2016 over het Europees 
defensieactieplan (COM(2016)0950),

– gezien het nieuwe defensiepakket dat de Commissie op 7 juni 2017 heeft gepresenteerd 
in het persbericht "Een Europa dat ons verdedigt: de Commissie start het debat over een 
veiligheids- en defensie-unie", 

– gezien zijn resolutie van 14 december 2016 over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid13en zijn resolutie van 13 december 
2017 over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en 

4 PB C 263 van 25.7.2018, blz. 125.
5 PB C 334 van 19.9.2018, blz. 253.
6 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2018)0498.
7 PB L 200 van 7.8.2018, blz. 30-43.
8 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2019)0430.
9 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 50.
10 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 36.
11 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2018)0514.
12 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2018)0257.
13 PB C 238 van 6.7.2018, blz. 89.
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veiligheidsbeleid14 , en van 12 december 2018 over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid15,

– gezien het op 28 maart 2018 gepubliceerde actieplan van de EU voor militaire 
mobiliteit,

– gezien de conclusies van de Raad over "de versterking van het strategisch partnerschap 
tussen de VN en de EU inzake vredesoperaties en crisisbeheersing: prioriteiten 2019-
2021", aangenomen op 18 december 2018, 

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2019),

Een aanhoudend onzekere en onvoorspelbare veiligheidscontext

1. neemt kennis van de aanhoudende verslechtering van de strategische situatie van de 
Europese Unie, die zich geconfronteerd ziet met een veelvoud van uitdagingen die 
directe en indirecte gevolgen hebben voor de veiligheid van de lidstaten en hun burgers: 
gewapende conflicten aan de oostelijke en zuidelijke grenzen van het Europese 
continent, jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, enz.;

2. is van mening dat de instabiliteit en de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van de Unie 
en in haar onmiddellijke nabijheid (Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, Balkan, enz.) 
een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van het continent; wijst op het 
onlosmakelijke verband tussen interne en externe veiligheid;

3. constateert dat de mondiale spelers (VS, China, Rusland), maar ook een toenemend 
aantal regionale machten (Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica hanteren waarin ze 
hun macht laten gelden en unilaterale diplomatieke standpunten innemen en steeds meer 
militaire capaciteiten inzetten;

4. betreurt in dit verband dat deze spelers bewust de multilaterale mechanismen, die 
onontbeerlijk zijn om de vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs trachten te 
ontwrichten;

5. constateert dat de Unie traag heeft gereageerd en moeite heeft zich aan te passen, 
politiek, diplomatiek en militair, aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe internationale 
context; is van mening dat, op het specifieke gebied van defensie, de ontoereikende 
investeringen, de heterogeniteit van de capaciteiten en het gebrek aan interoperabiliteit, 
maar ook en vooral een politieke terughoudendheid om krachtige bepalingen die toch in 
de in de Europese Verdragen en in talrijke samenwerkingsverbanden tussen de lidstaten 
zijn vastgelegd, ten uitvoer te leggen, het vermogen van de Unie heeft verzwakt om een 
doortastende rol te spelen in de externe crises; erkent aan de andere kant dat geen enkel 
land in staat is de veiligheidsuitdagingen op het Europese continent en in zijn nabije 

14 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 47.
15 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2018)0513.
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omgeving in zijn eentje het hoofd te bieden;

6. is verheugd, in deze context van verslechtering en volatiliteit, over de bewustwording 
van de werkelijk gedeelde veiligheidsbelangen en over de groeiende politieke wil van 
de Europese landen en de Europese instellingen om gezamenlijk op te treden voor hun 
veiligheid door te beschikken over meer autonome actiemiddelen;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord op de veiligheidsuitdagingen van de Unie prioritair 
gelegen is in een versterking van haar strategische autonomie;

De noodzaak om de Europese strategische autonomie te versterken

8. wijst erop dat de ambitie om te streven naar een Europese strategische autonomie voor 
het eerst in juni 2016 is erkend door de 28 staatshoofden en regeringsleiders in de 
"Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: een sterker Europa – Een algemene strategie 
voor de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV),

9. is van mening dat het beginsel van Europese strategische autonomie berust op het 
vermogen van de Unie om haar beoordelings-, besluitvormings- en actiecapaciteit te 
versterken wanneer de omstandigheden hierom vragen teneinde haar belangen en 
waarden te verdedigen;

