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Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid  

Resolutie van het Europees Parlement van 21 november 2013 over de uitvoering van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de 

Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid) (14605/1/2012 – 2013/2105(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid, met name de gedeelten over het Europese veiligheids- en 

defensiebeleid (14605/1/2012), 

– gezien de artikelen 2, 3, 21, 24 en 36 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), 

– gezien titel V van het VEU en gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 14 december 2012, 

–  gezien de conclusies van de interparlementaire conferentie voor het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

van 6 september 2013, 

– gezien de Europese veiligheidsstrategie (EVS) getiteld "Een veilig Europa in een betere 

wereld", die op 12 december 2003 door de Europese Raad is aangenomen, en gezien het 

verslag over de tenuitvoerlegging van de EVS getiteld "Veiligheid in een veranderende 

wereld", dat op 11-12 december 2008 is aangenomen door de Europese Raad, 

– gezien de conclusies van de Raad van 1 december 2011 en 23 juli 2012 over het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en van 23 maart 2012 over het bundelen 

en delen van militaire capaciteit, 

– gezien de conclusies van de Raad van 26 april 2010 over de maritieme veiligheidsstrategie, 

– gezien de conclusies van de Raad van 27 mei 2011 over de bescherming van kritieke 

informatie-infrastructuur en de eerdere conclusies van de Raad over cyberveiligheid, 

– gezien de door EU-ministers van Defensie op 19 november 2012 aangenomen 

gedragsregels inzake bundelen en delen, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 juli 2013 getiteld "Naar een meer 

competitieve en efficiënte defensie- en veiligheidssector" (COM(2013)0542), 

– gezien Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 

betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van 



defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap1, 

– gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten 

van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en 

veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG2, 

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de maritieme dimensie van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid3 en over de militaire structuren van de 

EU: stand van zaken en toekomstperspectieven4, van 22 november 2012 over de uitvoering 

van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid5, over de EU-clausules inzake 

wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensie6, over de rol van 

het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en 

natuurrampen7 en over cyberveiligheid en -defensie8, van 14 december 2011 over de 

gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector in de EU-lidstaten9, van 11 mei 

2011 over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid na de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon10 en van 23 november 2010 over 

civiel-militaire samenwerking en de ontwikkeling van civiel-militaire capaciteiten11, 

– gezien zijn aanbeveling van 13 juni 2013 aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, de Raad en de 

Commissie over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO12 

en gezien de door de hoge vertegenwoordiger in juli 2013 gepresenteerde beoordeling over 

de EDEO13, 

– gezien het verslag van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Europese 

Commissie over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese 

Unie van 15 oktober 2013, 

– gezien het verslag van de EDEO over de herziening van de crisisbeheersingsprocedures van 

het GVDB dat op 18 juni 2013 door het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) is 

goedgekeurd, 

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties, 

– gezien artikel 119, lid 1, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0360/2013), 
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Europese veiligheid en defensie in een veranderende wereld 

1. neemt kennis van de aanzienlijke en voortdurende veranderingen in de geopolitieke 

omgeving die worden gekenmerkt door multidimensionale en asymmetrische bedreigingen, 

door internationaal terrorisme, door de opkomst van nieuwe mogendheden en door een 

strategische verschuiving van de aandacht van de VS naar het gebied van de Stille Oceaan, 

door toenemende armoede, honger en instabiliteit in de landen van het Zuidelijk 

Nabuurschap van de EU, door grotere uitdagingen op het gebied van maritieme veiligheid, 

door de proliferatie van massavernietigingswapens en de toenemende illegale handel in 

handvuurwapens en lichte wapens, door uitdagingen in de energiezekerheid, door 

grootschalig falen van het financieel stelsel, en door een ernstige en langdurige financiële en 

economische crisis met grote gevolgen voor het bbp van veel EU-lidstaten en daardoor ook 

voor de nationale defensiebegrotingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan; 

2. is ervan overtuigd dat de herbeoordeling en versterking van de rol van Europa in de wereld 

een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw vormt en dat de EU-lidstaten 

dringend de politieke wil moeten tonen om van de EU een beduidende mondiale speler en 

verschaffer van veiligheid met echte strategische autonomie te maken; is van mening dat er 

bij de lidstaten een mentaliteitsverandering nodig is om een Europese benadering voor een 

toegewijd en doeltreffend veiligheids- en defensiebeleid vast te leggen; 

3. is daarom verheugd over het besluit van de Europese Raad om tijdens de top van december 

2013 een discussie te wijden aan veiligheid en defensie; is van mening dat dit een goede 

gelegenheid vormt om op het hoogste politieke niveau te benadrukken dat veiligheids- en 

defensiekwesties nog steeds belangrijk zijn en dat de Europese dimensie meer gewicht heeft 

dan ooit, en om dit aan de burgers in Europa te communiceren; is er sterk van overtuigd dat 

de EU voor de veiligheid van haar burgers moet kunnen zorgen, haar fundamentele waarden 

moet kunnen bevorderen en verdedigen, haar deel van de verantwoordelijkheid voor 

wereldvrede op zich moet kunnen nemen, een doeltreffende rol moet kunnen spelen bij het 

voorkomen en beheersen van regionale crises in haar wijde omgeving, moet kunnen 

bijdragen tot de oplossing van deze crises en zichzelf moet kunnen beschermen tegen de 

negatieve gevolgen ervan; 

