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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst, ka labi strādājošs iekšējais tirgus var sniegt pozitīvu ieguldījumu kopējās drošības 

un aizsardzības politikas (KDAP) mērķu panākšanā, un pauž nožēlu, ka līdz šim šajā jomā 

gūti mazi panākumi, lai gan 2009. gadā tika pieņemts direktīvu kopums aizsardzības 

jomā; 

2. atzīst, ka pašreizējā ģeopolitiskā vide un situācija Eiropā pieprasa Savienībai uzņemties 

lielāku atbildību gan ārējās, gan iekšējās drošības jomā, īpaši, lai saskaņā ar kopējo 

ārpolitiku un drošības politiku nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju drošību un aizsargātu 

ārējās robežas un lai atdzīvinātu aizsardzības un drošības kopējo dimensiju, panākot 

vērienīgu mērķi, proti, virzību uz Eiropas aizsardzības savienību un aizsardzības iniciatīvu 

dziļāku integrāciju; atzinīgi vērtē Eiropadomes 2015. gada jūnija secinājumus, kuros ir 

pausta prasība turpināt attīstīt civilās un militārās spējas un stiprināt Eiropas aizsardzības 

nozari; 

3. atgādina, ka pieejamie iekšējā tirgus instrumenti piedāvā risinājumus efektīvai dalībvalstu 

sadarbībai un apjomradītu ietaupījumu veidošanai, veicinot lielāku stratēģisko 

konverģenci un stiprinot Eiropas aizsardzības tehnisko un rūpniecisko pamatu (EDTIB), 

lai ierobežota budžeta laikā izvairītos no dublēšanās un padarītu efektīvākus izdevumus un 

lai ņemtu vērā, ka ES aizsardzības nozarē rodas risks zaudēt būtiskas speciālās zināšanas 

un inovācijas, tehnoloģisko suverenitāti, autonomiju un konkurētspējas priekšrocības; šajā 

saistībā uzsver, ka ir nepieciešama dalībvalstu progresīva plānošana un sadarbība attiecībā 

uz aizsardzības ekipējuma iepirkumu un modernizāciju, un šajā sakarībā uzsver divējāda 

lietojuma tehnoloģiju potenciālu; 

4. konstatē, ka turpmāk saistībā ar darbaspēka novecošanu aizsardzības nozarē radīsies 

prasmju deficīts; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas ieceri atbalstīt rūpnieciskos un 

komerciālos pasākumus, lai mudinātu jaunus profesionāļus un stažierus iesaistīties šajā 

nozarē, un plašāku ES projektu, piemēram, Jaunu prasmju programmas, COSME un 

„Plānu nozaru sadarbībai prasmju jomā” izmantošanu nolūkā mazināt šo deficītu; 

5. pauž bažas par to, ka visās dalībvalstīs nemitīgi samazinās finansējums pētījumiem 

aizsardzības jomā; atgādina, ka ir būtiski uzturēt dzīvotspējīgu Eiropas aizsardzības 

tehnisko un rūpniecisko pamatu un labi strādājošu iekšējo tirgu; uzsver, ka patiesam 

iekšējam tirgum aizsardzības jomā ir jāpanāk aizsardzības uzņēmumu brīva darbība un 

vienlīdzīgu konkurences apstākļu ES nodrošināšana un līdz ar to spēcīgs, inovatīvs un 

globāli konkurētspējīgs EDTIB, kas ir būtisks Eiropas stratēģiskajai autonomijai un 

uzticamai kopējās drošības un aizsardzības politikai (KDAP); turklāt norāda, ka gaidāmais 

ES aizsardzības pētniecības fonds, kas tiks iekļauts nākamajā daudzgadu finanšu shēmā, 

dos iespēju veicināt Eiropas militāro un rūpniecisko sadarbību, nodrošinot pievienoto 

vērtību, ko rada atbalsts inovatīvai pētniecībai un tehnoloģijai; tomēr brīdina, ka 

dalībvalstu vai starptautisku struktūru centieni var pārklāties; 

6. vērš uzmanību uz pašreizējo aizsardzības tirgus sadrumstalotību, kā arī uz to, ka vairumā 

gadījumu līgumus joprojām piešķir valsts līmenī; aicina Eiropas Aizsardzības aģentūru 

(EAA) un Padomi identificēt risinājumus, kuri var palīdzēt samazināt atšķirības starp 
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valstu aizsardzības nozarēm, un mudina Komisiju pastiprināt centienus panākt 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas aizsardzības tirgos un apkarot dalībvalstu 

protekcionistisko praksi aizsardzības iepirkuma jomā; šajā saistībā uzskata, ka 

Direktīvā 2009/81/EK noteikto izņēmumu lietošana ir pienācīgi jāpamato; 