10. is dan ook van mening dat de Europese autonome strategie, in de eerste plaats, berust op 
de capaciteit van de Unie om een crisissituatie te beoordelen en op autonome wijze een 
besluit te nemen, met een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een vrijheid van analyseren en handelen; is tevens van 
mening dat de Europese strategische autonomie gebaseerd is op de capaciteit van de 
Unie om alleen te handelen, wanneer haar belangen op het spel staan (brandhaarden die 
door haar Europese partners niet als prioritair worden beschouwd) of in het kader van 
bestaande samenwerkingsverbanden; is ten slotte van mening dat de Europese 
strategische autonomie past in een multilateraal kader dat de afspraken in VN-verband 
respecteert en wordt afgestemd op de allianties (NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van uitmaakt; benadrukt met klem dat de strategische 
autonomie niet inhoudt dat de Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, alleen moet 
optreden;

11. is van mening dat de feitelijke Europese strategische autonomie afhangt van de 
invulling die gegeven wordt aan de Europese defensiesamenwerking, op technologisch, 
capaciteits-, industrieel en operationeel gebied; is van mening dat de problemen alleen 
met concrete en flexibele samenwerking op basis van pragmatische initiatieven 
geleidelijk kunnen worden overwonnen, door een werkelijk gemeenschappelijke cultuur 
te creëren en gemeenschappelijke antwoorden te vinden die worden afgestemd op de 
belangrijkste veiligheids- en defensie-uitdagingen van het continent;

12. benadrukt dat strategische autonomie alleen echt bereikbaar is als de lidstaten blijk 
geven van solidariteit, wat met name inhoudt dat er Europese apparatuur moet worden 
aangeschaft wanneer er daadwerkelijk materieel  beschikbaar is dat concurrerend is;
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13. is van mening dat het beginsel van Europese strategische autonomie een legitieme en 
noodzakelijke ambitie is en dat het een prioritaire doelstelling moet blijven van het 
Europese defensiebeleid; benadrukt dat de concrete en operationele uitvoering ervan de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle Europeanen;

Consolidatie van reële vooruitgang om de Europese autonome strategie te versterken

14. is van mening dat de Europese strategische autonomie tot stand moet worden gebracht 
op industrieel, capaciteits- (gemeenschappelijke programma’s, investeringen in 
defensietechnologieën) en operationeel gebied (financiering van operaties, versterking 
van de capaciteiten van partners, capaciteit om missies te plannen en uit te voeren);

GVDB-missies en -operaties

15. is van mening dat de defensie van Europa in grote mate berust op de capaciteit van de 
Unie om, op geloofwaardige wijze, militair te interveniëren in externe brandhaarden;

16. wijst erop dat de Unie momenteel op drie continenten aanwezig is, waar 16 civiele of 
militaire missies worden uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, waarvan drie 
uitvoerende en drie niet-uitvoerende missies); erkent de bijdrage van deze missies tot de 
internationale vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt dat de uitvoering ervan gepaard 
moet gaan met een transformatie van de instrumenten die zijn opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon en die de afgelopen jaren in gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

17. moedigt de lidstaten en de Europese structuren aan hun prioritaire inzet in Afrika op een 
hoog peil te handhaven; is verheugd over het besluit van de Raad van juli 2018 om het 
mandaat van de militaire opleidingsmissie EUTM RCA met twee jaar te verlengen en 
over de wil van de Raad om een civiele missie uit te voeren in aanvulling op de militaire 
missie; wijst erop dat de recente ontwikkelingen een positief teken zijn dat de lidstaten 
zich opnieuw engageren;

18. benadrukt het algemene engagement van de Unie in de Sahel en in de Hoorn van Afrika 
met zes civiele  (EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalië) et militaire missies 
(EUTM Mali, EUTM Somalië, ATALANTA); is verheugd over de inspanningen die 
geleverd zijn om het functioneren van de civiele missies in de Sahel te regionaliseren, 
omdat de veiligheidsproblematiek het kader van afzonderlijke staten waarin de 
Europese missies worden uitgevoerd, overstijgt en moedigt deze inspanningen aan;

19. is bezorgd over de verslechtering van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich af of er 
een civiele en/of militaire missie moet worden uitgevoerd met het oog op de versterking 
van het beheer van de veiligheidssector, de eerbiediging van de mensenrechten en het 
herstel van de vertrouwen van de bevolking in de veiligheidstroepen;