4. is tevens verheugd over het verslag van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 

Commissie over het GVDB, waarin een aantal belemmeringen onder de aandacht worden 

gebracht waarmee het GVDB te kampen heeft; betreurt echter dat hierin niet meer concrete 

maatregelen worden voorgesteld om de leemten van het GVDB op te vullen; 

5. hoopt dat er tijdens de top van december essentiële besluiten genomen zullen worden en 

brengt daartoe dit verslag met zijn eigen aanbevelingen in, waarin wordt voortgebouwd op 

de relevante standpunten die het Parlement in het recente verleden heeft ingenomen en veel 

aandacht wordt besteed aan het lopende debat over de drie voornaamste kwesties (clusters), 

die door de Europese Raad van december 2012 zijn vastgesteld; 

Het potentieel van de verdragen aanboren 

6. merkt op dat met het Verdrag van Lissabon op het vlak van het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) verschillende nieuwe instrumenten zijn ingevoerd, 

die nog niet in de praktijk zijn gebracht; 

7. benadrukt in dit verband de mogelijkheid om een permanente gestructureerde 



samenwerking (PESCO) tussen lidstaten in het leven te roepen (artikel 46, lid 6, VEU), om 

de instrumenten en de militaire plannings- en uitvoeringscapaciteiten van het GVDB met 

name aan die groep lidstaten toe te vertrouwen (artikel 42, lid 5, en artikel 44, lid 1, VEU) 

en om een startfonds vast te stellen voor de voorbereiding van missies die niet ten laste 

komen van de begroting van de Unie (artikel 41, lid 3, VEU) en geen onderdeel vormen van 

het Athena-mechanisme; verzoekt de voorzitter van de Europese Raad en de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter dan ook om dit startfonds op te zetten; benadrukt in dit 

verband dat GVDB-kwesties moeten worden geïntegreerd in de EU-beleidsdomeinen die in 

diverse opzichten een impact hebben op veiligheid en defensie of bijdragen aan het GVDB, 

zoals ontwikkeling en mensenrechten, industrieel onderzoek en innovatie, de interne markt, 

internationale handel en ruimtebeleid en meer, om de lidstaten te steunen die zich inzetten 

voor een verdere versterking van het GVDB; 

8. benadrukt het belang van de gezamenlijk overeengekomen bepalingen voor de ontwikkeling 

van het GVDB, en roept de Europese Raad op een serieuze discussie te voeren over de 

coherente tenuitvoerlegging ervan; roept de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter 

van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter (HV/VV) op een actieve 

rol te spelen in dit proces; 

Eerste cluster: het verbeteren van de doeltreffendheid, de zichtbaarheid en het effect van het 

GVDB 

9. wijst erop dat volgens de Verdragen de Unie als doel heeft de vrede, haar waarden en het 

welzijn van haar volkeren te bevorderen (artikel 3 VEU) en dat het internationaal optreden 

van de Unie gericht is op de consolidering en ondersteuning van de democratie, de 

rechtsstaat en de mensenrechten, de voorkoming van conflicten en versterking van de 

internationale veiligheid, overeenkomstig de doelstellingen en de beginselen van het 

Handvest van de Verenigde Naties, de beginselen van de Slotakte van Helsinki en de 

doelstellingen van het Handvest van Parijs, met inbegrip van de doelstellingen betreffende 

de buitengrenzen (artikel 21 VEU); is ervan overtuigd dat het GVDB bijdraagt tot deze 

doelstellingen, en benadrukt dat het moet worden verbeterd; 

10. benadrukt dat de belangrijkste kwaliteit van de Europese Unie de beschikbaarheid is van 

verschillende beleidsdomeinen en instrumenten, die worden gecombineerd via de 

"alomvattende aanpak", en dat op alle niveaus betere resultaten kunnen worden behaald 

door het GVDB beter te integreren in deze benadering; is in dit verband verheugd over de 

beoordeling van de organisatie en het functioneren van de EDEO, die de HV/VV in juli 

2013 heeft gepubliceerd, waarin de coördinatieproblemen en de problemen met betrekking 

tot de snelheid en doeltreffendheid van de besluitvorming op het vlak van het GVDB 

worden erkend; kijkt uit naar de specifieke besluiten die tijdens de top in december zullen 

worden genomen en verwacht dat de verdere integratie van het GVDB grondig wordt 

geanalyseerd in de volgende gezamenlijke mededeling van de HV/VV en de Commissie 

over de tenuitvoerlegging van de alomvattende aanpak; 

