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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
(2019/2135(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES),

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 20. decembra, 2015. gada 26. jūnija, 2016. gada 
15. decembra, 2017. gada 22. jūnija, 2018. gada 28. jūnija, 2018. gada 14. decembra un 
2019. gada 20. jūnija secinājumus,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 25. novembra, 2014. gada 18. novembra, 2015. gada 
18. maija, 2016. gada 27. jūnija, 2016. gada 14. novembra, 2017. gada 18. maija, 
2017. gada 17. jūlija, 2018. gada 25. jūnija un 2019. gada 17. jūnija secinājumus par 
kopējo drošības un aizsardzības politiku,

– ņemot vērā dokumentu “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība — stiprāka Eiropa. Globāla 
Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija”, ko 2016. gada 28. jūnijā 
iesniedza Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos / 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece (AP/PV),

– ņemot vērā Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētāju un NATO ģenerālsekretāra 
2016. gada 8. jūlija un 2018. gada 10. jūlija kopīgos paziņojumus,

– ņemot vērā kopējo 42 priekšlikumu kopumu, ko 2016. gada 6. decembrī apstiprināja ES 
un NATO Padomes, un 2017. gada 14. jūnija un 5. decembra progresa ziņojumus par to 
īstenošanu, un jauno 32 priekšlikumu kopumu, ko abas Padomes apstiprināja 
2017. gada 5. decembrī,

– ņemot vērā 2017. gada 7. jūnija pārdomu dokumentu par Eiropas aizsardzības nākotni,

– ņemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par ES militārajām struktūrām —  
pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas1,

– ņemot vērā 2017. gada 12. septembra rezolūciju par Eiropas Kosmosa stratēģiju2,

– ņemot vērā 2016. gada 22. novembra rezolūciju par Eiropas aizsardzības savienību3,

– ņemot vērā 2017. gada 16. marta rezolūciju par kopējas drošības un aizsardzības 
politikas konstitucionālajām, juridiskajām un institucionālajām sekām: Lisabonas 
līguma sniegtās iespējas4,

1 OV C 93, 9.3.2016., 144. lpp.
2 OV C 337, 20.9.2018., 11. lpp.
3 OV C 224, 27.6.2018., 18. lpp.
4 OV C 263, 25.7.2018., 125. lpp.
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– ņemot vērā 2017. gada 5. jūlija rezolūciju par pilnvarojumu trialogam par 2018. gada 
budžeta projektu5,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 11. decembra rezolūciju par militāro mobilitāti6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES) 
2018/1092, ar ko izveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, lai 
atbalstītu Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvo rezolūciju par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Aizsardzības fondu8,

– ņemot vērā 2016. gada 23. novembra rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības 
politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku)9, 2017. gada 13. decembra rezolūciju par gada 
ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu10 un 2018. gada 
12. decembra rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
īstenošanu11,

– ņemot vērā īstenošanas plānu drošības un aizsardzības jomā, ko AP/PV iesniedza 
2016. gada 14. novembrī,

– ņemot vērā 2018. gada 13. jūnija rezolūciju par ES un NATO attiecībām12,

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 30. novembra paziņojumu “Eiropas Aizsardzības 
rīcības plāns” (COM(2016)0950),

– ņemot vērā jauno aizsardzības tiesību aktu kopumu, ar ko Komisija 2017. gada 7. jūnijā 
iepazīstināja paziņojumā presei “Eiropa, kas aizsargā: Komisija sāk debates par virzību 
uz drošības un aizsardzības savienību”,

– ņemot vērā 2016. gada 14. decembra rezolūciju par kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas īstenošanu13, 2017. gada 13. decembra rezolūciju par gada ziņojumu par 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu14 un 2018. gada 12. decembra 
rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas 
īstenošanu15,

– ņemot vērā 2018. gada 28. martā publicēto Savienības Rīcības plānu par militāro 

5 OV C 334, 19.9.2018., 253. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0498.
7 OV L 200, 7.8.2018., 30.-43. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0430.
9 OV C 224, 27.6.2018., 50. lpp.
10 OV C 369, 11.10.2018., 36. lpp.
11 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0514.
12 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0257.
13 OV C 238, 6.7.2018., 89. lpp.
14 OV C 369, 11.10.2018., 47. lpp.
15 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0513.
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mobilitāti,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. septembrī pieņemtos secinājumus “ANO un ES 
Miera operāciju un krīzes pārvarēšanas stratēģiskās partnerības stiprināšana: 2019.–
2021. gada prioritātes”,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