20. dringt aan op snelle tenuitvoerlegging van het Pact betreffende civiele missies, dat in 
november 2018 is aangenomen door de Raad en de lidstaten, om de middelen voor het 
civiele GVDB te verhogen, teneinde de missies flexibeler en operationeler te maken, ten 
teken van de efficiëntie en de geloofwaardigheid van het optreden van de Unie ter 
plaatse;
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21. constateert desalniettemin dat de efficiëntie van de missies en de operaties van het 
GVDB over het algemeen wordt gefnuikt door de toenemende terughoudendheid van de 
lidstaten en de Europese instellingen om deze missies en operaties robuuster te maken, 
zowel in termen van manschappen als de omvang van het mandaat; merkt op dat de 
militaire GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

22. constateert met bezorgdheid dat de efficiëntie van de laatste civiele en militaire GVDB-
operaties wordt ondermijnd door aanhoudende structurele zwakheden;

23. betreurt het langdurige besluitvormings- en uitvoeringsproces; herinnert eraan dat 
recentelijk zeer weinig militaire operaties konden beschikken over een 
uitvoeringsmandaat omdat de besluitvorming zich niet overal even snel voltrok en 
verzoekt in dit verband om aanpassing van de structuren en procedures van het GVDB 
om missies sneller, soepeler en coherenter te kunnen inzetten; wijst op het gebruik van 
een nieuw instrument voor crisisbeheer, de lancering van mini-missies uit hoofde van 
artikel 28 VEU, om sneller en flexibeler te reageren op crises;

24. benadrukt het gebrek aan flexibiliteit van de administratieve en budgettaire procedures 
die zeer nadelig zijn voor het personeel ter plaatse;

25. benadrukt dat de missies en operaties regelmatig moeten worden geëvalueerd om hun 
efficiëntie te verbeteren; verzoekt de EDEO en de Commissie mandaten vast te stellen 
en de bijbehorende budgetten die zijn afgestemd op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies en verzoekt deze laatste hun werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-missies en -operaties worden uitgevoerd;

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke opleidingen en oefeningen tussen de Europese 
strijdkrachten moeten worden georganiseerd om zo de interoperabiliteit te bevorderen, 
ten einde de missies optimaal voor te bereiden en het hoofd te kunnen bieden aan een 
breed spectrum van dreigingen, zowel van conventionele als onconventionele aard;

27. wijst op het terugkerende gebrek aan uitrusting van de strijdkrachten, wat een rem zet 
op het succes van de opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid om aangepaste 
uitrusting te leveren binnen redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten worden geëerbiedigd, enz.); is van mening dat het 
behalen van positieve resultaten in termen van opleiding en advies aan legers van derde 
landen op lange termijn extreem lastig is als dit niet gepaard gaat met adequate en 
gecoördineerde uitrustingsprogramma’s; is verheugd over het initiatief 
‘Capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling’ (CVO) dat neerkomt op een 
herziening van het Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IBSV+) in 2017 
waarmee opleidingsacties kunnen worden gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de strijdkrachten van derde landen; wijst erop dat er 
tot op heden drie projecten zijn goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek en in Burkina Faso; wijst op de sterke vraag van de lokale bevolking naar 
ondersteuning op het gebied van opleiding en de levering van uitrusting;

28. betreurt het probleem van de samenstelling van de troepenmacht, met name wanneer er 
militaire missies worden opgezet; benadrukt dat EUTM Somalië moeite heeft om de 
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benodigde troepen bijeen te krijgen; merkt op dat tijdens de laatste algemene 
conferentie om troepen bijeen te brengen op 4 juni 2019 gewezen is op de mogelijke 
mislukking van de missie vanwege personeelstekort; wijst erop dat bij de lopende 
militaire missies van de Unie gemiddeld slechts een tiental lidstaten betrokken is; 
benadrukt dat de expertise, de professionaliteit en de toewijding van het personeel ter 
plaatse doorslaggevend zijn voor het welslagen van een missie; dringt er bij de lidstaten 
op aan zich sterker te engageren met betrekking tot de kwaliteit van het uitgezonden 
personeel, en dringt er bij de EDEO en de Commissie op aan om de bezettingsgraad van 
de posten bij de missies te verhogen;

29. vraagt zich af of sommige missies moeten worden gehandhaafd; is van mening dat de 
Unie haar inspanningen moet concentreren op die missies waar zij de meeste 
toegevoegde waarde heeft;

30. neemt kennis van het besluit van 26 september 2019 om de maritieme operatie van de 
Europese Unie in de Middellandse Zee (EUNAVFORMED Sophia), met zes maanden 
te verlengen; betreurt de tijdelijke bevriezing van de aanwezigheid van de schepen ten 
zeerste; benadrukt dat er dringend een overeenstemming moet worden bereikt tussen de 
lidstaten en roept op tot terugkeer van de schepen en de volledige uitvoering van het 
mandaat;