7. aicina uzlabot pārredzamību un īpaši atgādina nepieciešamību uzlabot MVU piekļuvi 

aizsardzības piegādes ķēdēm, apzinoties, ka MVU ir būtisks faktors veiksmīga Eiropas 

aizsardzības rūpnieciskā pamata nodrošināšanai; tāpēc ierosina, ka papildus vispārīgai un 

vispusīgai Direktīvas 2009/81/EK īstenošanai ir jāpieprasa labāka pārredzamība attiecībā 

uz piegādes ķēdēm, līgumiem un paziņojumiem par iespēju iesniegt piedāvājumus; 

uzsver, ka ir būtiski, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka pieejama kvalitatīva un nepārprotama 

informācija, kas uzņēmumiem ļautu noteikt iespējas aizsardzības nozarē un pieņemt 

apzinātus lēmumus; 

8. norāda ir nepieciešami apjomradīti ietaupījumi un kopējs Eiropas tirgus aizsardzības 

iepirkuma jomā; mudina dalībvalstis palielināt centienus, lai panāktu, ka tiek izpildīta 

Direktīva 2009/81/EK par sensitīviem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā un 

Direktīva 2009/43/EK par aizsardzības jomas ražojumu sūtījumiem, un izmantotas visas 

iespējas, kas tajās paredzētas; uzsver pārrobežu tirgu pieejamības svarīgumu MVU, 

vienlaikus atzīmējot, ka dalībvalstis ir maz izmantojušas pieejamos līdzekļus, piemēram, 

kopīgu iepirkumu, izmantojot tādas centralizētas iepirkuma struktūras kā Eiropas 

Aizsardzības aģentūra (EAA), kuriem būtu jāpadara pieejami MVU ES instrumenti un 

līdzekļi, atbalstot to piekļuvi apgādes un apakšuzņēmumu ķēdēm, kā arī to iesaistīšanos 

pētniecībā; īpaši atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pabeigusi Direktīvas 2009/81/EK un 

Direktīvas 2009/43/EK novērtējumu, un gaida ieteikumus šo direktīvu īstenošanas 

uzlabošanai valstu līmenī, kā arī to apguves uzlabošanai nozares un MVU līmenī un to 

pasākumu atjaunināšanai, kas paredzēti patieso aizsardzības tirgu vajadzību 

apmierināšanai; tāpat mudina Komisiju pēc dalībvalstu pieprasījuma sniegt plašākus 

norādījumus un palīdzību par šo direktīvu īstenošanu un interpretāciju; 

9. atgādina, ka pārrobežu tirgus pieejamības veicināšana, kā arī piegādes ķēžu atvēršana ir 

būtiski priekšnoteikumi efektīvam Eiropas aizsardzības ekipējuma tirgum; uzsver, ka 

konkurence nedrīkst pastāvēt tikai galveno līgumslēdzēju līmenī, un ka apakšuzņēmējiem, 

īpaši MVU, ir jāgūst labums no valstu aizsardzības tirgu atvēršanas; 

10. norāda, ka jauni uzņēmumi, tostarp MVU, ienākot tirgū, bieži saskaras ar grūtībām, jo 

īpaši saistībā ar grūti sedzamām un augstām ieguldījumu izmaksām pētniecībā un 

inovācijās; uzsver, ka ir nepieciešams finansējums pētniecībai un inovācijām aizsardzības 

nozarē, lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu pareizu tirgus darbību; mudina 

Komisiju, nodrošinot finansējumu, nostiprināt pētniecību aizsardzības nozarē, lai tādējādi 

uzlabotu aizsardzības nozari un aizsardzības tehnoloģijas; 

11. atzinīgi vērtē gūtos panākumus un paraugpraksi, īstenojot Pamatnolīguma nodomu 

protokolu, saistībā ar atbalstu aizsardzības rūpnieciskajiem mērķiem un mudina Komisiju 

ņemt vērā šos principus un mērķus, īpaši piegādes drošības jomā un tehniskās 

informācijas apstrādes jomā; 

12. atgādina, ka jaunajā KDAP ir paredzēts potenciāls elastīgumam un ciešākai dalībvalstu 

sadarbībai visām dalībvalstīm pieejamā „pastāvīgā strukturētā sadarbības“ sistēmā, kurai 

varētu būt dažādas izpausmes, tostarp kopīga pētniecības īstenošana un iepirkums, kas 
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rosina kopīgi iegūt aizsardzības ekipējumu; aicina izveidot struktūru, lai apmainītos ar 

informāciju par terorismu un kiberdrošību, vienlaikus izvairoties no dublēšanās; 

13. uzsver, ka panākt stimulējošu tehnoloģisko attīstību Eiropā ir būtiski aizsardzības nozarei 

un dalībvalstu sadarbības stiprināšanai, turklāt vienlaikus ir jāsekmē lielāka iekšējā tirgus 

integrācija, attīstot kopējas sadarbības programmas, saskaņā ar kurām Kopīgais 

pētniecības centrs varētu apvienot visas ES centienus attiecībā uz divējāda lietojuma 

tehnoloģijām, piemēram, robotikas jomā un attiecībā uz ievērojamo spēju trūkumu 

bezpilota lidaparātu un satelītu novērošanas jomā; jo īpaši mudina Komisiju sniegt 

skaidrus un konkrētus norādījumus, kā atvieglot un uzlabot MVU piekļuvi Eiropas 

strukturāliem un investīciju fondiem (ESIF) divējāda lietojuma tehnoloģiju jomā; 

