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BENDRA SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKA

Bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP) nustatoma ES politinių ir karinių struktūrų,
taip pat karinių ir civilinių misijų bei veiksmų užsienyje sistema. 2016 m. Visuotinėje
ES strategijoje išdėstytas BSGP strategijos pagrindas, o Lisabonos sutartyje išaiškinti
instituciniai aspektai ir sustiprintas EP vaidmuo. BSGP neseniai padaryta esminių strateginių
ir operacinių pakeitimų. Ji vystoma toliau, nes reikia spręsti saugumo problemas ir reaguoti
į gyventojų reikalavimus dėl tvirtesnio ES reagavimo.

TEISINIS PAGRINDAS

Bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP) yra neatsiejama Sąjungos bendros užsienio ir
saugumo politikos (BUSP) dalis[1]. BSGP nustatyta Europos Sąjungos sutartyje (ES sutartis).
41 straipsnyje išdėstytos bendros nuostatos dėl BUSP ir BSGP finansavimo, o politika išsamiau
aprašoma V antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnio („Nuostatos dėl bendros saugumo ir gynybos
politikos“) 42–46 straipsniuose ir 1, 10 ir 11 protokoluose bei 13 ir 14 deklaracijose. Konkretus
Europos Parlamento vaidmuo vykdant BUSP ir BSGP aprašomas ES sutarties 36 straipsnyje.

SUTARTIES NUOSTATOS DĖL BSGP

Su BSGP susijusius sprendimus priima Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba
(ES sutarties 42 straipsnis). Jie priimami vienbalsiai, išskyrus kai kuriuos išskirtinius atvejus,
susijusius su Europos gynybos agentūra (EGA) (ES sutarties 45 straipsnis) ir nuolatiniu
struktūrizuotu bendradarbiavimu (PESCO) (ES sutarties 46 straipsnis), kai sprendimai priimami
balsų dauguma. Pasiūlymus dėl sprendimų paprastai teikia Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuris taip pat yra Europos Komisijos pirmininko
pavaduotojas (šiuo metu Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas eina Federica Mogherini).
Lisabonos sutartyje įrašyta nauja Europos pajėgumų ir ginkluotės politikos sąvoka (ES sutarties
42 straipsnio 3 dalis), kuri dar nėra aiškiau apibrėžta. Taip pat numatyta BSGP ir kitų Sąjungos
politikos krypčių sąsaja, nes reikalaujama, kad prireikus EGA ir Komisija bendradarbiautų (ES
sutarties 45 straipsnio 2 dalis). Tai itin svarbu vykdant Sąjungos mokslinių tyrimų, pramonės
ir kosmoso politiką, kurią įgyvendinant Parlamentui suteiktos galimybės daryti kur kas didesnę
įtaką BSGP nei anksčiau.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas turi teisę kontroliuoti BSGP ir savo iniciatyva dėl jos kreiptis į Sąjungos vyriausiąjį
įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Tarybą
(ES sutarties 36 straipsnis). Jam taip pat suteikti įgaliojimai dėl BSGP biudžeto (ES sutarties

