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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da stalno strukturno sodelovanje (PESCO) znatno prispeva k zbliževanju 
ukrepov držav članic na področju skupne zunanje in varnostne politike ter predstavlja 
pomemben korak k doseganju cilja skupne obrambe iz Pogodbe;

2. pozdravlja zanimanje držav članic za stalno strukturno sodelovanje (PESCO), potem ko 
je bilo vzpostavljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2017/2315 z dne 11. decembra 2017, na 
kar kaže znatno število projektov, ki jih je Svet doslej začel v okviru PESCO; spodbuja 
vključene države članice, naj dosežejo napredek pri tem delu ter se osredotočijo na hitro 
in učinkovito izvajanje teh projektov in obenem zagotovijo udeležbo vseh držav članic; 
kljub temu opozarja, da stalno strukturno sodelovanje vključuje tudi 20 zavezujočih 
obveznosti, ki so bile deležne veliko manj pozornosti;

3. pozdravlja vključujočo naravo PESCO, kar se odraža v velikem številu držav članic, 
vključenih v njegove projekte; meni, da bi moralo stalno strukturno sodelovanje dajati 
prednost nizkim merilom za vstop in biti dostopno državam članicam, ki so majhne 
in/ali imajo nizke obrambne proračune;

4. poudarja, da se je vzpostavitev stalnega strukturnega sodelovanja v okviru Lizbonske 
pogodbe štela za vzpostavitev napredne skupine držav članic, ki so pripravljene združiti 
vire in zmogljivosti za doseganje ambicioznih skupnih ciljev na področju varnosti in 
obrambe; meni, da mora Unija postopoma razviti skupni okvir v odgovornosti 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, v katerem bi države članice izvajale lastne preglede nacionalne obrambne 
politike, si izmenjevale rezultate in združile obveščevalne podatke kot sredstvo za 
vzpostavitev temeljev resnične evropske obrambe;

5. poziva Svet in države članice, naj še naprej krepijo skladnost med vsemi instrumenti in 
pobudami v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), da bi dosegli 
potrebno raven učinkovitosti pri zagotavljanju strateške avtonomije in ambicij pri 
postopnem oblikovanju skupne obrambne politike Unije v skladu s Pogodbo o Evropski 
uniji; meni, da so v okviru stalnega strukturnega sodelovanja v sinergiji s CARD, 
nacionalnimi okvirnimi načrti in načrtom za razvoj zmogljivosti potrebni ambiciozni 
projekti za obvladovanje današnjih groženj, in v zvezi s tem poudarja, da je treba v 
okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru ohraniti ustrezno raven financiranja ERS 
in vojaške mobilnosti; poudarja, da je treba razviti sistem pravih lastnih sredstev Unije, 
da bi omogočili uskladitev strateških ciljev Unije na področju obrambe s financiranjem 
programov in operacij na terenu, zlasti projektov PESCO;

6. poziva Komisijo, naj pripravi belo knjigo EU na področju obrambe in varnosti, da bi 
posebne projektne cilje PESCO bolje uskladili s posodobljeno, skladno in celovito 
varnostno ter obrambno strategijo EU; v zvezi s tem poudarja pomen strateškega 
pregleda PESCO 2020 in prav tako podpira vzpostavitev evropskega strateškega 
kompasa za izboljšanje zmožnosti usklajevanja obrambnih pobud držav članic, ki 
prispevajo k skupnim ciljem Unije na bolj pravočasen in učinkovitejši način;
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7. ker je pandemija COVID-19 pokazala, da Unija nima dovolj pristojnosti, ko gre za 
zdravstvo; meni, da je treba vzporedno oblikovati skupno obrambno strategijo EU za 
odziv v primeru napada na meje in ozemlja EU, in meni, da je stalno strukturno 
sodelovanje pozitiven korak k temu cilju;

8. v zvezi s tem pozdravlja politične smernice Komisije v zvezi z obrambno politiko in 
zlasti v zvezi s potrebo po odločilnih korakih za pristno evropsko obrambno unijo ter za 
vključen in celovit pristop k varnosti EU; upa, da bo ustanovitev novega generalnega 
direktorata Komisije za obrambno industrijo in vesolje služila kot katalizator za večjo 
skladnost, pravično sodelovanje in integrirano usklajevanje pri vzpostavljanju 
obrambnih zmogljivosti v vseh državah članicah, pa tudi za krepitev vojaške 
infrastrukture EU in izboljšanje učinkovitosti industrije EU in notranjega trga;

9. meni, da je nujno okrepiti dejanski prispevek projektov PESCO k uresničevanju ambicij 
EU na področju varnosti in obrambe in dejansko zagotoviti, da bodo sodelujoče države 
članice okrepile svoje sodelovanje in usklajevanje pri znatnem in ambicioznem razvoju 
zmogljivosti ter da bosta EU in NATO usklajena pri prednostnih nalogah, večji 
interoperabilnosti in sinergijah;

