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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad PESCO labai prisideda prie valstybių narių veiksmų konvergencijos 
bendros užsienio ir saugumo politikos srityje ir yra svarbus žingsnis siekiant Sutartyje 
nustatyto bendros gynybos tikslo;

2. palankiai vertina valstybių narių susidomėjimą PESCO po to, kai jis buvo nustatytas 
2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2315, kaip matyti 
atsižvelgiant į iki šiol Tarybos pagal PESCO nustatytų projektų skaičių; ragina 
dalyvaujančias valstybes nares paspartinti šį darbą ir sutelkti dėmesį į greitą ir 
veiksmingą šių projektų įgyvendinimą, kartu užtikrinant visų valstybių narių 
dalyvavimą; vis dėlto primena, kad PESCO susijęs su 20 privalomų įsipareigojimų, 
kuriems buvo skiriama daug mažiau dėmesio;

3. teigiamai vertina PESCO įtraukumą, matomą atsižvelgiant į tai, kad jo projektuose 
dalyvauja daug valstybių narių; pabrėžia, kad vykdant PESCO pirmenybė turėtų būti 
teikiama žemiems dalyvavimo kriterijams, jis turėtų būti prieinamas mažoms ir (arba) 
mažą gynybos biudžetą turinčioms valstybėms narėms;

4. pabrėžia, kad PESCO pagal Lisabonos sutartį buvo sukurtas kaip inovatyvi priemonė, 
apimanti valstybes nares, norinčias sutelkti išteklius ir pajėgumus, siekiant plataus 
užmojo bendrų tikslų saugumo ir gynybos srityje; mano, kad Sąjunga turi palaipsniui 
kurti bendrą sistemą, už kurią būtų atsakinga Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir pagal kurią 
valstybės narės vykdytų savo nacionalinės gynybos politikos peržiūras, dalytųsi 
rezultatais ir sutelktų žvalgybinę informaciją, kuri yra priemonė tikros Europos gynybos 
pagrindui sukurti;

5. ragina Tarybą ir valstybes nares toliau stiprinti visų bendros saugumo ir gynybos 
politikos (BSGP) priemonių ir iniciatyvų suderinamumą, kad būtų pasiektas reikiamas 
veiksmingumo lygis užtikrinant strateginį savarankiškumą ir užmojį palaipsniui 
formuoti bendrą Sąjungos gynybos politiką pagal Europos Sąjungos sutartį; mano, kad 
kovojant su dabartinėmis grėsmėmis PESCO reikia plataus užmojo projektų, susietų su 
suderinta metine peržiūra gynybos srityje (angl. CARD), nacionalinėmis orientacinėmis 
programomis (angl. NIP) ir pajėgumų plėtojimo planais (PPP), ir atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad derybose dėl DFP svarbu išlaikyti tinkamą Europos gynybos fondo (toliau 
– EGF) ir karinio mobilumo finansavimo lygį; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina sukurti 
tikrą Sąjungos nuosavų išteklių sistemą, kuri būtų priemonė norint suderinti Sąjungos 
strateginius tikslus gynybos srityje ir vietoje vykdomų programų ir operacijų, visų 
pirma PESCO projektų, finansavimą;

6. ragina Komisiją parengti ES gynybos ir saugumo baltąją knygą siekiant geriau suderinti 
konkrečius PESCO projekto tikslus ir atnaujintą, nuoseklią ir išsamią ES saugumo ir 
gynybos strategiją; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į tai, kad svarbi PESCO 2020 m. 
strateginė peržiūra, taip pat pritaria tam, kad būtų parengtos Europos strateginės kryptys 
siekiant pagerinti gebėjimą koordinuoti valstybių narių gynybos iniciatyvas, kurios 
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labiau laiku ir veiksmingiau prisidėtų prie bendrų Sąjungos tikslų;

7. pažymi, jog atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją matyti, kad ES neturi pakankamai 
kompetencijos sveikatos priežiūros srityje; mano, kad tuo pat metu reikia parengti ES 
bendrą gynybos strategiją norint reaguoti į išpuolius prie ES sienų ir teritorijų, taip pat 
mano, kad PESCO yra teigiamas žingsnis siekiant šio tikslo; 

8. šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos politines gaires dėl gynybos politikos, ypač 
dėl poreikio imtis ryžtingų veiksmų kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą ir siekiant 
integruoto bei visapusiško požiūrio į ES saugumą; tikisi, kad naujo Komisijos Gynybos 
pramonės ir kosmoso generalinio direktorato įsteigimas bus postūmis siekiant didesnio 
suderinamumo, sąžiningo bendradarbiavimo ir integracijos kuriant gynybos pajėgumus 
visose valstybėse narėse, taip pat siekiant stiprinti ES karinę infrastruktūrą ir gerinti ES 
pramonės ir vidaus rinkos veiksmingumą;

9. mano, kad būtina padidinti faktinį PESCO projektų indėlį siekiant ES plataus užmojo 
tikslų saugumo ir gynybos srityje, veiksmingai užtikrinant, kad dalyvaujančios 
valstybės narės stiprintų savo bendradarbiavimą ir koordinavimą plėtojant svarbius ir 
plataus užmojo pajėgumus ir kad ES ir NATO prioritetai būtų susiję, būtų daugiau 
sąveikumo ir suderinamumo;