Ilgtermiņā neskaidra un neprognozējama drošības vide

1. ņem vērā to, ka pastāvīgi pasliktinās Eiropas Savienības stratēģiskā vide un Eiropas 
Savienībai nākas saskarties ar virkni problēmu, kas tieši vai netieši ietekmē dalībvalstu 
un tās iedzīvotāju drošību: bruņotiem konfliktiem pie Eiropas kontinenta austrumu un 
dienvidu robežām, džihādistu terorismu, kiberuzbrukumiem, nekontrolētām migrācijas 
plūsmām, dabas resursu aizvien lielāku apdraudējumu, klimata pārmaiņām u. c.;

2. uzskata, ka nestabilitāte un neprognozējamība pie Savienības robežām un tās tuvējos 
kaimiņreģionos (Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Ukrainā, Kaukāza reģionā, Balkānu 
reģionā u. c.) ir tiešs drauds kontinenta drošībai; uzsver nesaraujamo saikni starp iekšējo 
un ārējo drošību;

3. norāda, ka pasaules mēroga dalībnieki (ASV, Ķīna, Krievija), kā arī aizvien vairāk 
reģionālo dalībnieku (Turcija, Irāna, Saūda Arābija) ir sākuši apliecināt savu varu, 
apvienojot vienpusēju diplomātisko nostāju ieņemšanu un militāro spēju palielināšanu;

4. pauž nožēlu, ka šajā situācijā minētie dalībnieki tīši apiet vai mēģina iznīcināt 
daudzpusējus mehānismus, kas ir būtiski miera uzturēšanai;

5. norāda, ka Savienība ir rīkojusies pārāk lēni, lai reaģētu un politiski, diplomātiski un 
militāri pielāgotos jaunām krīzēm un šai jaunajai starptautiskajai situācijai; uzskata, ka 
konkrēti aizsardzības jomā nepietiekami ieguldījumi, spēju sadrumstalotība un 
sadarbspējas trūkums, kā arī galvenokārt politiska nevēlēšanās īstenot stingros 
noteikumus, kas paredzēti Eiropas līgumos, un dažādie dalībvalstu savstarpējās 
sadarbības formāti ir vājinājuši Savienības spēju uzņemties izšķirošu lomu ārējo krīžu 
risināšanā; turklāt atzīst, ka neviena valsts nespēj viena pati atrisināt Eiropas kontinentā 
un tā tuvākajā apkārtnē vērojamās drošības problēmas;

6. atzinīgi vērtē to, ka šajā nelabvēlīgajā un nestabilajā situācijā, kaut arī ar novēlošanos, ir 
notikusi reāla kopīgu drošības interešu apzināšanās un pieaugusi Eiropas valstu un 
Eiropas iestāžu politiskā griba savas drošības nolūkos rīkoties kolektīvi, piešķirot vairāk 
līdzekļu autonomām darbībām;

7. pauž pārliecību, ka ES drošības problēmas ir jārisina, galvenokārt pamatojoties uz 
stratēģiskās autonomijas stiprināšanu;

Nepieciešamība stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju

8. ņem vērā, ka Eiropas stratēģisko autonomiju kā mērķi pirmo reizi atzina 28 valstu un 
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valdību vadītāji 2016. gada jūnijā globālajā Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības 
politikas stratēģijā, ko 2016. gada 28. jūnijā iesniedza Savienības augstā pārstāve 
ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece (AP/PV),

9. uzskata, ka Eiropas stratēģiskās autonomijas princips ir balstīts uz Savienības spēju 
stiprināt savu novērtēšanas, lēmumu pieņemšanas un rīcības brīvību, ja apstākļi prasa 
aizstāvēt savas intereses un vērtības;

10. tādēļ uzskata, ka Eiropas stratēģiskās autonomijas pamatā, pirmkārt, ir Savienības spēja 
novērtēt krīzes situāciju un pieņemt autonomu lēmumu, kas neizbēgami ietver 
neatkarīgu lēmumu pieņemšanas procesu, novērtējuma līdzekļus un analīzes un rīcības 
brīvību; turklāt uzskata, ka Eiropas stratēģiskā autonomija ir balstīta uz Savienības 
spēju rīkoties pašai, kad tiek skartas tās intereses (vietās, ko Eiropas partneri neuzskata 
par prioritārām), vai jau pastāvošas sadarbības satvarā; visbeidzot uzskata, ka Eiropas 
stratēģiskā autonomija ir daļa no daudzpusējas sistēmas, kurā tiek ievērotas ANO 
satvarā noteiktās saistības un darbības tiek veiktas, nodrošinot papildināmību ar 
aliansēm (NATO) un partnerībām, kam ir pievienojusies lielākā daļa dalībvalstu; stingri 
uzsver, ka stratēģiskā autonomija neparedz to, ka Savienībai konsekventi visur un 
vienmēr būtu jārīkojas vienai;

