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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU na de Russische inval in Oekraïne
(2022/2039(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de titels II, III en V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en de 
in de preambule neergelegde toezegging om een buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid ten uitvoer te leggen, en met name artikel 10, leden 1 en 2, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 24, lid 1, de artikelen 26, 36 en 41, 
artikel 42, leden 2, 3, 6 en 7, en de artikelen 44, 45 en 46 en Protocol nr. 10 daarvan,

– gezien het actieplan “Strategisch kompas inzake veiligheid en defensie – Voor een 
Europese Unie die haar burgers, waarden en belangen beschermt en bijdraagt aan de 
internationale vrede en veiligheid”, dat op 21 maart 2022 door de Raad is goedgekeurd 
en op 25 maart 2022 door de Europese Raad is bekrachtigd,

– gezien de Verklaring van Versailles van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU 
van 11 maart 2022,

– gezien zijn resolutie van 17 februari 2022 over de uitvoering van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 20211,

– gezien zijn resolutie van 17 februari 2022 over de uitvoering van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 20212,

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 februari 2022 getiteld “Bijdrage van de 
Commissie aan de Europese defensie” (COM(2022)0060),

– gezien het besluit van de Raad van 22 maart 2021 tot oprichting van een Europese 
Vredesfaciliteit, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2015/5283,

– gezien zijn resolutie van 16 maart 2017 over constitutionele, juridische en institutionele 
gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag 
van Lissabon geboden mogelijkheden4,

– gezien de verklaringen van de leiders van het Parlement van 16 en 24 februari 2022 
over Oekraïne,

– gezien zijn resolutie van 1 maart 2022 over de aanval van Rusland op Oekraïne5,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0039.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0040.
3 PB L 102 van 24.3.2021, blz. 14.
4 PB C 263 van 25.7.2018, blz. 125.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0052.
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– gezien artikel 118 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2022),

A. overwegende dat de niet-uitgelokte en niet-gerechtvaardigde militaire agressie van de 
Russische Federatie tegen Oekraïne een flagrante schending is van het internationaal 
recht, het VN-Handvest en de beginselen die zijn verankerd in de Slotakte van Helsinki 
van 1975 en het Memorandum van Boedapest van 1994, en de Europese en mondiale 
veiligheid en stabiliteit ernstig ondermijnt;

B. overwegende dat de Russische Federatie geen gevolg heeft gegeven aan het bevel van 
het Internationaal Gerechtshof van 16 maart 2022, waarin Rusland ondubbelzinnig 
wordt verzocht zijn militaire operaties onmiddellijk op te schorten en ervoor te zorgen 
dat alle militaire of ongeregelde gewapende eenheden die door Rusland kunnen worden 
geleid of gesteund, alsmede alle organisaties en personen die onder zijn controle of 
leiding staan, geen stappen ondernemen ter bevordering van de bestaande militaire 
operaties;

C. overwegende dat duizenden Oekraïners om het leven zijn gekomen in de oorlog die het 
Kremlin voert tegen de bevolking van Oekraïne; overwegende dat duizenden mensen 
gewond zijn geraakt en meer dan tien miljoen mensen hun huis hebben moeten verlaten 
of naar de buurlanden zijn gevlucht;

D. overwegende dat de Russische strijdkrachten opzettelijk en zonder onderscheid civiele 
infrastructuur, waaronder huizen en schuilplaatsen, beschieten;

E. overwegende dat deze aanvallen volgens de Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten onmetelijk menselijk leed veroorzaken en mogelijk neerkomen op 
oorlogsmisdaden;

F. overwegende dat de Russische inval in Oekraïne de oorlog in Europa heeft 
teruggebracht en dat wij, Europeanen in de Europese Unie, nu al onze vastberadenheid 
en beslistheid moeten inzetten om deze Unie en de waarden en beginselen waarvoor zij 
staat, te beschermen en te verdedigen;

G. overwegende dat het Parlement vastbesloten is zijn deel bij te dragen aan het tegengaan 
van de pogingen van de Russische Federatie om de grondslagen van de internationale 
veiligheid en stabiliteit te vernietigen;

H. overwegende dat Oekraïne krachtens artikel 51 van het VN-Handvest een grondrecht op 
zelfverdediging heeft; overwegende dat het Parlement het Oekraïense volk prijst voor 
de moed waarmee het zijn land en onze gemeenschappelijke waarden van vrijheid en 
democratie verdedigt, en de Oekraïners niet aan hun lot zal overlaten;

I. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 1 maart 2022 over de aanval van 
Rusland op Oekraïne de EU-instellingen heeft opgeroepen ernaar te streven Oekraïne de 
status van kandidaat-lidstaat van de EU te verlenen en in de tussentijd te blijven werken 
aan de integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU volgens de lijnen van de 
associatieovereenkomst EU-Oekraïne;
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J. overwegende dat het Parlement een diepgaande analyse moet maken van de redenen 
waarom het Westen er niet in is geslaagd Rusland af te houden van zijn aanvalsoorlog 
tegen Oekraïne, die in strijd is met het VN-Handvest en derhalve een aanval vormt op 
de kern van de vredes- en veiligheidsorde, de waarden en welvaart, en de democratische 
grondvesten van Europa;

K. overwegende dat er dringend een einde moet komen aan de humanitaire en 
veiligheidscrises waarmee Europa wordt geconfronteerd, en dat de Unie zich beter moet 
voorbereiden op het volledige spectrum van crises die nog zullen komen en alle 
instrumenten waarover zij beschikt, moet aanwenden, met de nadruk op tijdige 
betrokkenheid, om de Unie en haar inwoners, waarden en belangen te beschermen en bij 
te dragen tot internationale vrede en veiligheid;

L. overwegende dat een actieve rol voor het Parlement bij het opzetten van een 
gemeenschappelijk defensiebeleid van de Unie en de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke defensie, alsook de politieke steun van het Parlement daarvoor en 
zijn democratische toetsing daarvan, bevorderlijk en heilzaam zou zijn voor de 
representatieve en democratische grondslag van de Unie;

M. overwegende dat de werking van de Unie gegrond is op de representatieve democratie 
en dat EU-burgers op het niveau van de Unie rechtstreeks worden vertegenwoordigd in 
het Parlement;

N. overwegende dat iedere EU-instelling moet handelen binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar uit hoofde van de Verdragen zijn toegedeeld en volgens de 
daarin bepaalde procedures, voorwaarden en doelstellingen; overwegende dat de 
instellingen een werkelijke samenwerking moeten aangaan;

O. overwegende dat de bevoegdheid van de Unie op het gebied van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) betrekking heeft op alle terreinen van het 
buitenlands beleid en op alle aangelegenheden die verband houden met de veiligheid 
van de Unie, met inbegrip van de geleidelijke bepaling van een gemeenschappelijk 
defensiebeleid dat tot een gemeenschappelijke defensie-unie zou kunnen leiden, 
overeenkomstig artikel 24 en artikel 42, lid 2, VEU;

P. overwegende dat de specifieke rol van het Parlement in het buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU is vastgelegd in de Verdragen;

Q. overwegende dat het Parlement samen met de Raad zijn begrotingsfunctie op dit gebied 
moet uitoefenen zoals bepaald in artikel 41 VEU, en zijn politieke raadplegingsfunctie 
moet uitoefenen zoals bepaald in artikel 36 VEU;

R. overwegende dat bij de vaststelling van besluiten van de Europese Raad en de Raad het 
uitvoerend orgaan voor het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese 
Unie bestaat uit de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, het Politiek en Veiligheidscomité, en de ondergeschikte 
agentschappen;

S. overwegende dat het Parlement de enige instelling is die legitiem de functie van 
politieke controleur op de uitvoerende macht op het niveau van de Unie kan uitoefenen;
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T. overwegende dat de verdieping van de samenwerking op defensiegebied tussen de 
lidstaten op het niveau van de Unie gepaard moet gaan met een vergroting van het 
parlementaire toezicht en de parlementaire controle, door zowel het Europees Parlement 
als de nationale parlementen;

U. overwegende dat de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), indien passend samen met 
de Commissie, het Parlement zijn gedetailleerde standpunten betreffende onderstaande 
aanbevelingen zal doen toekomen, met name wanneer deze verband houden met de 
begrotings- en politieke controletaak van het Parlement met betrekking tot het 
buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU;

V. overwegende dat de samenwerking tussen de lidstaten en partners op grond van 
artikel 42, lid 2, en de artikelen 45 en 46 VEU de juridische identiteit, voorrechten en 
immuniteiten moet genieten die de Verdragen bieden;

W. overwegende dat de Unie ernaar streeft vreedzame, inclusieve samenlevingen voor 
duurzame ontwikkeling, toegang tot rechtspraak voor iedereen en doeltreffende, 
verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus te bevorderen;

