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DRÉACHTMHOLADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

chuig an gComhairle agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le cur chun 
feidhme agus rialachas an Bhuanchomhair Struchtúrtha (PESCO)
(2020/2080(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), go háirithe Airteagal 36, 
Airteagal 42(6) agus Airteagal 46 de mar aon lena Phrótacal (Uimh. 10) maidir leis an 
mBuanchomhar Struchtúrtha,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2017/2315 ón gComhairle an 11 Nollaig 2017 lena 
mbunaítear buanchomhar struchtúrtha (PESCO) agus lena gcinntear liosta na mBallstát 
rannpháirteach1,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/340 ón gComhairle an 6 Márta 2018 lena 
mbunaítear liosta na dtionscadal atá le forbairt faoi PESCO2,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/909 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2018 
lena mbunaítear tacar coiteann rialacha rialachais do thionscadail PESCO3,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2018/1797 ón gComhairle an 19 Samhain 2018 lena 
ndéantar Cinneadh (CBES) 2018/340 lena mbunaítear liosta na dtionscadal atá le 
forbairt faoi PESCO a leasú agus a nuashonrú4,

– ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2019/1909 ón gComhairle an 12 Samhain 2019 lena 
ndéantar Cinneadh (CBES) 2018/340 lena mbunaítear liosta na dtionscadal atá le 
forbairt faoi PESCO a leasú agus a nuashonrú5,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 13 Samhain 2017 maidir le slándáil agus 
cosaint i gcomhthéacs Straitéis Dhomhanda AE-Conclúidí na Comhairle,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 19 Samhain 2018 maidir le slándáil agus 
cosaint i gcomhthéacs Straitéis Dhomhanda AE-Conclúidí na Comhairle,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 17 Meitheamh 2019 maidir le slándáil 
agus cosaint i gcomhthéacs Straitéis Dhomhanda AE-Conclúidí na Comhairle,

– ag féachaint don Mholadh ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 
comhlíonadh na ngealltanas níos ceangailtí atá tugtha faoi chuimsiú PESCO a 

1 IO L 331, 14.12.2017, lch. 57.
2 IO L 65, 8.3.2018, lch. 24.
3 IO L 161, 26.6.2018, lch. 37.
4 IO L 294, 21.11.2018, lch. 18.
5 IO L 293, 14.11.2019, lch. 113.
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sheicheamhú agus cuspóirí níos beaichte a shonrú (2018/C374/01)6,

– ag féachaint dá rún an 16 Márta 2017 maidir leis na himpleachtaí bunreachtúla, dlíthiúla 
agus institiúideacha atá ag comhbheartas slándála agus cosanta: deiseanna atá ar fáil trí 
Chonradh Liospóin7,

– ag féachaint do Riail 118 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2020),

A. de bhrí, de réir Airteagal 42(2) CAE, go bhfuil comhbheartas cosanta an Aontais a 
chumadh go comhleanúnach ar áireamh sa chomhbheartas slándála agus cosanta 
(CBSC) agus go bhféadfadh comhchosaint a bhunú éirí as sin;

B. de bhrí, de réir Airteagal 1(a) de Phrótacal (Uimh. 10) maidir le buanchomhar 
struchtúrtha arna bhunú le hAirteagal 42 CAE, gurb é ceann de na cuspóirí atá ag 
PESCO nó go bhforbródh na Ballstáit a gcumas cosanta ar mhodh níos tréine trína 
rannchuidiú náisiúnta a fhorbairt agus trí bheith rannpháirteach, i gcás inarb iomchuí, i 
bhfórsaí ilnáisiúnta, sna príomhchláir Eorpacha trealaimh agus i ngníomhaíocht na 
Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint);

C. de bhrí go luaitear in Airteagal 1b de Phrótacal Uimh. 10 go bhfuil na Ballstáit leis an 
gcumas a bheith acu ‘faoi 2010 ar a dhéanaí, bíodh sé ar leibhéal náisiúnta nó mar 
chomhbhall de ghrúpaí ilnáisiúnta d’fhórsaí, spriocaonaid chomhraic a chur ar fáil do na 
misin a phleanálfar, a bheidh struchtúrtha ar leibhéal na hoirbheartaíochta mar 
chathghrúpa, a mbeidh eilimintí tacaíochta acu lena n-áirítear iompar agus lóistíocht, a 
bheidh in ann na cúraimí dá dtagraítear in Airteagal 43 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach a chur i gcrích laistigh de thréimhse 5 go 30 lá, go háirithe chun freagairt 
d’iarrataí ó Eagraíocht na Náisiún Aontaithe, agus a fhéadfar a choimeád ar bun ar 
feadh tréimhse tosaigh 30 lá agus leanúint leo ar feadh 120 lá ar a laghad’; de bhrí gur 
gá Airteagal 1(b) a athbhreithniú chun freagairt don timpeallacht dhúshlánach 
gheopholaitiúil; de bhrí go bhfuil an Ballstáit fós i bhfad ón sprioc sin a ghnóthú;

