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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes klauzulām: politiskās un funkcionālās 
dimensijas
(2012/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 42. panta 7. punktu un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 222. pantu,

– ņemot vērā LES 24. pantu un 42. panta 2. punktu, LESD 122. un 196. pantu un 
Deklarāciju Nr. 37 par LESD 222. pantu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 12. decembrī pieņemto Eiropas Drošības stratēģiju 
un ziņojumu par tās īstenošanu, ko Eiropadome apstiprināja 2008. gada 11. un 
12. decembra sanāksmē,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Iekšējās drošības stratēģiju, ko Eiropadome apstiprināja 
2010. gada 25. un 26. marta sanāksmē,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Terorisma apkarošanas stratēģiju, kuru Eiropadome 
pieņēma 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē,

– ņemot vērā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu aizsardzības un 
drošības stratēģisko koncepciju, kas tika pieņemta 2010. gada 19. un 20. novembra NATO 
augstākā līmeņa sanāksmē Lisabonā,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra secinājumus par Kopienas sistēmu, lai 
Eiropas Savienībā novērstu katastrofas,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. oktobra paziņojumu „Eiropas reaģēšanas spēju 
stiprināšana katastrofu gadījumos — civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme” 
(COM(2010)0600),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 22. novembra paziņojumu „ES iekšējās drošības 
stratēģija darbībā — pieci soļi pretim drošākai Eiropai” (COM(2010)0673),

– ņemot vērā Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) 2012. gada 30. maijā apstiprināto 
koncepcijas skaidrojumu „Krīžu situāciju koordinācijas kārtība ES politiskajā līmenī”1, 

– ņemot vērā 2012. gada 22. maija rezolūciju par Eiropas Savienības Iekšējās drošības 
stratēģiju2, 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi uz aizsardzības 
nozari ES dalībvalstīs3, 2011. gada 27. septembra rezolūciju „Eiropas reaģēšanas spēju 
stiprināšana katastrofu gadījumos — civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme”4

                                               
1 10207/12.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0207.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0574.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0404.
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un 2010. gada 23. novembra rezolūciju par civilmilitāro sadarbību un civilo un militāro 
spēju attīstīšanu1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-.../2011),

A. tā kā ES dalībvalstu drošība ir nedalāma un visiem Eiropas pilsoņiem būtu jānodrošina 
vienādas drošības garantijas un vienlīdzīgs aizsardzības līmenis pret tradicionālajiem un 
netradicionālajiem draudiem; tā kā Eiropas valstu galvenajam mērķim un atbildībai arī 
turpmāk būtu jābūt miera, drošības un brīvības aizsardzībai Eiropā, kas ir obligāts 
priekšnosacījums mūsu iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai;

B. tā kā nostiprināta un uzlabota Eiropas aizsardzība ir svarīga transatlantiskās saiknes 
nostiprināšanai saistībā ar strukturālām ģeostratēģiskām pārmaiņām, kuras paātrina 
pasaules ekonomikas krīze, jo īpaši laikā, kad Amerikas Savienotās Valstis veic 
stratēģiskās nostājas pārmaiņas attiecībā uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu;

C. tā kā nopietni un komplicēti drošības apdraudējumi, ko rada bruņoti uzbrukumi, terorisms, 
dabas katastrofas un kiberuzbrukumi, var viegli izsmelt ikvienas atsevišķas valsts 
reaģēšanas spējas, ir būtiski nodrošināt dalībvalstu solidaritāti šādu draudu novēršanā;

D. tā kā pēdējās desmitgadēs cilvēka izraisītas un dabas katastrofas, jo īpaši klimata 
pārmaiņu radīti postījumi, ir kļuvuši biežāki un ir palielinājies to mērogs, un klimata 
pārmaiņu pastiprināšanās rezultātā ir gaidāma šīs situācijas pasliktināšanās;