31. is van mening dat de kwestie van de financiering van de missies en operaties van het 
GVDB essentieel is voor de duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat het Athena-
mechanisme moet worden herzien zodat het alle kosten van de operaties en missies van 
het GVDB dekt; steunt in dit verband ook het voorstel van de VV/HV voor een 
Europese Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de kosten van defensieactiviteiten van 
de Unie zullen worden gefinancierd, de gemeenschappelijke kosten van eigen militaire 
GVDB-operaties en van de militaire capaciteitsopbouw van partners; hoopt dat de 
lidstaten snel overeenstemming zullen bereiken om dit instrument in gebruik te nemen; 
benadrukt het belang van meer flexibiliteit in de financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de bepalingen van het Verdrag van Lissabon kunnen 
worden uitgevoerd; verzoekt de lidstaten en de Commissie om na te denken over een 
flexibel instrument dat lidstaten die wensen deel te nemen aan een GVDB-missie in 
staat stelt de kosten ervan te dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen besluiten een 
missie op te zetten of deze te versterken; wijst erop dat een dergelijk instrument perfect 
zou aansluiten bij de doelstelling van strategische autonomie van de Unie op 
operationeel gebied;

32. steunt de oprichting van het militair plannings- en uitvoeringsvermogen (MPCC) voor 
uitvoerende missies zodat alle militaire operaties van het GVDB kunnen worden 
uitgevoerd; dringt erop aan dat de samenwerking tussen het MPCC en het civiel 
plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling van middelen aan de orde om ervoor te zorgen 
dat het MPCC optimaal functioneert; verzoekt de EDEO om het MPCC te laten 
transformeren van een virtuele entiteit, met allerlei posten en aanstellingen, tot een 
robuust civiel-militair plannings- en uitvoeringsvermogen;

33. constateert dat de gevechtstroepen van de Unie die tot op heden nooit zijn ingezet sinds 
ze in 2007 werden opgericht, een mislukking zijn geworden, met name door het 
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uitblijven van een constructieve houding van alle lidstaten, de complexiteit van hun 
inzet en financiering, in weerwil van de aanvankelijke doelstelling van snelheid en 
doelmatigheid;

34. wijst erop dat de bepaling van de wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van het EU-
Verdrag), waar eenmaal een beroep op is gedaan, getuigt van de solidariteit tussen de 
lidstaten in de gemeenschappelijke strijd tegen het terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn gedefinieerd;  dringt aan op een operationelere 
toepassing van dit instrument;

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering van de missies en operaties van het GVDB gepaard 
moet gaan met flexibele instrumenten om het voor de Unie en haar lidstaten 
gemakkelijker te maken om zich in te zetten voor de Europese strategische autonomie 
ten behoeve van de stabiliteit op het Europese continent; benadrukt in dit verband de 
doelmatigheid van modulaire, veelvormige en werkelijk operationele 
commandostructuren zoals het Corps européen - Eurokorps; wijst erop dat de missies 
van deze structuur met succes zijn uitgebreid en gediversifieerd: tussen 2015 en 2018 is 
het Eurokorps vier keer ingezet in het kader van opleidingsmissies van de Unie in Mali 
en in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM Mali en EUTM RCA); verzoekt de 
lidstaten en de Unie dit voorbeeld van flexibele en operationele samenwerking dat zijn 
nut en doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen;

36. verwacht dat de Unie doelmatig gebruik maakt van alle bestaande beleidsinstrumenten 
van het GVDB op het gebied van de diplomatie, samenwerking, ontwikkeling, 
conflictbeheer en vredeshandhaving; herinnert eraan dat de militaire en civiele 
instrumenten van het GVDB in geen geval de enige oplossing zijn voor 
veiligheidsproblemen en dat er altijd een sprake moet zijn van een ‘globale aanpak’; is 
van mening dat alleen door al deze instrumenten te gebruiken in het kader van een 
‘globale aanpak’ de nodige flexibiliteit kan worden betracht om de meest ambitieuze 
doelstellingen op veiligheidsgebied op doelmatige wijze te verwezenlijken;

Capaciteit en industrie

37. benadrukt dat de versterking van de Europese autonome strategie noodzakelijkerwijs 
berust op een versterking van de capaciteiten van de lidstaten en van hun 
defensiebudget, alsmede op een versterking van de Europese industriële en 
technologische defensiebasis; 