10. priznava ključno vlogo, ki jo imajo evropske oborožene sile pri reševanju izzivov, ki jih 
prinaša pandemija COVID-19, tako v smislu obvladovanja izrednih zdravstvenih 
razmer ter podpore civilnim misijam in operacijam, kot tudi dejstva, da imajo tudi 
čezmejno razsežnost in funkcijo solidarnosti; poudarja potencialne koristi novih 
ambicioznih projektov PESCO za razvoj skupnih evropskih zmogljivosti na tem 
področju, ki razširjajo delo prejšnjih projektov, zlasti svežnja o vojaških zmogljivostih 
za pomoč ob nesrečah in evropskega medicinskega poveljstva;

11. poudarja sinergijo med različnimi obrambnimi orodji EU in poudarja, da je treba 
zagotoviti skladnost; poudarja, da bi poseben bonus za projekte stalnega strukturnega 
sodelovanja v okviru Evropskega razvojnega sklada lahko imel pozitiven učinek, saj bi 
spodbudil sodelovanje pri razvoju zmogljivosti;

12. poziva vključene države članice, naj še naprej dajejo na voljo sredstva za projekte 
PESCO, pri tem pa zagotavljajo dejansko lastno odgovornost za procese usklajevanja in 
združevanja v okviru PESCO ter zavezanost tem procesom, zlasti ker ni bil vzpostavljen 
učinkovit mehanizem skladnosti za PESCO; poudarja, da bi moralo stalno strukturno 
sodelovanje zagotoviti okvir za preseganje dvostranskega sodelovanja in spodbujanje 
resnično evropskih prizadevanj s smiselnim sodelovanjem več držav članic v skupnih 
projektih;

13. poudarja pomen majhnega števila strateških projektov, zlasti ključnih strateških akterjev 
(poveljstvo in nadzor, transport, obveščevalna dejavnost); poziva Svet in sekretariat 
PESCO, naj razmislita o strukturi grozdov za projekte PESCO, da se zagotovi največja 
možna sinergija med različnimi projekti;

14. poziva Svet, naj opredeli stroge pogoje za sodelovanje tretjih držav v projektih PESCO, 
v skladu s členom 9 Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2315; meni, da nobeno tovrstno 
sodelovanje ne bi smelo odvrniti PESCO od njegovih temeljnih ciljev kot instrumenta 
SVOP EU, ob upoštevanju obveznosti v okviru Severnoatlantske pogodbe;
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15. vendar opozarja na tveganje tujega vmešavanja v varnost in obrambo Unije, ki je 
pogosto v obliki kibernetskih groženj ali drugih vrst hibridnega vojskovanja; predlaga, 
naj novoustanovljeni posebni odbor Parlamenta za tuje vmešavanje v vse demokratične 
procese v Evropski uniji sodeluje s Komisijo in Svetom pri analizi, kako bi lahko 
projekti PESCO okrepili odpornost Unije proti tovrstnim grožnjam;

16. meni, da bi bilo sodelovanje Združenega kraljestva pri projektih PESCO, kadar je k 
temu povabljeno in ko je zagotovljena učinkovita vzajemnost, v strateškem interesu 
Unije; izraža upanje, da bo področje obrambe zajeto v pogajanjih med EU in Združenim 
kraljestvom o njunih prihodnjih odnosih v skladu s politično izjavo, ki določa okvir za 
prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom;

17. ponavlja, da bi moral imeti Parlament vidno vlogo pri nadzorovanju in spremljanju 
izvajanja in ocenjevanja SVOP; v zvezi s tem pričakuje, da bo podpredsednik 
Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v celoti 
obveščal Parlament in se posvetoval z njim o sedanjem strateškem pregledu prve faze 
PESCO, ki se bo končala leta 2020; opozarja, da bi povečanje obrambnega sodelovanja 
med državami članicami na ravni EU bilo treba pospremiti z okrepitvijo nadzorne 
pristojnosti Parlamenta;

18. poziva Svet in sodelujoče države članice, naj se osredotočijo na kibernetsko odpornost 
ter pripravijo skupno strategijo in postopke za odzivanje na kibernetske incidente v 
okviru projektov PESCO, da bi ustvarili odpornejše okolje v državah članicah;

19. opozarja na stališče Parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope, ki ga je izrazil v 
svoji resoluciji z dne 15. januarja 20201, in sicer, da bi bilo treba varnost in vlogo EU v 
svetu opredeliti med vnaprej določenimi, vendar neizčrpnimi prednostnimi nalogami 
politike, in ponovno poudarja, da bi to bila priložnost za vključitev državljanov v 
razpravo o krepitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) kot način za napredek 
pri oblikovanju samostojne skupne varnostne in obrambne politike za našo Unijo.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0010.
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