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8.1.2020 A9-0052/28

Grozījums Nr. 28
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ES un NATO 
stratēģiskajai partnerībai ir ļoti būtiska 
nozīme ES un tās kaimiņvalstu drošības 
apdraudējumu novēršanā; uzsver, ka ES 
stratēģiskā autonomija nekonkurē ar 
NATO un neapdraud pašreiz Eiropā 
izveidoto drošības arhitektūru; uzsver, ka 
spēcīgāka Eiropa stiprina NATO un ļauj 
ES veiksmīgāk risināt globālas problēmas 
kopā ar NATO;

16. uzsver, ka ES un NATO 
stratēģiskajai partnerībai ir ļoti būtiska 
nozīme ES un tās kaimiņvalstu drošības 
apdraudējumu novēršanā; uzsver, ka ES 
stratēģiskā autonomija varētu būt 
izaicinājums NATO; uzsver, ka spēcīga 
Eiropa stiprina NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Grozījums Nr. 29
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē pēdējos piecos gados 
gūtos panākumus KDAP stiprināšanā un 
aicina Padomi un Komisiju turpināt 
attīstīt Savienības spēju darboties kā 
pasaules mēroga partnerim, pārstāvot 
Eiropas pilsoņu intereses un darbojoties 
kā pozitīvam spēkam starptautiskajās 
attiecībās;

svītrots

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Grozījums Nr. 30
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka Eiropas stratēģiskās 
autonomijas princips ir balstīts uz 
Savienības spēju stiprināt savu brīvību 
novērtēt autonomu operatīvo spēju, ko 
veido uzticami militārie spēki, rūpniecisko 
spēju saražot militārajiem spēkiem 
nepieciešamo ekipējumu un politisko 
spēju pieņemt lēmumus, ja apstākļi to 
prasa, un atspoguļo mērķi uzņemties 
lielāku atbildību par Eiropas drošību, lai 
aizstāvētu savas intereses un vērtības kopā 
ar partneriem, kad tas ir iespējams, un 
vienatnē, kad tas ir nepieciešams; uzsver, 
ka enerģētiskā drošība ir svarīga 
stratēģiskās autonomijas sasniegšanā; 
pauž stingru pārliecību, ka Eiropas 
stratēģiskajai autonomijai būtu jāietver 
spēja izvietot militāros spēkus ES 
perifērijā;

21. uzskata, ka Eiropas stratēģiskā 
autonomija ir balstīta uz dalībvalstu spēju 
stiprināt savu brīvību novērtēt autonomu 
darbības spēju;
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8.1.2020 A9-0052/31

Grozījums Nr. 31
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzsver — lai palielinātu ES 
stratēģisko autonomiju, dalībvalstīm 
jāpalielina aizsardzības izdevumi un 
jācenšas sasniegt 2 % no IKP mērķi; 
uzskata, ka dalībvalstīm un ES ir steidzami 
jāpalielina ieguldījumi drošībā un 
aizsardzībā un ka solidaritātei un 
sadarbībai aizsardzības jomā būtu jākļūst 
par normu;

24. uzsver — lai palielinātu stratēģisko 
autonomiju, dalībvalstīm jāpalielina 
aizsardzības izdevumi un jācenšas sasniegt 
2 % no IKP mērķi; uzskata, ka dalībvalstīm 
ir steidzami jāpalielina ieguldījumi drošībā 
un aizsardzībā un ka solidaritātei un 
sadarbībai aizsardzības jomā būtu jākļūst 
par normu;
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8.1.2020 A9-0052/32

Grozījums Nr. 32
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka valstīs, kurās ES veic 
intervences, pastāvīgi trūkst bruņoto spēku 
ekipējuma un tas kavē mācību misijām gūt 
panākumus; norāda uz grūtībām 
pieņemamā termiņā nodrošināt atbilstīgu 
ekipējumu, jo īpaši publiskā iepirkuma 
procedūru smagnējības dēļ; uzskata, ka 
nebūs iespējams savlaicīgi sasniegt 
pozitīvus rezultātus trešo valstu 
bruņotajiem spēkiem nodrošinātas 
apmācības un konsultāciju jomā, ja nav 
iespējams šos centienus papildināt ar 
lietderīgām un koordinētām ekipējuma 
nodrošināšanas programmām; atzinīgi 
vērtē iniciatīvu par spēju veidošanu 
drošības un attīstības jomā (CBSD), kuras 
rezultātā 2017. gadā tika pārskatīts 
Stabilitātes un miera veicināšanas 
instruments (ICSP+), lai finansētu 
apmācību un nenāvējoša ekipējuma 
piegādi trešo valstu bruņotajiem spēkiem; 
norāda, ka līdz šim ir īstenoti trīs 
projekti — Mali, Centrālāfrikas 
Republikā un Burkinafaso; uzsver vietējo 
iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc atbalsta 
apmācības un ekipējuma nodrošināšanas 
jomā;

48. uzsver, ka valstīs, kurās ES veic 
intervences, pastāvīgi trūkst bruņoto spēku 
ekipējuma un tas kavē mācību misijām gūt 
panākumus; norāda uz grūtībām 
pieņemamā termiņā nodrošināt atbilstīgu 
ekipējumu, jo īpaši publiskā iepirkuma 
procedūru smagnējības dēļ, un tādēļ 
apšauba šo misiju veikšanas jēgu;

Or. en



AM\1196052LV.docx PE643.452v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

8.1.2020 A9-0052/33

Grozījums Nr. 33
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
65. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

65. norāda, ka aizsardzības un kosmosa 
rūpniecībā ir vērojama nepieredzēta 
pasaules līmeņa konkurence, lielas 
tehnoloģiskas izmaiņas un progresīvu 
tehnoloģiju (robotika, mākslīgais intelekts, 
kibertehnoloģija u. c.) parādīšanās;