11. uzskata, ka Eiropas stratēģiskās autonomijas panākšana ir atkarīga no Eiropas 
aizsardzības sadarbības izveides tehnoloģiju, spēju, rūpniecības un darbības jomās; 
uzskata, ka tikai praktiska un elastīga sadarbība, kas balstīta uz pragmatiskām 
iniciatīvām, ļaus pakāpeniski pārvarēt grūtības, ieviest patiesu kopīgu stratēģisko 
kultūru un veidot kopīgus galvenajiem kontinenta drošības un aizsardzības jautājumiem 
pielāgotus risinājumus;

12. uzsver, ka stratēģisko autonomiju var panākt tikai tad, ja dalībvalstis izrāda solidaritāti, 
kas jo īpaši izpaužas kā nepieciešamība iegādāties Eiropas spējas gadījumos, kad 
aprīkojums ir faktiski pieejams un konkurētspējīgs;

13. uzskata, ka Eiropas stratēģiskās autonomijas princips ir leģitīms un nepieciešams mērķis 
un tam joprojām ir jābūt Eiropas aizsardzības politikas prioritāram mērķim; uzsver, ka 
stratēģiskās autonomijas konkrēta un operatīva ieviešana ir eiropiešu kopīga atbildība;

Reāla progresa konsolidācija Eiropas stratēģiskās autonomijas stiprināšanas nolūkos

14. norāda, ka Eiropas stratēģiskajai autonomijai ir jābūt saistītai ar rūpniecību, spēju 
veidošanu (kopīgas programmas, ieguldījumi aizsardzības tehnoloģijās) un darbības 
jomām (darbību finansēšana, partneru spēju veidošana, spēja plānot un īstenot misijas);

KDAP misijas un operācijas

15. uzskata, ka Eiropas aizsardzība lielā mērā ir balstīta uz Savienības spēju ticami veikt 
militāras intervences ārējās darbības arēnās;

16. norāda, ka Savienības klātbūtne ir nodrošināta trijos kontinentos, kur ir izvietotas 
sešpadsmit civilās vai militārās misijas (desmit civilās un sešas militārās misijas, no 
kurām trīs misijas ir ar izpildpilnvarām un trīs misijas — bez izpildpilnvarām); atzīst šo 
misiju ieguldījumu starptautiskā miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanā; uzsver, 
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ka papildus to īstenošanai ir jāpārveido Lisabonas līgumā paredzētie un pēdējos gados 
ieviestie instrumenti, kuru mērķis ir efektivitātes veicināšana;

17. mudina dalībvalstis un Eiropas struktūras saglabāt augsta līmeņa iesaisti Āfrikā; tādēļ 
atzinīgi vērtē Padomes 2018. gada jūlija lēmumu pagarināt EUTM RCA militārās 
apmācības misijas pilnvaru termiņu par diviem gadiem un Padomes nodomu papildus 
militārajai misijai uzsākt civilu misiju; norāda, ka šī nesenā notikumu attīstība ir 
pozitīvs apliecinājums tam, ka dalībvalstis atjauno savu iesaisti;

18. uzsver ES globālo iesaisti Sāhelā un Āfrikas raga reģionā, izmantojot sešas civilās 
misijas (EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia) un militārās 
misijas (EUTM Mali, EUTM Somalia, Atalanta); atzinīgi vērtē un atbalsta centienus 
reģionalizēt civilās misijas Sāhelas reģionā, ņemot vērā to, ka tajā valdošās drošības 
problēmas pārsniedz to valstu robežas, kurās tiek īstenotas Eiropas misijas;

19. pauž bažas par situācijas pasliktināšanos Burkinafaso; apšauba to, cik lietderīgi ir 
izvietot civilās un/vai militārās misijas, lai stiprinātu drošības sektora pārvaldību, 
cilvēktiesību ievērošanu un iedzīvotāju uzticības atjaunošanu drošības spēkiem;

20. aicina ātri īstenot paktu par civilajām misijām, ko Padome un dalībvalstis pieņēma 
2018. gada novembrī, lai stiprinātu KDAP civilās spējas un tādējādi padarītu misijas 
elastīgākas un operatīvākas, nodrošinot, ka Savienības rīcība uz vietas ir efektīva un 
uzticama;

