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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekmi uz drošības un aizsardzības 
spējām Eiropā
(2015/2037(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra secinājumus par kopējo 
drošības un aizsardzības politiku,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. novembra secinājumus par kopējo drošības un 
aizsardzības politiku,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 24. jūlija paziņojumu „Ceļā uz konkurētspējīgāku un 
efektīvāku aizsardzības un drošības nozari” (COM(2013)0542) un ar to saistīto 
2014. gada 24. jūnijā pieņemto īstenošanas ceļvedi (COM(2014)0387,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/43/EK, 
ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu 
sūtījumiem1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija 
Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas 
iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu 
būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza 
Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK2,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, ar ko 
izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un aprīkojuma 
eksporta kontroli,

– ņemot vērā politikas satvaru sistemātiskai ilgtermiņa sadarbībai aizsardzības jomā, ko 
Padome pieņēma 2014. gada 18. novembrī,

– ņemot vērā aktualizēto Parakstītāju dalībvalstu pamatnolīgumu par piegādes drošību, ko 
Eiropas Aizsardzības aģentūras valde parakstīja 2013. gada novembrī, un ar to saistīto 
prioritāšu noteikšanas rīcības kodeksu, ko EAA valde pieņēma 2014. gada maijā,

– ņemot vērā 2013. gada 21. novembra rezolūciju par Eiropas aizsardzības tehnoloģisko 
un rūpniecisko bāzi3 un 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes ietekmi 

                                               
1
  OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.

2  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.
3  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0514.
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uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs1,

– ņemot vērā Reglamenta 52. un 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas atzinumu (A8-0000/2015),

A. tā kā jaunais Eiropas aizsardzības tirgus tiesiskais regulējums tika izveidots 2009. gadā 
ar aizsardzības tiesību aktu paketi un visas 28 dalībvalstis ir transponējušas jaunos 
noteikumus savos tiesību aktos; tā kā šo jauno tiesību aktu būtība ir ieviest tādu 
regulējumu, kas balstītos uz pārredzamību, nediskrimināciju un konkurenci un kas būtu 
piemērots aizsardzības nozares īpatnībām;

B. tā kā dalībvalstis ir vienojušās par nepieciešamību izveidot Eiropas aizsardzības 
aprīkojuma un pakalpojumu tirgu; tā kā Eiropadome ir pat aicinājusi izveidot ES 
mēroga piegādes drošības režīmu; tā kā atbilstošām spējām, aprīkojuma piegādei un ES 
stratēģiskajai autonomijai ir izšķiroša nozīme attiecībā uz Eiropas Savienības un tās 
kaimiņvalstu drošību;

C. tā kā konsolidācijas trūkums Eiropas aizsardzības tirgos nozīmē, ka Eiropas 
aizsardzības nozares atkarība no ārējiem faktoriem pieaug bīstamā ātrumā, turklāt tas 
notiek laikā, kad tieša un daudzveidīga apdraudējuma līmenis Eiropas drošībai ir tik 
augsts, kāds kopš Aukstā kara nav pieredzēts,

Norises aizsardzības tirgos ir novedušas pie Eiropas autonomijas apdraudējuma

1. joprojām pauž bažas par izplatītajiem un lielākoties nekoordinētajiem aizsardzības
budžetu samazinājumiem lielākajā daļā dalībvalstu; uzskata, ka šāds koordinācijas 
trūkums rada draudus Savienībai, jo tā zaudē kontroli pār stratēģiskajiem aktīviem un 
spējām un netiek izmantotas iespējas, ko attiecībā uz ES stratēģiskās autonomijas 
sasniegšanu, tās piegāžu drošību un tās iedzīvotāju un interešu aizsardzību varētu sniegt 
dalībvalstu aizsardzības politiku koordinācija un aizsardzības aktīvu apvienošana un 
koplietošana;