11. herhaalt zijn overtuiging dat de EU de Europese veiligheidsstrategie van 2003, die in 2008 

werd aangevuld maar waarvan bepaalde elementen geldig blijven, moet herzien en 

aanvullen, door rekening te houden met recente ontwikkelingen en een nieuwe reeks 

veiligheidsuitdagingen en -risico's, door haar strategische belangen, doelstellingen en 

prioriteiten te herdefiniëren met een grotere nadruk op de bescherming van haar burgers, de 

verdediging van kritieke infrastructuur en de buurlanden, alsmede door de verschillende 



regionale en thematische substrategieën op elkaar af te stemmen; gelooft dat een dergelijke 

oefening zal leiden tot een duidelijk strategisch kader voor extern optreden van de EU, de 

consistentie zal verhogen en tegelijkertijd tot een betere communicatie aan de burgers zal 

leiden over de uitdagingen en risico's waarmee zij in de toekomst zullen worden 

geconfronteerd; verzoekt de Europese Raad dan ook een debat op poten te zetten over het 

geschikte strategische kader voor de EU, opdracht te geven aan de HV/VV om voor het 

einde van 2014 voorstellen hieromtrent te doen en een duurzame opvolging met regelmatige 

updates, zoals die met name in het kader van de Europese veiligheidsstrategie is vastgelegd, 

te garanderen; 

12. pleit ervoor dat deze herziening van het strategische kader van de EU de basis zal vormen 

van een witboek over het veiligheids- en defensiebeleid van de EU, en stelt voor dat de 

Europese Raad dit proces in gang zet; dringt er verder bij de EU-lidstaten op aan in hun 

nationale veiligheidsstrategieën, witboeken en besluitvorming op defensiegebied de nodige 

aandacht te besteden aan de Europese dimensie; verzoekt de HV/VV een 

gemeenschappelijk model te ontwikkelen voor gelijktijdig uitgevoerde nationale analyses; 

13. wijst erop dat de EU in een positie moet worden gebracht om via crisisbeheersingsoperaties 

bij te dragen aan de preventie, stabilisatie en oplossing van conflicten; 

14. gelooft dat door de invoering van clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit 

van de Verdragen (artikel 42, lid 7, VEU en artikel 222 VWEU) het gevoel van een 

gemeenschappelijk lot bij de Europese burgers wordt versterkt; herinnert de lidstaten eraan 

dat de Unie alleen in een geest van toewijding, wederzijds begrip en werkelijke solidariteit 

erin kan slagen haar rol in de wereld te vervullen, en daarmee de veiligheid van Europa en 

zijn burgers kan vergroten; looft daarom de Commissie en de Europese Dienst voor extern 

optreden (EDEO) voor het gezamenlijk voorstel voor een besluit inzake de regelingen voor 

de toepassing van de solidariteitsclausule van de Unie, en roept de staatshoofden en 

regeringsleiders op hun betrokkenheid bij wederzijdse solidariteit opnieuw te bevestigen en 

een duidelijke praktische interpretatie van beide clausules te geven; 

15. merkt bezorgd op dat het aantal en de timing van GVDB-missies en -operaties, en de 

ontwikkeling van civiele en vooral militaire middelen en capaciteit voor het GVDB niet aan 

de vereisten voldoen, gezien de toenemende onzekerheid en instabiliteit in de buurlanden 

van de EU; betreurt voornamelijk de in het algemeen beperkte omvang van de GVDB-

missies met betrekking tot de crises in Libië en Mali, en uit zijn ongenoegen over het 

gebrek aan flexibiliteit binnen de besluitvormingsprocedures van de Unie, die er de oorzaak 

van zijn dat slechts met vertraging doeltreffend op crisissituaties kan worden gereageerd, 

zoals in beide gevallen is gebleken; dringt aan op toezicht op deze situatie en op de 

instandhouding van de operationele betrokkenheid in Oost-Europa en de zuidelijke 

Kaukasus, die positieve resultaten heeft geboekt; roept op tot meer ambitie en serieuze 

inspanningen om de opzet van toekomstige GVDB-missies en -operaties op basis van de 

opgedane ervaring te verbeteren en gepaste exitstrategieën te ontwikkelen; verzoekt de 

HV/VV sturing te geven aan dit proces, en is in dit verband ingenomen met haar verslag dat 

was gepubliceerd op 15 oktober 2013 als een belangrijke stap om het GVDB doeltreffender 

en proactiever te maken; 

16. benadrukt dat de zichtbaarheid van de Europees crisisbeheersing moet worden verbeterd en 

dat alle inspanningen onder het GVDB moeten worden geplaatst, waarbij in voorkomend 

geval gebruik kan worden gemaakt van de bepalingen van artikel 44 VEU voor een besluit 



van de Raad om de uitvoering van een missie toe te vertrouwen aan een groep lidstaten die 

dat willen en die over de nodige capaciteiten voor een dergelijke missie beschikken; 

17. uit op basis van ervaringen in het recente verleden zijn bezorgdheid over het feit dat de 

alomvattende aanpak van de crisisbeheersing zijn volledige potentieel nog niet heeft 

bereikt; is van mening dat missies en operaties meer betekenis hebben als zij deel uitmaken 

van een regionale strategie, zoals blijkt uit het positieve voorbeeld van de Hoorn van 

Afrika; neemt kennis van de "Voorstellen voor crisisbeheersingsprocedures voor 

GVDB-crisisbeheersingsoperaties", die op 18 juni 2013 door de lidstaten zijn goedgekeurd; 