21. tomēr norāda, ka KDAP misiju un operāciju efektivitāti parasti kavē aizvien lielāka 
dalībvalstu un ES iestāžu nevēlēšanās stiprināt šīs misijas un operācijas, piešķirot tām 
vairāk cilvēkresursu un paplašinot to pilnvaras; norāda arī, ka KDAP militārās 
operācijas arvien biežāk ir vērstas uz bruņoto spēku apmācību (EUTM) un tām netiek 
piešķirtas izpildpilnvaras;

22. ar bažām norāda, ka pēdējo civilo un militāro KDAP operāciju efektivitāti mazina 
pastāvīgas strukturālās nepilnības;

23. pauž nožēlu par to, ka lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesi prasa ilgu laiku; 
atgādina, ka pēdējā laikā ļoti nelielam skaitam militāro operāciju tika piešķirtas 
izpildpilnvaras saistībā ar to, ka atšķīrās ātrums, kādā tika pieņemti lēmumi par 
saistībām, un šajā sakarībā aicina pielāgot KDAP struktūras un procedūras tā, lai varētu 
ātrāk, elastīgāk un saskaņotāk izvērst misijas; ņem vērā, ka nolūkā ātrāk un elastīgāk 
reaģēt uz krīzēm tiek izmantots jauns krīzes pārvarēšanas instruments — mini misijas 
saskaņā ar LES 28. pantu;

24. uzsver to, ka administratīvo un budžeta procedūru neelastīguma dēļ ārkārtīgi cieš 
darbinieki, kas ir nosūtīti uz vietas;

25. uzsver nepieciešamību regulāri novērtēt misijas un operācijas, lai uzlabotu to 
efektivitāti; aicina EĀDD un Komisiju noteikt operācijām atbilstošas pilnvaras un 
budžetu un izstrādāt izejas stratēģiju; šajā sakarībā prasa regulārāk apspriesties ar 
attiecīgajām Parlamenta komitejām un aicina šīs komitejas, plānojot savus darba 
braucienus un delegāciju nosūtīšanu, koncentrēties uz teritorijām, kurās tiek īstenotas 
KDAP misijas un operācijas;
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26. uzsver, ka ir svarīgi organizēt Eiropas bruņoto spēku kopīgas mācības un apmācību, 
tādējādi arī veicinot sadarbspēju, lai labāk sagatavotos misijām un novērstu dažādus gan 
tradicionālus, gan arī netradicionālus apdraudējumus;

27. uzsver, ka pastāvīgi trūkst bruņoto spēku aprīkojuma un tas bremzē mācību misiju 
panākumus; norāda uz grūtībām savlaicīgi nodrošināt atbilstīgu aprīkojumu 
(nepieciešamība ievērot publiskā iepirkuma procedūru noteiktos ierobežojumus u. c.); 
uzskata, ka ilgtermiņā ir ārkārtīgi sarežģīti sasniegt pozitīvus rezultātus trešo valstu 
bruņotajiem spēkiem nodrošinātas apmācības un konsultāciju jomā, ja nav iespējams 
šos centienus papildināt ar lietderīgām un koordinētām programmām aprīkojuma jomā; 
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 nenāvējošu aprīkojumu trešo valstu bruņotajiem 
spēkiem; norāda, ka līdz šim ir pieņemti trīs projekti — Mali, Centrālāfrikas Republikā 
un Burkinafaso; uzsver vietējo iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc atbalsta apmācības un 
aprīkojuma nodrošināšanas jomā;

28. pauž nožēlu par spēku veidošanas problēmu, kas jo īpaši vērojama saistībā ar militāru 
misiju sākšanu; uzsver, ka EUTM Somalia ir grūtības atrast nepieciešamos spēkus; 
norāda, ka pēdējā vispārējā spēku formēšanas konferencē 2019. gada 4. jūnijā tika 
norādīts uz iespēju, ka misija varētu neizdoties personāla trūkuma dēļ; norāda, ka 
pašreiz notiekošajās Savienības militārajās operācijās vidēji ir iesaistījušās tikai 
apmēram desmit dalībvalstis; uzsver, ka uz vietas esošā personāla kompetence, 
profesionalitāte un pašaizliedzība ir galvenie misijas panākumu elementi; aicina 
dalībvalstis stingrāk apņemties nodrošināt misijās nosūtīto darbinieku kvalificētību un 
aicina EĀDD un Komisiju palielināt līmeni, kādā tiek aizpildīts misijām piešķirto amata 
vietu skaits;

29. apšauba nepieciešamību uzturēt dažas misijas; uzskata, ka Savienībai būtu jākoncentrē 
savi centieni uz misijām, kurās tā var nodrošināt visaugstāko pievienoto vērtību;

