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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia Europeană doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa 
referitoare la comunicarea comună intitulată „Elemente pentru un cadru strategic la 
nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate ” [JOIN(2016) 31 final].

Cu sprijinul dumneavoastră, înaltul Reprezentant şi Comisia Europeană vor asigura 
punerea în aplicare rapidă şi eficace a acestui nou cadru strategic la nivelul UE pentru 
a sprijini reforma sectorului de securitate (RSS). Acest cadru a fost aprobat de Consiliul 
Afaceri Externe în luna noiembrie.

Conform aspectelor evidenţiate de dumneavoastră, această politică oferă, de asemenea, 
cadrul pentru noua iniţiativă privind consolidarea capacităţilor în materie de securitate 
şi de dezvoltare1 care este dezbătut în prezent în Parlamentul European şi în Consiliu şi 
care i-ar permite Uniunii Europene să furnizeze asistenţă cadrelor militare aflate în 
împrejurări excepţionale, în conformitate cu obiectivul primordial ce constă în 
realizarea dezvoltării durabile.

Având în vedere recomandarea Camerei Deputaţilor referitoare la necesitatea de a 
coopera îndeaproape cu ONU şi cu NATO, Comisia doreşte să sublinieze faptul că SEAE 
şi serviciile Comisiei urmăresc, într-adevăr, dezvoltarea unei cooperări trilaterale UE- 
ONU-NATO cu privire la reforma sectorului apărării, care a fost identificată drept una 
dintre priorităţile parteneriatului strategic UE-ONU asupra căruia a convenit Comitetul 
politic şi de securitate al Consiliului în 2015.

In plus, setul comun de propuneri lansate în vederea punerii în aplicare a Declaraţiei 
liderilor UE-ΝΑΤΟ, astfel cum a fost aprobat de Consiliu la 6 decembrie 2016, include 
un angajament asumat de personalul UE şi cel al NATO de a încuraja cooperarea, 
inclusiv pe teren, privind consolidarea capacităţii şi a rezilienţei partenerului, în special

1 Propunerea Comisiei de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care 
contribuie la stabilitate şi pace [COM(2016) 447 final].



în Balcanii de Vest şi în regiunile învecinate din est şi sud. Aceasta include identificarea 
unor posibilităţi pentru UE şi NATO de a participa la proiectele şi programele lor 
respective şi de a asigura complementaritatea eforturilor în materie de consolidare a 
capacităţilor maritime.

Comisia salută angajamentul asumat de Camera Deputaţilor în acest domeniu 
important. Contribuţia statelor membre la punerea în aplicare a cadrului UE RSS va fi 
esenţială pentru a se asigura coerenţa şi eficacitatea angajamentului amplu al UE în 
sectorul securităţii din statele partenere.

Cu deosebită consideraţie,
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Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte
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Vicepreşedinte/Înalt Reprezentant
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