E. tā kā nolūkā risināt šādas problēmas, pieņemot Lisabonas līgumu, tika ieviests LES 
42. panta 7. punkts („savstarpējās aizsardzības klauzula” jeb „savstarpējās palīdzības 
klauzula”)2) un LESD 222. pants („solidaritātes klauzula”), tomēr gandrīz trīs gadus pēc 
Līguma stāšanās spēkā praktiska šo klauzulu īstenošana vēl ir jāprecizē,

Vispārīgi apsvērumi

1. mudina dalībvalstis, Komisiju un priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi pilnīgi 
izmantot visu atbilstīgo Līguma noteikumu nodrošinātās iespējas, jo īpaši savstarpējās 
aizsardzības klauzulu un solidaritātes klauzulu, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājus ar 
stabilu aizsardzības politiku pret nopietniem drošības apdraudējumiem, pamatojoties uz 
lielāku rentabilitāti un godīgu sloga un izdevumu sadali; 

2. atkārto, ka dalībvalstīm un Savienībai ir jānodrošina sagatavotība saistībā ar visiem 
būtiskākajiem drošības apdraudējumiem, jo īpaši Eiropas Drošības stratēģijā un Iekšējās 
drošības stratēģijā noteiktajiem draudiem, kā arī regulāri jāveic kopīgi draudu un risku 
novērtējumi, kuru pamatā ir kopīgi veikta analīze un kopīgoti izlūkdati;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0419.
2 Turpmāk tekstā „savstarpējās aizsardzības klauzula”, lai gan Līgumā tai nav dots nosaukums. Sal. grozītā 

Briseles līguma V pantā noteiktās savstarpējās aizsardzības saistības, kuras saskaņā ar līguma parakstītāju 
ieskatiem ir ietvertas LES 42. panta 7. punktā (Rietumeiropas Savienības Pastāvīgās padomes prezidentūras 
2010. gada 31. marta paziņojums).
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3. atkārtoti apstiprina, ka spēka izmantošana no ES vai tās dalībvalstu puses ir pieļaujama 
tikai gadījumos, kad tā ir pamatota atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartai; 
atkārtoti apstiprina apņēmību ievērot Oslo Pamatnostādnes par militārās un civilās 
aizsardzības resursu izmantošanu; uzsver, ka vēlamāka ir konfliktu, uzbrukumu un 
katastrofu novēršana, nevis cīņa ar to sekām;

4. norāda uz plašo instrumentu klāstu, kas Savienībai un dalībvalstīm ir pieejams ārkārtas 
apstākļu novēršanai, ievērojot solidaritātes principu, piemēram, Civilās aizsardzības 
mehānisms, Solidaritātes fonds, kā arī iespēja sniegt ekonomisku un finansiālu palīdzību 
īpaši grūtās situācijās atbilstīgi LESD 122. pantam; atgādina arī par apņēmību izveidot 
savstarpēju politisko solidaritāti ārlietu un drošības politikas jomā atbilstīgi LES 
24. pantam; uzsver, ka savstarpējās aizsardzības un solidaritātes klauzulu mērķis nav 
aizstāt kādu no šiem instrumentiem, bet tos papildināt saistībā ar ārkārtas draudu vai 
postījumu situācijām, jo īpaši gadījumos, kad katastrofas novēršanai vajadzīga augsta 
līmeņa politiskā koordinēšana un militāro spēku iesaistīšana;

5. aicina Komisiju un priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi pašreizējā darba ietvaros 
saistībā ar kopīgu priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko īsteno solidaritātes klauzulu 
atbilstīgi Līgumā paredzētajām prasībām, pienācīgi ņemt vērā abu klauzulu politiskās un 
funkcionālās dimensijas un ievērot šajā rezolūcijā sniegtos ieteikumus;

