Achtergrondinformatie

Resolutie 104
“Van de Europese Unie maken we een geopolitieke grootmacht binnen de
NAVO met een eengemaakt buitenlands en defensiebeleid. We investeren
verstandig in onze eigen militaire capaciteit in het kader van een
eengemaakt Europees leger. Om grensoverschrijdende criminaliteit en
terreur te bestrijden werken we samen in een eengemaakte Europese
veiligheidsdienst en een Europese inlichtingendienst.”

Waarom hebben we een Europees leger nodig?
EEN WERELD IN VERANDERING
De wereld is sinds het einde van de Koude Oorlog grondig veranderd. We zien een overgang naar een
multipolaire wereld, en dat brengt onzekerheid en spanningen met zich mee. De oude allianties op
basis van gedeelde waarden staan op de helling en we kunnen niet langer zomaar rekenen op de
Verenigde Staten voor onze veiligheid. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de EU voor haar
eigen veiligheid kan instaan. Verregaande Europese militaire samenwerking concurreert niet met de
NAVO, maar is net een versterking van de Europese poot van de alliantie. We pleiten voor een
ambitieus Europees defensiebeleid met veel meer coördinatie en interoperabiliteit dat in eerste
instantie haar tekort aan strategische capaciteit opvult via de ontwikkeling van ‘strategische
enablers’ (drones, militair transport, enz.). Op termijn moet dit evolueren naar een Europees leger.
Alleen samen kan de EU het hoofd bieden aan de vele en complexe dreigingen.
VERSCHILLENDE SOORTEN DREIGINGEN
 Niet-statelijke groeperingen zoals Islamitische Staat
 Rusland schuwt militair spierballengerol niet
 Afrika en het Midden-Oosten worden geteisterd door falende staten en corrupte regimes,
terreur, illegale migratie, enz.
 China wil resoluut groeien als wereldmacht
 Hybride dreigingen van verschillende kanten die proberen de liberale democratie te
ondergraven via terreur, fake news, desinformatie, hacken, enz.
VERSNIPPERING VAN MILITAIRE INSPANNINGEN
De EU geeft bijna de helft van de V.S. uit aan defensie, maar de EU realiseert slechts 10%-15% aan
operationele output. Inefficiënte uitgaven, onvoldoende samenwerking en een verdeelde defensieindustrie kosten de EU jaarlijks tot 100 miljard euro. Daarbij wordt tot 80% van de budgetten
nationaal uitgegeven, met dubbele of onvoldoende gecoördineerde aankopen tot gevolg. De VS
heeft 30 verschillende wapensystemen (fregatten, gevechtsvliegtuigen, enz.), de EU 178.1 We
moeten dus meer investeren in defensie, maar wat nog meer telt is de output die we daarmee
realiseren. Op die manier creëren we een volwaardige Europese pijler binnen de NAVO.
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf
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