30. ņem vērā 2019. gada 26. septembra lēmumu par sešiem mēnešiem — līdz 2020. gada 
31. martam — pagarināt Eiropas Savienības jūras operāciju Vidusjūrā 
(EUNAVFORMED Sophia); pauž dziļu nožēlu par to, ka uz pagaidu laiku ir iesaldēts 
lēmums par kuģu klātbūtni; uzsver, ka šajā jautājumā ir steidzami jāpanāk dalībvalstu 
vienošanās, un aicina atjaunot jūras spēku klātbūtni un ļaut tiem pilnībā īstenot savas 
pilnvaras;

31. uzskata, ka jautājums par KDAP misiju un operāciju finansēšanu ir būtisks šīs politikas 
ilgtspējības nodrošināšanai; uzsver, ka ir svarīgi pārskatīt mehānismu Athena, lai tas 
pilnībā segtu KDAP militāro operāciju un misiju izmaksas; šajā sakarībā piekrīt 
Komisijas atbalstītajam AP/PV priekšlikumam izveidot Eiropas Miera nodrošināšanas 
fondu, no kura tiktu segta daļa Savienības aizsardzības pasākumu izmaksu, jo īpaši 
KDAP militāro operāciju kopējo izmaksu un izmaksu, kas saistītas ar partneru militāro 
spēju veidošanu; pauž cerību, ka dalībvalstis ātri panāks vienošanos par šī instrumenta 
izveidi; uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt lielāku Savienības finanšu noteikumu 
elastību, lai uzlabotu spēju reaģēt uz krīzēm, un īstenot spēkā esošos Lisabonas līguma 
noteikumus; aicina dalībvalstis un Komisiju apsvērt izveidot elastīgu mehānismu, ar ko 
palīdzēt dalībvalstīm, kuras vēlas piedalīties KDAP misijā, segt izmaksas, tādējādi 
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veicinot to lēmumu sākt vai stiprināt misiju; norāda, ka šis instruments pilnībā atbilstu 
Savienības stratēģiskās autonomijas mērķiem darbības jomā;

32. atbalsta Militārās plānošanas un īstenošanas centra (MPĪC) izveidi misijām ar 
izpildpilnvarām, lai vadītu visas militārās KDAP operācijas; aicina pastiprināt MPĪC un 
Civilās plānošanas un īstenošanas centra sadarbību; vērš uzmanību uz to, ka ir 
nepieciešams MPĪC piešķirt personālu un līdzekļus, lai tas varētu darboties maksimāli 
efektīvi; aicina EĀDD pārveidot MPĪC no virtuālas struktūras, kurā viena persona 
aizpilda vairākas štata vietas, uz spēcīgu civilo un militāro plānošanas un operatīvās 
darbības struktūru;

33. norāda uz neveiksmēm saistībā ar Savienības kaujas vienībām, kuras kopš to izveides 
2007. gadā tā arī līdz šim nekur nav nosūtītas, jo īpaši tādēļ, ka neviena dalībvalsts nav 
izrādījusi konstruktīvu attieksmi šajā jautājumā, to darbības īstenošana un finansēšana ir 
sarežģīta un ir pretrunā ar sākotnējo mērķi nodrošināt ātrumu un efektivitāti;

34. norāda, ka savstarpējās palīdzības klauzula (LES 42. panta 7. punkts), kura jau vienu 
reizi ir piemērota, apliecina solidaritāti starp dalībvalstīm cīņā pret terorismu; tomēr 
norāda, ka nav skaidri definēti ne nosacījumi šī panta piemērošanai, ne nepieciešamās 
palīdzības noteikumi; aicina operatīvāk īstenot šo instrumentu;

35. pauž pārliecību, ka KDAP misiju un operāciju īstenošana ir jāpapildina ar elastīgiem 
instrumentiem, lai veicinātu Savienības un tās dalībvalstu spēju nodrošināt Eiropas 
stratēģisko autonomiju, tādējādi veicinot Eiropas kontinenta stabilitāti; šajā sakarībā 
uzsver tādu modulāru, daudzfunkcionālu un patiesi funkcionējošu vadības struktūru kā 
Eirokorpuss efektivitāti; norāda, ka šāda mēroga misijas ir veiksmīgi paplašinātas un 
diversificētas: laikā no 2015. gada līdz 2018. gadam Savienības mācību misiju ietvaros 
Eirokorpuss tika četras reizes izmantots Mali un Centrālāfrikas Republikā (EUTM Mali 
un EUTM RCA); aicina dalībvalstis un Komisiju ņemt vērā šo elastīgās un operatīvās 
sadarbības piemēru, kas jau ir pierādījis savu lietderību un efektivitāti;