65. norāda, ka aizsardzības un kosmosa 
rūpniecībā ir vērojama nepieredzēta 
pasaules līmeņa konkurence, lielas 
tehnoloģiskas izmaiņas un progresīvu 
tehnoloģiju (robotika, mākslīgais intelekts, 
kibertehnoloģija u. c.) parādīšanās; pauž 
nožēlu par to, ka konkurējošus 
uzņēmumus no valstīm ārpus ES tieši un 
netieši finansē no ES pētniecības un 
izstrādes programmām; prasa noteikt 
ierobežojošus kritērijus, ar kuriem šo 
līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta tikai 
ES uzņēmumiem;
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8.1.2020 A9-0052/34

Grozījums Nr. 34
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
68. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

68. ar gandarījumu ņem vērā 
Komisijas 2018. gada 2. maija 
priekšlikumu nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmā (DFS) izveidot sadarbībai 
aizsardzības jomā paredzētu budžeta 
pozīciju un piešķirt tai 13 miljardus EUR, 
tādējādi atbalstot kopīgu pētniecību 
aizsardzības jomā un kopīgu spēju 
attīstību; norāda, ka šis priekšlikums, kas 
atspoguļo vēl nepieredzētu Komisijas 
apņemšanos, joprojām ir atkarīgs no 
dalībvalstu vienprātīgas vienošanās par 
nākamo DFS un pēc tam — no tās 
apstiprināšanas Eiropas Parlamentā;

68. ņem vērā Komisijas 2018. gada 
2. maija priekšlikumu nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) izveidot sadarbībai 
aizsardzības jomā paredzētu budžeta 
pozīciju un piešķirt tai 13 miljardus EUR, 
neraugoties uz to, ka šie līdzekļi būtu 
jāpiešķir citām jomām, piemēram, cīņai 
pret masveida un nekontrolētu migrāciju;
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8.1.2020 A9-0052/35

Grozījums Nr. 35
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
102. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

102. vērš uzmanību uz NATO būtisko 
lomu kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri 
atzīts Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību; pauž pārliecību par to, ka ES un 
NATO stratēģiskā partnerība ir būtiska, 
lai risinātu drošības problēmas, ar kurām 
saskaras Eiropa un tās kaimiņvalstis; 
uzskata, ka ES un NATO sadarbībai 
vajadzētu būt savstarpēji pastiprinošai, 
tajā pilnībā jāņem vērā abu iestāžu īpašās 
iezīmes un uzdevumi un jāturpina pilnībā 
ievērot iekļautības un savstarpīguma 
principus, kā arī abu organizāciju 
lēmumu pieņemšanas autonomiju, jo īpaši 
gadījumos, kad tiek skartas kopīgās vai 
ES intereses; atzinīgi vērtē ES un NATO 
sadarbību “Defender Europe 2020” 
mācību laikā un uzskata šīs mācības par 
reālu iespēju ne vien pārbaudīt Eiropas 
spēju reaģēt uz agresijas aktiem, bet arī 
izvērtēt norises un uzlabojumus robežu 
šķērsošanas un militārās mobilitātes 
kontekstā;

102. vērš uzmanību uz NATO būtisko 
lomu kolektīvajā aizsardzībā;
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8.1.2020 A9-0052/36

Grozījums Nr. 36
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
114. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

114. uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt 
ES iedzīvotājiem atbalstu, kas ir ES 
aizsardzības politikas mērķu pamatā, 
vienlaikus respektējot arī militārās 
neitralitātes tradīcijas vairākās dalībvalstīs; 
uzsver, ka saskaņā ar jaunākajām 
sabiedriskās domas aptaujām trīs 
ceturtdaļas ES iedzīvotāju atbalsta 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā, tādējādi atbalstot 
dalībvalstu kopēju aizsardzības un drošības 
politiku, un šāds īpatsvars, kas pārsniedz 
70 % līmeni, ir saglabājies kopš 2004. 
gada;

114. uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt 
ES dalībvalstu pilsoņiem atbalstu, kas ir 
ES aizsardzības politikas mērķu pamatā, 
vienlaikus respektējot arī militārās 
neitralitātes tradīcijas vairākās dalībvalstīs; 
uzsver, ka saskaņā ar jaunākajām 
sabiedriskās domas aptaujām trīs 
ceturtdaļas ES iedzīvotāju atbalsta 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā, tādējādi atbalstot 
dalībvalstu kopēju aizsardzības un drošības 
politiku, un šāds īpatsvars, kas pārsniedz 
70 % līmeni, ir saglabājies kopš 2004. 
gada;
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8.1.2020 A9-0052/37

Grozījums Nr. 37
Lars Patrick Berg
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
118. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

118. uzsver, ka gaidāmajā konferencē 
par Eiropas nākotni būtu jāiekļauj 
pārdomas par topošo Eiropas aizsardzības 
savienību un jo īpaši par nepieciešamību 
izveidot Eiropas intervences spēkus, 
kuriem būtu pietiekami efektīvas 
aizsardzības spējas, lai iesaistītos miera 
uzturēšanā un konfliktu novēršanā un 
stiprinātu starptautisko drošību saskaņā 
ar ANO Statūtiem un LES 43. panta 
1. punktā noteiktajiem uzdevumiem;

118. uzsver, ka gaidāmajā konferencē 
par Eiropas nākotni būtu jāiekļauj 
pārdomas par topošo Eiropas aizsardzības 
savienību un jo īpaši par nepieciešamību 
izveidot Eiropas intervences spēkus;

Or. en


