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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimo
(2014/2258(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) V antraštinę dalį, ypač į 21, 
24, 41, 42, 43, 44 ir 46 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023

ir į jo vėlesnius pakeitimus,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 18/2012 dėl Europos 
Sąjungos pagalbos Kosovui, susijusios su teisine valstybe,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d. ir 2014 m. lapkričio 18 d. Tarybos išvadas dėl 
bendros saugumo ir gynybos politikos,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos gynybos agentūros 
vadovės 2014 m. liepos 7 d. pažangos ataskaitą dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. 
gruodžio mėn. išvadų įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės bei 
Komisijos bendrą komunikatą dėl ES visapusiško požiūrio į išorės konfliktus ir krizes ir 
susijusias 2014 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucija dėl visapusiško ES požiūrio ir 
jo padarinių ES išorės veiksmų suderinamumui4,

                                               
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
2 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0286.
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– atsižvelgdamas į pirmininkaujančios valstybės išvadas, kurias Europos Vadovų Taryba 
priėmė 1999 m. gruodžio 11 d. Helsinkyje (Pagrindinis tikslas 2003 m.) ir į Pagrindinį 
tikslą 2010 m., kurį Taryba patvirtino 2004 m. gegužės 17 d.,

– atsižvelgdamas į Pagrindinį tikslą civilinėje srityje 2010 m., kurį patvirtino ministrų 
Civilinių pajėgumų tobulinimo konferencija ir 2007 m. lapkričio 19 d. įvertino Bendrųjų 
reikalų ir išorės santykių taryba,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto svarstymus 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto pranešimą (A8-
0000/2015),

A. kadangi dėl vis nepastovesnės saugumo padėties reikia stiprinti bendrą saugumo ir 
gynybos politiką (BSGP) ir užtikrinti, kad ji būtų veiksmingesnė politikos priemonė;

B. kadangi dėl biudžeto išlaidų mažinimo gynybos srityje ir esamo dubliavimosi reikia iš 
naujo apsvarstyti BSGP misijų ir operacijų finansavimą ir geriau bei ekonomiškai 
efektyviau panaudoti biudžeto asignavimus;

C. kadangi Europos Vadovų Taryba savo 2013 m. gruodžio mėn. susitikime nusprendė 
išnagrinėti ES misijų ir operacijų finansinius aspektus, įskaitant mechanizmo ATHENA 
peržiūrą, siekdama užtikrinti, kad taikant procedūras ir taisykles Sąjunga galėtų 
lanksčiau ir veiksmingiau dislokuoti ES civilines ir karines operacijas;

1. pažymi, kad ES ir jos valstybės narės yra pirmaujančios taikos paramos operacijų 
finansuotojos, nors BSGP operacijoms ir misijoms skiriama tik maža viso finansavimo 
dalis; apgailestauja, kad pagal BSGP vykdomos intervencijos, ypač karinės, yra labai 
kuklios ir jas iš esmės sudaro nepastebimos ginkluotųjų pajėgų mokymo misijos, o ne 
esminė Europos pagalba taikos palaikymo ir taikos stiprinimo srityse; 

2. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę bei valstybes nares 
visapusiškai pasinaudoti Lisabonos sutartimi siekiant greitesnio ir lankstesnio BSGP 
misijų ir operacijų vykdymo;

3. susirūpinęs pažymi, jog valstybėms narėms vis dar nepavyksta pasiekti 1999 m. 
Helsinkio pagrindinių tikslų, nepaisant to, kad bendras metinis gynybos biudžetas siekia 
maždaug 190 mlrd. EUR; primena apie ES nustatytus plataus masto pagrindinius 
civilinius tikslus; ragina stiprinti ES, kad ji būtų veikėja gynybos srityje, ir apgailestauja 
dėl to, kad stokojama aiškios karinės doktrinos, pagal kurią būtų galima vykdyti ES 
sutarties 43 straipsnyje išvardytus uždavinius (išplėstus Petersbergo uždavinius); 
primygtinai ragina užtikrinti glaudesnį koordinavimą ir bendradarbiavimą gynybos 
klausimais tarp valstybių narių ir ES lygmeniu, ypač išteklių, pajėgumų ir turto telkimo 
ir dalijimosi jais srityje;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad civilinių BSGP misijų finansavimo pagal ES biudžeto 
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bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) skyrių lygis per pastaruosius metus 
sumažėjo, ir tikimasi, kad jis liks stabilus vykdant 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą; apgailestauja, kad civilinėms misijoms poveikį padarė bendras mokėjimų 
asignavimų trūkumas, todėl Komisija turėjo pritaikyti poveikio švelninimo priemonę ir 
atidėti 22 mln. EUR mokėjimą iki 2015 m.; tačiau teigiamai vertina tai, kad nustatyta, 
jog galima būtų sutaupyti maždaug 16 mln. EUR, dėl to, prireikus, ateityje būtų galima 
finansuoti tolesnes misijas;