36. sagaida, ka Savienība efektīvi izmantos visus pašreizējos KDAP politiskos instrumentus 
tādās jomās kā diplomātija, sadarbība, attīstība, konfliktu pārvarēšana un miera 
uzturēšana; atgādina, ka KDAP militārie un civilie instrumenti nekādā gadījumā nevar 
būt vienīgais risinājums drošības jautājumiem un ka vienmēr ir jāpieņem visaptveroša 
pieeja; uzskata, ka tikai visu šo instrumentu izmantošana, pamatojoties uz minēto 
visaptverošo pieeju, nodrošinās nepieciešamo elastību, lai efektīvi sasniegtu 
visvērienīgākos drošības mērķus;

Spēju un rūpniecības joma

37. uzsver, ka Eiropas stratēģiskās autonomijas stiprināšanai ir noteikti jābalstās uz 
dalībvalstu spēju un aizsardzības budžetu palielināšanu, kā arī uz Eiropas aizsardzības 
tehniskā un rūpnieciskā pamata stiprināšanu;

38. atzinīgi vērtē to, ka aizsardzības budžetos ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas nāk par 
labu bruņotajiem spēkiem; uzskata, ka šī tendence būtu jāatbalsta un jāveicina 
Savienības līmenī;

39. atzinīgi vērtē Eiropas iestāžu un dalībvalstu nesenos centienus, kas veikti pēc tam, kad 
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tika publicēta ES globālā stratēģija, lai no jauna stimulētu līdz šim virtuālo KDAP 
instrumentu izmantošanu un pilnībā īstenotu Lisabonas līguma noteikumus; uzsver, ka 
šīs daudzsološās ieceres tagad ir jānostiprina un ir jāveic konkrēti pasākumi, lai, šīs 
ieceres īstenojot, efektīvi veicinātu Eiropas kontinenta drošību;

40. ar gandarījumu ņem vērā Eiropas Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) rūpniecības politikas satvarā izveidot aizsardzībai 
paredzētu budžeta pozīciju un piešķirt tai 13 miljardus EUR; norāda, ka šis 
priekšlikums, kas atspoguļo vēl nepieredzētu Komisijas apņemšanos, joprojām ir 
atkarīgs no dalībvalstu vienprātīgas vienošanās par nākamo DFS;

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas Aizsardzības 
fondu (EAF), kas veicinātu dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas aizsardzības 
rūpniecību; norāda, ka šis priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai Kopienas līdzekļus 
izmanto, lai sniegtu tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; atzīst, ka tas ir nozīmīgs 
sasniegums Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan rūpniecības aspektā; norāda, ka 
no šī Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. gada 
martā pieņēma pirmo Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) 
un 2019. gadā tika publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, tostarp 
attiecībā uz Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un kosmosa 
jomā); norāda uz saikni starp lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis pieņem šobrīd, 
un rūpnieciskās un tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām EAF satvarā;

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu īstenošanu kā 
svarīgu soli virzībā uz dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un aizsardzības jomā; 
uzsver, ka šis noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar Lisabonas līgumu (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 46. pants), ir juridiski saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un EAF tiek pilnībā saskaņoti;

43. uzsver to, ka dalībvalstu aizsardzības spēju uzlabošanas aspektā PESCO ir cieši saistīta 
ar koordinēto ikgadējo pārskatu par aizsardzību (CARD) un EAF; uzsver, ka jauni 
projekti būtu jāiekļauj Spēju attīstības plānā (CDP), kas uzlabos dalībvalstu sadarbību, 
lai Eiropas Aizsardzības aģentūras satvarā novērstu spēju nepietiekamību; uzskata, ka ar 
CARD būtu efektīvi jāveicina valstu bruņoto spēku ieguldījumu un spēju saskaņošana, 
tādējādi garantējot Savienības stratēģisko un darbības autonomiju un ļaujot dalībvalstīm 
efektīvāk ieguldīt līdzekļus aizsardzībā;

44. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 miljardus EUR 
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militārās mobilitātes projektiem;

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks sākts trešais 
posms, kurā ietilpst 13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav sākts; norāda, ka 
2019. gadā tikai četri projekti sasniegs savas sākotnējās operatīvās spējas; norāda, ka 
dažiem projektiem trūkst vērienīguma un mēroga un tādējādi netiek novērstas 
visredzamākās spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp pirmā posma projektiem, kas 
galvenokārt ir spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas lielāks skaits dalībvalstu; 
norāda, ka vēlme iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu apdraudēt iesaistīto 
dalībvalstu augsta līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis būtu jāpiesaista, tikai 
paredzot stingrus nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu un efektīvu savstarpīgumu; 
aicina valstis iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas dimensiju, tādējādi stiprinot 
Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko pamatu (EDTIB), kas ir būtisks 
elements virzībā uz stratēģiskās autonomijas panākšanu un ir vairāk vērsts uz operatīvo 
daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas bruņoto spēku vajadzībām operāciju īstenošanas laikā;