2. pauž dziļas bažas par to, ka ES tiešajās kaimiņvalstīs uzliesmo bruņoti konflikti, 
pastiprinās nestabilitāte un bieži tiek pārkāptas cilvēktiesības, un par terora draudiem ES 
iekšienē; uzskata, ka pašreizējie draudi drošībai ir kopīgi visai ES un ir jārisina vienoti 
un saskaņoti, apvienojot civilos un militāros resursus un izmantojot tos kopīgi; šajā 
sakarā uzskata, ka ir svarīgi nešķērdēt resursus un ka ir būtiski svarīgi lietderīgāk 
izmantot nodokļu maksātāju naudu un panākt progresu Eiropas aizsardzības aprīkojuma 
tirgus izveidē, kā arī izveidot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko pamatu 
(EDTIB);

3. tādēļ pauž bažas par to, ka dalībvalstis lēni un nekonsekventi ievieš 2009. gada 
aizsardzības tiesību aktu paketes direktīvas, un uzsver, ka liela nozīme ir uzraudzības 
lomai, kuru vajadzētu pildīt Komisijai; atzīst, ka jaunu tiesību aktu ieviešana ir ilgstošs 
process, bet brīdina, ka nepareiza un atšķirīga tiesību aktu piemērošana ievieš sliktu 

                                               
1  OV C 168 E, 14.6.2013., 9. lpp.
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praksi, tādējādi apdraudot direktīvās noteikto mērķu sasniegšanu un līdz ar to arī 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus izveidi un EDTIB izstrādi;

4. brīdina par satraucošām tendencēm Eiropas aizsardzības tirgū, kas palielina Eiropas 
aizsardzības nozares atkarību no ārējiem faktoriem laikā, kad drošības vide kļūst arvien 
sarežģītāka; jo īpaši brīdina par to, ka tādu faktoru kopums kā aizvien mazāki 
dalībvalstu aizsardzības budžeti, tirgus sadrumstalotība, kas aizvien vēl pastāv, 
neraugoties uz jaunajiem iekšējā tirgus noteikumiem, arvien pieaugošā aizsardzības 
preču ražošanas nozares atkarība no eksporta ārpus ES un tas, ka palielinās ārvalstu 
investīcijas Eiropas aizsardzības nozarē, mazina kontroli pār dalībvalstu un Eiropas 
stratēģiskā aizsardzības aprīkojuma ražošanu un stratēģiskajiem aktīviem un 
tehnoloģijām;

5. norāda, ka, lai arī 2013. gada decembra Eiropadome tā arī nespēja pienācīgi reaģēt uz 
pastāvošo situāciju, tā tomēr noteica virkni darbības virzienu un vienojās 2015. gada 
jūnijā pārskatīt progresu; uzsver, ka, neraugoties uz ierobežoto mērķtiecību un tālāku 
drošības vides pasliktināšanos gan ES, gan uz austrumiem un dienvidiem no ES, nekāds 
reāls progress pašreizējo drošības problēmu risināšanā un apdraudējuma novēršanā nav 
panākts;

6. mudina Eiropadomi izdarīt secinājumus un veikt konkrētus pasākumus, lai pārvarētu 
sadrumstalotību Eiropas aizsardzības tirgū un tādējādi garantētu to aizsardzības spēju 
pieejamību, kas vajadzīgas, lai panāktu drošību Eiropā un izpildītu KDAP mērķus;

Budžeta samazinājumu izraisīta Eiropas pieprasījuma samazināšanās: nepieciešamība pēc 
turpmākas sadarbības

7. uzskata, ka gadiem ilgi piešķirtais nepietiekamais finansējums aizsardzības nozarei ir 
jākompensē ar ciešāku dalībvalstu sadarbību, tostarp formulējot aizsardzības budžeta 
piešķiršanas politiku un saskaņojot stratēģiskās izvēles, kas attiecas uz militārā un 
civilmilitārā aprīkojuma iepirkšanu; atkārtoti norāda uz savu aicinājumu pēc 
konsolidācijas ES, jo tas ir vienīgais veids, kā sasniegt kritisko masu, kāda 
nepieciešama, lai varētu saglabāt konkurētspējīgu un neatkarīgu EDTIB; uzsver, ka 
spēcīga un autonoma EDTIB saglabāšana ir būtiski svarīga, lai Eiropa spētu aizsargāt 
savus iedzīvotājus, intereses un vērtības, t. i., sasniegt Līgumā nospraustos un mērķus 
un izpildīt savu kā globālas drošības garantētājas pienākumu, kuru uzsvērusi Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas 
jautājumos (PV/AP);

