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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. salută interesul manifestat de statele membre față de cooperarea structurată permanentă 
(PESCO) în urma înființării acesteia prin Decizia 2017/2315/PESC a Consiliu 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;

2. 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 realizarea treptată a unei politici comune a Uniunii în domeniul apărării, în 
conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană;

3. 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 a 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 în 
crearea capacităților de apărare;

4. 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 în procesul de creare a unor 
capacități semnificative și ambițioase, iar prioritățile UE și NATO sunt coerente;

5. 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 în cadrul PESCO și un adevărat angajament față de acestea;

6. invită Consiliul să stabilească condiții stricte pentru participarea țărilor terțe la 
proiectele PESCO, în conformitate cu articolul 9 din Decizia Consiliului 
2017/2315/PESC; 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 conform Tratatului Atlanticului de Nord;

7. 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 Vicepreședintele Comisiei / 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în 
contextul actualei analize strategice a primei faze a PESCO, care se va finaliza în 2020.