[1]Žr. Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinę dalį („Bendrosios nuostatos, susijusios su Sąjungos išorės
veiksmais, ir konkrečios nuostatos, susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP)“). Taip pat žr. faktų
suvestinę 6.1.1 dėl ES užsienio politikos.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.1.1.pdf
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41 straipsnis). Parlamentas du kartus per metus rengia diskusijas dėl pažangos, padarytos
įgyvendinant BUSP ir BSGP, taip pat priima pranešimus: Užsienio reikalų komiteto rengiamą
pranešimą dėl BUSP, į kurį prireikus įtraukiamos su BSGP susijusios dalys; Saugumo ir gynybos
pakomitečio rengiamą pranešimą dėl BSGP.
Nuo 2012 m. Europos Parlamentas ir valstybių narių nacionaliniai parlamentai kasmet
organizuoja dvi tarpparlamentines konferencijas klausimams, susijusiems su BUSP, aptarti.
Tarpparlamentinis bendradarbiavimas šiose srityse numatytas pagal Lisabonos sutarties
Protokolą Nr. 1, kuriame aprašomas nacionalinių parlamentų vaidmuo Europos Sąjungoje.
Lisabonos sutartyje įtvirtintos naujovės suteikė galimybę pagerinti politinį BSGP nuoseklumą.
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotojas atlieka pagrindinį institucinį vaidmenį; jis pirmininkauja Užsienio
reikalų tarybai, kurioje posėdžiauja gynybos ministrai (ES BSGP sprendimų priėmimo organas),
ir vadovauja EGA. Politinė konsultacijų ir dialogo su Parlamentu sistema vystosi, kad
Parlamentas turėtų galimybę atlikti visavertį vaidmenį plėtojant BSGP. Pagal Lisabonos
sutartį Parlamentas dalyvauja formuojant Sąjungos išorės santykius ir padedant įvykdyti
2008 m. Europos saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitoje nurodytą uždavinį. Toje
ataskaitoje teigiama: „Itin svarbu išsaugoti visuomenės paramą mūsų veiklai visame pasaulyje.
Šiuolaikinėse demokratinėse visuomenėse, kuriose žiniasklaida ir visuomenės nuomonė turi
didelę įtaką formuojant politiką, visuomenės parama yra labai svarbi toliau vykdant mūsų
įsipareigojimus pasaulyje. Dislokuojame policijos pareigūnus, teismo ekspertus ir karius
nestabiliuose regionuose visame pasaulyje. Vyriausybių, parlamentų ir ES institucijų pareiga –
informuoti visuomenę, kaip tai didina saugumą Europos Sąjungoje.“

EUROPOS PARLAMENTUI AKTUALŪS KLAUSIMAI

Parlamentas analizuoja BSGP raidą institucijų, pajėgumų ir operacijų aspektais ir užtikrina,
kad saugumo ir gynybos politika būtų reaguojama į ES piliečių nurodytas problemas.
Reguliariai rengiami svarstymai, klausymai ir seminarai, skirti, be kita ko, šiems klausimams:
civilinėms ir karinėms BSGP misijoms, tarptautinėms saugumo ir gynybinio pobūdžio krizėms,
daugiašalėms saugumo, ginklų kontrolės ir ginklų neplatinimo struktūroms, kovai su terorizmu
ir organizuotu nusikalstamumu, gerajai praktikai didinant saugumo ir gynybos veiksmingumą
ir ES teisiniams ir instituciniams šių sričių pokyčiams.
Po to, kai Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos
pirmininko pavaduotoja 2010 m. paskelbė politinės atskaitomybės deklaraciją, Parlamentas
dalyvauja reguliariai rengiamuose bendruose konsultaciniuose posėdžiuose su Taryba, EIVT ir
Komisija. Atsižvelgdamas į Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) esminį vaidmenį
užtikrinant Europos saugumą, Parlamentas dalyvauja NATO Parlamentinės Asamblėjos
veikloje, siekdamas plėtoti ES ir NATO santykius ir kartu paisydamas abiejų organizacijų
nepriklausomumo.

