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5.12.2018 A8-0375/1 

Grozījums Nr.  1 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā dalībvalstis ir apņēmušās 

pakāpeniski izveidot kopējo aizsardzības 

politiku, kas varētu pāraugt kopīgā 

aizsardzībā saskaņā ar LES 42. panta 

noteikumiem, tādējādi stiprinot Eiropas 

identitāti un neatkarību, lai veicinātu 

mieru, drošību un progresu Eiropā un 

pasaulē,  

A. tā kā dalībvalstis vēl nav 

nolēmušas pakāpeniski izveidot kopējo 

aizsardzības politiku, kura varētu pāraugt 

kopīgā aizsardzībā saskaņā ar LES 

42. panta noteikumiem un attiecībā uz 

kuru ir jāpieņem vienprātīgs lēmums 

Eiropadomē un šis lēmums ir jāratificē 

saskaņā ar dalībvalstu attiecīgajām 

konstitucionālajām prasībām, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Grozījums Nr.  2 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka šie problēmjautājumi ir 

pārāk plaši, lai viena valsts tos veiksmīgi 

varētu atrisināt pati saviem spēkiem; 

uzsver, ka ir svarīgi, lai ES uz šiem 

jautājumiem reaģētu strauji, konsekventi, 

efektīvi, vienoti un saskaņojot savu darbību 

ar sabiedrotajiem, partneriem un citām 

starptautiskajām organizācijām; norāda, ka 

kopējā drošības un aizsardzības politika 

(KDAP) ir viens no noderīgajiem 

instrumentiem daudzu šo jautājumu 

risināšanai, taču tas būtu jāizmanto 

efektīvāk un saskaņoti ar citiem ārējiem un 

iekšējiem instrumentiem, lai ES varētu 

izlēmīgi sniegt savu devumu starptautisko 

krīžu pārvaldībā un nodrošināt savu 

stratēģisko autonomiju; norāda, ka ir 

izveidotas KDAP institūcijas, kā arī ir 

izveidoti daudzi KDAP instrumenti, un 

mudina dalībvalstis tos nekavējoties 

izmantot; 

2. uzsver, ka šie problēmjautājumi ir 

pārāk plaši, lai viena valsts tos veiksmīgi 

varētu atrisināt pati saviem spēkiem; 

uzsver, ka ir svarīgi, lai ES uz šiem 

jautājumiem reaģētu strauji, konsekventi, 

efektīvi, vienoti un saskaņojot savu darbību 

ar sabiedrotajiem, partneriem un citām 

starptautiskajām organizācijām; norāda, ka 

kopējā drošības un aizsardzības politika 

(KDAP) ir viens no noderīgajiem 

instrumentiem daudzu šo jautājumu 

risināšanai, taču tas būtu jāizmanto 

efektīvāk un saskaņoti ar citiem ārējiem un 

iekšējiem instrumentiem, lai ES varētu 

izlēmīgi sniegt savu devumu starptautisko 

krīžu pārvaldībā; norāda, ka ir izveidotas 

KDAP institūcijas, kā arī ir izveidoti 

daudzi KDAP instrumenti, un mudina 

dalībvalstis tos nekavējoties izmantot; 

uzsver, ka Savienības pirmajai reakcijai 

uz pašreizējām problēmām vajadzētu būt 

balstītai uz preventīviem, civiliem un 

diplomātiskiem risinājumiem un ka 

KDAP militārais komponents būtu 

jāizmanto tikai galējās situācijās; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Grozījums Nr.  3 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. aicina dalībvalstis censties sasniegt 

mērķi 2 % no IKP paredzēt izdevumiem 

aizsardzības jomā un 20 % no 

aizsardzības budžeta tērēt Eiropas 

Aizsardzības aģentūras (EAA) 

noteiktajam vajadzīgajam ekipējumam, 

tostarp pētniecībai un izstrādei;  

14. aicina dalībvalstis 20 % no budžeta, 

kas paredzēts pētniecībai un izstrādei 

aizsardzības jomā, tērēt sadarbīgiem 

projektiem, kā dalībvalstis par to jau ir 

vienojušās 2007. gadā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Grozījums Nr.  4 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 

priekšlikumā par daudzgadu finanšu 

shēmu (DFS) ir iekļauta īpaši aizsardzībai 

paredzēta izdevumu kategorija, un jo īpaši 

to, ka ir izveidota budžeta pozīcija, no 

kuras tiks finansēti Eiropas Aizsardzības 

fonda un militārās mobilitātes projekti; 

uzskata, ka šo lēmumu pieņemšanai, 

visticamāk, būs nepieciešama centralizēta 

pārvaldība aizsardzības jautājumos 

Komisijas līmenī; uzsver, ka, nepolitizējot 

šo jautājumu, finansējums no šīs budžeta 

pozīcijas būtu jāizlieto tikai aizsardzības 

nolūkos, jo drošība ir nedalāma un tai 

būtu jāatbilst dalībvalstu spēju un 

infrastruktūras vajadzībām un ES 

centieniem iegūt stratēģisko autonomiju; 

