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6.12.2017 A8-0350/1 

Grozījums Nr.  1 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0350/2017 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

2017/2121(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. uzskata, ka spēcīgas aizsardzības 

rūpniecības attīstīšana nostiprina ES 

tehnoloģisko neatkarību; prasa attīstīt 

nepieciešamos industriālos un 

tehnoloģiskos resursus, kas vajadzīgi 

kiberdrošības uzlabošanai, tostarp veicinot 

kiberdrošības produktu vienotā tirgus 

popularizēšanu; prasa būtiski palielināt 

finanšu resursus un cilvēkresursus ES 

iestādēs, lai palielinātu ES kiberdrošības 

un kiberaizsardzības spējas; uzsver 

nepieciešamību integrēt kiberaidzsardzību 

ārējās darbībās un kopējā ārpolitikā un 

drošības politikā, un aicina uzlabot spējas 

atklāt kibernoziegumus;  

42. uzskata, ka efektīvas aizsardzības 

rūpniecības attīstīšana nostiprina ES 

tehnoloģisko neatkarību; prasa attīstīt 

nepieciešamos industriālos un 

tehnoloģiskos resursus, kas vajadzīgi 

kiberdrošības uzlabošanai, tostarp veicinot 

kiberdrošības produktu vienotā tirgus un 

saistīto stingro eksporta kontroles 

noteikumu popularizēšanu; prasa būtiski 

palielināt finanšu resursus un 

cilvēkresursus ES iestādēs, lai palielinātu 

ES kiberdrošību un izturību pret 

kiberuzbrukumiem; uzsver nepieciešamību 

integrēt kiberaidzsardzību ārējās darbībās 

un kopējā ārpolitikā un drošības politikā, 

un aicina uzlabot spējas atklāt 

kibernoziegumus;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Grozījums Nr.  2 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0350/2017 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

2017/2121(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. uzskata, ka Eiropai ir jāturpina 

stiprināt sadarbība kopējās aizsardzības 

jomā, lai aizstāvētu tās kopējās vērtības un 

principus un stratēģisko autonomiju; 

uzsver, cik svarīga ir saikne starp ārējo un 

iekšējo drošību, labāku resursu 

izmantošanu un riska kontroli Eiropas 

perifērijā; atgādina, ka saikne starp 

attīstību un drošību ir svarīgs princips, uz 

kura balstās Savienības pieeja rīcībai ārēju 

krīžu un konfliktu situācijās; aicina 

dalībvalstis efektīvi izmantot visu 

Lisabonas līguma potenciālu saistībā ar 

kopējo drošības un aizsardzības politiku 

(KDAP), un šajā sakarā atzinīgi vērtē 

īstenošanas plānu drošības un aizsardzības 

jomā; mudina pārskatīt ES pieeju civilajām 

KDAP misijām, lai nodrošinātu to 

pienācīgu plānošanu, īstenošanu un 

atbalstu; uzskata, ka būtu pilnībā jāizmanto 

Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) 

spējas, pastāvīgā strukturētā sadarbība 

(PESCO) un ES kaujas vienības; mudina 

dalībvalstis šajā sakarībā sniegt papildu 

finansējumu; 

45. uzskata, ka Eiropai ir jāturpina 

stiprināt sadarbība kopējās aizsardzības 

jomā, lai aizstāvētu tās kopējās vērtības un 

principus; uzsver, cik svarīga ir saikne 

starp ārējo un iekšējo drošību, labāku 

resursu izmantošanu un riska kontroli 

Eiropas perifērijā; atgādina, ka saikne starp 

attīstību un drošību ir svarīgs princips, uz 

kura balstās Savienības pieeja rīcībai ārēju 

krīžu un konfliktu situācijās; aicina 

dalībvalstis efektīvi izmantot visu 

Lisabonas līguma potenciālu saistībā ar 

kopējo drošības un aizsardzības politiku 

(KDAP), un šajā sakarā ņem vērā 

īstenošanas plānu drošības un aizsardzības 

jomā; mudina pārskatīt ES pieeju civilajām 

KDAP misijām, lai nodrošinātu to 

pienācīgu plānošanu, īstenošanu un 

atbalstu; uzskata, ka būtu pilnībā jāizmanto 

Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) 

spējas, pastāvīgā strukturētā sadarbība 

(PESCO) un ES kaujas vienības; mudina 

dalībvalstis šajā sakarībā no nacionālajiem 

aizsardzības budžetiem sniegt papildu 

finansējumu; 

Or. en 



 

AM\1141403LV.docx  PE614.281v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2017 A8-0350/3 

Grozījums Nr.  3 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0350/2017 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

2017/2121(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. uzskata, ka Eiropas Savienībai un 

tās dalībvalstīm ir jāizstrādā efektīva 

ārpolitika un drošības politika, un 

jāsadarbojas ar NATO un citiem 

starptautiskajiem partneriem, Apvienoto 

Nāciju Organizāciju, NVO, cilvēktiesību 

aizstāvjiem un citām pusēm kopīgu 

problēmu risināšanā, miera, labklājības un 

stabilitātes veicināšanā pasaulē; uzsver, ka 

ir svarīgi veicināt informētību un politisko 

apņēmību steidzami īstenot vērienīgu, 

efektīvu un strukturētu KDAP; mudina 

Padomi, Komisiju un dalībvalstis novērst 

ES komunikācijas problēmas, uzlabojot ES 

ārējās darbības pārskatatbildību un 

pamanāmību; aicina dalībvalstis un ES 

iestādes izpildīt aizsardzības mērķus 

saskaņā ar ES globālo stratēģiju un 

Komisijas plāniem uzlabot ES aizsardzības 

pētniecības un spēju attīstību;  