8. atgādina, ka ir jāpanāk lielāka dalībvalstu aizsardzības plānošanas procesu saskaņotība, 
un šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts Politikas satvars sistemātiskai ilgtermiņa 
sadarbībai aizsardzības jomā; tomēr uzskata par nožēlojamu to, ka tas ir nesaistošs un ka 
ar to nav izveidots skaidrs un strukturēts process; 

9. prasa piešķirt prioritāti sadarbībai un resursu apvienošanas un koplietošanai un šai 
nolūkā izveidot iniciatīvas, īpaši nodokļu jomā; atzinīgi vērtē Eiropas Aizsardzības 
aģentūras (EAA) darbu pie kopīgā iepirkumu mehānisma izveides un sagaida, ka šajā 
mehānismā būs iekļauti pasākumi, kas stimulēs sadarbību aizsardzības aprīkojuma 
iegādes un atbalsta jomā; 
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10. atgādina, ka "Apvārsnis 2020", COSME un Eiropas strukturālie un investīciju fondi
paredz iespēju aizsardzības aprīkojuma ražotājiem, īpaši MVU, pieteikties ES 
finansējuma saņemšanai civilmilitāriem un citiem projektiem; aicina Komisiju un 
dalībvalstis palīdzēt uzņēmumiem, īpaši MVU, pienācīgi izmantot iespējas iegūt 
Eiropas finansējumu projektiem, kuri saistīti ar aizsardzības nozari;

Pieaugoša atkarība no ārējiem faktoriem: nepieciešamība pēc kopējas pieejas

11. brīdina par to, ka, lai kompensētu zaudējumus, ko rada apgrozījuma samazināšanās 
Eiropā, Eiropas aizsardzības aprīkojuma ražošanas uzņēmumi aizvien vairāk eksportē 
ārpus ES, kas nozīmē iesaistīšanos postošā konkurencē, sensitīvu tehnoloģiju un 
intelektuālā īpašuma tiesību nodošu saviem nākotnes konkurentiem un ražošanas 
pārvietošanu ārpus ES, pakļaujot riskam Eiropas piegāžu drošību un palielinot iespēju, 
ka tiks pārkāpta Kopējā nostāja par ieroču eksportu un veicināta bruņota vardarbība un 
konflikti citos reģionos; uzskata, ka ir nopietna stratēģiska kļūda pakļaut ES riskam, ka 
EDTIB varētu kļūt atkarīgs no klientiem ārpus ES esošās lielvalstīs, kurām ir atšķirīgas 
stratēģiskās intereses;

12. uzskata, ka ES eksporta kontroles politika ir pamatīgi jāpārstrādā, lai izveidotu 
integrētāku ES režīmu un godīgākus konkurences apstākļus, nodrošinot, ka ārpolitikas 
un drošības politikas pamatmērķiem ir prioritāte pār īstermiņa finansiālajām, 
ekonomiskajām un komerciālajām interesēm; norāda, ka Padomei nav izdevies panākt, 
ka kopējās nostājas par militārā aprīkojuma eksporta kontroli visās valstīs tiek 
piemērotas vienādi; pauž satraukumu par to, ka pat tad, ja iepircējvalsts klaji neatbilst 
vairākiem no astoņiem kritērijiem, tostarp tādiem kritērijiem kā miera saglabāšana 
reģionā, drošība un stabilitāte, kā arī tad, ja iepircējvalsts neievēro starptautiskās 
kopienas gribu un nerespektē starptautiskās tiesības, Kopējā nostāja gandrīz nekad 
netiek ņemta vērā, pieņemot politiskus lēmumus, un netiek pieminēta sabiedriskās 
diskusijās;

