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BENDRA SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKA

Bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP) yra neatsiejama ES bendros užsienio
ir saugumo politikos (BUSP) dalis. BSGP yra pagrindinė politikos sistema, kuria
naudodamosi valstybės narės gali plėtoti Europos strateginę saugumo ir gynybos
kultūrą, kartu spręsti konfliktus ir krizes, apsaugoti Sąjungą ir jos piliečius bei stiprinti
tarptautinę taiką ir saugumą. Dėl įtemptų geopolitinių aplinkybių BSGP buvo viena iš
sparčiausiai plėtojamų politikos sričių per pastaruosius 10 metų. Nuo 2022 m. vasario
24 d. Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą paskatino pradėti geopolitinį Europos
atnaujinimą ir suteikė papildomą postūmį tam, kas turėtų tapti ES gynybos sąjunga.

TEISINIS PAGRINDAS

BSGP aprašyta Lisabonos sutartyje, dar vadinamoje Europos Sąjungos sutartimi (ES
sutartis), kuri įsigaliojo 2009 m.
Konkrečiau BSGP veikimas paaiškintas Lisabonos sutarties V antraštinėje dalyje
(Bendrosios nuostatos, susijusios su Sąjungos išorės veiksmais, ir konkrečios
nuostatos, susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika), 2 skyriuje (Konkrečios
nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos), 2 skirsnyje (Nuostatos dėl
bendros saugumo ir gynybos politikos). 2 skirsnį sudaro penki straipsniai: 42–46
straipsniai.
Europos Parlamento vaidmuo BUSP ir BSGP srityje apibrėžtas V antraštinės dalies 2
skyriaus 1 skirsnyje (Bendrosios nuostatos) ir 36 straipsnyje, o abiejų sričių politikos
finansavimo tvarka nustatyta 41 straipsnyje.
BSGP išsamiau aprašyta Lisabonos sutarties pakeitimuose, daugiausia protokoluose
Nr. 1 (dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje), Nr. 10 (dėl nuolatinio
struktūrizuoto bendradarbiavimo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnyje)
ir Nr. 11 (dėl Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio), taip pat Deklaracijoje Nr. 13
(Deklaracija dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) ir Nr. 14 (Deklaracija dėl
bendros užsienio ir saugumo politikos).

ORGANIZACIJA

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuris taip
pat atlieka Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, atlieka pagrindinį
institucinį vaidmenį. Nuo 2019 m. gruodžio mėn. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai yra Josepas
Borrellis. Jis pirmininkauja gynybos ministrų sudėties Užsienio reikalų tarybai, kuri
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yra sprendimus dėl BSGP priimantis organas. Jis yra atsakingas už pasiūlymų dėl
BSGP teikimą valstybėms narėms. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos
vyriausiasis įgaliotinis yra Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) vadovas ir Europos
gynybos agentūros (EGA) direktorius.
Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba vieningai priima su BSGP
susijusius sprendimus (ES sutarties 42 straipsnis). Tačiau yra reikšmingų išimčių –
tai sprendimai susiję su EGA (ES sutarties 45 straipsnis) ir nuolatiniu struktūrizuotu
bendradarbiavimu (PESCO, ES sutarties 46 straipsnis), kuriems priimti reikalinga
kvalifikuota balsų dauguma.
Lisabonos sutartimi pradėta taikyti Europos pajėgumų ir ginkluotės politika (ES
sutarties 42 straipsnio 3 dalis) ir nustatyta, kad prireikus EGA ir Komisija
bendradarbiauja (ES sutarties 45 straipsnio 2 dalis), visų pirma ES mokslinių tyrimų,
pramonės ir kosmoso politikos srityje.
Be to, ES sutarties 21 straipsnyje primenama, kad daugiašališkumas yra ES
išorės veiksmų pagrindas. Todėl ES partneriai gali dalyvauti BSGP misijose ir
operacijose. ES yra įsipareigojusi stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą įvairiose
daugiašalėse struktūrose, visų pirma su Jungtinėmis Tautomis ir Šiaurės Atlanto
sutarties organizacija (NATO), taip pat su kitomis regioninėmis organizacijomis,
pavyzdžiui, Afrikos Sąjunga.