38. is verheugd over de duidelijke trendbreuk in de defensiebudgetten ten gunste van de 
strijdkrachten; is van mening dat deze trend op Europees niveau moet worden doorgezet 
en moet worden aangemoedigd;

39. is verheugd over de recente pogingen van de Europese instellingen en de lidstaten na de 
publicatie van de ‘Integrale strategie van de EU’ om de instrumenten van het GVDB, 
die tot nu toe virtueel waren, krachtiger te maken en de bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon volledig toe te passen; onderstreept dat deze veelbelovende ambities nu 
moeten worden geconsolideerd en gevolgd moeten worden door concrete acties om op 
doelmatige wijze bij te dragen tot de veiligheid van het Europese continent;
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40. wijst met tevredenheid op het voorstel van de Europese Commissie van 2 mei 2018 om 
in het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor defensie een begrotingslijn van 
13 miljard EUR te creëren voor industriebeleid; wijst erop dat dit voorstel van de 
Commissie, die nooit eerder een dergelijke verbintenis is aangegaan, nog het unanieme 
akkoord van de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

41. is verheugd over het voorstel van de Commissie van juni 2017 om een Europees 
Defensiefonds (EDF) op te richten dat de samenwerking tussen de lidstaten zou kunnen 
aanmoedigen en de Europese defensie-industrie zou kunnen steunen; wijst erop dat dit 
voorstel het eerste initiatief vormt waarvoor communautaire middelen worden 
aangewend om defensieprojecten direct te steunen; erkent dat dit een grote stap 
voorwaarts is voor het Europa van de defensie, zowel op politiek als op industrieel 
niveau; wijst erop dat het Europees Defensiefonds structurele projecten zou kunnen 
financieren zoals het Europese vliegtuig van de toekomst, de Europese tank van de 
toekomst of een Europees raketafweersysteem; wijst erop dat het werkprogramma 2019 
voor  voorbereidende actie betrekking zal hebben op de dominantie van het 
elektromagnetisch spectrum en de toekomstige disruptieve technologieën op 
defensiegebied, twee essentiële gebieden om de technologische onafhankelijkheid van 
Europa op de lange termijn te handhaven; is tevens verheugd over de goedkeuring in 
maart 2019 van het eerste EDIDP-programma (industrieel ontwikkelingsprogramma 
voor de Europese defensie) en de publicatie van negen nieuwe uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen voor 2019 waaronder Eurodrone, een essentiële capaciteit voor 
de Europese strategische autonomie; benadrukt dat er in 2020 twaalf andere 
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen zullen volgen, op prioritaire 
themagebieden  (luchtmacht, landmacht, marine, cyberspace en de ruimte); wijst op het 
verband tussen de aankoopbesluiten die de lidstaten nu nemen en de vooruitzichten op 
industriële en technologische samenwerking uit hoofde van het EDF; 

42. toont zich verheugd over de daadwerkelijke uitvoering van de permanente 
gestructureerde samenwerking (PESCO), als een belangrijke stap in de richting van 
nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie tussen de lidstaten; 
benadrukt dat deze bepaling, die in 2009 is opgenomen in het Verdrag van Lissabon 
(artikel 46 van het Verdrag betreffende de Europese Unie), juridisch bindend is en een 
reeks ambitieuze verbintenissen omvat zodat Europese landen die dat wensen sneller 
vooruitgang kunnen boeken op het gebied van gemeenschappelijke defensieprojecten; 
erkent dat de PESCO een rol kan spelen bij de structurering van de Europese vraag; 
wijst erop dat een belangrijk aantal projecten dat in aanmerking komt voor het EDIDP-
programma wordt ontwikkeld in het kader van de PESCO en kan profiteren van hogere 
subsidiepercentages; steunt de volledige samenhang tussen de PESCO-projecten en het 
EDF;

43. wijst erop dat de PESCO wat de versterking van de defensiecapaciteit van de lidstaten 
betreft nauw verband houdt met de in 2017 gestarte gecoördineerde jaarlijkse evaluatie 
inzake defensie (CARD) en het EDF; benadrukt dat de nieuwe projecten moeten passen 
in het vermogensontwikkelingsplan (CDP) waardoor de samenwerking tussen de 
lidstaten kan worden versterkt om in het kader van het Europees Defensieagentschap de 
capaciteitstekorten te verhelpen; is van mening dat de CARD zou moeten bijdragen tot 
de harmonisering van de investeringen en de capaciteiten van de nationale 
strijdkrachten, om zo de operationele en strategische autonomie van de Unie te 
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waarborgen zodat de lidstaten doelmatiger kunnen investeren in defensie;

44. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om binnen het volgende MFK 
6,5 miljard EUR toe te wijzen aan projecten op het gebied van militaire mobiliteit;

45. vraagt zich af waarom de 34 projecten traag van start gaan en waarom er een derde golf 
van 13 projecten wordt gelanceerd terwijl er nog geen enkel project echt operationeel is; 
wijst erop dat slechts vier projecten hun oorspronkelijke operationele capaciteit in 2019 
zullen hebben; wijst op het gebrek aan ambitie en omvang van sommige projecten, 
waarmee de meest in het oog vallende vermogenstekorten niet kunnen worden 
verholpen, met name die van de eerste golf die in essentie vermogensprojecten zijn met 
het maximaal aantal lidstaten; wijst erop dat gewenste opneming van deelname aan 
PESCO-projecten een hoog ambitieniveau van de deelnemende lidstaten niet in gevaar 
mag brengen; is van mening dat de associatie van derde landen aan duidelijke 
voorwaarden moet zijn gebonden en op basis van daadwerkelijke en vastgestelde 
wederkerigheid; verzoekt de lidstaten projecten in te dienen die een strategische 
Europese dimensie hebben, om zo de Europese industriële en technologische 
defensiebasis (EDTIB) te versterken, een onontbeerlijk onderdeel van het strategische 
autonomiseringsproces dat meer betrekking heeft op het operationele aspect om direct te 
kunnen voorzien in de behoefte van Europese legers om operationeel samen te werken;

46. benadrukt het nog steeds virtuele karakter van het Europees Defensiefonds; herinnert 
eraan dat dit instrument nog niet definitief is goedgekeurd, en dat er in april 2019 alleen 
een politiek deelakkoord is getekend; benadrukt dat er moet worden vastgehouden aan 
het standpunt van het Europees Parlement over de omvang van het fonds, de 
openstelling voor derde landen en de invoering van een adequaat intellectuele-
eigendomsbeleid op het gebied van veiligheid en defensie om de resultaten van het 
onderzoek te beschermen; herinnert in dit verband aan het uiterst gevoelige en 
strategische karakter, zowel voor de industriële concurrentie als voor de strategische 
autonomie van de Unie, van het onderzoek op defensiegebied; verzoekt rekening te 
houden met de eerste ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van het EDIDP, 
met name ten aanzien van de toepassing van vrijstellingen voor in aanmerking komende 
entiteiten, het proefproject en de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek; wenst 
dat de lidstaten altijd volledig betrokken worden bij het besluitvormingsproces om 
bureaucratische rompslomp te voorkomen en ervoor te zorgen dat de programma's in de 
strategische behoeften van het GVDB en de lidstaten voorzien; is van mening dat het 
welslagen van het Europees Defensiefonds zal afhangen van het vermogen om de 
specifieke kenmerken van de defensie van de deelnemende landen te integreren en de 
noodzakelijke budgettaire middelen te garanderen, en daarbij overlapping van 
industriële know-how te vermijden, alsmede verdringingseffecten voor nationale 
defensie-investeringen en een te complexe uitvoering van samenwerkingsprogramma’s; 
is van mening dat ontwikkeling van de Europese defensie-industrie door reglementering 
van de toegang van entiteiten uit derde landen tot projecten die gefinancierd worden 
door het Fonds, volledig past in de Europese ambitie van strategische autonomie;

47. wenst dat bij besluiten over deelname van derde landen aan PESCO-projecten niet 
getornd mag worden aan de voorwaarden die zijn overeengekomen in het kader van de 
onderhandelingen over het EDF en het EDIDP, gezien het strikt Europese karakter van 
de financiering van deze programma’s;
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48. benadrukt de strategische dimensie van de ruimtesector voor Europa en wijst op de 
noodzaak om vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van technologieën die zowel 
civiele als militaire toepassingen hebben om de Europese strategische autonomie te 
garanderen; is verheugd over het voorstel van de Commissie van het ruimteprogramma 
van 16 miljard EUR om de leiderschapspositie van de Unie in de ruimte te stimuleren, 
in het kader van het volgende MFK; is verheugd over de geboekte vooruitgang op het 
gebied van de satellietdiensten van de EU (Galileo, Copernicus, EGNOS); onderstreept 
de noodzaak voor de operationele en besluitvormingsautonomie van de Unie om te 
kunnen beschikken over adequate satellietinstallaties op het gebied van 
satellietopnames, informatievergaring, communicatie en bewaking van de ruimte; is van 
mening dat de ruimtediensten volledig operationeel moeten zijn om missies en operaties 
van het GVDB te ondersteunen in termen van hogeresolutiesatellietbeelden; benadrukt 
dat dankzij het EDF industriële projecten met een ruimtedimensie moeten worden 
gefinancierd waar de Unie kan zorgen voor een toegevoegde waarde;