Savstarpējās aizsardzības klauzula

– Darbības joma

6. atgādina dalībvalstīm par to nepārprotamo pienākumu sniegt visu iespējamo palīdzību un 
atbalstu, ja kādas dalībvalsts teritorija kļūst par bruņota uzbrukuma mērķi; uzsver, ka, lai 
gan plaša mēroga agresija pret kādu dalībvalsti tuvākajā nākotnē šķiet maz ticama, gan 
tradicionālā teritoriālā aizsardzība, gan aizsardzība pret jauniem draudiem arī turpmāk ir 
jāuzskata par būtiskām prioritātēm; atgādina arī par to, ka Līgums paredz, ka tām ES 
dalībvalstīm, kuras ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas locekles, kolektīvās 
aizsardzības pamatu vēl joprojām nodrošina NATO, kas ir galvenā šīs kolektīvās 
aizsardzības īstenošanas platforma, un ka saistībām un sadarbībai savstarpējās 
aizsardzības jomā ir jābūt saskanīgām ar NATO loceklēm noteiktajām saistībām;

7. vienlaikus norāda uz vienlīdz būtisko vajadzību sagatavoties situācijām, kur ir iesaistītas 
tās ES dalībvalstis, kuras nav NATO locekles, vai ES dalībvalstu teritorijas, kuras 
neietilpst Ziemeļatlantijas reģionā un uz kurām tādējādi neattiecas Vašingtonas līgums, 
vai situācijām, par kurām NATO ietvaros nav panākta vienošanās par kopēju rīcību;

8. uzskata, ka pat tādi uzbrukumi, kas neietver bruņotu agresiju, piemēram, kiberuzbrukumi, 
kuri tiek veikti nolūkā dalībvalstij radīt smagu kaitējumu un traucējumus un kuru veicējs 
tiek identificēts kā ārējs subjekts, un kuru sekas būtiski apdraud dalībvalsts drošību, var 
tikt uzskatīti par uzbrukumiem, uz kuriem attiecas šī klauzula; 

– Iespējas

9. uzsver atturēšanas nozīmi un tādējādi vajadzību nodrošināt pārliecinošas Eiropas valstu 
militārās iespējas; mudina dalībvalstis pastiprināt darbu pie kopīgu militāro iespēju 
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attīstīšanas, jo īpaši izmantojot papildu ES un NATO iniciatīvas „Resursu apvienošana un 
koplietošana” un „Viedā aizsardzība”, kuras sniedz svarīgas attīstības iespējas laikā, kad 
tiek ierobežoti aizsardzībai paredzētie budžeta līdzekļi;

10. atgādina par aicinājumu sistemātiski saskaņot prasības militārajā jomā un nodrošināt 
saskaņotu ES aizsardzības plānošanas un nodrošināšanas procesu, kas atbilst ES līmeņa 
mērķiem un ir saskaņots ar NATO aizsardzības plānošanas procesu; ņemot vērā 
savstarpējās aizsardzības klauzulas nodrošināto uzlaboto drošības garantiju līmeni, 
mudina dalībvalstis apsvērt par drošības plānošanas pamatprincipiem noteikt starpvalstu 
sadarbību spēju attīstības jomā un attiecīgos gadījumos — specializāciju;

– Struktūras un procedūras

11. aicina priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi ierosināt praktiskus pasākumus, lai 
nodrošinātu efektīvu reakciju gadījumā, ja kāda dalībvalsts piemēro savstarpējās 
aizsardzības klauzulu, kā arī ES iestāžu pienākumus panta piemērošanas gadījumā; 
uzskata, ka pienākumam sniegt palīdzību un atbalstu, paužot solidaritāti dalībvalstu vidū, 
būtu jānodrošina ātra lēmuma pieņemšana Padomē par atbalsta sniegšanu dalībvalstij, pret 
kuru ir vērsts uzbrukums;

12. uzskata, ka gadījumā, ja tiek veikti kopēji pasākumi ar mērķi aizsargāt dalībvalsti, pret 
kuru ir vērsts uzbrukums, attiecīgos gadījumos būtu iespējams izmantot pastāvošās ES 
krīzes pārvaldības struktūras, un ka īpaši būtu jāparedz ES Operāciju štāba darbības 
aktivizēšanas iespēja; uzsver, ka ir vajadzīgs pilntiesīgs pastāvīgs ES Operāciju štābs, lai 
nodrošinātu pienācīgu sagatavotības līmeni un ātru atbildes reakciju, un atgādina par 
dalībvalstīm paustu aicinājumu nodrošināt šādu pastāvīgu kapacitāti, pamatojoties uz 
nesen aktivizēto ES Operāciju štābu;