RAIDA

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, BSGP labai pasikeitė tiek politiniu, tiek instituciniu
požiūriu.
2016 m. birželio mėn. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Federica
Mogherini pateikė Europos Vadovų Tarybai Visuotinę ES užsienio ir saugumo politikos
strategiją (VESS) – dokumentą, kuriame išdėstyta BSGP strategija. Nustatyti penki
prioritetai: Sąjungos saugumas; ES rytinių ir pietinių valstybių ir jų visuomenių
atsparumas; integruoto požiūrio į konfliktus plėtojimas; bendradarbiaujamoji regioninė
tvarka pasaulinis valdymas XXI amžiuje. VESS įgyvendinimas kasmet turėtų būti
persvarstomas konsultuojantis su Taryba, Komisija ir Parlamentu.
2016 m. lapkričio mėnesį Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė
Tarybai pateikė „Įgyvendinimo planą saugumo ir gynybos srityje“, pagal kurį siekiama
įgyvendinti VESS viziją. Plane pateikta 13 pasiūlymų, įskaitant suderintą metinę
peržiūrą gynybos srityje (CARD) ir naują bendrą PESCO susitarimą, skirtą valstybėms
narėms, norinčioms stiprinti įsipareigojimus saugumo ir gynybos srityje.
Tuo pat metu F. Mogherini pristatė Europos gynybos veiksmų planą, kuriame numatyti
pagrindiniai pasiūlymai steigti Europos gynybos fondą, kurio lėšomis visų pirma būtų
finansuojami gynybos moksliniai tyrimai ir pajėgumų plėtojimas. Jie buvo įgyvendinti
per pastaruosius kelerius metus.
2021 m. birželio mėn. ES pradėjo svarstymus dėl Europos saugumo ir gynybos
ateities. Šio proceso rezultatas – Strateginis kelrodis – politikos dokumentas, kuriame
nustatoma ateinančių 5–10 metų ES saugumo ir gynybos strategija. Strateginis kelrodis
yra veiksmų sistema bendrai vizijai saugumo ir gynybos srityje plėtoti. Dokumentas
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parengtas trimis etapais: grėsmių analizė, struktūrinis strateginis dialogas ir tolesnis
plėtojimas bei peržiūra prieš priimant. Pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis Josepas Borrellis pristatė pradinę dokumento redakciją bendrame ES
užsienio reikalų ir gynybos ministrų posėdyje 2021 m. lapkričio mėn.
Tačiau, atsižvelgiant į Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą (2022 m. vasario 24 d.),
dokumentas turėjo būti iš esmės pakeistas, kad būtų atsižvelgta į Europos saugumo
tvarkos destabilizavimą ir atitinkamai pasikeitusią ES poziciją, užmojus ir priemones
gynybos srityje. Į trečiąją strateginio kelrodžio peržiūrą įtrauktas Komisijos indėlis
į Europos gynybą (2022 m. vasario 15 d. komunikatas), o ketvirtoji peržiūra
atspindėjo Versalio deklaraciją (2022 m. kovo 10–11 d.). 2022 m. kovo 24–25 d.
Prancūzijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu Europos Vadovų Taryba patvirtino
galutinę strateginio kelrodžio redakciją. Pagrindinis strateginio kelrodžio tikslas –
pateikti politines „strateginio savarankiškumo“ įgyvendinimo gaires keturiose svarbiose
srityse: krizių valdymas, atsparumas, pajėgumai ir partnerystės. Šio proceso tikslas –
pasiekti, kad ES galėtų veikti kaip saugumo užtikrintoja, nes šis saugumo užtikrinimo
poreikis vis labiau didėja.
Krizių valdymo misijos ir operacijos yra akivaizdžiausia ir apčiuopiamiausia BSGP
išraiška. Strateginiu kelrodžiu šalinamos VESS krizių valdymo priemonių ir institucijų
spragos, pavyzdžiui, sukuriant naujus ES greitojo dislokavimo pajėgumus. 2021 m.
pranešime dėl BSGP įgyvendinimo Parlamentas išreiškė pritarimą siūlomam greitam
įsigaliojimui. Strateginiu kelrodžiu taip pat siekiama nustatyti nuoseklius kitų iniciatyvų
ir atitinkamų procesų (pavyzdžiui, PESCO, EPF ir CARD) tikslus ir uždavinius.
Nors Parlamentas neatliko tiesioginio vaidmens kuriant strateginį kelrodį, tikimasi,
kad jis privalo būti reguliariai informuojamas apie įgyvendinimo lygį ir jam turi būti
suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl šio proceso, visų pirma per informacinius
pranešimus Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitečiui. Rengdamas savo metinius
pranešimus dėl BSGP, SEDE pakomitetis de facto atlieka patariamąjį vaidmenį BSGP
klausimais.