18. pleit ervoor dat de functionele problemen van de civiele GVDB-missies, met name met 

betrekking tot de snelheid van de inzetbaarheid en het aannemen van personeel, worden 

aangepakt door het wettelijke en financiële kader ervan te herzien, dat vaak het 

besluitvormingsproces bemoeilijkt en tot vertragingen leidt; pleit ervoor om het aantal 

gekwalificeerde en politiek onafhankelijke strategische planners, dat te laag is in 

vergelijking met het aantal missies, te verhogen; verzoekt de lidstaten daarnaast om een 

"civiel reservekorps" te creëren dat, indien nodig, snel kan worden ingezet, en verheugt zich 

in dit verband over de recent opgerichte permanente GVDB-opslag;  

19. herinnert aan zijn resolutie van 2001 waarin werd aangedrongen op de oprichting van een 

Europees Civiel Vredeskorps; is verheugd over de recente inspanningen om een Europees 

vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening in het leven te roepen bij de Commissie, 

en om een pool van deskundigen op het gebied van bemiddeling, dialoog en verzoening op 

te zetten bij de Europese Dienst voor extern optreden; is tevens verheugd over de 

totstandkoming en de voortzetting van het tussen de Dienst voor extern optreden en 

relevante maatschappelijke organisaties gesloten partnerschap voor vredesopbouw; 

20. onderstreept de belangrijke rol van bemiddeling en dialoog bij de vreedzame preventie en 

oplossing van conflicten; prijst de EDEO voor de vorderingen die zijn gemaakt bij de 

versterking van zijn bemiddelingscapaciteiten, en spreekt nogmaals zijn steun uit voor een 

verdere versterking van de Europese capaciteiten op dit gebied; meent dat uit de succesvolle 

deelname van het Parlement aan bemiddelingsprocessen is gebleken dat Parlementsleden 

een belangrijke rol kunnen spelen bij de ondersteuning van bemiddelings- en 

dialoogprocessen, en is voornemens zijn inspanningen op dit gebied verder op te voeren; 

21. stelt voor om mensenrechten- en genderadviseurs aan te stellen bij alle GVDB-missies en 

pleit voor de uitwisseling van goede praktijken tussen GVDB-missies om ervoor te zorgen 

dat ten volle rekening wordt gehouden met mensenrechtenkwesties en dat vrouwen volledig 

worden beschermd en betrokken bij de oplossing van conflicten en in postconflictsituaties; 

verzoekt de Raad en de EDEO verdere stappen te ondernemen om rekening te houden met 

genderaspecten bij de planning van personeel voor GVDB-missies; 

22. benadrukt dat succesvolle militaire operaties een duidelijke bevel- en controlefunctie 

vereisen; herhaalt daarom zijn oproep om een permanent militair operationeel 

hoofdkwartier op te richten; neemt met spijt kennis van de gebrekkige vooruitgang hiervan 

en de sterke weerstand van sommige lidstaten; benadrukt verder dat voor een doeltreffend 

GVDB geschikte systemen voor vroegtijdige waarschuwing en ondersteuning bij het 

inlichtingenwerk noodzakelijk zijn; is daarom van mening dat dit hoofdkwartier afdelingen 

voor de vergaring van inlichtingen en voor vroegtijdige waarschuwing/inschatting van 

situaties moet hebben; 



23. bevestigt zijn steun voor een tijdelijke oplossing en vestigt de aandacht op zijn voorstel om 

het statuut van het momenteel actieve operatiecentrum voor de Hoorn van Afrika te 

verbeteren en om steun te verlenen aan de militaire planning en de coördinatie tussen de 

actoren in het veld; verzoekt de HV/VV om binnen de beperkingen van de huidige omvang 

en infrastructuur deze optie te ontwikkelen teneinde het gebruik van de bestaande middelen 

te optimaliseren, en om de haalbaarheid te onderzoeken van de uitbreiding van het 

geografische toepassingsgebied naar andere belangrijke gebieden; is van mening dat dit 

orgaan rechtsbevoegdheid moet hebben en de rol toebedeeld moet krijgen om 

aanbestedingen te coördineren tussen Brussel en de verschillende missiehoofdkwartieren 

door gebruik te maken van schaalvoordelen om de besparingen te maximaliseren; 

24. merkt op dat de EU-gevechtstroepen nog nooit zijn ingezet, en is van mening dat hun 

bestaan steeds moeilijker te rechtvaardigen zal zijn; benadrukt dat zij een belangrijk 

instrument vormen voor de tijdige opbouw van de troepenmacht, opleiding en een goede 

reactiesnelheid; is verheugd over het besluit om deze kwestie tijdens de top in december aan 

te kaarten; is ervan overtuigd dat de EU moet beschikken over vaste gevechtstroepen in 

hoge staat van paraatheid met componenten van de land-, lucht-, zeemacht, cyberdefensie 

en speciale troepen die een hoog ambitieniveau hebben; onderstreept het feit dat EU-

gevechtstroepen ingezet moeten kunnen worden voor alle soorten crises, zo ook bij door het 

klimaat veroorzaakte humanitaire rampen; is voorstander van een meer flexibele en 

doelgerichte aanpak om de reactie op en de aanpasbaarheid aan verschillende crisissituaties 

te verhogen en de modulariteit te verbeteren teneinde de hiaten tijdens de beginfases van 