14. atgādina ― lai turpinātu attīstīt dalībvalstu savstarpējo sadarbību un uzlabotu Eiropas 

aizsardzības ekipējuma tirgu, ir nepieciešamas arī iniciatīvas, kas saistītas ar labāku 

sadarbību standartizācijas un sertifikācijas jomā; uzskata, ka pēc iespējas vajadzētu ieviest 

sertifikāciju un noteikt kopīgus Eiropas standartus aizsardzības nozarē, lai uzlabotu 

konkurētspēju, nodrošinātu visu tirgus dalībnieku vieglāku piekļuvi iepirkumam 

aizsardzības jomā un garantētu līdzīgus augstus standartus, un šajā sakarībā atzīmē, ka 

EAA un ES Komisija ir īstenojušas pasākumus, lai uzlabotu aizsardzības standartu un 

prasību savstarpēju atzīšanu nozarē; tāpat uzsver, ka šos pasākumus ir svarīgi īstenot 

sadarbībā ar starptautiskajiem sabiedrotajiem un partneriem, piemēram, ar NATO; 

15. mudina Komisiju paredzamajā Eiropas Aizsardzības rīcības plānā (EDAP) noteikt 

vērienīgus mērķus, jo šajā plānā ― kā stratēģiskā instrumentā ― ir jāuzsver ES unikālā 

pievienotā vērtība aizsardzības nozarē; saistībā ar šo mērķi uzsver, ka ir būtiski Eiropas 

Aizsardzības rīcības plānā ietvert tādus elementus, kas var veicināt rūpniecisko sadarbību, 

lai izstrādātu aizsardzības spēju programmas; īpaši norāda, ka ES būs iespēja saglabāt 

lēmumu pieņemšanas un rīcības autonomiju, nodrošināt pārrobežu sadarbību visos 

piegādes ķēdes līmeņos ― no galvenajiem līgumslēdzējiem līdz MVU ― un tuvināt 

vairākas dalībvalstis, nozari un akadēmiskās aprindas, ja aizsardzības kritiskās 

tehnoloģijas saņems finansējumu no gaidāmās ES finansētās aizsardzības pētniecības 

programmas, kas paredzēta nākamajā daudzgadu finanšu shēmā, lai atbalstītu spēcīgu 

Eiropas rūpniecisko bāzi; 

16. uzsver, ka ir svarīgi palielināt sinerģiju starp drošību un aizsardzību un sinerģijas ar citiem 

Savienības politikas virzieniem, kā arī veidot integrētas spējas, lai attīstītu kopīgas pieejas 

tādās jomās kā hibrīddraudi, terorisms, drošība pie ārējām robežām, cilvēku tirdzniecība 

no trešām valstīm, kopīga izlūkošana, kiberdrošība un muitas kontrole; aicina dalībvalstis 

un ES iestādes izpētīt un novērst pašreizējos trūkumus terorisma apkarošanas līdzekļos; 

atzīmē, ka ideju apmaiņa ar NATO par šiem jautājumiem sniedz labumu gan Eiropas, gan 

arī transatlantiskajai drošībai; 

17. norāda, ka attiecībā uz kiberdrošību būtisks faktors ir aizsardzība pret kiberuzbrukumiem, 

tomēr tas nedrīkst traucēt atvērtai, brīvai un drošai kibertelpai; uzsver, ka ir svarīgi 

paplašināt tehnoloģiskās spējas, nodrošinot, ka Eiropas kibertelpa ir noturīgāka, īpaši 

attiecībā uz kritisko infrastruktūru; uzskata, ka Direktīva (ES) 2016/1148 par tīklu un 

informācijas sistēmu drošību ir būtisks solis virzībā uz šā mērķa īstenošanu; 

18. atzīmē, ka nacionālo aizsardzības nozaru un operatīvo spēju nevienlīdzība apgrūtina 

aizsardzības nozares integrāciju un veicina tirgus fragmentāciju, un uzskata, ka Eiropas 
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aizsardzības savienība, tostarp, kopējas stratēģijas terorisma apkarošanā un informācijas 

apmaiņa attiecībā uz drošību, galu galā var pavairot kopējos projektus krīžu pārvarēšanas 

civilo un militāro spēju jomā, un panākt ciešāku Eiropas sadarbību un tirgu atvēršanu; 

19. mudina Komisiju, jo īpaši Augsto pārstāvi un Eiropas iekšējā tirgus komisāri, nākt klajā ar 

saskaņotu un koordinētu pieeju aizsardzības jomā, kurā ietverti politiski mērķi, kas sekmē 

šo stratēģiju; 

20. atgādina Augstās pārstāves neseno publikāciju attiecībā uz vispārējo stratēģiju, kas ietver 

saskaņotu sistēmu attiecībā uz rīcības prioritātēm ārpolitikas jomā un Eiropas 

aizsardzības politikas turpmākās attīstības virzienu noteikšanu. 
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