BSGP PRIEMONIŲ RINKINYS

Nuo 2016 m. įgyvendinant BSGP pasiekta nemažai laimėjimų, įskaitant PESCO
pradžią; nuolatinė vadovavimo ir kontrolės struktūra vykdymo įgaliojimų neturinčioms
karinėms misijoms planuoti ir vykdyti; EGF; Susitarimas dėl civilinių BSGP pajėgumų;
BSGP civilinio aspekto strateginė peržiūra; ir į biudžetą neįtraukta Europos taikos
priemonė (ETP).
Pirmoji CARD ataskaita ES gynybos ministrams buvo pateikta 2020 m. lapkričio mėn.,
o EGA atliko redaktoriaus vaidmenį. Joje nustatytos 55 bendradarbiavimo galimybės
visame pajėgumų spektre.
2020 m. gruodžio mėn. Taryba pasiekė preliminarų politinį susitarimą su Parlamento
atstovais dėl reglamento, kuriuo įsteigiamas EGF 2021–2027 m. daugiametės
finansinės programos (DFP) kontekste. Septynerių metų biudžetas – 8 mlrd. EUR.
Pagal EGF ES finansuos bendras karinių BSGP misijų ir operacijų išlaidas, taip
didindama valstybių narių dalijimąsi našta. Stiprinant taikos paramos operacijų, ne ES
šalių ir organizacijų partnerių pajėgumus kariniais ir gynybos klausimais, ES didins
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savo išorės veiksmų veiksmingumą. Nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. ES suteikė maždaug
2,5 mlrd. EUR karinę pagalbą Ukrainai pagal ETP, kad padėtų užkirsti kelią Rusijos
invazijai.

