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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că PESCO contribuie semnificativ la convergența acțiunilor statelor membre 
în domeniul politicii externe și de securitate comune și reprezintă un pas important spre 
atingerea obiectivului de apărare comună prevăzut în tratat;

2. salută interesul manifestat de statele membre față de PESCO după înființarea acesteia 
prin Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017, interes 
demonstrat de numărul mare de proiecte lansate până în prezent de Consiliu în cadrul 
PESCO; încurajează statele membre participante să avanseze în această direcție și să se 
axeze pe realizarea rapidă și efectivă a acestor proiecte, asigurând în același timp 
participarea tuturor statelor membre; reamintește, cu toate acestea, că PESCO implică și 
20 de angajamente obligatorii, care au primit mult mai puțină atenție;

3. salută caracterul incluziv al PESCO, reflectat în numărul mare de state membre 
implicate în proiectele sale; crede că PESCO ar trebui să favorizeze criterii de admisie 
permisive și să fie accesibilă statelor membre de mici dimensiuni și/sau cu bugete 
reduse pentru apărare;

4. subliniază că prin crearea PESCO în cadrul Tratatului de la Lisabona s-a dorit stabilirea 
unei avangarde de state membre dispuse să pună în comun resursele și capacitățile lor 
pentru a atinge obiective comune ambițioase în domeniul securității și apărării; 
consideră că este necesar ca Uniunea să elaboreze treptat un cadru comun sub 
responsabilitatea Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), în care statele membre să efectueze 
propriile revizuiri ale politicilor naționale de apărare, să împărtășească rezultate și să 
pună în comun informații, astfel încât să pună bazele unei apărări europene veritabile;

5. invită Consiliul și statele membre să îmbunătățească în continuare coerența dintre toate 
instrumentele și inițiativele în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC), 
pentru a atinge nivelul necesar de eficacitate în asigurarea autonomiei strategice și de 
ambiție în definirea treptată a unei politici comune a Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu TUE; consideră că PESCO are nevoie de proiecte ambițioase, în 
sinergie cu CARD, PIN și CDP, pentru a răspunde amenințărilor din prezent și 
subliniază, în acest sens, importanța menținerii unui nivel adecvat de finanțare a 
Fondului european de apărare (FEA) și a mobilității militare, în contextul negocierilor 
privind CFM; subliniază că este necesar să se dezvolte un sistem de resurse proprii 
veritabile ale Uniunii pentru a permite alinierea obiectivelor strategice ale Uniunii din 
domeniul apărării cu finanțarea destinată programelor și operațiunilor pe teren, în 
special proiectelor PESCO;

6. invită Comisia să lucreze la elaborarea unei Cărți albe a UE privind apărarea și 
securitatea, urmărind o mai bună aliniere a obiectivelor specifice ale proiectelor PESCO 
cu o strategie a UE actualizată, coerentă și cuprinzătoare în materie de securitate și 
apărare; subliniază, în acest sens, importanța revizuirii strategice a PESCO 2020 și 
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sprijină, de asemenea, elaborarea unor orientări strategice europene pentru a îmbunătăți 
capacitatea de a coordona inițiativele statelor membre în materie de apărare care 
contribuie la realizarea obiectivelor comune ale Uniunii într-un mod mai eficient și în 
timp util;

7. observă că pandemia de COVID-19 a arătat că Uniunea nu are suficiente competențe în 
ceea ce privește asistența medicală; consideră că, în paralel, trebuie stabilită o strategie 
de apărare comună a UE pentru a acționa în cazul în care sunt atacate frontierele și 
teritoriile UE și consideră că PESCO reprezintă un pas pozitiv în această direcție;

8. salută în acest sens orientările politice ale Comisiei privind politica din domeniul 
apărării și, în special, privind necesitatea unor măsuri curajoase în sensul realizării unei 
adevărate uniuni europene a apărării și necesitatea unei abordări integrate și 
cuprinzătoare față de securitatea UE; speră că înființarea în cadrul Comisiei a unei noi 
direcții generale pentru industria apărării și spațiu va avea rol de catalizator pentru o mai 
bună coerență, o cooperare loială și o coordonare integrată în ceea ce privește crearea 
capacităților de apărare în toate statele membre ale UE, precum și pentru consolidarea 
infrastructurii militare a UE și îmbunătățirea eficienței industriei UE și a pieței interne;

9. consideră că este necesar să se intensifice contribuția reală a proiectelor PESCO la 
realizarea obiectivelor UE în domeniul securității și apărării, asigurând efectiv faptul că 
statele membre participante își întăresc colaborarea și coordonarea în procesul de 
dezvoltare a unor capacități semnificative și ambițioase, iar prioritățile, 
interoperabilitatea crescută și sinergiile UE și NATO sunt coerente;

