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Conclusies van de Raad over de uitvoering van het pact inzake het civiele
GVDB

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de conclusies van de Raad over de uitvoering van het pact
inzake het civiele GVDB, zoals de Raad die tijdens zijn zitting van 9 december 2019 heeft
aangenomen.
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BIJLAGE
CONCLUSIES VAN DE RAAD
OVER DE UITVOERING VAN HET PACT INZAKE HET CIVIELE GVDB
Pact inzake het civiele GVDB
De Raad herinnert eraan dat hij in november 2018 samen met de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het pact inzake het civiele GVDB heeft
goedgekeurd, en bevestigt zijn vaste voornemen om het civiele GVDB slagkrachtiger,
doeltreffender, flexibeler en responsiever, en geïntegreerder te maken.
De Raad wijst erop dat de civiele GVDB-missies een significante bijdrage leveren aan de
internationale vrede en stabiliteit en een essentieel onderdeel vormen van de geïntegreerde
EU-aanpak van externe conflicten en crises. Hij benadrukt tevens dat in dit kader de rol en de
capaciteit van de EU om via het GVDB op te treden als veiligheidsverstrekker moeten worden
versterkt en herinnert eraan dat een van de sterke punten van de Europese Unie bij het beheersen en
voorkomen van crises haar vermogen is om in het kader van de bredere geïntegreerde EU-aanpak
civiele missies in te zetten en tegelijkertijd bij te dragen tot de bescherming van de EU en haar
burgers.
De Raad is verheugd over de eerste jaarlijkse evaluatieconferentie (ARC), die op 14 november 2019
in Brussel is gehouden, en:
1.

prijst de positieve algehele vooruitgang bij het uitvoeren van het pact inzake het civiele
GVDB gedurende het afgelopen jaar, zowel op nationaal niveau door de lidstaten als op
EU-niveau door de EDEO en de Commissiediensten, en wijst erop dat het van belang is te
zorgen voor volledige en coherente uitvoering van de clusters van het pact;
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2.

is daarom ingenomen met de krachtige toezegging van alle belanghebbenden in de ARC om
het pact zo spoedig mogelijk en uiterlijk in de zomer van 2023 volledig na te komen, en wijst
er met name op:
–

dat de lidstaten zijn begonnen met het ontwikkelen en uitvoeren van nationale
uitvoeringsplannen om hun bijdrage aan het civiele GVDB te verhogen en uitvoering te
geven aan het pact, terwijl de EDEO en de Commissiediensten een gezamenlijk
actieplan hebben opgesteld. Merkt op dat de volledige tenuitvoerlegging van het pact
inzake het civiele GVDB vereist dat verdere investeringen worden gedaan en dat
middelen worden ingezet voor het civiele GVDB,

–

dat, na uitwisselingen tijdens de ARC, de werkzaamheden door de lidstaten zullen
worden voortgezet, ondersteund door de EDEO en de Commissiediensten, om lacunes
en beste praktijken vast te stellen en ervaringen uit te wisselen op basis van de nationale
uitvoeringsplannen,

–

dat het door de EDEO gepresenteerde eerste civiele jaarverslag over de vermogens
(CARC), waarbij de lidstaten een ruime inbreng hadden en dat ook rekening houdt met
het gezamenlijke actieplan van de EDEO en de Commissiediensten, de huidige stand
van zaken geeft omtrent de missies en de civiele vermogens van de lidstaten, die als
basis moet dienen voor het verdere werk op het gebied van vermogensontwikkeling,

–

dat, zoals gepland in het in mei 2019 gepresenteerde gezamenlijke actieplan van de
EDEO en de Commissiediensten, het personeelsbeheer verder geëvalueerd moet worden
in nauwe samenwerking met de lidstaten, met het oog op meer responsiviteit en
effectiviteit, en om ervoor te zorgen dat op flexibele, snelle en efficiënte wijze gebruik
gemaakt wordt van de GBVB-begroting in aansluiting op de genomen politieke
beslissingen,

–

dat de nauwere samenwerking en synergie tussen betrokken civiele GVDB-structuren,
Commissiediensten en JBZ-actoren, in overeenstemming met het pact en hun
respectieve juridische mandaten, op verschillende niveaus en via de bevoegde
werkgroepen moeten worden versterkt,

–

dat de synergie en complementariteit tussen de civiele en de militaire dimensie van het
GVDB nog vergroot moeten worden, bijvoorbeeld bij de operationele planning en
uitvoering van missies op hetzelfde actieterrein,

–

dat mensenrechten en gendermainstreaming, en de vertegenwoordiging van vrouwen in
de missies moeten worden bevorderd;
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3.

onderschrijft, in lijn met het pact en ter sturing van de uitvoering ervan door de lidstaten, de
EDEO en de Commissiediensten in 2020, de in de ARC vastgestelde referentiepunten,
waaronder met name, maar niet uitsluitend: gezamenlijk het aantal gedetacheerde
deskundigen in de missies verhogen; de nationale uitvoeringsplannen voltooien en met de
uitvoering ervan beginnen; zorgen voor een meer modulaire, schaalbare en flexibele civiele
GVDB ter plaatse, onder meer door het versterken van instrumenten voor responsiviteit; de
mogelijke methodes voor de evaluatie van de operationele gevolgen van de missies
onderzoeken; en een meer gezamenlijk optreden bevorderen, onder meer door het
ontwikkelen en uitvoeren van gerichte "miniconcepten". Overwogen moet worden de
inspanningen van de lidstaten op het gebied van conflictbeheersing en stabilisatie in het kader
van de geïntegreerde aanpak van de EU op het niveau van de werkgroepen van de Raad op te
voeren en te stroomlijnen;

4.

doel van de referentiepunten is bij te dragen tot de algehele uitvoering van het pact, waarbij
wordt gezorgd voor dwarsverbanden tussen de verschillende gebieden daarvan en het door
de Raad overeengekomen algemene ambitieniveau. Zij moeten tevens de nauwe projectmatige
samenwerking met betrokken partners bevorderen;

5.

kijkt uit naar de volgende jaarlijkse evaluatieconferentie die in november 2020 plaatsvindt.
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