49. is ervan overtuigd dat de Unie een vitaal belang heeft bij de totstandkoming van een 
veilig en open maritiem milieu dat vrije doorgang biedt voor goederen en personen; 
merkt op dat de meeste strategische middelen, kritieke infrastructuur en capaciteiten 
onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen en dat hun bereidheid om de 
samenwerking te versterken van het allergrootste belang is voor de Europese veiligheid; 
bevestigt de rol van de EU als mondiale handhaver van maritieme veiligheid en 
benadrukt het belang van de ontwikkeling van relevante militaire en civiele capaciteit; 
is in dit verband ingenomen met de goedkeuring van het herziene actieplan van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid in juni 2018;

50. is van mening dat de EU en de lidstaten geconfronteerd worden met een niet eerder 
geziene dreiging in de vorm van cyberaanvallen alsmede cybercriminaliteit en -
terrorisme; is van mening dat de aard van cyberaanvallen een antwoord op EU-niveau 
vereist; roept de lidstaten ertoe op elkaar bij te staan in het geval van een cyberaanval 
die tegen een van hen wordt uitgevoerd;

51. is verheugd over de inspanningen ter versterking van de capaciteit van de EU om te 
strijden tegen ‘hybride’ dreigingen die een combinatie zijn van ambigue stellingnames, 
directe en indirecte pressie en combinaties van militaire en niet-militaire capaciteiten en 
die interne en externe veiligheidsuitdagingen vormen waarmee de EU continu wordt 
geconfronteerd; neemt nota van de bespiegelingen over de activering van de bepaling 
van wederzijdse bijstand in het geval van hybride dreigingen zodat de Europese Unie 
kan zorgen voor een efficiënte gemeenschappelijke respons;

52. erkent de steeds belangrijkere rol van Artificiële Intelligentie (AI) in de Europese 
defensie; neemt met name kennis van de talrijke militaire toepassingen van AI om de 
operationele omgeving te beheren en te stimuleren, de besluitvorming te ondersteunen 
en dreigingen te detecteren en de verzamelde inlichtingen te verwerken; benadrukt dat 
de ontwikkeling van betrouwbare AI op het gebied van defensie een onontbeerlijke 
technologie is om de Europese strategische autonomie te garanderen op capaciteits- en 
operationeel gebied; dringt er bij de Unie op aan haar investeringen op dit gebied te 
handhaven en met name in disruptieve technologieën via de bestaande instrumenten 
(Europees Defensiefonds, Europese Innovatieraad, het toekomstige Horizon Europa, 
een programma voor een digitaal Europa);
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53. stelt vast dat de samenwerking op capaciteitsgebied nog in de kinderschoenen staat 
voordat de Unie en haar lidstaten kunnen profiteren van de concrete resultaten van een 
duurzame en hechte samenwerking; is ervan overtuigd dat de operationele uitvoering 
van de Europese ambities een kwestie van tijd is en gebaseerd is op de aanhoudende 
politieke wil van de lidstaten; benadrukt de noodzaak van flexibele 
samenwerkingsverbanden dankzij soepele en modulaire instrumenten die het 
gemakkelijker maken strategische culturen bijeen te brengen en partners die over 
capaciteiten beschikken op basis van vrijwilligheid samen te laten werken; moedigt 
spontane samenwerkingsverbanden aan of wederkerige mechanismes zoals het EATC 
(Europees luchttransportcommando), dat zijn waarde al heeft bewezen, en steunt de 
uitbreiding ervan tot andere gebieden (helikopter, medische bijstand);

Defensiesamenwerking en GVDB-partnerschappen 

54. benadrukt dat de ambitie van Europese strategische autonomie berust op de capaciteit 
van de Europeanen om handelend op te treden om hun belangen te verdedigen, hetzij op 
autonome wijze, hetzij in het kader van een institutionele samenwerking (NAVO, VN);