Išlaidų mažinimo ir veiksmingumo didinimo iniciatyvos

5. teigiamai vertina konkrečias priemones ir pragmatinius sprendimus, kuriuos neseniai
pateikė Komisija pagal taikomą finansinių taisyklių sistemą siekdama sutrumpinti 
finansines procedūras; tačiau apgailestauja dėl vis dar didelio vėlavimo įsigyjant 
būtiniausią misijų pagal BSGP įrangą ir paslaugas, iš dalies dėl dažnai lėto Tarybos 
sprendimų priėmimo proceso, tačiau taip pat dėl tam tikro finansinių taisyklių 
lankstumo trūkumo ir dėl to daromo neigiamo poveikio misijų vykdymui; primena, kad 
Audito Rūmai jau pateikė kritiką šiuo klausimu savo 2012 m. specialiojoje ataskaitoje 
dėl Europos Sąjungos pagalbos Kosovui, susijusios su teisine valstybe;

6. primygtinai ragina Komisiją šalinti šiuos trūkumus ir pasiūlyti reikiamus civilinių 
BSGP misijų finansinių taisyklių pakeitimus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
greitai ir lanksčiai vykdyti misijas, tuo pat metu užtikrinant patikimą ES finansų 
valdymą ir tinkamą Sąjungos finansinių interesų apsaugą; laikosi nuomonės, kad 
biudžeto vykdymo įgaliojimai turėtų būti suteikti civilinių operacijų vadui taip pat, kaip 
jie buvo suteikti ES delegacijų vadovams;

7. primygtinai ragina sukurti bendrų paslaugų centrą ir integruoto išteklių valdymo 
sistemą, kurie padėtų pagreitinti civilinių misijų dislokavimą ir pagerinti jų išlaidų 
veiksmingumą; apgailestauja, kad iki šiol ši iniciatyva vis dar aklavietėje; pažymi, kad 
svarstoma sukurti misijų paramos platformą, tačiau ragina Komisiją ir EIVT imtis 
tolesnių žingsnių siekiant įsteigti bendrų paslaugų centrą;

8. laikosi nuomonės, kad reikia sumažinti nuolatinius EIVT ir Civilinių operacijų 
planavimo ir vykdymo centro administracinio biudžeto apribojimus, nes metinių 
biudžeto lėšų nepakanka siekiant atlikti visas planavimo, vykdymo ir paramos užduotis, 
ypač kai daugiau misijų pradedama vykdyti beveik tuo pačiu metu;

9. laikosi nuomonės, kad nuolatinė BSGP saugykla, kuri šiuo metu naudojama tik naujų 
civilinių BSGP misijų atveju, turėtų būti nedelsiant atnaujinta ir išplėsta, kad aprėptų 
vykdomas misijas, taip pat kad būtų pagerintos pasinaudojimo saugoma įranga 
galimybės, o šią saugyklą ateityje turėtų valdyti bendrų paslaugų centras;

10. pabrėžia poreikį užtikrinti pakankamą misijų darbuotojų skaičių, atsižvelgiant į įvairių 
valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus šiuo klausimu (pvz., 2010 m. pagrindinis 
tikslas civilinėje srityje, daugiametis civilinių pajėgumų plėtojimo planas); tačiau 
apgailestauja, kad susiduriama su sunkumais siekiant įdarbinti ir išlaikyti pakankamai 
kvalifikuotų BSGP misijų darbuotojų; ragina plačiu mastu naudotis greitai 
dislokuojamomis civilinio reagavimo grupėmis, kurios padidintų ES greitojo reagavimo 
pajėgumus, sudarytų palankesnes sąlygas sparčiai suformuoti misijas ir prisidėtų 
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siekiant ES krizių valdymo operacijų veiksmingumo;