GVDB-operaties te dichten zonder de operationele capaciteit van de gevechtstroepen in hun 

geheel in het gedrang te brengen; 

25. benadrukt dat grotere inspanningen nodig zijn om initiatieven als het Eurocorps en de 

Europese Groep van Luchtmachten op EU-niveau te integreren; 

26. bevestigt dat het bestaande financiële systeem ("kosten worden gedragen waar ze worden 

gemaakt") een groot probleem vormt voor het GVDB en vertragingen of de complete 

blokkering van de besluitvorming veroorzaakt, in het bijzonder over de snelle inzet van 

gevechtstroepen; raadt de lidstaten aan overeenstemming te bereiken over een 

EU-financieringsmechanisme op basis van de verdeling van de lasten voor het gebruik van 

gevechtstroepen onder EU-vlag teneinde hun een realistische toekomst te bieden; pleit er 

tevens voor dat de EDEO – om redenen van consistentie en doeltreffendheid – de controle 

krijgt over de financiële instrumenten ten aanzien van de door de dienst geplande en 

uitgevoerde crisisbeheersingsmaatregelen; verwacht dat de HV/VV en de geïnteresseerde 

lidstaten hierover concrete voorstellen doen; 

27. uit daarnaast zijn bezorgdheid over het feit dat de economische en schuldencrisis een impact 

kunnen hebben op de bereidheid van de EU-lidstaten om een bijdrage te leveren aan 

GVDB-missies en -operaties, in het bijzonder die met militaire en defensie-implicaties; 

roept daarom op de toepassing van het Athena-mechanisme uit te breiden en het startfonds 

(artikel 41, lid 3, VEU) te gebruiken om de snelle financiering van dringende taken te 

garanderen; benadrukt evenwel dat zelfs als een nieuwe impuls voor het GVDB 

noodzakelijk mocht blijken, deze in overeenstemming moet zijn met de budgettaire 

beperkingen; 

28. verzoekt de lidstaten de door de PESCO geboden mogelijkheden te benutten en te beginnen 

met de uitvoering van deze bepaling van het Verdrag om de heersende "GVDB-moeheid" 



aan te pakken en de militaire samenwerking en integratie te verdiepen; roept de Europese 

Raad op duidelijke richtsnoeren voor de uitvoering ervan te geven, en verzoekt de niet-

geïnteresseerde lidstaten zich constructief op te stellen; benadrukt dat het mogelijk moet 

blijven later aan te sluiten om de nodige flexibiliteit te waarborgen en te voorkomen dat er 

een Europa van twee snelheden ontstaat; 

29. wijst erop dat de EU een vitaal belang heeft bij veilige en open zeeën die de vrije doorgang 

van handel en het vreedzaam, legaal en duurzaam gebruik van de rijkdommen van de 

oceanen mogelijk maken; benadrukt dat de EU een extern maritiem beleid moet 

ontwikkelen dat gericht is op de bescherming en het behoud van kritieke infrastructuur, 

open zeevaartroutes en natuurlijke hulpbronnen, en waarin de nadruk komt te liggen op de 

vreedzame oplossing van conflicten binnen het kader van het internationaal recht en in 

overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het 

recht van de zee; ziet uit naar de vaststelling van de maritieme veiligheidsstrategie van de 

EU, overeenkomstig de conclusies van de Raad van april 2010, en pleit voor de 

ontwikkeling van een specifiek uitvoeringsplan; wijst erop dat de integratie van maritiem 

toezicht in verschillende sectoren en grenzen al een sectoroverschrijdend instrument van het 

geïntegreerde maritieme beleid van de EU (GMB) vormt; benadrukt dat het project voor een 

gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur spoedig moet worden uitgevoerd en dat 

tussen het GMB en het GVDB een "brug" moet worden gebouwd om de onderlinge 

uitwisseling van informatie te verbeteren; 

30. onderstreept dat de militarisering van regio's als het Noordpoolgebied moet worden 

voorkomen en benadrukt dat conflicten met vreedzame middelen, waaronder 

handelsinstrumenten, moeten worden opgelost; 

31. verzoekt de Europese Raad opnieuw het belang van de ruimtevaart te bevestigen, die het 

fundament vormt voor de strategische autonomie van de EU en de lidstaten en het potentieel 

om een autonome toegang tot de ruimte te krijgen door lanceersystemen en satellieten te 

ontwikkelen; herhaalt dat het zowel voor civiele als militaire GVDB-missies en operaties 

belangrijk is precieze inlichtingen te vergaren; benadrukt in het bijzonder de rol van 

ruimtegebaseerde middelen voor conflictpreventie en crisisbeheersing voor, tijdens en na 

een crisis; verzoekt de Commissie een specifiek beleid te ontwikkelen om de ontwikkeling 

van multifunctionele ruimtemiddelen te ondersteunen; 

