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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa cu privire la Propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 230/2014 din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la 
stabilitate şi pace [COM(2016) 447final].

Prin această propunere, Comisia îşi onorează angajamentul asumat în programul său de 
lucru pentru 2016 de a dezvolta în continuare instrumente pentru consolidarea securităţii şi 
dezvoltării în ţările partenere şi pentru a le ajuta să îşi îmbunătăţească reforma în sectorul 
securităţii şi consolidarea capacităţilor în sprijinul securităţii şi dezvoltării. Propunerea face 
parte dintr-un pachet mai amplu, care include elemente pentru un cadru strategic la nivelul 
UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate [JOIN(2016) 31 final].

îmbunătăţirea capacităţii ţărilor partenere de a preveni şi de a gestiona crizele prin forţe 
proprii în vederea apărării statului de drept reprezintă o prioritate pentru Comisie şi, în baza 
acestei propuneri, UE ar putea, în circumstanţe excepţionale, să ofere asistenţă tuturor 
actorilor relevanţi din sectorul securităţii, inclusiv cadrelor militare. Propunerea este în 
concordanţă cu noua Agendă 2030 pentru dezvoltare durabilă a Naţiunilor Unite şi, în 
special, cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 16 prin care se solicită consolidarea 
capacităţilor la toate nivelurile în scopul prevenirii violenţei şi al combaterii terorismului şi 
criminalităţii.

Comisia ia act de observaţiile Senatului referitoare la echilibrul geografic şi la importanţa 
complementarităţii cu instrumentele de asistenţă similare.

In ceea ce priveşte observaţiile Senatului care recomandă o abordare incluzivă şi echilibrată 
din punct de vedere geografic, Comisia reaminteşte faptul că Regulamentul (UE) 
nr. 230/2014 are un domeniu de aplicare global, în timp ce asistenţa din partea Uniunii în 
temeiul propunerii este condiţionată de circumstanţele excepţionale prevăzute la articolul 3a 
alineatul (3). Prin urmare, Comisia nu este în măsură să anticipeze defalcarea asistenţei 
viitoare pe baza criteriilor geografice.
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în ceea ce priveşte complementaritatea cu alte instrumente de asistenţă şi necesitatea de a se 
ţine seama, în special, de Iniţiativa NATO privind consolidarea capacităţilor de apărare, 
Comisia doreşte să informeze Senatul că înaltul Reprezentant şi Comisia continuă să fie 
implicaţi în cooperarea la nivel trilateral UE-ONU-NATO privind reforma în sectorul 
apărării, care a fost identificată ca una dintre priorităţile parteneriatului strategic UE-ONU 
convenit de Comitetul politic şi de securitate al Consiliului în 2015. De asemenea, Strategia 
globală a Uniunii Europene subliniază importanţa cooperării cu alţi parteneri internaţionali 
şi a coordonării activităţii privind consolidarea capacităţilor cu ONU şi NATO, în special.

în plus, setul comun de propuneri în vederea punerii în aplicare a Declaraţiei liderilor 
UE-ΝΑΤΟ, astfel cum a fost aprobată de Consiliu la 6 decembrie 2016, include un 
angajament din partea personalului UE şi cel al NATO de a încuraja cooperarea, inclusiv pe 
teren, cu privire la consolidarea capacităţii şi rezilienţei partenerilor, în special în Balcanii 
de Vest şi în vecinătatea estică şi sudică a UE. Aceasta include identificarea posibilităţilor de 
participare a UE şi NATO la proiectele şi programele lor respective şi de asigurare a 
complementarităţii eforturilor de consolidare a capacităţilor maritime.

Argumentele de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie, care, în 
prezent, face obiectul procesului legislativ la care participă atât Parlamentul European, cât 
şi Consiliul.

Comisia speră că prezentul răspuns clarifică chestiunile ridicate de Senat şi aşteaptă cu 
interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Federica Mogherini 
înalt Reprezentant
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