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10.12.2013 B7-0560/2 

Amendement  2 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat de EU in een snel 

veranderende en instabiele geostrategische 

omgeving, die wordt gekenmerkt door 

uitdagingen op het gebied van veiligheid, 

de heroriëntering van de VS op de regio 

Azië/Stille Oceaan, en de gevolgen van de 

financiële crisis, haar verantwoordelijkheid 

moet nemen als een mondiale politieke 

speler en geloofwaardige verschaffer van 

veiligheid, in het bijzonder in de naburige 

landen, met werkelijke strategische 

autonomie, om internationale vrede en 

veiligheid te bevorderen, haar belangen in 

de wereld te verdedigen en de veiligheid 

van haar burgers te waarborgen, waarbij zij 

erop toeziet dat overlap met haar huidige 

activiteiten in het kader van de NAVO 

wordt vermeden; onderstreept in dit 

verband dat de EU een samenhangend 

beleid moet voeren en deze 

verantwoordelijkheid sneller moet nemen 

en efficiënter in de praktijk moet brengen; 

10. is van mening dat de EU in een snel 

veranderende en instabiele geostrategische 

omgeving, die wordt gekenmerkt door 

uitdagingen op het gebied van veiligheid, 

de heroriëntering van de VS op de regio 

Azië/Stille Oceaan, en de gevolgen van de 

financiële crisis, haar verantwoordelijkheid 

moet nemen om internationale vrede en 

veiligheid te bevorderen, haar belangen in 

de wereld te verdedigen en de veiligheid 

van haar burgers te waarborgen, waarbij zij 

erop toeziet dat overlap met haar huidige 

activiteiten in het kader van de NAVO 

wordt vermeden; onderstreept in dit 

verband dat de EU een samenhangend 

beleid moet voeren en deze 

verantwoordelijkheid sneller moet nemen 

en efficiënter in de praktijk moet brengen; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/3 

Amendement  3 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. stelt vast dat de EU momenteel wordt 

geconfronteerd met aanzienlijke financiële 

beperkingen en dat in de lidstaten om 

zowel financiële en budgettaire als 

politieke redenen, die al dan niet verband 

houden met de crisis in de eurozone, 

momenteel sprake is van een 

ongecoördineerde verlaging van het niveau 

van hun defensiebudget; wijst op de 

potentiële negatieve gevolgen van deze 

maatregelen voor hun militaire 

capaciteiten en bijgevolg voor het 

vermogen van de EU om zich op effectieve 

wijze van haar verantwoordelijkheden op 

het gebied van vredeshandhaving, 

conflictpreventie en versterking van de 

internationale veiligheid te kwijten; 

11. stelt vast dat de EU momenteel wordt 

geconfronteerd met aanzienlijke financiële 

beperkingen en dat in de lidstaten om 

zowel financiële en budgettaire als 

politieke redenen, die al dan niet verband 

houden met de crisis in de eurozone, 

momenteel sprake is van een 

ongecoördineerde verlaging van het niveau 

van hun defensiebudget; wijst op de 

potentiële negatieve gevolgen van het 

gebrek aan coördinatie en samenwerking 

voor de militaire capaciteiten en bijgevolg 

voor het vermogen van de EU om zich op 

effectieve wijze van haar 

verantwoordelijkheden op het gebied van 

vredeshandhaving, conflictpreventie en 

versterking van de internationale veiligheid 

te kwijten; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/4 

Amendement  4 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept het feit dat met het 

Verdrag van Lissabon verscheidene nieuwe 

instrumenten zijn ingevoerd die verband 

houden met het GVDB, waarvan in de 

praktijk nog geen gebruik is gemaakt; 

benadrukt in dit verband dat deze 

bepalingen ten uitvoer gelegd moeten 

worden om het GVDB verder te 

versterken, en verzoekt de Europese Raad 

optimaal gebruik te maken van 

voornoemde instrumenten (zoals 

permanente gestructureerde samenwerking 

tussen de lidstaten - artikel 46, lid 6, en de 

mogelijkheid om missies en operaties in 

het kader van het GVDB met name aan een 

bepaalde groep lidstaten toe te vertrouwen 

(artikelen 42, lid 5, en 44, lid 1, VEU); 