D. de bhrí go bhfuil slándáil na dteorainneacha seachtracha, gníomhú in aghaidh bagairtí 
hibrideacha agus an comhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta clúdaithe sa leibhéal 
uaillmhéine tréaga faoi Straitéis Dhomhanda AE i réimse na slándála agus cosanta; de 
bhrí nach bhfuil aon Bhallstát ann féin in ann é féin a chosaint, ós rud é gur bagairt 
chomhpháirteach nach féidir le haon Bhallstát aonair ann féin dul i ngleic léi atá sna 
bagairtí slándála agus cosanta atá os comhair an Aontais agus atá spriocdhírithe ar na 
saoránaigh agus ar an gcríoch; de bhrí go mbeadh sé ina bhuntáiste do leibhéal 
foriomlán slándála agus cosanta AE dá mbeadh córas éifeachtach AE ann chun déileáil 
le chomhroinnt an ualaigh;

E. de bhrí gurb iad na Ballstáit rannpháirteacha atá mar phríomhghníomhaithe in PESCO, 
agus gurb iadsan a sholáthraíonn na cumais chun CBSC a chur chun feidhme (Airteagal 
42(1) agus Airteagal 42(3) CAE), gurb iad a dhéanann an t-imlonnú i misin lasmuigh 
den Aontas nuair a iarrann an Chomhairle é sin orthu (Airteagal 42 (1), (4) agus (5), 

6 IO C 374, 16.10.2018, lch. 1.
7 IO C 263, 25.7.2018, lch. 125.
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Airteagal 43 agus Airteagal 44 CAE) agus gurb iad a fhorbraíonn a gcumais chosanta 
faoi chuimsiú na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (Airteagal 42(3) agus Airteagal 
45 CAE);

F. de bhrí gurb í an fhís fhadtéarmach atá ag PESCO ná pacáiste comhleanúnach 
uileréimseach d’fhórsaí a bheith ann agus é a bheith ar fáil do na Ballstáit; de bhrí gur 
cheart do PESCO feabhas a chur ar acmhainneacht AE chun gníomhú mar sholáthraí 
slándála idirnáisiúnta ar mhaithe le saoránaigh AE a chosaint agus uasmhéadú a 
dhéanamh ar éifeachtacht an chaiteachais sa réimse cosanta; de bhrí go meastar an 
costas neamh-Eorpach i slándáil agus cosaint a bheith níos mó ná EUR 100 billiún in 
aghaidh na bliana;

G. de bhrí go bhfuil sé léirithe ag paindéim COVID-19 cad iad na hiarmhairtí atá ann nuair 
nach bhfuil inniúlacht a dhóthain ag an Aontas a mhéid a bhaineann le cúram sláinte; de 
bhrí, ar an gcaoi chéanna, go mbeadh sé ciallmhar straitéis comhchosanta AE a bhunú 
ionas go mbeifí in ann freagairt d’aon ionsaí ar theorainneacha agus críocha an Aontais; 
de brí gur céim thábhachtach é PESCO ionsar chuspóir na comhchosanta a ghnóthú;

H. de bhrí, de réir Chinneadh 2017/2315 ón gComhairle, go rachaidh sé chun tairbhe do 
ECAT freisin má dhéantar acmhainneachtaí cosanta feabhsaithe na mBallstát a bhunú 
faoi scáth PESCO agus, ag an am céanna, go neartóidh sé sin an colún Eorpach laistigh 
den chomhghuaillíocht sin agus gur freagairt é an méid sin ar na hiarrataí a rinneadh arís 
agus arís eile go mbeadh an chomhroinnt ualaigh trasatlantach níos láidre;