13. mudina dalībvalstis rīkoties saskaņā ar Kopējās nostājas principiem, kā arī regulāri un 
pilnā apmērā ziņot par saviem aizsardzības aprīkojuma eksportiem uz trešām valstīm; 
aicina Padomi un PV/AP apzināt iemeslus, kādēļ dalībvalstis nepilnīgi ievēro ziņošanas 
prasību, un izveidot jaunu mehānismu nepilnību novēršanai; atgādina, ka Kopējās 
nostājas piemērošana ir būtiski svarīga ES principu un vērtību ievērošanai, īpaši 
starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību jomā, kā arī saistībā ar 
ES pienākumiem globālās drošības jomā; 

14. norāda uz Komisijas paziņojumu par civilmilitāro preču eksporta politikas pārskatīšanu 
un šajā sakarā uzsver nepieciešamību nodrošināt tādas kontroles modalitātes, kas nerada 
šķēršļus brīvai preču un tehnoloģiju apritei iekšējā tirgū un nenoved pie atšķirīgām ES 
noteikumu interpretācijām; 

15. norāda, ka pieaugošais civilmilitāro tehnoloģiju izmantojums ne tikai rada 
priekšrocības, jo palielinās sinerģija starp aizsardzības nozari un komerciālo ražošanu, 
bet arī padara aizsardzības nozari atkarīgu no civilajām piegāžu ķēdēm, kuras savu 
ražošanu bieži bāzē ārpus Eiropas; brīdina arī par to, ka ražošanas piegāžu ķēdes kļūst 
aizvien starptautiskākas, un par to, kāda ietekme pārmaiņām aizsardzības nozares 
ražotāju īpašumtiesībās var būt uz piegāžu drošību ES, norāda arī uz paaugstinātajiem 
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draudiem Eiropas un dalībvalstu drošībai;

16. atzinīgi vērtē EEA un Komisijas darbu pie ES mēroga piegāžu drošības (SoS) režīma 
izveides, ko izstrādāt uzdeva Eiropadome, un sagaida, ka 2015. gada jūnijā 
apstiprināšanai tiks piedāvāts rīcības plāns ar konkrētiem veicamajiem pasākumiem; 

17. uzskata, ka vajadzētu atrast kompromisu starp SoS režīmu un efektīvu ES mēroga 
uzraudzības sistēmu, lai atklātu esošās un iespējamās vājās vietas, kas saistītas ar 
ārvalstu kontroli pār stratēģiskiem aktīviem un piegādēm no trešām valstīm; mudina 
Komisiju apzināt esošās struktūras un stratēģiskās spējas, kas ir dalībvalstu rīcībā, lai 
novērtētu, kāda ir tās loma drošības garantēšanā Eiropas Savienībā, tās kaimiņvalstīs un 
citviet pasaulē saskaņā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un KDAP, 
tostarp šo politiku jūras, kosmosa un kibernētiskajām dimensijām;

18. uzskata, ka dalībvalstu savstarpēja SoS nodrošināšana ir būtiski svarīgs elements 
integrēta Eiropas aizsardzības tirgus izveidē; atzinīgi vērtē EEA aktualizēto SoS
pamatsatvaru, kas ir līdzeklis savstarpējas uzticēšanās nostiprināšanai, taču norāda, ka 
tas nerada nekādus juridiski saistošus pienākumus; uzskata, ka ES mēroga SoS režīmam 
ir jābalstās uz tiesību aktiem, īpaši uz direktīvas par sūtījumiem Eiropas Savienībā 
pilnīgu piemērošanu, kas paredz atcelt šķēršļus aizsardzības jomas ražojumu apritei ES;

19. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, NATO Parlamentārajai 
asamblejai un NATO ģenerālsekretāram.