16. onderstreept het feit dat met het 

Verdrag van Lissabon verscheidene nieuwe 

instrumenten zijn ingevoerd die verband 

houden met het GVDB, waarvan in de 

praktijk nog geen gebruik is gemaakt; 

benadrukt in dit verband dat deze 

bepalingen ten uitvoer gelegd moeten 

worden om het GVDB verder te 

versterken, en verzoekt de Europese Raad 

optimaal gebruik te maken van 

voornoemde instrumenten (zoals 

permanente gestructureerde samenwerking 

tussen de lidstaten - artikel 46, lid 6, het 

startfonds (artikel 41, lid 3, VEU) en de 

mogelijkheid om missies en operaties in 

het kader van het GVDB met name aan een 

bepaalde groep lidstaten toe te vertrouwen 

(artikelen 42, lid 5, en 44, lid 1, VEU); 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/5 

Amendement  5 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Europese Raad 

uitgebreidere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van bewapening, in het 

bijzonder door het Europees 

Defensieagentschap de bevoegdheid te 

verstrekken een volwaardige rol te spelen 

bij de bevordering van coördinatie, het 

houden van toezicht op het nakomen van 

toezeggingen, het voorrang geven aan 

investeringen in technologieën (waaronder 

strategische middelen zoals bijtanken in de 

lucht, satellietcommunicatie, strategisch 

luchttransport, op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen, cyberdefensie en het 

Gemeenschappelijk Europees Luchtruim), 

het bereiken van een overeenstemming 

over meer inzet van coalities van 

bereidwilligen / kerngroepen, en het 

zoeken naar een werkbare oplossing voor 

het gebruik van gevechtsgroepen; 

18. verzoekt de Europese Raad 

uitgebreidere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van capaciteitsontwikkeling, in 

het bijzonder door het Europees 

Defensieagentschap de bevoegdheid te 

verstrekken een volwaardige rol te spelen 

bij de bevordering van coördinatie, het 

houden van toezicht op het nakomen van 

toezeggingen, het voorrang geven aan 

investeringen in technologieën (waaronder 

strategische middelen zoals bijtanken in de 

lucht, satellietcommunicatie, strategisch 

luchttransport en het Gemeenschappelijk 

Europees Luchtruim), het bereiken van een 

overeenstemming over meer inzet van 

coalities van bereidwilligen / kerngroepen, 

en het zoeken naar een werkbare oplossing 

voor het gebruik van gevechtsgroepen; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/6 

Amendement  6 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de lidstaten steun toe te 

zeggen aan een robuust EDTIB dat de 

fragmentatie tegen kan gaan en de 

creativiteit en sterkte van Europese 

industrieën kan vergroten door nauwere 

coördinatie bij de planning van nationale 

defensiebegrotingen (mogelijk door het 

opzetten van een "Europees semester" voor 

defensieaangelegenheden) en nauwere 

samenwerking op industrieel niveau 

(harmonisatie van normen en certificering 

van defensiematerieel); verlangt dat de 

defensie-industrie verdere stimulansen en 

ondersteuning krijgt, waarbij een 

toezegging wordt gedaan voor 

ontwikkeling van cruciale 

defensietechnologieën en systemen 

(fiscale impulsen, financiële 

ondersteuning voor onderzoek en 

ontwikkeling, en de institutionalisering 

van synergie tussen civiele en militaire 

capaciteit); 

19. verzoekt de lidstaten steun toe te 

zeggen aan een robuust EDTIB dat de 

fragmentatie, duplicatie en overcapaciteit 

tegen kan gaan en de creativiteit en sterkte 

van Europese industrieën kan vergroten 

door nauwere coördinatie bij de planning 

van nationale defensiebegrotingen 

(mogelijk door het opzetten van een 

"Europees semester" voor 

defensieaangelegenheden) en nauwere 

samenwerking op industrieel niveau 

(harmonisatie van normen en certificering 

van defensiematerieel);  

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/7 

Amendement  7 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. verzoekt de lidstaten de 

tenuitvoerlegging te versterken van het 

defensiepakket dat is voorgesteld in de 

mededeling van de Commissie met als titel 

"Naar een meer competitieve en efficiënte 

defensie- en veiligheidssector" 

(COM(2013)0542) en samen te werken 

met het oog op de geleidelijke uitfasering 

van offsets; verzoekt de lidstaten de 

komende evaluatie van de richtlijn 

betreffende aanbestedingen op het gebied 

van defensie (2009/81/EG) ook te 

gebruiken om verkopen door regeringen 

aan regeringen aan te pakken; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/8 

Amendement  8 

Tarja Cronberg 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. verzoekt de lidstaten hun 

samenwerking en coördinatie op het 

gebied van de defensieaspecten die 

relevant zijn voor een doeltreffend GVDB, 

aanzienlijk te intensiveren; verzoekt de 

lidstaten veel ambitieuzer te zijn wat het 

proces van bundelen en delen betreft; 

Or. en 

 

 

 