I. de bhrí gur gcruthaíonn PESCO creat ceangailteach idir na Ballstáit rannpháirteacha, a 
bhfuil siadsan tar éis a dtiomantas a thabhairt i leith infheistiú ar bhonn comhpháirteach 
a dhéanamh i gcumais chosanta, mar aon leis na cumais sin a phleanáil, a fhorbairt agus 
a oibriú go comhpháirteach, laistigh de chreat Aontais agus ar mhodh buan agus 
struchtúrtha trí aontú le 20 gealltanas ceangailteach i gcúig réimse atá leagtha síos in 
CAE; de bhrí gur cheart go mbeadh na gealltanais sin ina bheart is ionann le gluaiseacht 
ó chomhar cosanta ann féin ionsar chomhtháthú ar fhórsaí cosanta na mBallstát; de bhrí, 
in ainneoin na ngealltanas ceangailteach sin, nach ann d’aon sásra éifeachtach 
comhlíontachta le haghaidh PESCO;

J. de bhrí nach bhfuil aird a ndóthain ag na Ballstáit rannpháirteacha ar na 20 gealltanas 
ceangailteach a bhfuil siad tar éis aontú leo agus nach bhfuil dul chun cinn a dhóthain 
déanta a mhéid a bhaineann le PESCO a neadú go suntasach sna próisis pleanála 
cosanta náisiúnta;

K. de bhrí gur ceapadh PESCO an chéad lá riamh mar avant-garde, a bheadh comhdhéanta 
de na Ballstáit a bheadh toilteanach agus ábalta an leibhéal comhair i gcúrsaí cosanta a 
bhí acu go dtí sin a uasghrádú go dtí leibhéal nua uaillmhéine; de bhrí go bhfágann an 
fíoras go bhfuil 25 Ballstát rannpháirteach ann go bhféadfadh PESCO a bheith i mbaol a 
bheith srianta ag cur chuige an ‘chomhainmneora is lú’;

L. de bhrí gur lean 47 dtionscadal arna moladh ag na Ballstáit rannpháirteacha as na chéad 
trí bhabhta de thionscadail PESCO; de bhrí go bhfuil easpa comhleanúnachais agus 
uaillmhéine straitéisí ag roinnt leis an liosta reatha de thionscadail agus nach dtugann 
siad aghaidh go leormhaith ar na heasnaimh tosaíochta atá sainaitheanta ag na Ballstáit 
rannpháirteacha; de bhrí gur stopadh ceann de na tionscadail sin ar mhaithe le dúbailt 
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gan ghá a sheachaint; de bhrí go bhfuil tionscadail eile ann nach ndearna dul chun cinn 
leordhóthanach nó go bhfuil siad i mbaol a stoptha, agus go bhfuil 30 tionscadal ann atá 
fós ag an gcéim choincheapúil nó ullmhúcháin; 

M. de bhrí gurb iad na tionscadail is straitéisí de chuid PESCO, amhail Lárionad 
Oibríochtaí um Fhreagairt Géarchéimeanna EUFOR (EUFOR CROC), a bhfuil an 
acmhainn acu rannchuidiú go cinntitheach le pacáiste comhleanúnach uileréimseach 
d’fhórsaí a chruthú;

N. de bhrí go bhfuil mórthionscadail cosanta Eorpacha, amhail an Córas Aerchomhraic don 
Todhchaí (FCAS) agus an Príomhchóras Talamhchomhraic (MGCS), fós lasmuigh de 
raon feidhme PESCO; de bhrí go dtiocfadh fócas straitéiseach leordhóthanach as na 
tionscadail sin a chomhtháthú le sainchúram PESCO;

O. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach go líonfar na bearnaí cumais arna sainaithint sa 
Phlean Forbraíochta um Chumas (CDP) agus ag an Athbhreithniú Comhordaithe 
Bliantúil ar Chosaint (CARD);

P. de bhrí nach bhfuil ach cuid de thionscadail reatha PESCO ag tabhairt aghaidh go 
leordhóthanach ar na bearnaí cumais is soiléire atá ann nó ag cur na Spriocanna 
Ardtionchair Cumais (HICG) arna ndíorthú ón bPlean Forbraíochta um Chumas (CDP) 
san áireamh go leordhóthanach, agus gur cheart iad sin a mheas mar thosaíocht;

Q. de bhrí go gcaithfear tuilleadh feabhais a chur ar an gcomhleanúnachas idir PESCO, 
CARD, na pleananna cur chun feidhme náisiúnta (NIPanna) agus an CDP;