Solidaritātes klauzula

– Darbības joma

13. atgādina, ka, ja dalībvalsts kļūst par teroristu uzbrukuma, cilvēka izraisītas vai dabas 
katastrofas upuri, Savienībai un dalībvalstīm ir pienākums kopīgi rīkoties, lai solidāri 
sniegtu palīdzību, atsaucoties uz cietušās valsts politisko iestāžu lūgumu, un ka Savienība 
šādos gadījumos mobilizēs visus tās rīcībā esošos instrumentus, tostarp dalībvalstu 
nodrošinātos militāros resursus; atgādina arī Savienības pienākumu mobilizēt visus tās 
rīcībā esošos instrumentus, lai novērstu teroristu radītos draudus ES un aizsargātu 
demokrātiskās iestādes un civiliedzīvotājus pret visiem teroristu uzbrukumiem;

14. aicina nodrošināt pietiekamu elastību attiecībā uz uzbrukumu un katastrofu veidiem, kuru 
gadījumā ir iespējams piemērot klauzulu, lai nepieļautu būtisku draudu, piemēram, 
kibertelpā īstenotu uzbrukumu, pandēmiju un enerģijas trūkuma, neņemšanu vērā; 

15. uzsver vajadzību novērst visus morālos riskus, kas varētu rasties, ja kādas dalībvalstis 
sāktu pārmērīgi paļauties uz citu valstu solidaritāti, vienlaikus neveicot pietiekamus 
ieguldījumus savā drošībā un reaģēšanas spēju nodrošināšanā katastrofas gadījumā; 
uzsver, ka par civilo aizsardzību un drošību valsts teritorijā galvenā atbildība gulstas uz 
pašām dalībvalstīm;
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16. uzskata, ka solidaritātes klauzula būtu jāpiemēro situācijās, kurās uzbrukuma vai 
katastrofas skartās dalībvalsts spējas nav pietiekamas vai kurās ir vajadzīga daudznozaru 
reakcija; uzsver, ka solidaritāte nozīmē arī pienākumu veikt ieguldījumus pienācīgu valsts 
spēju nodrošināšanā; 

– Spējas un resursi

17. uzsver, ka solidaritātes klauzulas īstenošanai būtu jābūt neatņemamai pastāvīgās ES krīžu 
situāciju novēršanas, pārvaldības un koordinācijas sistēmas daļai, pamatojoties uz 
pastāvošajiem nozares instrumentiem un spējām un paredzot to efektīvu mobilizēšanu, lai 
vajadzības gadījumā nodrošinātu daudznozaru reakciju; uzsver, ka īstenošanas rezultātā 
būtībā nevajadzētu radīt jaunus ad hoc instrumentus; 

18. norāda uz Civilās aizsardzības mehānisma kā svarīga uz solidaritāti pamatota instrumenta 
būtisko nozīmi Eiropas ātras reaģēšanas nodrošināšanā dažādās krīzes situācijās; kopumā 
atbalsta Komisijas priekšlikumu nostiprināt mehānismu1, pamatojoties uz Komisijas 
2010. gada paziņojumu „Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos” un 
2006. gadā sagatavoto M. Barnier ziņojumu;

19. norāda uz darbu, kas tiek veikts, lai īstenotu Iekšējās drošības stratēģiju, jo īpaši terorisma 
un kibernoziegumu apkarošanas jomā un saistībā ar izturētspējas uzlabošanu krīzes un 
katastrofu gadījumos; uzsver, ka solidaritātes klauzulas īstenošana nav saistīta tikai ar 
smagu krīžu situācijām paredzētu procedūru sagatavošanu, bet būtiska nozīme šajā 
saistībā ir arī iespēju veidošanai, novēršanas pasākumiem un sagatavotībai; atgādina par 
tādu krīzes pārvaldības mācību nozīmi, kuras ir pielāgotas konkrētām klauzulā paredzētām 
situācijām;