Nuoseklumas ir papildomumas

11. laikosi nuomonės, kad BSGP turėtų būti traktuojama kaip platesnės BUSP sistemos ir 
visų ES išorės veiksmų dalis; yra įsitikinęs, kad, norint sukurti masto ekonomiją ir kuo 
labiau padidinti ES išlaidų poveikį, turėtų būti užtikrintas įvairių priemonių 
nuoseklumas ir papildomumas; laikosi nuomonės, kad ES turi daugiau priemonių ir 
įtakos galimybių nei kokia kita viršvalstybinė institucija, turint mintyje, kad jos 
saugumo ir gynybos politika gali būti sustiprinta taikant visapusišką požiūrį ir kitas ES 
priemones ir finansavimo mechanizmus; todėl mano, kad BUSP skiriami ištekliai turėtų 
būti naudojami protingiau, BSGP susiejant su įvairiomis Komisijos valdomomis 
programomis;

12. ragina prireikus užtikrinti geresnę karinių ir civilinių veiksmų sąveiką, visų pirma 
logistikos, transporto ir saugumo misijų srityse, taip pat laikytis įvairios pavaldumo 
tvarkos ir atsižvelgti į skirtingą civilinių ir karinių misijų pobūdį;

13. teigiamai vertina krizių valdymo procedūrų peržiūrą, dėl kurios susitarta 2013 m., nes ji 
lėmė geresnį BSGP misijų planavimą ir vykdymą; tačiau pabrėžia, kad reikia dėti dar 
daugiau pastangų ir pašalinti nuolatinius izoliuotus veiksmus, dėl kurių suskaidomas ES 
užsienio politikos mechanizmas;

14. teigiamai vertina iniciatyvą „Mokymas ir aprūpinimas įranga“, kurią įgyvendinant kaip 
pereinamojo laikotarpio arba pasitraukimo strategiją būtų užtikrinamas partnerių 
pajėgumų stiprinimas, sudarant palankesnes sąlygas finansuoti trečiųjų šalių saugumo 
pajėgoms skirtą įrangą; remia sistemingą projektų grupių, prie kurių veiklos gali 
prisidėti suinteresuotos valstybės narės arba trečiosios šalys, naudojimą; palankiai 
vertina tai, kad Komisija svarsto nuolatinės finansinės paramos teikimą šiai iniciatyvai;

Karinių operacijų finansavimas

15. pripažįsta, kad karines operacijas finansuoja valstybės narės ne ES biudžeto lėšomis ir 
kad jų bendrosios sąnaudos padengiamos taikant mechanizmą ATHENA; pabrėžia, kad 
mechanizmas ATHENA yra nepaprastai svarbus siekiant greitai vykdyti šias operacijas 
ir yra valstybių narių tarpusavio solidarumo priemonė, taip pat labai svarbi paskata, visų 
pirma toms šalims, kurioms trūksta finansinių išteklių, prisidėti prie BSGP operacijų; 
tačiau apgailestauja, kad bendrųjų sąnaudų dalis ir toliau lieka labai nedidelė (10–15 
proc. visų išlaidų) ir kad principas „išlaidas apmoka tas, kas jas patyrė“ toliau atgraso 
valstybes nares nuo aktyvių veiksmų; laikosi nuomonės, kad turėtų būti užtikrintas 
ilgalaikis karinių misijų finansavimas;

16. atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad mechanizmo ATHENA peržiūra nedavė 
apčiuopiamų rezultatų, ir ragina Tarybą nedelsiant imtis veiksmų šiuo klausimu; ypač 
remia tai, kad būtų išplėsta tinkamų finansuoti pagal mechanizmą ATHENA išlaidų 
aprėptis, pvz., įtraukiant tam tikrų išlaidų išankstinį finansavimą arba ES kovinių grupių 
strateginį transportavimą; tikisi, kad per kitą Europos Vadovų Tarybos susitikimą dėl 
gynybos šiais klausimais bus priimtas galutinis sprendimas;
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17. remia iniciatyvas, kuriomis siekiama išnagrinėti galimybę taikant mechanizmą 
ATHENA pritraukti ir valdyti finansinius trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų 
įnašus, tačiau perspėja dėl bet kokių įnašų iš ES biudžeto, dėl kurių gali būti daromas 
neigiamas poveikis civilinių misijų finansavimui; taip pat remia bendro finansavimo 
galimybę, kai mažesnis dalyvaujančių šalių skaičius finansuoja tam tikras misijų veiklos 
išlaidas su sąlyga, kad jų įnašus administruoja mechanizmas ATHENA ir jais 
papildomos, o ne pakeičiamos bendrosios sąnaudos;