R. de bhrí go bhfuil Próiseas Pleanála Cosanta ECAT (NDPP) ina threallús do na próisis 
pleanála cosanta náisiúnta i bhformhór na gcásanna;

S. de bhrí gur cheart na hidirghníomhaíochtaí idir tosaíochtaí náisiúnta na mBallstát, 
tosaíochtaí AE agus tosaíochtaí ECAT a shioncrónú a luaithe agus is féidir; de bhrí gur 
féidir le PESCO a bheith ina uirlis éifeachtach chun spriocanna AE agus ECAT a bhaint 
amach ag an am céanna;

T. de bhrí, in éineacht le Straitéis Dhomhanda AE, go bhféadfadh straitéis shonrach 
cosanta agus slándála, amhail Leabhar Bán Slándála agus Cosanta AE mar atá molta san 
iomad tuarascáil ón bParlaimint, tuiscint chomhroinnte ar dhúshláin reatha agus sa 
todhchaí a éascú agus go dtabharfadh sé treorú tábhachtach do PESCO agus do CBC a 
bheadh ag eascairt as tuiscint ar na huaillmhianta agus gníomhaíochtaí straitéiseacha a 
bheadh le déanamh san fhadtéarma;

U. de bhrí, i láthair na huaire, go bhfuil tionscadail PESCO ag brath ar ranníocaíochtaí 
airgeadais ó na 25 Bhallstát rannpháirteacha; de bhrí go bhfuiltear ag dréim leis, mar 
thoradh ar phaindéim COVID-19, go dtarlóidh laghduithe sna buiséid chosanta 
náisiúnta; de bhrí, go saobhchiallda, go bhféadfadh cuid de 47 dtionscadal PESCO atá 
faoi láthair ann, má mhaoinítear dá réir iad, cumas ullmhachta na mBallstát a neartú sa 
chás go dtarlódh géarchéim ollmhór sláinte poiblí eile: soghluaisteacht mhíleata – 
tionscadal suaitheanta de chuid PESCO, Ceannasaíocht Leighis Eorpach agus go leor 
tionscadal eile i réimsí a bhaineann le lóistíocht agus iompar, cúram sláinte, fóirithint 
tubaiste agus an comhrac in aghaidh cibearghníomhaíochtaí mailíseacha; de bhrí go 
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bhfágfadh ciorrú ar mhaoiniú do chumais straitéiseacha nach bhfuil faoi láthair ag AE 
agus a chuid Ballstát go gcaolófaí a gcumas gníomhú go comhpháirteach i gcoinne 
paindéimí amach anseo;

V. de bhrí gurb é a lean as an bplean go ndéanfaí tionscadail áirithe de chuid PESCO a 
chómhaoiniú tríd an gCiste Eorpach Cosanta (EDF) ná gur mhéadaigh na Ballstáit 
rannpháirteacha a gcuid tograí agus in ainneoin gur spreag sé sin malartuithe agus 
comhar ní gá gurb é sár-leas straitéiseach AE a bhí taobh thiar de na tograí ar fad;

W. de bhrí go bhféadfadh rannpháirtíocht tríú tíortha i dtionscadail aonair de chuid PESCO 
a bheith chun leasa straitéisigh an Aontais Eorpaigh, go háirithe i gcás na Ríochta 
Aontaithe;

X. de bhrí, i ndáil leis an ról atá faoi láthair ag an gCoiste Polaitiúil agus Slándála (PSC) i 
gcomhthéacs PESCO agus forbairt an chumais, go bhfuil sé iarrtha cheana féin ag an 
bParlaimint ‘go gcaithfear sainordú an PSC dá dtagraítear in Airteagal 38 CAE a 
léirthuiscint go cúng’;

Y. de bhrí gur faoi cheannaireacht na mBallstát rannpháirteach atá rialachas PESCO agus 
dá bhrí sin, i ndeireadh thiar, nach ndéantar comhordú leordhóthanach ar na tionscadail 
agus nach mbíonn comhleanúnachas foriomlán leordhóthanach eatarthu; de bhrí gur 
cheart don mhéid sin a bheith ina fhoras chun sainordú rúnaíocht PESCO a leathnú 
amach;

Z. de bhrí gur cheart go mbeadh neartú ar chumhacht grinnscrúdaithe na Parlaiminte ag 
gabháil go nádúrtha le haon doimhniú a dhéanfaí ar an gcomhar cosanta i measc na 
mBallstát ar leibhéal AE;