X. overwegende dat de Unie er met name naar streeft een nieuwe vredes- en 
veiligheidsarchitectuur van de EU tot stand te brengen die het continent en de inwoners 
ervan de vrede en veiligheid biedt die zij verdienen;

1. beveelt de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan:

a) dringend blijk te geven van hun politieke wil om werkelijke vooruitgang te 
boeken op het gebied van het buitenlands beleid en de samenwerking inzake 
defensie op EU-niveau, zoals in de Verklaring van Versailles en de conclusies van 
de Raad van 24 en 25 maart tot uitdrukking is gebracht;

b) af te spreken dat de VV/HV ambtshalve aanwezig zal zijn bij bepaalde 
onderhandelingsvormen waaraan EU-lidstaten deelnemen;

c) besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen in te voeren op 
bepaalde gebieden van het buitenlands beleid, zoals reeds in de Verdragen is 
bepaald, en ernaar te streven deze uit te breiden om de doeltreffendheid van het 
buitenlands beleid van de EU te vergroten;

d) vooruitgang te boeken met de oprichting van een defensie-unie, die kan dienen als 
uitgangspunt voor het invoeren van een gemeenschappelijke EU-defensie, 
overeenkomstig artikel 42, lid 2, VEU;

e) samen te werken met gelijkgestemde partners overal ter wereld teneinde de op 
regels gebaseerde orde te verdedigen en aldus de vrede, de democratische 
beginselen en de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen en te 
verdedigen;

f) de strategische soevereiniteit van de EU te vergroten op specifieke gebieden die 



PR\1255624NL.docx 7/11 PE730.096v02-00

NL

van fundamenteel belang zijn voor haar blijvende vooraanstaande positie op het 
internationale toneel, bijvoorbeeld door volledige energievoorzieningszekerheid, 
energiediversificatie en energie-onafhankelijkheid te verwezenlijken, voorrang te 
geven aan de vermindering van de energieafhankelijkheid, ervoor te zorgen dat de 
bevoorradingsketens gediversifieerd zijn en dat er sprake is van wederkerigheid in 
het handelsverkeer, en de soevereiniteit van de Unie op voedsel- en 
landbouwgebied te garanderen;

g) propaganda en desinformatiecampagnes in Europa, zijn buurlanden en de rest van 
de wereld te bestrijden en tegen te gaan;

Met betrekking tot de follow-up van de aanneming van het strategisch kompas

h) lering te trekken uit het gebruik van de Europese Vredesfaciliteit teneinde 
Oekraïne te steunen, de financiering ervan te verhogen en voort te bouwen op het 
clearinghousemechanisme dat voor het eerst met Oekraïne werd toegepast;

i) de uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten te verbeteren en de in het 
strategisch kompas opgenomen dreigingsanalyse systematisch, regelmatig en 
frequent te actualiseren;

j) snel werk te maken van de meest urgente aspecten van het strategisch kompas, 
waaronder de operationalisering van artikel 42, lid 7, concrete stappen om de 
veerkracht van onze kritieke infrastructuur te versterken, precieze en krachtige 
toezeggingen van de lidstaten met betrekking tot de defensie-uitgaven, grotere 
inspanningen om strategische communicatie te bevorderen, een versterkt 
instrumentarium om hybride en cyberdreigingen aan te pakken en desinformatie te 
bestrijden, alsmede de totstandbrenging van een snel inzetbare capaciteit tegen 
2025;

k) onverwijld een gedetailleerd plan voor te leggen en overeen te komen over de 
wijze waarop de in artikel 42, lid 7, VEU opgenomen bepalingen inzake 
wederzijdse defensie operationeel kunnen worden gemaakt, rekening houdend 
met de bijzondere positie van EU-lidstaten die geen NAVO-lidstaat zijn;

Met betrekking tot de gevolgen voor missies en operaties in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)

l) het mandaat van de adviesmissie van de Europese Unie (European Union 
Advisory Mission – EUAM) in Oekraïne en de missie van de Europese Unie voor 
bijstandverlening inzake grensbeheer (European Union Border Assistance 
Mission – EUBAM) in Moldavië en Oekraïne onverwijld te herzien, in 
overeenstemming met de door de Oekraïense en de Moldavische autoriteiten 
kenbaar gemaakte behoeften;

m) het personeel, de middelen en de strategische communicatie van de 
GVDB-missies in Bosnië en Herzegovina en in Georgië te versterken, en de 
diplomatieke aanwezigheid van de EU in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en op de Westelijke Balkan op te voeren;
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n) de inlichtingencapaciteit voor GVDB-operaties op het terrein te verbeteren, en het 
situationeel bewustzijn te vergroten;

o) de lucht- en raketafweercapaciteit te vergroten, met name voor kwetsbare regio’s 
in de Europese Unie;