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; atgādina, ka šis 
instruments vēl nav galīgi apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika panākta tikai daļēja un 
politiska vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā 
uz fondam piešķirto summu, tā atvēršanu trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir ārkārtīgi 
jutīgs un stratēģisks jautājums gan rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, kā arī 
Savienības izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību aizsardzības pētniecībai; 
mudina dalībvalstis joprojām pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai izvairītos no 
birokrātiskām izmaiņām un lai garantētu programmu atbilstību KDAP un dalībvalstu 
stratēģiskajām vajadzībām; uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda panākumi būs 
atkarīgi no tā spējas ņemt vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības un nodrošināt 
pietiekamus budžeta resursus, vienlaikus izvairoties no rūpniecisko prasmju dublēšanās, 
valsts aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstība, reglamentējot to, kā 
trešās puses kontrolētas struktūras var piekļūt Savienības finansētiem projektiem, 
pilnībā atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas mērķiem;

47. pauž cerību, ka lēmumi par trešo personu līdzdalību PESCO projektos nekādā gadījumā 
neliek apšaubīt nosacījumus, par kuriem panākta vienošanās sarunās par EAF un 
EDIDP, ņemot vērā šo programmu finansēšanas tīri eiropeisko raksturu;

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai ir stratēģiski svarīga, un uzsver nepieciešamību 
panākt progresu, izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju, neatkarīgi no tā, vai šīs tehnoloģijas ir domātas civilām vai militārām 
vajadzībām; atzinīgi vērtē to, ka tika veikta iepazīstināšana ar Komisijas priekšlikumu 
par 16 miljardu EUR piešķiršanu kosmosa programmai nākamajā DFS, lai veicinātu 
Savienības vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari un Kosmosa 
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uzraudzība; uzskata, ka būtu pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti pakalpojumi, lai 
atbalstītu KDAP misijas un operācijas, nodrošinot augstas izšķirtspējas satelītattēlus; 
uzsver, ka ar EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības projekti, kuriem ir kosmosa 
dimensija un kuros Savienība var sniegt patiesu pievienoto vērtību;

49. pauž pārliecību, ka būtiska Savienības interese ir izveidot drošu un atvērtu jūras vidi, 
kas ļautu gan brīvi pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties cilvēkiem; norāda, ka lielāko 
daļu stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina Savienības 
kā globālas jūras drošības veicinātājas nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi attīstīt attiecīgās 
militārās un civilās spējas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada jūnijā tika 
pieņemts pārskatītais Eiropas Savienības Jūras drošības stratēģijas rīcības plāns;

50. uzskata, ka Savienība un tās dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu apdraudējumu, ko 
rada kiberuzbrukumi, kā arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, ka veids, kādā tiek 
īstenoti kiberuzbrukumi, padara tos par apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības līmenī; 
mudina dalībvalstis sniegt savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret kādu dalībvalsti tiek 
īstenots kiberuzbrukums;

51. atzinīgi vērtē centienus stiprināt ES spēju cīnīties pret hibrīddraudiem, ko veido 
neviennozīmīgas nostājas, tiešs un netiešs spiediens un militāru un nemilitāru spēju 
kombinācijas un kas ir daļa no nepārtrauktas ES iekšējās un ārējās drošības problēmu 
risināšanas; ņem vērā diskusijas par savstarpējās palīdzības klauzulas piemērošanu 
attiecībā uz hibrīddraudiem, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Savienības kopīgu 
reakciju;

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas aizsardzības 
jomā; jo īpaši norāda uz daudzajām militārajām lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība aizsardzības jomā ir neatsverama tehnoloģija, ar ko 
spēju un darbības jomās nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; aicina Savienību 
atbalstīt savus ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši revolucionāro tehnoloģiju jomā, 
izmantojot jau pastāvošus instrumentus (Eiropas Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