32. wijst er nogmaals op dat de bestrijding van bedreigingen van de cyberveiligheid steeds 

belangrijker wordt; verzoekt de Europese Raad richtsnoeren te ontwikkelen voor de 

uitvoering van de EU-cyberveiligheidsstrategie en concrete maatregelen te nemen voor de 

bescherming van cyberinfrastructuur en voor investeringen ter verbetering van de 

samenwerking in de hele EU op het vlak van crisisbeheersingsprocedures, cyberoefeningen, 

-opleiding en -onderwijs; verzoekt de Commissie en de HV/VV erop toe te zien dat het 

beleid inzake cyberveiligheid op sectoroverschrijdende wijze wordt vastgesteld om de 

nodige samenhang tot stand te brengen tussen het interne en het externe veiligheidsbeleid 

van de EU, en roept alle lidstaten op hun nationale cyberveiligheidsstrategie uit te werken 

of te voltooien en naar een sterkere synchronisatie op Unieniveau te streven; 

33. verzoekt de Europese Raad opnieuw het belang te bevestigen van de Europese 

energievoorziening en een gediversifieerde en duurzame toegang tot energiehulpbronnen; 

constateert dat sommige lidstaten niet in staat zijn hun energievoorziening te diversifiëren 

en daarom in toenemende mate kwetsbaar worden; spreekt in dit verband zijn nadrukkelijke 



steun uit voor de samenwerkingsinspanningen van lidstaten in crisissituaties; benadrukt dat 

de clausule inzake wederzijdse verdediging en/of solidariteit dient te worden geactiveerd 

door de bescherming van kritieke infrastructuur in Europa; merkt tevens op dat de operatie 

Atalanta ook nu al instaat voor energiezekerheid door de strijd aan te binden met de piraten 

die sinds 2008 een aantal olietankers hebben gekaapt; gelooft daarom dat deze aspecten deel 

moeten uitmaken van de noodzakelijke strategische aanpak; benadrukt in dit verband dat 

energievoorziening een cruciale factor is voor succesvolle GVDB-missies en -operaties; 

34. beklemtoont het belang van energie-efficiëntie op het gebied van defensie en benadrukt dat 

het effect van het energieverbruik op de defensiebegroting en de militaire effectiviteit moet 

worden beoordeeld en dat er een alomvattende energie-efficiëntiestrategie voor de 

strijdkrachten moet worden ontwikkeld; 

35. onderstreept dat het voor de EU belangrijk is partnerschappen verder te ontwikkelen en haar 

veiligheidsdialoog met de VN, regionale organisaties en relevante spelers te verdiepen, 

onder andere met de landen van het Oostelijk Partnerschap en het Zuidelijk Nabuurschap; 

36. wijst erop dat de EU in gesprek moet blijven met de VN, de Afrikaanse Unie, de OVSE en 

ASEAN om analyses uit te wisselen en samen te werken en zo de uitdagingen van het 

milieubeleid en de klimaatverandering en de gevolgen hiervan op het vlak van veiligheid 

aan te pakken; onderstreept dat preventieve actie nodig is en dringt er bij de EU op aan 

vroegtijdige waarschuwingscapaciteiten te ontwikkelen en te verbeteren; 

37. roept op tot een sterkere samenwerking tussen de EU- en NAVO-structuren via een 

aanvullende aanpak en nauwere coördinatie, om overlappingen tussen de beide partners te 

helpen vermijden en nieuwe dreigingen doeltreffend het hoofd te bieden; is ervan overtuigd 

dat een versterking van het GVDB de collectieve veiligheid en trans-Atlantische banden 

niet schaadt maar juist verbetert; is van mening dat de ontwikkeling van de 

defensiecapaciteit binnen de EU-context ook de NAVO ten goede komt; neemt kennis van 

de constructieve samenwerking bij het initiatief inzake bundelen en delen en het Smart 

Defence-initiatief van de NAVO; is verheugd over de intentie van de Republiek Cyprus om 

deel te nemen aan het NAVO-programma "Partnerschap voor de Vrede", dat een kentering 

teweeg kan brengen, en roept Turkije op een even constructieve houding aan te nemen; 

dringt erop aan een alomvattend kader voor de samenwerking tussen de EU en de NAVO te 

ontwikkelen en de politieke dialoog te verdiepen met volledige eerbiediging voor de 

besluitvorming van elke partij; 

38. is van mening dat de EU autonoom moet kunnen handelen, vooral in haar eigen omgeving, 

maar altijd in overeenstemming met de bepalingen van het VN-Handvest en met volledige 

eerbiediging van het internationaal humanitair recht; 

Tweede cluster: de ontwikkeling van de defensiecapaciteit verbeteren 

39. herhaalt zijn bezorgdheid over het feit dat het wegens verdere besparingen op nationale 

defensiebegrotingen onmogelijk zal worden de kritieke militaire capaciteit te onderhouden 

en dat kennis en technologieën onomkeerbaar verloren zullen gaan; merkt op dat tijdens de 

operaties in Libië en Mali de tekortkomingen van de capaciteiten van de lidstaten aan het 

licht zijn gekomen en dat de economische crisis de bestaande structurele problemen heeft 

verergerd; herhaalt echter zijn visie dat het probleem eerder van politieke dan van 

budgettaire aard is; 



40. neemt kennis van de voorstellen van de HV/VV in haar verslag over het GVDB van oktober 