2015–2016 M. BSGP – GREITAI KINTANTI POLITIKA

Nors per keletą pirmųjų metų po to, kai 2009 m. įsigaliojo Lisabonos sutartis, BSGP nelabai
pakito, ji turi daug galimybių vystytis politiniu ir instituciniu aspektais. Pagrindiniai BSGP
laimėjimai iki 2014 m. – susijusios ES struktūros sujungtos į EIVT, taip pat priimtas Tarybos
sprendimas, kuriuo apibrėžiamas EGA statutas, būstinė ir veiklos nuostatai, kaip nustatyta ES
sutarties 45 straipsnio 2 dalyje.
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Parlamentas ėmėsi iniciatyvos BSGP pažangai įvertinti ir šios politikos nesėkmėms išanalizuoti.
Parlamentas taip pat ragino Tarybą ir valstybes nares gerinti BSGP veiksmingumą.
Europos Vadovų Taryba, suvokdama poreikį teikti strategines paskatas valstybių ir vyriausybių
vadovams, 2013 m. gruodžio mėnesį nustatė keletą pradinių BSGP plėtojimo priemonių.
Pagrindinį dėmesį ji skyrė trims pagrindinėms sritims: BSGP veiksmingumo ir poveikio
didinimui; gynybos pajėgumų plėtros gerinimui; Europos gynybos pramonės stiprinimui.
Europos Vadovų Taryba taip pat pavedė Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams
ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai atlikti pokyčių pasaulio aplinkoje
poveikio ES vertinimą ir parengti Sąjungai kylančių sunkumų ir atsirandančių galimybių
ataskaitą, visų pirma atkreipiant dėmesį į saugumo pokyčius.
Siekdama išlaikyti veiklos tempą šiose srityse, Europos Vadovų Taryba paprašė Sąjungos
vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko
pavaduotoją pateikti 2013 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadose nustatytų tikslų įgyvendinimo
padėties ataskaitą ir pradinius pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų. 2015 m. birželio 25–26 d.
Europos Vadovų Tarybos susitikime Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja buvo įpareigota parengti Visuotinės
ES strategijos dėl užsienio ir saugumo politikos projektą rengiantis 2016 m. birželio mėn.
Europos Vadovų Tarybos susitikimui. Taryba dar kartą patvirtino tris pagrindinius 2013 m.
nustatytus BSGP tikslus. Nors atrodo, kad dabartiniai pokyčiai vyksta teisinga linkme, šioms
BSGP stiprinimo priemonėms įgyvendinti reikia politinės valios ir nuoseklių bei darnių
iniciatyvų. Parlamentas savo ruožtu parodė valią veikti ir imtis politinių iniciatyvų šioje srityje.
Pirmasis praktinis rezultatas – Parlamentas pasiūlė finansuoti bandomąjį BSGP mokslinių
tyrimų projektą ES 2015 m. biudžeto lėšomis, o tai reiškė, jog pirmą kartą ES lėšos bus pervestos
EGA, kad ji atliktų karinių poreikių tyrimą.