Met betrekking tot de samenwerking tussen de EU en de NAVO

p) te werken aan een substantiële derde gezamenlijke verklaring van de EU en de 
NAVO en ervoor te zorgen dat de doelstellingen en prioriteiten van het strategisch 
kompas naar behoren in aanmerking worden genomen bij de opstelling van het 
strategisch concept van de NAVO;

q) de financiering te verhogen en de uitvoering van projecten in verband met de 
militaire mobiliteit te bespoedigen;

r) zich binnen de EU en vervolgens met de NAVO te beraden op de aard van de 
mogelijke veiligheidsgaranties die aan Oekraïne kunnen worden geboden;

s) de defensie-uitgaven te verhogen teneinde het streefcijfer van 2 % van het bbp te 
halen;

Met betrekking tot parlementair toezicht

t) het Parlement te betrekken bij de correcte verdere uitvoering van en toezicht op de 
Europese Vredesfaciliteit en de voornaamste aspecten van het strategisch kompas;

u) de eenzijdige verklaring over politieke verantwoording te vervangen door een 
bilaterale overeenkomst met de VV/HV, waarin alle aspecten van de betrekkingen 
worden vastgelegd;

Met betrekking tot begrotingsaangelegenheden

v) ernaar te streven het Europees Parlement een alomvattende begrotingsfunctie te 
geven op het gebied van het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid, waarin 
wordt voorzien door artikel 14, lid 1, artikel 16, lid 1, en artikel 41 VEU, in het 
bijzonder voor besluiten die genomen worden op grond van artikel 42, lid 2, en 
de artikelen 45 en 46 VEU;

w) de gemeenschappelijke financiële middelen van de Unie en de instrumenten die 
nodig zijn voor een adequaat veiligheids- en defensiebeleid van de EU, aan een 
passende beoordeling te onderwerpen;

x) ten volle gebruik te maken van de door de Verdragen geboden 
financieringsmogelijkheden uit de Uniebegroting teneinde de opbouw van de 
troepenmacht en de inzet van militairen te vergemakkelijken;

y) ervoor te zorgen dat in het begrotingsvoorstel voor 2023 voldoende middelen 
worden uitgetrokken voor het Europees Defensieagentschap, de permanente 
gestructureerde samenwerking, de snel inzetbare EU-capaciteit en de 
ondersteunende capaciteiten van de NAVO in het kader van de GBVB-begroting, 
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alsmede, onder diezelfde titel en, in voorkomend geval, onder andere titels, voor 
de financiering van de bovenbedoelde initiatieven;

z) het Europees Defensiefonds te versterken en het aantal collectieve projecten van 
de defensie-industrie te verhogen;

aa) de aangekondigde inspanningen van de lidstaten ter verhoging van de defensie-
uitgaven te stroomlijnen en te coördineren, teneinde een optimaal niveau van 
consistentie en effect voor de collectieve veiligheid van Europa te bereiken;

Met betrekking tot Oekraïne

ab) onverwijld wapens te verstrekken overeenkomstig de door de Oekraïense 
autoriteiten kenbaar gemaakte behoeften, met gebruikmaking van het 
clearinghousemechanisme en in het kader van de bilaterale overeenkomsten van 
de lidstaten met Oekraïne;

ac) een verklaring af te leggen waarin de EU-aspiraties van Oekraïne worden erkend, 
waarin staat dat de Unie solidair is met Oekraïne en waarin wordt gewaarborgd 
dat de solidariteit en de cohesie in het kader van de associatieovereenkomst 
EU-Oekraïne zullen worden aangewend om Oekraïne in de aanhoudende oorlog 
zoveel mogelijk te steunen, en ernaar te streven Oekraïne de status van kandidaat-
lidstaat van de EU te verlenen;

ad) te bekrachtigen dat Oekraïne, zoals elk ander land, het recht heeft om over zijn 
politieke bondgenootschappen en economische integratie te beslissen, zonder 
inmenging van andere landen;

°

° °

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
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TOELICHTING

De rapporteurs voor deze aanbeveling hebben de verslagen opgesteld voor:

• Resolutie van het Europees Parlement van 17 februari 2022 over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2021 (2021/2183(INI))

• Resolutie van het Europees Parlement van 17 februari 2022 over de uitvoering van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2021 (2021/2182(INI))

Deze aanbeveling biedt het Europees Parlement een geschikte gelegenheid om te benadrukken 
dat de EU moet reageren en ervoor moet zorgen dat zij een sterkere en bekwamere aanbieder 
van veiligheid is, zoals de burgers van haar verwachten.