20. norāda, ka uz brīvprātības principu pamatotu iepriekš paredzētu civilās aizsardzības 
līdzekļu kopas izveidošana ievērojami uzlabotu ES sagatavotību un nodrošinātu iespēju 
noteikt un novērst nepilnības; uzsver kopīgi veiktu nepilnību analīžu nozīmi, lai efektīvi 
ievirzītu visu iesaistīto personu darbu un nodrošinātu visu dalībvalstu pienācīgu 
ieguldījumu;

21. uzskata, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas ir saistīti ar lielām izmaksām, jo īpaši tad, ja tie ir 
paredzēti riskiem, kuru varbūtība ir mazāka, ekonomiski pamatota pieeja ir dalībvalstu 
noteikti risinājumi kopīgu ieguldījumu veikšanai un kopīgai šādu vajadzīgo instrumentu 
sagatavošanai, jo īpaši pašreizējās finanšu krīzes laikā;

22. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai solidaritāte pamatotos uz pienācīgiem ES līmeņa 
finansēšanas mehānismiem, kas nodrošinātu pietiekamu elastības līmeni ārkārtas 
situācijās; atzinīgi vērtē ierosināto līdzfinansēšanas līmeni Civilās aizsardzības 
mehānisma ietvaros, jo īpaši saistībā ar transporta izmaksām; norāda uz noteikumiem par 
palīdzību ārkārtas situācijās, kas paredzēti saistībā ar ierosināto Iekšējās drošības fondu;

23. atgādina, ka lielas katastrofas gadījumā iespējams piešķirt finanšu palīdzību no 
Solidaritātes fonda; atgādina, ka gadījumā, ja dalībvalsts atrodas smagā situācijā vai to 

                                               
1 Skatīt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības mehānismu 

(COM(2011)0934).
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apdraud dabas katastrofu vai ārpus tās kontroles esošu ārkārtas situāciju radītas grūtības, 
Padome saskaņā ar LES 122. panta 2. punktu var piešķirt papildu finanšu palīdzību;

24. atgādina, ka saskaņā ar LES 122. panta 1. punktu Padome var pieņemt lēmumu par 
pasākumiem ekonomisko grūtību solidārai risināšanai, jo īpaši tad, ja radušās lielas 
grūtības konkrētu produktu piegādē, īpaši enerģijas jomā; uzsver, ka ir svarīgi šo 
pasākumu uzskatīt par daļu no visaptveroša Savienības solidaritātes instrumentu kopuma, 
kas paredzēts, lai risinātu jaunas būtiskas drošības problēmas, piemēram, energodrošības 
un citu svarīgu produktu piegādes drošības jomā;

– Struktūras un procedūras

25. uzsver, ka ES rīcībā ir jābūt efektīvām krīžu novēršanas struktūrām, kuras nodrošina 
nepārtrauktu pārraudzību un reaģēšanas spējas un spēj sniegt agrīnus brīdinājumus un 
atjauninātu informāciju par aktuālo situāciju visām attiecīgajām pusēm; norāda, ka pastāv 
liels skaits ES līmeņa pārraudzības centru un ka tas rada jautājumus par efektīvas 
koordinācijas nodrošināšanu komplicētu un daudzdimensionālu krīžu situācijās; norāda uz 
Operāciju centra izveidi Eiropas Ārējās darbības dienesta ietvaros, kā arī vairāku nozaru 
pārraudzību centru darbību Komisijas departamentos un specializētās ES iestādēs; īpaši 
vērš uzmanību uz Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta 
Monitoringa un informācijas centru, Iekšlietu ģenerāldirektorāta Stratēģiskās analīzes un 
reaģēšanas centru, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Ārkārtējo darbību 
mehānismu veselības jomā un Frontex Operāciju centru;