AA. de bhrí gur cheart don Pharlaimint, i gcomhpháirt leis an gComhairle, feidhmeanna 
reachtacha agus buiséadacha a fheidhmiú, mar aon le feidhmeanna i rialú agus 
comhairliúchán polaitiúil faoi mar a leagtar síos sna Conarthaí;

AB. de bhrí gur oth leis an bParlaimint nach ndearna Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála a thuarascáil bhliantúil maidir le cur chun feidhme PESCO a chur ar aghaidh;

1. ag moladh an mhéid seo a leanas don Chomhairle agus do Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála:

(a) dul i gcomhairle leis an bParlaimint i dtaobh athbhreithniú PESCO agus a áirithiú 
go dtugtar aird chuí ar dhearcadh na Parlaiminte, i gcomhréir le hAirteagal 36 
CAE;

(b) fís straitéiseach an Aontais a shainiú trí bhíthin, inter alia, an leibhéal uaillmhéine 
atá sainithe i Straitéis Dhomhanda AE 2016 a chur chun feidhme i leith na hoibre 
atá ar siúl ar an gCompás Straitéiseach agus gné oibríochtúil PESCO a neartú;

(c) bunaithe ar an torthaí ón bplé ar an gCompás Straitéiseach, Leabhar Bán Slándála 
agus Cosanta AE, lánfhorbartha, a ullmhú;
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(d) na Ballstáit rannpháirteacha a spreagadh le tiontú ó fhócas náisiúnta amháin ar 
chúrsaí cosanta go dtí fócas Eorpach agus iarrachtaí struchtúrtha a dhéanamh chun 
an úsáid a bhaintear as cur chuige comhoibritheach Eorpach a mhéadú mar ábhar 
tosaíochta, ós rud é nach bhfuil sé d’acmhainn ag aon Bhallstát rannpháirteach 
aonair na heasnaimh acmhainneachta atá sainaitheanta a réiteach iad féin;

(e) uaillmhian bhuiséadach AE i leith neartú na n-acmhainneachtaí cosanta a 
chothabháil, go sonrach trí mhaoiniú leordhóthanach ar EDF sa CAI atá ar na 
bacáin; 

(f) a áirithiú go mbaintear úsáid éifeachtach as PESCO mar uirlis chun comhtháthú 
cosanta AE a shroicheadh mar sprioc choiteann, i gcomhréir leis an uaillmhian le 
haghaidh Uathriail Straitéiseach mhéadaithe AE;

(g) a áirithiú go bhfuil an cistiú do thionscadail PESCO a thagann ó EDF saindírithe 
ar shraith theoranta de phríomhthionscadail straitéiseacha, i gcomhréir le HCIG 
atá in CBC, chun a thionchar a uasmhéadú;

(h) a áirithiú go ndéileáiltear le PESCO mar institiúid sui generis de chuid an Aontais, 
faoi mar a dhéantar leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), 
rud a d’éileodh leasú a dhéanamh ar an Rialachán Airgeadais8 chun PESCO a 
áireamh ann agus roinn ar leith a thabhairt dó i mbuiséad an Aontais; a aithint go 
ndéanann an Pharlaimint, i gcomhpháirt leis an gComhairle, feidhmeanna 
reachtacha agus buiséadacha a fheidhmiú, mar aon le feidhmeanna i rialú agus 
comhairliúchán polaitiúil faoi mar a leagtar síos sna Conarthaí;

(i) an nasc idir PESCO agus EDIDP/EDF a ionchorprú go díreach i dtimthriall 
tionscadail PESCO; an doiciméadacht do gach tionscadal a shuíomh, sula 
ndéantar roghnúchán ar an taobh buiséadach;

(j) iarrachtaí PESCO a shaindíriú ar thionscadail a bhfuil gné straitéiseach agus 
comhtháiteach acu, amhail EUFOR CROC, agus iad sin a nascadh le tionscadail 
eile de chuid PESCO chun sineirgí breise agus éifeachtaí scála a chruthú;

(k) a áirithiú go ndéanfar príomhardáin talún, mara, aeir agus eile le haghaidh fórsaí 
armtha na mBallstát sa todhchaí a thabhairt isteach faoi PESCO nó, ar a laghad, 
go mbeidh siad bainteach go dlúth leis;