2013, met name voorstellen die gericht zijn op de invoering van stimulansen voor 

samenwerking op het gebied van defensiecapaciteit, met inbegrip van fiscale stimulansen; 

benadrukt dat de lidstaten ten volle kunnen profiteren van een nauwere samenwerking met 

het oog op militaire efficiëntie en hun beperkte middelen kunnen optimaliseren en op een 

betere en slimmere manier kunnen besteden door synergieën te creëren en door onnodige 

duplicatie en overbodige en verouderde capaciteit op gecoördineerde wijze te beperken; 

41. is verheugd over de lopende herziening van het capaciteitsontwikkelingsplan als basis voor 

een gezamenlijk transformatieconcept voor capaciteitsopbouw op de lange termijn; gelooft 

dat dit transformatieconcept regelmatig moet worden besproken en de tenuitvoerlegging 

ervan moet worden gestroomlijnd en, indien nodig, herzien; 

42. vestigt de aandacht op de missie van het Europees Defensieagentschap (EDA), dat, zoals 

vastgelegd in artikel 42, lid 3, en artikel 45 VEU, belangrijke taken heeft op het vlak van de 

tenuitvoerlegging van permanente gestructureerde samenwerking, het bepalen van een 

Europees beleid inzake capaciteit en bewapening, de ontwikkeling van de militaire 

capaciteit van de lidstaten en de versterking van de industriële en technologische basis van 

de defensiesector, evenwel zonder dat dit gevolgen heeft voor de EU-begroting; 

43. is van mening dat het bundelen en delen van militaire capaciteit geen wondermiddel is, 

maar wel een belangrijk antwoord kan bieden op de tekortkomingen in de Europese 

capaciteit; is verheugd over de faciliterende rol van het EDA en de reeds geboekte 

vooruitgang; is van mening dat het bundelen en delen niet alleen op het vlak van 

gezamenlijke toelevering moet worden overwogen, maar ook op het vlak van integratie en 

dat het ook betrekking moet hebben op het gedeelde onderhoud en gebruik van de 

capaciteit; 

44. verzoekt om versterking van de rol van het Europees Defensieagentschap (EDA) in de 

coördinatie van capaciteit teneinde het aantal overlappingen en parallelle programma's 

tussen lidstaten, die voor de deelnemers tot buitensporige kosten leiden, te beperken; 

45. verzoekt de EU-lidstaten het delen van informatie over defensieplanning te verbeteren en 

overeenkomstig de gedragsregels inzake bundelen en delen in de planningcycli en 

besluitvormingsprocessen op het vlak van nationale defensie oplossingen met bundelen en 

delen op te nemen; 

46. benadrukt dat wederzijds vertrouwen, transparantie en betrouwbaarheid cruciale factoren 

zijn voor het succes van elke gemeenschappelijke onderneming op het gebied van veiligheid 

en defensie; is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van defensiecapaciteit moet worden 

verankerd in een strategische aanpak, waarin de juiste combinatie van capaciteit en de 

doelstellingen waarvoor zij worden gebruikt, wordt vastgelegd; 

47. verwacht, in het licht van het voorgaande, dat de komende defensietop: 

a) politieke en strategische leiding verschaft, waarbij de toewijding van de lidstaten voor 

de capaciteitsontwikkeling en de in de verklaring van 2008 over versterking van de 

capaciteit vastgelegde ambitie opnieuw wordt bevestigd; 

b) de fundamenten legt voor een echt collectieve planning, variërend van strategische 

planning tot aanbestedingen en technologische ontwikkeling, terwijl bijzondere 



aandacht wordt besteed aan de kwesties van financiële regelingen en stimulansen; 

c) de tenuitvoerlegging van de bestaande projecten opvoert, in het bijzonder die met 

betrekking tot strategische hulpmiddelen, en politieke steun verleent aan de 

vlaggenschipprojecten van het EDA, zoals bijtanken in de lucht, satellietcommunicatie, 

op afstand bestuurbare vliegtuigsystemen, cyberdefensie en het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim; 

d) de HV/VV en het EDA de opdracht geeft in samenwerking met de Commissie vóór het 

einde van 2014 nieuwe praktische voorstellen te doen met betrekking tot de 

ontwikkeling van de defensiecapaciteit; 

e) een controleproces invoert waarbij de geboekte vooruitgang regelmatig wordt 

beoordeeld; 

f) het belang herhaalt van een nauwere samenwerking met de NAVO en strategische 

partners op het vlak van de capaciteitsontwikkeling; 

g) overweegt ontwikkelingswerk voor een militair hoofddoel 2025 op te starten, dat 

mogelijk wordt aangevuld door een industrieel hoofddoel; 

Derde cluster: de Europese defensie-industrie versterken 

48. is tevreden over de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een meer competitieve en 

efficiënte defensie- en veiligheidssector", waarin enkele nieuwe ideeën en voorstellen naar 

voren komen; steunt de inspanningen van de Commissie ten volle om de interne defensie- 

en veiligheidsmarkt te verdiepen en een defensie-industriebeleid te ontwikkelen waarin 

passende steun wordt verleend aan kmo's die een belangrijke rol spelen in innovatie, O&O, 

het scheppen van banen en economische groei, overeenkomstig de Europa 2020-strategie; 