26. atgādina par vajadzību novērst lieku funkciju dublēšanos un praksē nodrošināt saskanību 
un efektīvu koordināciju, jo īpaši ņemot vērā pašreizējos resursu ierobežojumus; norāda 
uz dažādām pastāvošajām koncepcijām attiecībā uz daudzo pārraudzības spēju 
racionalizēšanu; dažas no tām pamatojas uz domu par centrālu „vienas pieturas aģentūru”, 
bet citas atbalsta specializētu mehānismu labāku savstarpēju sasaisti;

27. uzskata, ka daudzās iespējamās krīzes (no plūdiem līdz kodolavārijām un bioterorismam) 
nenovēršami rada vajadzību nodrošināt plašu specializētu dienestu un tīklu klāstu, kuru 
apvienošana negarantē lielāku efektivitāti; vienlaikus uzskata, ka visi specializētie ES 
līmeņa dienesti būtu jāintegrē vienotā drošā informācijas sistēmā, un aicina Komisiju un 
priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi censties nostiprināt ARGUS iekšējo 
koordinācijas platformu;

28. mudina veikt pasākumus, lai racionalizētu un labāk integrētu daudzās tīmekļa platformas, 
kas ir paredzētas komunikācijai un informācijas apmaiņai par ārkārtas situācijām, tostarp 
ES ārkārtas un krīžu situāciju koordinācijas mehānisma (CAA) tīmekļa vietni, ARGUS, 
kopīgo ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēmu (CECIS), Informācijas sistēmu 
par ārkārtas situācijām veselības aizsardzībā un slimībām (HEDIS), lai nodrošinātu 
nepārtrauktu, brīvu un efektīvu informācijas plūsmu starp nozarēm un iestādēm; norāda uz 
Padomē pieņemto lēmumu nostiprināt CAA tīmekļa vietni, lai nākotnē to izmantotu kā 
tīmekļa platformu krīzes situācijās, kurās ir vajadzīga politiska koordinācija ES līmenī;

29. mudina uzlabot kopīgu situācijas izpratni, kas ir svarīga, risinot daudznozaru krīzes, kurās 
politiskajām iestādēm ir bez kavēšanās jāsniedz visaptveroša jaunākā informācija; atzinīgi 
vērtē apstākli, ka CCA pārskatā galvenā uzmanība ir vērsta uz integrētas situācijas 
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apzināšanās un analīzes nodrošināšanu ES iestādēs un dalībvalstīs, un aicina Padomi 
nodrošināt tās laikus īstenošanu; norāda, ka kopīga izpratne par situāciju diezin vai ir 
iespējama bez informācijas apmaiņas kultūras un ka šādas kultūras izveide ir maz ticama 
bez skaidras pienākumu sadales;

30. atzinīgi vērtē plānoto Monitoringa un informācijas centra modernizēšanu ar mērķi 
izveidot Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centru, uzsverot, ka tam būtu jāfunkcionē kā vienam 
no savstarpēji savienotas ES ātrās reaģēšanas sistēmas pīlāriem; uzskata, ka daudznozaru 
krīžu koordinācijas pienākums ir jānosaka katrā atsevišķā gadījumā atbilstīgi „smaguma 
centra” principam;

31. norāda, ka pašreizējā globālajā vidē, kurā palielinās savstarpējā atkarība, lielas krīzes, 
kuru mērogs attaisnotu solidaritātes klauzulas piemērošanu, domājams, būtu 
daudzdimensionālas un to sekas būtu starptautiskas, ietekmējot trešo valstu pilsoņus vai 
radot vajadzību pēc starptautiskas rīcības, lai tās novērstu; uzsver Eiropas Ārējās darbības 
dienesta nozīmi šādās situācijās; 