10. pripažįsta itin svarbų Europos ginkluotųjų pajėgų vaidmenį sprendžiant su COVID-19 
pandemija susijusias problemas, tiek kalbant apie ekstremalių sveikatai situacijų 
valdymą, tiek apie paramą civilinėms misijoms ir operacijoms, taip pat pripažįsta, kad 
jos turi ir tarpvalstybinį aspektą bei solidarumo funkciją; atkreipia dėmesį į galimą 
naujų plataus užmojo PESCO projektų naudą plėtojant bendrus Europos pajėgumus 
šioje srityje, plečiant ankstesnių projektų, visų pirma dokumentų rinkinio dėl 
dislokuojamų karinių pagalbos nelaimių atveju pajėgumų ir dėl Europos medicininės 
vadovybės, veiklą;

11. teigiamai vertina įvairių ES gynybos priemonių sinergiją ir pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti jų suderinamumą; pabrėžia, kad speciali priemoka PESCO projektams pagal 
EGF galėtų turėti teigiamą poveikį, nes ji paskatintų bendradarbiavimą pajėgumų 
plėtojimo srityje;

12. ragina dalyvaujančias valstybes nares toliau skirti išteklių PESCO projektams, kartu 
užtikrinant tikrą atsakomybę už PESCO koordinavimo ir telkimo procesus ir 
įsipareigojimą juos vykdyti, ypač todėl, kad nėra veiksmingo PESCO atitikties 
mechanizmo; pabrėžia, kad PESCO turėtų būti pagrindas, sudarantis galimybes išplėtoti 
dvišalį bendradarbiavimą ir remti tikrai Europos pastangas daugeliui valstybių narių 
prasmingai dalyvaujant bendruose projektuose;

13. pabrėžia, kad yra nedaug svarbių strateginių projektų, visų pirma strateginiai veiksniai 
(valdymas ir kontrolė, transportas, žvalgyba); ragina Tarybą ir PESCO sekretoriatą 
apsvarstyti galimybę PESCO projektams taikyti pogrupių struktūrą, siekiant užtikrinti 
kuo didesnę įvairių projektų sąveika;

14. ragina Tarybą apibrėžti griežtas trečiųjų valstybių dalyvavimo PESCO projektuose 
sąlygas pagal Tarybos sprendimo (BUSP) 2017/2315 9 straipsnį; mano, kad toks 
dalyvavimas neturėtų nukrypti nuo PESCO, kaip ES BSGP priemonės, pagrindinių 
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tikslų, kartu laikantis įsipareigojimų pagal Šiaurės Atlanto sutartį;

15. tačiau perspėja dėl užsienio kišimosi į Sąjungos saugumą ir gynybą rizikos, kuri dažnai 
pasireiškia kibernetinėmis grėsmėmis ir kito pobūdžio hibridinio karo veiksmais; siūlo, 
kad naujai įsteigtas Parlamento Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus 
demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais 
bendradarbiautų su Komisija ir Taryba analizuodamas, kaip PESCO projektai galėtų 
sustiprinti Sąjungos atsparumą šių rūšių grėsmėms;

16. mano, kad Jungtinės Karalystės dalyvavimas PESCO projektuose, į kuriuos ji būtų 
pakviesta ir kuriuose būtų užtikrintas veiksmingas abipusiškumas, tenkintų Sąjungos 
strateginius interesus; išreiškia viltį, kad į ES ir Jungtinės Karalystės derybas dėl jų 
būsimų santykių bus įtraukta gynybos sritis, atsižvelgiant į Politinę deklaraciją, kurioje 
nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai 
principai;

17. pakartoja, kad Parlamentas turėtų atlikti svarbų vaidmenį tikrinant ir prižiūrint, kaip 
įgyvendinama BSGP, ir ją vertinant; šiuo atžvilgiu tikisi, kad Komisijos pirmininkės 
pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai 
visapusiškai informuos Parlamentą ir su juo konsultuosis atliekant dabartinę pirmojo 
PESCO etapo, kuris baigiasi 2020 m., strateginę peržiūrą; primena, kad valstybių narių 
bendradarbiavimo gynybos srityje stiprinimas ES lygmeniu turėtų būti vykdomas kartu 
stiprinant Parlamento kontrolės įgaliojimus;

18. ragina Tarybą ir dalyvaujančias valstybes nares sutelkti dėmesį į kibernetinį atsparumą 
ir parengti bendrą strategiją ir procedūras, skirtas reaguoti į kibernetinius incidentus 
vykdant PESCO projektus, kad valstybėse narėse būtų sukurta atsparesnė aplinka;

19. primena Parlamento poziciją dėl konferencijos dėl Europos ateities, išreikštą jo 2020 m. 
sausio 15 d. rezoliucijoje1, t. y. kad saugumas ir ES vaidmuo pasaulyje turėtų būti 
įvardyti nebaigtiniame iš anksto apibrėžtų politikos sričių sąraše, ir pakartoja, kad toks 
sprendimas būtų galimybė įtraukti piliečius į diskusijas dėl PESCO stiprinimo, nes taip 
galima daryti pažangą siekiant, kad mūsų Sąjunga sukurtų savarankišką bendrą 
saugumo ir gynybos politiką.

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0010.
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