10. recunoaște rolul esențial jucat de forțele armate europene în atenuarea provocărilor 
apărute în contextul pandemiei de COVID-19, în ceea ce privește atât gestionarea 
urgenței sanitare, cât și sprijinirea misiunilor și operațiunilor civile, precum și faptul că 
au și o dimensiune transfrontalieră și o funcție de solidaritate; subliniază potențialele 
beneficii ale unor noi proiecte ambițioase în cadrul PESCO pentru dezvoltarea unor 
capacități europene comune în acest domeniu, plecând de la activitatea desfășurată în 
cadrul proiectelor anterioare, în special Dispozitivul militar de desfășurare a 
capabilităților de ajutor în caz de dezastre și Comandamentul medical european;

11. salută sinergia dintre diferitele instrumente de apărare ale UE și subliniază necesitatea 
de a asigura coerența; subliniază că o primă specială pentru proiectele PESCO în cadrul 
FEA ar putea avea un efect pozitiv, deoarece ar stimula cooperarea în ceea ce privește 
dezvoltarea capacităților;

12. invită statele membre participante să pună în continuare la dispoziție resurse pentru 
proiectele PESCO, demonstrând totodată o aderare sinceră la procesele de coordonare și 
de punere în comun a resurselor în cadrul PESCO și un adevărat angajament față de 
acestea, mai ales având în vedere că nu există niciun mecanism eficient de asigurare a 
respectării lor în cadrul PESCO; subliniază că PESCO ar trebui să ofere un cadru care 
să meargă dincolo de cooperarea bilaterală și să promoveze un efort cu adevărat 
european prin participarea semnificativă a mai multor state membre la proiecte comune;

13. subliniază importanța unui număr redus de proiecte strategice, în special a factorilor 
determinanți strategici (comandă și control, transport, informații); invită Consiliul și 
secretariatul PESCO să ia în calcul crearea unei structuri bazate pe grupuri pentru 
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proiectele PESCO, pentru a garanta nivelul maxim de sinergii între diferitele proiecte;

14. invită Consiliul să stabilească condiții stricte pentru participarea țărilor terțe la 
proiectele PESCO, în conformitate cu articolul 9 din Decizia Consiliului (PESC) 
2017/2315; consideră că participarea țărilor terțe nu trebuie să determine PESCO să se 
abată de la obiectivele sale fundamentale ca instrument al PSAC a UE, respectând 
totodată obligațiile ce îi revin în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord;

15. avertizează, cu toate acestea, în legătură cu riscul unor interferențe străine în domeniul 
securității și apărării Uniunii, care iau adesea forma unor amenințări cibernetice sau a 
altor tipuri de război hibrid; sugerează că nou-înființata Comisie specială a 
Parlamentului privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul 
Uniunii Europene ar trebui să colaboreze cu Comisia și Consiliul pentru a analiza modul 
în care proiectele PESCO ar putea consolida reziliența Uniunii în fața amenințărilor de 
acest gen;

16. consideră că implicarea Regatului Unit în proiecte PESCO, atunci când este invitat să 
facă acest lucru și când se asigură o reciprocitate efectivă, ar fi în interesul strategic al 
Uniunii; speră ca apărarea să fie inclusă printre domeniile de negociere dintre UE și 
Regatul Unit privind viitoarea lor relație, în conformitate cu Declarația politică de 
stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit;

17. repetă că Parlamentul ar trebui să aibă un rol proeminent în procesul de control și de 
supraveghere a implementării și evaluării PSAC; se așteaptă, în acest sens, ca 
Parlamentul să fie informat și consultat pe deplin de către ÎR/VP în contextul actualei 
analize strategice a primei faze a PESCO, care se va finaliza în 2020; reamintește că 
intensificarea cooperării în domeniul apărării între statele membre la nivelul UE ar 
trebui să fie însoțită de consolidarea puterii de control a Parlamentului;

18. invită Consiliul și statele membre participante să se concentreze asupra rezilienței 
cibernetice și să pregătească o strategie și proceduri colective de acțiune în caz de 
incidente cibernetice, prin intermediul proiectelor PESCO, pentru a crea un mediu mai 
rezilient în statele membre;

19. reamintește poziția Parlamentului European față de Conferința privind viitorul Europei, 
astfel cum a fost exprimată în rezoluția sa din 15 ianuarie 20201, și anume că securitatea 
și rolul UE în lume ar trebui să fie identificate printre prioritățile politice prestabilite, 
dar neexhaustive, și reiterează faptul că aceasta ar fi o ocazie de a implica cetățenii în 
dezbaterea privind consolidarea PESCO ca modalitate de a realiza progrese în direcția 
unei politici de securitate și de apărare comune autonome pentru Uniune.

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0010.
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