18. primena, kad pagal Lisabonos sutartį ES numatytos naujos BSGP nuostatos, kuriomis 
iki šiol nepasinaudota; ragina Tarybą pasinaudoti ES sutarties 44 straipsniu, pagal kurį 
norinčių valstybių narių grupė gali imtis vykdyti BSGP užduotį; laikosi nuomonės, kad 
karinių operacijų ad hoc finansavimo mechanizmai turėtų apimti daugiau nei tradicines 
bendrąsias sąnaudas, kurios kompensuojamos pagal mechanizmą ATHENA;

19. ragina Tarybą pradėti kurti pradinį fondą, numatytą ES sutarties 41 straipsnio 3 dalyje, 
siekiant skubiai finansuoti karinių operacijų pradžią; šis fondas taip pat galėtų būti tvirta 
pajėgumų stiprinimo priemonė; pažymi, kad civilinėms misijoms vykdyti naudojamas 
specialus parengiamosioms priemonėms skirtas biudžetas, tačiau dislokuojant karines 
operacijas ir siekiant jų veiksmingumo ir toliau kils struktūrinių kliūčių, jeigu nebus 
naudojamasi šia galimybe; primygtinai ragina valstybes nares dalyvauti nuolatiniame 
struktūrizuotame bendradarbiavime, numatytame ES sutarties 46 straipsnyje, kuriuo taip 
pat būtų labai sustiprinti ES greitojo reagavimo pajėgumai;

Skaidrumas ir atskaitomybė

20. pabrėžia, kad skaidrumas ir atskaitomybė – tai esminiai reikalavimai siekiant užtikrinti 
ne tik ES vykdomų misijų demokratinę kontrolę, bet ir tinkamą jų veikimą bei 
patikimumą; palankiai vertina tai, kad pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinį 
susitarimą numatyti ataskaitų teikimo mechanizmai, pvz., bendri konsultaciniai 
susitikimai BUSP klausimais ir BUSP biudžeto ketvirčio ataskaitos; ragina Komisiją 
plačiai interpretuoti Finansinio reglamento 49 straipsnio 1 dalies g punktą ir pasiūlyti 
konkrečias eilutes kiekvienai civilinei BSGP misijai pagal BUSP skyrių;

21. laukia iniciatyvų, kurios suteiktų daugiau aiškumo ir nuoseklumo civilinėms misijoms 
taikomų finansavimo ir veiklos taisyklių klausimu; atsižvelgdamas į vykstančias 
diskusijas dėl finansinių taisyklių lankstumo, teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą 
parengti konkretų visoms BSGP misijoms taikomą modelį ir pritaikyti esamas gaires 
prie jų poreikių;

Žodžius turi atitikti darbai

22. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę imtis vadovaujančio 
vaidmens BSGP srityje ir naikinant kliūtis ir užtikrinti Tarybos, Komisijos bei EIVT 
veiksmų koordinavimą, taip pat pastarųjų dviejų organų suderinamumą; siūlo, kad ES 
specialiesiems įgaliotiniams galėtų būti suteikti įgaliojimai gerinti įvairių ES veikėjų 
vietoje dialogą ir bendradarbiavimą, kad būtų padidintas ES veiksmų suderinamumas ir 
užtikrinta, kad daugelis finansavimo šaltinių nebebūtų iššūkis, bet turtas;

23. laikosi nuomonės, kad per kitą Europos Vadovų Tarybos susitikimą gynybos klausimu 
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negalima praleisti progos surengti išsamią diskusiją ir pateikti konkrečių pasiūlymų dėl 
BSGP misijų ir operacijų finansinės tvarkos reformos; primygtinai ragina valstybes 
nares vykdyti per 2013 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimą 
prisiimtus įsipareigojimus;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 
Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams, NATO generaliniam sekretoriui ir NATO parlamentinės asamblėjos 
pirmininkui.