(l) a bhreithniú, mar chuid den athchóiriú ar chóras cathghrúpa AE, an bhféadfar an 
cathghrúpa sin a thabhairt isteach faoi PESCO chun a chumas oibríochtúil, a 
mhodúlacht agus a lúfaireacht a mhéadú;

(m) tionscadail PESCO a ghrúpáil ina mbraislí cumais, agus dealú a dhéanamh idir 
tionscadail atá ábhartha go straitéiseach agus tionscadail eile;

(n) comhlíontacht le 20 gealltanas PESCO a chur chun cinn trí shainmhíniú níos 
soiléire ar na tagarmharcanna comhlíontachta a leagan síos agus trína áirithiú go 
gcaithfidh tograí le haghaidh tionscadail amach anseo aghaidh a thabhairt ar 

8 IO L 193, 30.7.2018, lch. 1.
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thosaíocht shonrach de CBC; a áirithiú gur cheart go mbeadh aon athbhreithniú ar 
dhul chun cinn tionscadail bunaithe ar chritéir shoiléire agus thrédhearcacha; a 
áirithiú go bhfónfaidh na critéir sin mar thagarmharc do na Ballstáit go léir atá 
rannpháirteach i dtionscadail PESCO;

(o) na sineirgí idir timthriall tionscadail PESCO agus próisis cumais cosanta eile, 
amhail CARD, HLG agus EDF, a úsáid chun go bhféadfar tionscadail níos aibí 
agus dea-dhoiciméadaithe a chur isteach; cead a thabhairt tionscadail a chur 
isteach ag tráth lasmuigh den timthriall chun go mbeifear in ann cur chun feidhme 
sioncrónaithe a dhéanamh ar roinnt tionscnamh Eorpach, lena n-áirítear EDF;

(p) a bhreithniú an féidir nádúr níos ceangailtí a thabhairt do CBC;

(q) coiste stiúrtha tionscadail, atá éifeachtach agus láidir, a shainiú, an ról lárnach atá 
ag rúnaíocht PESCO mar phointe aonair teagmhála do na tionscadail ar fad a 
athdhearbhú agus a iarraidh ar an rúnaíocht staidphointí tráthrialta a leagan síos do 
dhul chun cinn na dtionscadal chun tairbhe na ngeallsealbhóirí go léir, lena n-
áirítear an Pharlaimint, trí fhaisnéis a bhailíonn an Ballstát nó na Ballstáit atá i 
gceannas ar chomhordú an tionscadail;

(r) soiléiriú a thabhairt ar an ról atá ag an gCoiste Polaitiúil agus Slándála i bpróiseas 
PESCO, rud nach bhforáiltear dó in CAE, agus, sa chomhthéacs sin, an ról 
lárnach atá ag Coiste Míleata an Aontais Eorpaigh (EUMC) i soláthar comhairle 
míleata ad hoc a chur ar fáil do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a áirithiú;

(s) EUMC a rannpháirtiú san obair a bhaineann le pacáiste uileréimseach d’fhórsaí a 
shainiú;

(t) Comhairle AE um Chosaint a bhunú, bunaithe ar Bhord Stiúrtha Aireachta GEC 
atá cheana ann agus ar fhormáid PESCO atá ag Airí Cosanta AE, chun tosaíochtú 
acmhainní a ráthú mar aon le comhar agus comhtháthú éifeachtach i measc na 
mBallstát;

(u) an nasc idir rialachas PESCO agus rialachas CEF a shoiléiriú agus a shainiú, agus 
an Pharlaimint a thabhairt isteach sa phróiseas rialaithe ex post a mhéid a 
bhaineann le cistiú ó CEF do thionscadail PESCO;

(v) a bhreithniú, faoi mar atá iarrtha ag cuid de na Ballstáit rannpháirteacha, an féidir 
athrú a dhéanamh ar an timthriall chun tionscadail PESCO a chur isteach ionas go 
bhféadfaí fócas, aibíocht agus struchtúr méadaithe a bhaint amach do na 
tionscadail sin;

(w) soiléiriú a thabhairt ar na rialacha lena rialaítear rannpháirteacht tríú páirtí in 
PESCO, agus aird á tabhairt ar a thábhachtaí atá uathriail chinnteoireachta AE 
agus ar chómhalartacht iomlán, agus a mheabhrú gur cur chuige cás ar chás a 
mheastar is fearr a rachaidh chun tairbhe don Aontas;

2. á threorú dá hUachtarán an moladh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus 
chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha 
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agus don Bheartas Slándála.