PAGAL BSGP VYKDOMOS MISIJOS IR OPERACIJOS

Nuo 2003 m. ir pirmosios intervencijos Vakarų Balkanuose ES pradėjo ir vykdo 37
operacijas ir misijas trijuose žemynuose. 2022 m. kovo mėn. duomenimis vykdoma
18 BSGP misijų ir operacijų (11 civilinių misijų ir 7 karinės operacijos, įskaitant
2 jūrų srities operacijas). Šiuo metu užsienyje dislokuota apie 4000 ES karinių ir
civilinių darbuotojų. Naujausiomis misijomis ir operacijomis buvo remiamas saugumas
Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA), užtikrinamas JT ginklų embargo Libijai
(EUNAVFOR MED IRINI) laikymasis ir padedama stabilizuoti Kabo Delgado regioną
(EUTM Mozambique) . ES sprendimai dislokuoti misijas ar operacijas paprastai
priimami šalies partnerės prašymu ir (arba) remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas remia ES gynybos integraciją ir bendradarbiavimą. Jis tikrina
BSGP ir gali savo iniciatyva dėl jos kreiptis į Komisijos pirmininko pavaduotoją ir
Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bei Tarybą (ES sutarties 36 straipsnis). Jis taip pat tikrina
BSGP skirtą biudžetą (ES sutarties 41 straipsnis). Parlamentas du kartus per metus
rengia diskusijas dėl BUSP ir BSGP įgyvendinimo, bei priima pranešimus: Užsienio
reikalų (AFET) komiteto rengiamą pranešimą dėl BUSP pažangos ir pranešimą dėl
pažangos BSGP srityje, kurį parengia SEDE pakomitetis.
2021 m. metinė BSGP įgyvendinimo ataskaita buvo priimta 2022 m. vasario mėn.
plenariniame posėdyje. Joje daugiausia dėmesio skiriama ES saugumo ir gynybos
doktrinos plėtojimui pasitelkiant Strateginį kelrodį, BSGP misijas ir operacijas, krizių
valdymą, atsparumą, pajėgumus, partnerystes ir parlamentinę BSGP priežiūrą. Iš tiesų
metinėje ataskaitoje pabrėžiama, kad Parlamentas turi būti reguliariai informuojamas
ir su juo turi būti konsultuojamasi dėl BSGP misijų ir operacijų planavimo, keitimo
ir vertinimo, taip pat dėl PESCO. Metinėje ataskaitoje pabrėžiama, kad Parlamentas
„yra pasiryžęs atlikti visapusišką vaidmenį vykdant priemonės „Globali Europa“, visų
pirma jos taikos ir saugumo aspekto, priežiūrą, taip pat įgyvendinant EGF“. Joje
išreiškiama viltis, kad Parlamentui ir SEDE pakomitečiui bus reguliariai teikiama
naujausia informacija apie pažangą, padarytą įgyvendinant Strateginį kelrodį. Į kelrodį
įtraukta grėsmių analizė taip pat turėtų būti susieta su parlamentinėmis konsultacijomis.
Be to, metinėje ataskaitoje raginama reguliariai ir skaidriai vertinti visas BSGP misijas
ir operacijas. Atsižvelgiant į Parlamento, kaip ES demokratijos ramsčio, vaidmenį,
metinėje ataskaitoje nurodoma, kad Parlamentas norėtų, kad įgyvendinant BSGP
būtų atsižvelgta į platesnės visuomenės indėlį Konferencijoje dėl Europos ateities ir
kad piliečių indėlis taptų „pasiūlymais ir veiksmais“. Siekiant sustiprinti parlamentinį
Europos gynybos aspektą, metinėje ataskaitoje pritariama tam, kad Parlamente būtų
įsteigtas saugumo ir gynybos komitetas ir suburta ES gynybos ministrų taryba.
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Nuo 2012 m., remiantis Lisabonos sutarties protokolu Nr. 1, Europos Parlamentas
ir valstybių narių nacionaliniai parlamentai kasmet organizuoja dvi tarpparlamentines
konferencijas su BUSP susijusiems klausimams aptarti.
Bendrai paėmus, sutartimi Parlamentui suteikiama galimybė atlikti visavertį vaidmenį
plėtojant BSGP, todėl jis tampa partneriu formuojant ES išorės santykius ir sprendžiant
saugumo iššūkius. Kad galėtų atlikti šį vaidmenį, Parlamentas reguliariai rengia
svarstymus, klausymus ir seminarus, skirtus tokiems klausimams, kaip civilinės ir
karinės BSGP panaudojimo atvejai, tarptautinės saugumo ir gynybinio pobūdžio krizės,
daugiašalės saugumo, ginklų kontrolės ir ginklų neplatinimo struktūros, kova su
terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, geroji praktika didinant saugumo ir gynybos
veiksmingumą ir ES teisiniai bei instituciniai šių sričių pokyčiai.
Po to, kai Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
2010 m. paskelbė politinės atskaitomybės deklaraciją, Parlamentas dalyvauja
reguliariai rengiamuose bendruose konsultaciniuose posėdžiuose, kuriuose jis keičiasi
informacija su Taryba, EIVT ir Komisija.
Parlamentas taip pat teikia klausimus ir pasiūlymus žodžiu EIVT dėl BSGP, visų pirma
SEDE pakomitečio posėdžių metu.

Jérôme Legrand
09/2022
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