Als zodanig bevat deze aanbeveling aanvullende voorstellen die de reactie van de EU van de 
afgelopen weken verder kunnen versterken.

Achtergrond
De wereld maakt een periode van geopolitieke herdefiniëring door. De vraagstukken die door 
de oorlog van Rusland tegen Oekraïne aan de orde worden gesteld, gaan veel verder dan de 
tragische situatie waarvan wij thans getuige zijn en waarin Europa als geheel wordt 
uitgedaagd.

Dit gebeurt juist op een moment dat de EU van de nood een deugd maakt en concrete 
beleidsopties onderzoekt om zich toe te rusten met de middelen en instrumenten om te 
reageren op de mondiale strategische concurrentie en complexe veiligheidsbedreigingen.

Er is duidelijk sprake van een gevoel van urgentie en een nieuwe impuls voor de ontwikkeling 
van een echt buitenlands beleid van de EU, met inbegrip van concrete stappen om, 
overeenkomstig artikel 42, lid 2, VEU, het gemeenschappelijk defensiebeleid van de Unie tot 
stand te brengen. Derhalve wordt voorgesteld dat het Parlement aan dit voor de EU cruciale 
debat bijdraagt door gebruik te maken van de middelen waarover het krachtens artikel 36 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie beschikt, namelijk door een aanbeveling tot de 
Raad en de hoge vertegenwoordiger te richten.

De aanbeveling moet een toekomstgericht en strategisch perspectief bieden op het effect van 
de huidige ongekende uitdagingen, dat de analyse en de boodschappen in de jaarlijkse GBVB- 
en GVDB-verslagen van AFET en SEDE actualiseert en aanvult in het licht van de 
afschuwelijke gebeurtenissen in Oekraïne.

Aangezien de tijd dringt, moet deze aanbeveling ruim vóór de Europese Raad van 
23/24 juni 2022 en de ondertekening van de EU-NAVO-verklaring, die tijdens de NAVO-top 
in Madrid op 29/30 juni 2022 zal plaatsvinden, worden aangenomen.

Recente initiatieven van de Europese Raad, de Raad en de Commissie
Op 15 februari 2022 heeft de Commissie haar mededeling over de Europese defensie 
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gepubliceerd, waarin zij de specifieke rol van de Commissie op dit gebied uiteenzet, zoals 
bedoeld in artikel 24, lid 1, VEU. Dit was de bijdrage van de Commissie aan de opstelling van 
het strategisch kompas.
Op 10/11 maart 2022 hebben de EU-leiders een verklaring aangenomen over de Russische 
agressie jegens Oekraïne (de Verklaring van Versailles), alsmede over de versterking van de 
defensievermogens, de beperking van de energieafhankelijkheid en de opbouw van een meer 
robuuste economische basis.

Op 21 maart 2022 heeft de Raad het strategisch kompas formeel goedgekeurd. Het kompas 
biedt de Europese Unie een ambitieus actieplan voor de versterking van het veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU tegen 2030, aangezien de vijandigere veiligheidsomgeving ons 
ertoe aanspoort een grote sprong voorwaarts te maken en ons vermogen en onze 
actiebereidheid te vergroten, onze veerkracht te versterken en meer en beter te investeren in 
onze defensievermogens.

Op 24/25 maart 2022 onderschreef de Europese Raad het strategisch kompas, dat strategische 
sturing voor het komende decennium biedt en een coherente reeks acties, manieren en 
middelen vastlegt, alsmede duidelijke streefdoelen om de Europese defensie te verbeteren. 
De Commissie is verzocht om, in coördinatie met het Europees Defensieagentschap, uiterlijk 
medio mei 2022 te komen met een overzicht van het defensie-investeringstekort, een analyse 
van de defensietekorten en voorstellen voor verdere initiatieven die nodig zijn om de 
Europese industriële en technologische defensiebasis te verstevigen.


