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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. 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;

2. 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;

3. 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 spodbudila večjo skladnost pri 
vzpostavljanju obrambnih zmogljivosti;

4. meni, da je nujno okrepiti dejanski prispevek projektov PESCO k uresničevanju ambicij 
EU na področju varnosti in obrambe z učinkovitim zagotavljanjem, da bodo sodelujoče 
države članice okrepile svoje sodelovanje pri znatnem in ambicioznem razvoju 
zmogljivosti ter da bosta EU in NATO usklajena pri prednostnih nalogah;

5. 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;

6. 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;

7. 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.