49. onderstreept het feit dat de versterking van de technologische en industriële basis van de 

defensiesector een doelstelling van de Unie vormt die in artikel 42, lid 3, en artikel 45 VEU 

verankerd is; benadrukt dat een Europese technologische en industriële basis voor defensie 

(EDTIB) die solide genoeg is om het GVDB te schragen, de Europese militaire capaciteit 

verder te versterken en tegelijkertijd de strategische autonomie van de EU te handhaven, 

van cruciaal belang is voor een doeltreffende Europese defensie; benadrukt het verband 

tussen onderzoek, industrie en capaciteitsontwikkeling, die stuk voor stuk noodzakelijke 

elementen vormen voor economische groei, het scheppen van banen en 

concurrentievermogen alsook voor een versterkt GVDB; 

50. herhaalt dat er behoefte is aan een sterke en minder gefragmenteerde Europese 

defensie-industrie waardoor het GVDB in stand kan worden gehouden en de strategische 

autonomie van de EU kan worden versterkt; benadrukt dat certificering en normalisering 

belangrijk zijn om de interoperabiliteit van de gevechtstroepen te verhogen; roept de 

Europese Raad op het EDA de opdracht te geven een stappenplan voor te bereiden voor de 

ontwikkeling van industriële normen inzake defensie, en roept de lidstaten op Europese 

certificeringsprocedures te stroomlijnen met de wederzijdse erkenning van certificaten, en 

hun certificeringsprocedures te harmoniseren; 

51. benadrukt dat het anticiperen op en het in goede banen leiden van verandering en 

herstructurering een integraal deel vormen van elk industriebeleid; is daarom van mening 



dat een verdere marktintegratie in de defensiesector gepaard moet gaan met een actieve 

sociale dialoog en een matiging van de negatieve gevolgen ervan voor regionale en lokale 

economieën door ten volle gebruik te maken van de financiële instrumenten van de EU, 

zoals het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering; 

52. roept de Europese Raad op actie te ondernemen op deze terreinen in de vorm van een 

degelijke financiering van O&O, ook op Unieniveau; steunt de ontwikkeling van een 

doeltreffende en kostenefficiënte samenwerking tussen onderzoeksactiviteiten voor civiele 

veiligheid en defensie; benadrukt echter dat er nog steeds behoefte is aan een doeltreffende 

regeling voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik; 

53. benadrukt de noodzaak om voor onderzoek en innovatie op defensiegebied voor nieuwe 

financieringsbronnen te zorgen, bijvoorbeeld in het kader van Horizon 2020; 

Slotbeschouwingen 

54. steunt het houden van een debat over de drie clusters op de defensietop van december 

volledig; onderstreept dat zij al deze clusters even belangrijk zijn en dat zij onderling 

verbonden zijn door een inherente logica die dezelfde strategische doeleinden beoogt; 

55. verzoekt de Europese Raad en beleidsmakers op alle niveaus in de EU-lidstaten meer 

ambitie en moed te tonen bij het voeren van een openbaar debat, hetgeen in tijden van 

bezuinigingen nog belangrijker is; benadrukt dat er meer moet worden geïnvesteerd, dat de 

samenwerking op het vlak van veiligheid en defensie moet worden opgevoerd en dat het 

causale verband tussen veiligheid en defensie enerzijds en vrijheid, democratie, de 

rechtsstaat en voorspoed anderzijds moet worden uitgelegd; 

56. benadrukt het onlosmakelijke verband tussen de interne en de externe dimensie van 

veiligheid, en onderstreept dat een vreedzame, veilige en stabiele omgeving een voorwaarde 

is voor het behoud van het politieke, economische en sociale model in Europa; 

57. spreekt zijn hoop uit dat deze Europese Raad geen op zich staande gebeurtenis is, maar het 

startpunt van een continu proces waarin veiligheid en defensie regelmatig op het niveau van 

de Europese Raad worden besproken; is voorstander van de opstelling van een stappenplan 

met specifieke ijkpunten, termijnen en een verslagleggingsmechanisme als follow-up van de 

Europese Raad; pleit voor de oprichting op de middellange termijn van een Raad van 

ministers van Defensie om aan veiligheids- en defensiekwesties het gewicht toe te kennen 

dat zij verdienen; 

58. besluit om door middel van regelmatige bijeenkomsten nauwere banden met de nationale 

parlementen van de lidstaten te onderhouden teneinde de dialoog en de uitwisseling van 

standpunten over veiligheids- en defensieaangelegenheden te bevorderen; 

59. is van mening dat het GVDB een fundamentele pijler van het Europese integratieproces 

vormt; 

o 

o     o 



60. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Europese 

Raad, de HV/VV, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 

de secretaris-generaal van de NAVO, de voorzitter van de Parlementaire Vergadering van 

de NAVO, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de fungerend voorzitter van de 

OVSE, de voorzitter van de Parlementaire Vergadering van de OVSE, de voorzitter van de 

Vergadering van de Afrikaanse Unie en de secretaris-generaal van ASEAN. 

 

 