53. konstatē, ka sadarbība jaudas jomā joprojām ir pārāk agrīnā posmā, lai Savienība un tās 
dalībvalstis varētu gūt labumu no konkrētiem ilgstošas un intensīvas sadarbības 
rezultātiem; pauž pārliecību, ka Eiropas mērķu īstenošana praksē prasīs ilgāku laiku un 
ir atkarīga no dalībvalstu nepārtrauktas politiskās gribas; uzsver to, ka ir nepieciešama 
ar fleksibliem un modulāriem instrumentiem īstenota elastīga sadarbība, kas veicina 
stratēģisko kultūru tuvināšanu un sadarbspēju starp brīvprātīgiem partneriem, kuriem ir 
vajadzīgās spējas; mudina īstenot spontānu sadarbību vai izmantot tādus savstarpējus 
mehānismus kā Eiropas Gaisa transporta pavēlniecība (EATC), kas jau ir pierādījusi 
savu efektivitāti, un atbalsta šādu darbību paplašināšanu, aptverot citas jomas 
(helikopteru izmantošana, medicīniskais atbalsts);

Sadarbība aizsardzības jomā un partnerības KDAP satvarā 

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no eiropiešu spējas 
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aizstāvēt savas intereses, darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī institucionālas sadarbības 
satvarā (NATO, ANO);

55. uzskata, ka Eiropas stratēģiskajai autonomijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu sadarbību un 
stratēģisku partnerību ar valstīm un organizācijām, kurām ir tādas pašas vērtības kā 
Savienībai; turklāt atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu Savienības misijās un 
operācijās;

56. uzskata, ka ir būtiski saglabāt stabilu, ciešu un privileģētu Savienības un Apvienotās 
Karalistes sadarbību aizsardzības un drošības jomā pēc Brexit; uzsver, ka darbs 
sadarbībā ar Apvienoto Karalisti dos iespēju Savienībai sasniegt visaugstāko līmeni 
spēju un darbības jomās; uzskata, ka ir neiespējami iedomāties sadarbību aizsardzības 
jomā, sistemātiski no tās izslēdzot Apvienoto Karalisti; ierosina noslēgt aizsardzības un 
drošības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti, lai tā pēc iespējas vairāk varētu piedalīties ES 
instrumentos;

57. atgādina par NATO būtisko lomu kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību; pauž pārliecību par to, ka Savienības un NATO partnerība 
ir būtiska, lai risinātu drošības problēmas, ar kurām saskaras Eiropa un tās 
kaimiņvalstis; uzskata, ka Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt papildinošai un tajā 
jāņem vērā abu pušu īpatnības un loma;

58. ņem vērā Savienības un ANO partnerības nozīmi starptautisko konfliktu risināšanā un 
miera veidošanas darbībās; aicina abas organizācijas vēl vairāk koordinēt centienus 
teritorijās, kurās tās izvieto svarīgas civilās un militārās misijas, lai izvairītos no darbību 
dublēšanās un palielinātu sinerģiju;

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi sadarboties ar citām starptautiskām struktūrām, jo īpaši 
Āfrikas Savienību un EDSO; uzskata, ka ES arī būtu jāpastiprina dialogs un sadarbība 
ar šī reģiona valstīm un reģiona un apakšreģionu organizācijām;

60. paralēli institucionālai sadarbībai un partnerībām atbalsta to, ka tiek apvienoti dažādi 
elastīgi, daudzpusīgi, atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un prasīgi sadarbības 
formāti gan ES, NATO un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, jo tas varētu veicināt 
iesaisti kopīgās operācijās un tādējādi stiprināt Savienības darbības stratēģisko 
autonomiju; šajā sakarībā uzsver, ka tādi sadarbības piemēri kā Eiropas intervences 
iniciatīva, Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbība (NORDEFCO) un aizvien pieaugošā 
Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

Institucionālā struktūra 

61. uzskata, ka progress Eiropas aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām strukturālām 
izmaiņām; pieņem zināšanai paziņojumu par Eiropas Komisijas Aizsardzības un 
kosmosa ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir iekļauts iekšējā tirgus komisāra 
atbildības jomā; norāda, ka šim jaunajam ģenerāldirektorātam vajadzētu būt atbildīgam 
par to, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības Eiropas 
aizsardzības jomā un tādējādi palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
norāda, ka ir noteikti tā pieci galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un kontrole, atvērta 
un konkurētspējīga Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus izveide, militārās mobilitātes 
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rīcības plāna īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa nozares stiprināšana, 
turpmākās kosmosa programmas īstenošana), bet aicina Komisiju sniegt detalizētāku 
pārskatu par jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, kā varētu veidot saiknes ar 
citām struktūrām, kas aktīvi darbojas aizsardzības politikas un citās darbības jomās 
(EAA, EĀDD u. c.);

62. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, par iekšējo tirgu 
atbildīgajam komisāram, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ģenerālsekretāram, NATO ģenerālsekretāram, kosmosa, drošības un aizsardzības jomā 
strādājošām Eiropas Savienības aģentūrām, kā arī dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.