32. uzsver vajadzību smagu krīžu gadījumā Padomē nodrošināt politisku saskaņošanu; norāda 
uz ES CAA pārskatu un atzinīgi vērtē Padomē panākto vienošanos par jauno CAA
konceptuālo regulējumu, izmantojot tradicionālās Padomes procedūras, jo īpaši 
COREPER, nevis ad hoc struktūras; uzsver, ka, lai ES politiskajā līmenī nodrošinātu 
saskanīgu, efektīvu un laikus sniegtu reakciju uz šāda mēroga un rakstura krīzēm, ir 
vajadzīgs tikai viens pasākumu kopums; tāpēc uzskata, ka jaunajam CCA arī būtu jāsniedz 
atbalsts saistībā ar solidaritātes klauzulu;

33. aicina dalībvalstis veikt informācijas apmaiņu par paraugpraksēm saistībā ar krīžu 
koordinācijas procedūru nostiprināšanu un valstu krīzes koordinācijas centru kontaktiem 
ar ES;

34. uzsver, ka visi lēmumu pieņemšanas procesi Padomē pēc tam, kad saņemts lūgums pēc 
palīdzības atbilstīgi solidaritātes klauzulai, nedrīkst negatīvi ietekmēt ES reaģēšanas 
spējas un ka ir jāspēj nodrošināt krīzes novēršanas pasākumu tūlītēja sākšana neatkarīgi 
no šādiem politiskiem lēmumiem; norāda uz faktu, ka funkcionālā līmenī militāro resursu 
izmantošana civilās aizsardzības atbalstam jau ir iespējama, neaktivizējot solidaritātes 
klauzulu, par ko liecina veiksmīgā sadarbība starp Komisiju un ES Militāro štābu 
iepriekšējās operācijās Pakistānā vai Lībijā; 

35. atgādina, ka atbilstīgi solidaritātes klauzulai Eiropadomei ir regulāri jānovērtē draudi, kas 
attiecas uz Savienību; uzskata, ka šādi novērtējumi ir jāveic vismaz divos atšķirīgos 
līmeņos, proti, ilgtermiņa perspektīvā — Eiropadomē īstenojot procesu, kas nodrošinātu 
stratēģiskās pieejas atspoguļošanu arī turpmākajos Eiropas Drošības stratēģijas un Iekšējās 
drošības stratēģijas atjauninājumos, kā arī biežāk sagatavojot visaptverošus pārskatus par 
pastāvošajiem draudiem;

36. uzskata, ka draudu novērtējumi ir jāpapildina ar riska novērtējumiem, analizējot draudus 
konstatēto trūkumu kontekstā un tādējādi nosakot tās spēju nepilnības, kas ir jānovērš pēc 
iespējas drīzāk; atgādina, ka Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanas ietvaros ES līdz 
2014. gadam būtu jāsagatavo visaptveroša risku pārvaldības politika, kas nodrošinātu 
saikni starp draudu un risku novērtējumiem un lēmumu pieņemšanu; atgādina, ka līdz 
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2012. gada beigām Komisijai, pamatojoties uz dalībvalstu veiktajiem risku 
novērtējumiem, būtu jāsagatavo pārrobežu pārskats par lielākajiem cilvēku un dabas 
radītajiem riskiem, kas nākotnē varētu apdraudēt ES; mudina dalībvalstis apmainīties ar 
informāciju par to veiktajiem risku novērtējumiem un risku pārvaldības plāniem, lai 
nodrošinātu iespēju veikt kopīgu situācijas novērtējumu;

37. uzsver, ka kopīgajos draudu novērtējumos, kas izrietēs no šiem pasākumiem, ir jāizmanto 
ES Izlūkdatu analīzes centra iespējas, pamatojoties uz kopīgotiem izlūkdatiem un 
integrējot visu draudu un risku novērtēšanā iesaistīto ES iestāžu sniegto ieguldījumu, 
piemēram, informāciju, ko ir snieguši attiecīgie Komisijas departamenti (tostarp Iekšlietu 
ģenerāldirektorāts, Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts un 
Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts) un Savienības aģentūras (Eiropols, Frontex, 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un citi);

38. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju priekšsēdētāja vietniecei / Augstajai pārstāvei, 
Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu parlamentiem, NATO Parlamentārajai asamblejai un 
NATO ģenerālsekretāram.