46. uzskata, ka Eiropas Savienībai un 

tās dalībvalstīm ir jāizstrādā efektīva 

ārpolitika un drošības politika, un 

jāsadarbojas ar NATO un citiem 

starptautiskajiem partneriem, Apvienoto 

Nāciju Organizāciju, NVO, cilvēktiesību 

aizstāvjiem un citām pusēm kopīgu 

problēmu risināšanā, miera, labklājības un 

stabilitātes veicināšanā pasaulē; uzsver, ka 

ir svarīgi veicināt informētību un politisko 

apņēmību steidzami īstenot vērienīgu, 

efektīvu un strukturētu KDAP; mudina 

Padomi, Komisiju un dalībvalstis novērst 

ES komunikācijas problēmas, uzlabojot ES 

ārējās darbības pārskatatbildību un 

pamanāmību; aicina dalībvalstis un ES 

iestādes izpildīt aizsardzības mērķus 

saskaņā ar ES globālo stratēģiju un 

Komisijas plāniem uzlabot ES aizsardzības 

pētniecības un spēju attīstību, apvienojot 

attiecīgos nacionālos budžetus ļoti 

sadarbīgā un efektīvā veidā;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Grozījums Nr.  4 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0350/2017 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

2017/2121(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. aicina Komisiju savā priekšlikumā 

nākamajai daudzgadu finanšu shēmai 

(DFS) pilnībā apsvērt arvien pieaugošās 

problēmas saistībā ar drošību; uzskata, ka 

KĀDP budžeta apmēram un elastīgumam 

ir jāatbilst ES pilsoņu vēlmēm attiecībā uz 

ES uzdevumu garantēt drošību; uzstāj, ka 

attiecībā uz ES politiku un instrumentiem 

drošības jomā ir vajadzīgs pasaules mēroga 

redzējums, cita starpā nodrošinot sekmīgu 

sadarbību ar ierosināto Eiropas 

Aizsardzības fondu; aicina dalībvalstis 

censties sasniegt mērķi atvēlēt aizsardzības 

izdevumiem 2 % no IKP un 20 % no sava 

aizsardzības budžeta tērēt ekipējumam, ko 

par vajadzīgu atzinusi Eiropas 

Aizsardzības aģentūra; turklāt norāda, ka 

jebkādi jauni politikas virzieni ir jāatbalsta 

ar jauniem finansējuma avotiem; norāda, 

ka dažādām dalībvalstīm ir grūtības uzturēt 

ļoti plašu un pilnībā operatīvu aizsardzības 

spēju loku, galvenokārt finansiālu 

ierobežojumu dēļ; tādēļ aicina panākt 

lielāku sadarbību un saskaņotību attiecībā 

uz to, kuras spējas saglabāt, lai dalībvalstis 

varētu specializēties noteiktās spējās un 

efektīvāk izlietot savus resursus; uzskata, 

ka savietojamība ir izšķirošs elements, lai 

dalībvalstu spēki būtu saderīgāki un 

integrētāki; atgādina, ka KĀDP 

apropriāciju īpatsvars bija 3,6 % no 

47. uzskata, ka KĀDP budžeta 

apmēram un elastīgumam ir jāatbilst ES 

pilsoņu vēlmēm attiecībā uz ES uzdevumu 

garantēt drošību; uzstāj, ka attiecībā uz ES 

politiku un instrumentiem drošības jomā ir 

vajadzīgs pasaules mēroga redzējums, cita 

starpā ar attiecīgo nacionālo budžetu 

apvienošanu nodrošinot sekmīgu 

sadarbību ar ierosināto Eiropas 

Aizsardzības fondu; aicina dalībvalstis 

censties sasniegt mērķi 20 % no sava 

aizsardzības budžeta tērēt ekipējumam, ko 

par vajadzīgu atzinusi Eiropas 

Aizsardzības aģentūra; turklāt norāda, ka 

jebkādi jauni politikas virzieni ir jāatbalsta 

ar nacionālo aizsardzības budžetu; norāda, 

ka dažādām dalībvalstīm ir grūtības uzturēt 

ļoti plašu un pilnībā operatīvu aizsardzības 

spēju loku, galvenokārt finansiālu 

ierobežojumu dēļ; tādēļ aicina panākt 

daudz efektīvāku sadarbību un saskaņotību 

attiecībā uz to, kuras spējas saglabāt, lai 

dalībvalstis varētu specializēties noteiktās 

spējās un efektīvāk izlietot savus resursus; 

uzskata, ka savietojamība ir izšķirošs 

elements, lai dalībvalstu spēki būtu 

saderīgāki un integrētāki; atgādina, ka 

KĀDP apropriāciju īpatsvars bija 3,6% no 

4. izdevumu kategorijas saistībām 

2016. gadā un 0,2 % no kopējā ES budžeta; 

pauž nožēlu par to, ka KĀDP nodaļas 
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4. izdevumu kategorijas saistībām 

2016. gadā un 0,2 % no kopējā ES budžeta; 

pauž nožēlu par to, ka KĀDP nodaļas 

līdzekļu nepilnīgs izmantojums un 

sistemātiski pārvietojumi no tās norāda uz 

pastāvīgu mērķtiecības trūkumu attiecībā 

uz to, lai ES rīkotos kā pasaules līmeņa 

dalībniece; 

līdzekļu nepilnīgs izmantojums un 

sistemātiski pārvietojumi no tās norāda uz 

pastāvīgu mērķtiecības trūkumu attiecībā 

uz to, lai ES rīkotos kā pasaules līmeņa 

dalībniece; 

Or. en 