VISUOTINĖ ES STRATEGIJA, BSGP IR EUROPOS PARLAMENTAS

2016 m. birželio 28 d. Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai
ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini Europos Vadovų Tarybai pristatė
Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategiją (Visuotinę ES strategiją).
Visuotinė ES strategija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama saugumui, strateginės autonomijos
užmojui ir principingam, bet pragmatiškam požiūriui į Europos aplinką, parengta vadovaujantis
požiūriu, kuris labai skiriasi nuo 2003 m. Europos saugumo strategijos koncepcijos. Minėtoje
Visuotinėje ES strategijoje pateikti penki ES užsienio politikos prioritetai: Sąjungos saugumas;
ES rytinių ir pietinių valstybių ir jų visuomenių atsparumas; integruoto požiūrio į konfliktus
plėtojimas; bendradarbiaujamoji regioninė tvarka; pasaulinis valdymas XXI amžiuje.
Kad būtų galima įgyvendinti naująją strategiją, ES peržiūrės esamas sektoriaus strategijas
ir parengs bei įgyvendins naujas temines ar geografines strategijas, atitinkančias Visuotinės
ES strategijos prioritetus. Tarp jų bus sektoriaus strategija, kurioje bus nurodyti ES užmojų
civilinis ir karinis lygis, užduotys, reikalavimai ir pajėgumų prioritetai. Visuotinę ES strategiją
palankiai įvertino ES valstybės narės, o 2016 m. liepos mėn. jos pareiškė esą pasirengę tęsti
darbą įgyvendinimo etapu. Siekiant užtikrinti patikimus tolesnius veiksmus, Visuotinės ES
strategijos įgyvendinimas kasmet bus persvarstomas konsultuojantis su Taryba, Komisija ir
Europos Parlamentu.
2016 m. lapkričio 14 d. Tarybai buvo pateiktas „Saugumo ir gynybos įgyvendinimo planas“,
kuriuo siekiama įgyvendinti Visuotinėje ES strategijoje numatytą viziją, susijusią su gynybos
ir saugumo klausimais. Atsižvelgiant į naujus platesnio užmojo tikslus šiame plane pateikta
13 pasiūlymų, pagal kuriuos numatyta: suderinta metinė išlaidų gynybai apžvalga, geresnis
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ES greitasis reagavimas, be kita ko, pasitelkiant ES kovines grupes, ir naujas vieningas
nuolatinis struktūrizuotas valstybių narių, pasirengusių prisiimti didesnius saugumo ir gynybos
įsipareigojimus, bendradarbiavimas (PESCO). 2016 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba
patvirtino šį įgyvendinimo planą ir palankiai įvertino naujus platesnio užmojo tikslus. Be to,
Tarybos išvadose raginama, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja pateiktų konkrečių pasiūlymų dėl civilinių ir
karinių pajėgumų vystymo, suderintos metinės gynybos srities peržiūros, nuolatinių operacinio
planavimo ir vykdymo pajėgumų strateginiu lygmeniu sukūrimo, PESCO ir ES greitojo
reagavimo priemonių (pvz., ES kovinių grupių). Šie pasiūlymai turėtų būti pateikti per pirmąjį
2017 m. pusmetį.
2017 m. kovo mėn., per vadinamąjį „jumbo“ Užsienio reikalų ir gynybos tarybos posėdį,
Europos Vadovų Taryba apžvelgė pasiektą pažangą. Tarybos išvadose pabrėžiama, kad sukurtas
Karinių operacijų planavimo ir vykdymo centras (angl. Military Planning and conduct
capability, MPCC) – nauja struktūra, kuria siekiama padidinti ES pajėgumus reaguoti greičiau,
veiksmingiau ir sklandžiau vykdymo įgaliojimų neturinčių karinių misijų operacinio planavimo
ir vykdymo srityje. Šiose išvadose taip pat atkreiptas dėmesys į pažangą, pasiektą kitose
srityse, be kita ko: galimybę plėtoti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO), kaip
įtraukią modulinę sistemą, sudarančią galimybę valstybėms narėms savanoriškai intensyviau
bendradarbiauti saugumo ir gynybos srityje; galimybę atlikti valstybių narių vykdomą suderintą
metinę peržiūrą gynybos srityje, pagal kurią būtų nustatytas procesas siekiant parengti geresnę
tokių klausimų kaip gynybos išlaidos ir nacionalinės investicijos, taip pat pastangos gynybos
srities mokslinių tyrimų srityje apžvalgą ES lygmeniu, tokiu būdu geriau nustatant ir pašalinant
trūkumus; taip pat šiuo metu atliekamą darbą kitose srityse, pavyzdžiui, stiprinant ES greitojo
reagavimo priemones, įskaitant ES kovines grupes ir civilinius pajėgumus, pajėgumų stiprinimą
remiant saugumą ir vystymąsi, informuotumą apie padėtį ir gynybos pajėgumų plėtojimą.
Be to, Taryba atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą įgyvendinant bendrą pasiūlymų dėl ES ir
NATO bendradarbiavimo rinkinį po 2016 m. liepos mėn. bendro ES ir NATO pareiškimo dėl
bendradarbiavimo, taip pat Komisijos Europos gynybos veiksmų planą. 2017 m. birželio mėn.
ES Taryba pateiks tolesnes strategines gaires.
Parlamentas savo ruožtu toliau ragino stiprinti ES valstybių narių bendradarbiavimą gynybos
srityje, taip pat visiškai įgyvendinti Lisabonos sutartį, kiek tai susiję su saugumu ir gynyba. Visų
pirma savo rezoliucijoje dėl BSGP įgyvendinimo Parlamentas atkreipė dėmesį į „vykdomas
iniciatyvas, kurias turėtų papildyti per 2016 m. gruodžio mėn. vyksiantį Europos Vadovų
Tarybos susitikimą gynybos kausimais numatytos konkrečios priemonės“. Parlamentas taip
pat prašė saugumo ir gynybos sritims skirti pakankamą finansavimą ir vykdyti koordinuotas
investicijas. Galiausiai savo 2016 m. lapkričio mėn. rezoliucijoje dėl Europos gynybos sąjungos
Parlamentas ragino priimti politinį sprendimą, kiek tai susiję su Lisabonos sutarties teikiamų
galimybių išnaudojimu; kaip tokio žingsnio tinkama linkme pagrindinius konkrečius veiksnius
jis nurodė struktūrizuotą valstybių bendradarbiavimą (PESCO) ir krizių valdymo pajėgumus.
Parlamentas paragino Europos Vadovų Tarybą vadovauti laipsniškam Sąjungos bendros
gynybos politikos formavimui ir suteikti papildomų finansinių išteklių jos įgyvendinimui.
Parlamentas savo lygmeniu ir neviršydamas įgaliojimų toliau vykdys veiklą, kuria skatins ir
padės siekti ES tikslų, t. y. veiksmingai ir aiškiai užtikrinti saugumą, kaip to reikalauja ES
piliečiai.
Jérôme Legrand
06/2017
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