55. is van mening dat de Europese strategische autonomie gestalte moet krijgen in 
duurzame samenwerkingsverbanden en strategische partnerschappen met landen en 
organisaties die de waarden van de Unie delen; is verheugd over de bijdragen die de 
partners van het GVDB leveren tot de missies en operaties van de Unie;

56. acht het van essentieel belang op het gebied van defensie en veiligheid een hechte, 
nauwe en gepriviligieerde samenwerking te handhaven tussen de Unie en het Verenigd 
Koninkrijk; benadrukt dat samenwerking met het Verenigd Koninkrijk de Unie in staat 
stelt te beschikken over optimale capaciteiten op capaciteits- en operationeel gebied; is 
van mening dat er geen sprake van is samenwerkingsverbanden te overwegen waarvan 
de Britten stelselmatig worden uitgesloten; stelt voor een veiligheids- en 
defensieverdrag met het Verenigd Koninkrijk te sluiten zodat het zoveel mogelijk kan 
deelnemen aan de instrumenten van de Unie;

57. herinnert aan de fundamentele rol van de NAVO voor de collectieve defensie, zoals 
uitdrukkelijk wordt erkend in het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie; is ervan overtuigd dat het partnerschap tussen de Unie en de NAVO van 
essentieel belang is om veiligheidsuitdagingen waar Europa en haar buurlanden mee 
geconfronteerd worden het hoofd te bieden; is van mening dat de samenwerking tussen 
de EU en de NAVO complementair van aard moet zijn en rekening moet houden met de 
respectieve kenmerken en taken van beide organisaties;

58. wijst op het belang van het partnerschap tussen de EU en de VN bij de oplossing van 
internationale conflicten en activiteiten voor vredeshandhaving; verzoekt de twee 
organisaties hun activiteiten in de gebieden waarin zij belangrijke, civiele en militaire, 
missies uitvoeren nog meer te coördineren, om overlapping te vermijden en synergie te 
optimaliseren;

59. dringt aan op het belang van samenwerking tussen de Unie en de overige internationale 
organisaties, met name de Afrikaanse Unie en de OVSE; is van mening dat de Unie de 
dialoog en de samenwerking met derde landen in haar omgeving en met regionale en 
subregionale organisaties moet opvoeren;
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60. steunt, naast de institutionele samenwerkingsverbanden en partnerschappen, de 
combinatie van verschillende flexibele, veelvormige, open, en tegelijkertijd 
operationele, ambitieuze en veeleisende samenwerkingsvormen, zowel binnen als 
buiten de structuren van de EU, de NAVO en de VN, zodat gezamenlijke deelname aan 
operaties kan worden gefaciliteerd en de operationele strategische autonomie van de 
Unie kan worden versterkt; benadrukt in dit verband dat de voorbeelden van 
samenwerking zoals het Europees Interventie Initiatief, de Noordse 
defensiesamenwerking (NORDEFCO) of de steeds hechtere integratie van de Duitse en 
de Nederlandse strijdkrachten plaatsvinden in het kader van een steeds intensievere 
militaire samenwerking tussen lidstaten;

Institutioneel kader 

61. is van mening dat de vooruitgang op het gebied van Europese defensie de weg baant 
voor belangrijke structurele wijzigingen; wijst op de aankondiging van de oprichting 
van een directoraat-generaal Defensie en ruimte binnen de Europese Commissie onder 
de verantwoordelijkheid van de commissaris Interne markt; wijst erop dat dit DG belast 
zou moeten worden met de ondersteuning, de coördinatie of de aanvulling van het 
optreden van de lidstaten op het gebied van Europese defensie en zo zou bijdragen tot 
de versterking van de Europese strategische autonomie; neemt nota van de definitie van 
de vijf hoofdtaken (uitvoering en controle van het EDF, totstandbrenging van een open 
en concurrerende Europese markt voor defensiematerieel, uitvoering van het actieplan 
voor militaire mobiliteit, versterking van een sterke en innoverende ruimte-industrie, 
uitvoering van het toekomstige ruimteprogramma), maar dringt er bij de Commissie op 
aan de contouren van dit nieuwe DG gedetailleerder aan te geven; vraagt zich af hoe het 
DG aansluit op de overige actieve structuren op het gebied van defensiebeleid met 
andere verantwoordelijkheden (EDA, EDEO, enz.); 

62. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 
Raad, de commissaris die belast is met de interne markt, de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
Commissie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van 
de NAVO, de EU-agentschappen op het gebied van ruimte, veiligheid en defensie, en 
de regeringen en de nationale parlementen van de lidstaten.