15. pauž dziļu nožēlu par civilai 

konfliktu novēršanai un miera veidošanai 

pieejamo līdzekļu būtisku samazinājumu 

par aptuveni divām trešdaļām nākamajā 

DFS salīdzinājumā ar līdzekļiem, kas 

šiem mērķiem paredzēti pašreizējā 

finanšu periodā; mudina EĀDD un 

Komisiju pārskatīt šo nostāju un 

nākamajā DFS paredzēt divas reizes 

lielākus ieguldījumus civilo konfliktu 

novēršanai;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Grozījums Nr.  5 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. norāda, ka militārā mobilitāte 

ieņem aizvien lielāku vietu Eiropas 

aizsardzības darba kārtībā; uzsver, ka 

pašreizējā apdraudējuma vidē militārā 

mobilitāte ir svarīgs stratēģiskais 

instruments, kas ir būtiski nepieciešams 

gan KDAP, gan dalībvalstu citām 

daudzpusējām saistībām, tostarp saistībām 

NATO satvarā; uzsver, ka ir svarīgi esošos 

tīklus pielāgot militārās mobilitātes 

vajadzībām; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka 

militārā mobilitāte ir iekļauta ne tikai 

priekšlikumā par jauno Eiropas 

infrastruktūras savienošanas 

instrumentu, bet arī PESCO, un ka tai ir 

svarīga nozīme ES un NATO sadarbībā; 

uzsver, ka šie dažādie projekti ir pienācīgi 

jākoordinē, tostarp ar sabiedrotajiem, lai 

nodrošinātu vēlamo rezultātu sasniegšanu; 

atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

nākamajā DFS (2021–2027) piešķirt 

6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 

projektiem, izmantojot šim mērķim 

Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentu;  

16. norāda, ka militārā mobilitāte ir 

iekļauta Eiropas aizsardzības darba 

kārtībā; uzsver, ka pašreizējā 

apdraudējuma vidē militārā mobilitāte ir 

svarīgs stratēģiskais instruments, kas ir 

būtiski nepieciešams gan KDAP, gan 

dalībvalstu citām daudzpusējām saistībām, 

tostarp saistībām NATO satvarā; uzsver, ka 

ir svarīgi esošos tīklus pielāgot militārās 

mobilitātes vajadzībām; tādēļ ņem vērā to, 

ka militārā mobilitāte ir iekļauta PESCO 

un ka tai ir svarīga nozīme ES un NATO 

sadarbībā; uzsver, ka šie dažādie projekti ir 

pienācīgi jākoordinē, tostarp ar 

sabiedrotajiem, lai nodrošinātu vēlamo 

rezultātu sasniegšanu;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Grozījums Nr.  6 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 

programma (EDIDP), kuras mērķis ir 

atbalstīt ES aizsardzības rūpniecības 

konkurētspēju un inovētspēju, līdz 

2020. gadam paredzot šim mērķim 

500 miljonus EUR; aicina to strauji 

īstenot;  

28. uzskata, ka Komisijai būtu 

jāreglamentē aizsardzības nozares Eiropas 

Savienībā un jāpiedāvā savi pakalpojumi 

un ilgā pieredze ražošanas procesu un 

sadarbības projektu efektivitātes un 

pārredzamības ievērojamā palielināšanā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Grozījums Nr.  7 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

(EAF), un ievērojamo finansējuma apmēru, 

ko Komisija ir ierosinājusi paredzēt 

nākamajā DFS; aicina ņemt vērā sākotnējo 

pieredzi, kas gūta, īstenojot EDIDP, 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 

darbību aizsardzības pētniecībai; uzsver, ka 

būtu pienācīgi jāņem vērā EDIDP gūtie 

rezultāti, un pauž cerību, ka par 

priekšlikumu varēs vienoties pēc iespējas 

drīzāk, lai uzlabotu situāciju Eiropas 

aizsardzības rūpniecībā un aizsardzības 

rūpniecības spēju sadarboties ar tās 

partneriem;  

30. atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, 

ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

(EAF), un ievērojamo finansējuma apmēru, 

ko Komisija ir ierosinājusi paredzēt 

nākamajā DFS; aicina ņemt vērā sākotnējo 

pieredzi, kas gūta, īstenojot EDIDP, 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 

darbību aizsardzības pētniecībai; uzsver, ka 

būtu pienācīgi jāņem vērā EDIDP gūtie 

rezultāti, un pauž cerību, ka tiks saglabāta 

Parlamenta nostāja par to, ka nav 

pieļaujams izmantot nehumānus ieročus, 

piemēram, autonomu ieroču sistēmas, kas 

izraisa nāvi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Grozījums Nr.  8 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. atkārtoti uzsver, ka EAA vajadzētu 

kļūt par īstenošanas aģentūru Savienības 

darbībām, kas paredzētas Eiropas spēju un 

bruņojuma politikā, gadījumos, kad tas ir 

paredzēts Lisabonas līgumā; uzsver, ka 

EAA administratīvie un darbības 

izdevumi būtu jāfinansē no Savienības 

budžeta; atzinīgi vērtē nelielās korekcijas, 

kas izdarītas EAA budžetā, bet uzsver, ka 

cita starpā saistībā ar PESCO, CARD un 

EAF ir palielinājies EAA pienākumu 

apmērs un to izpildei ir nepieciešams 

atbilstīgs finansējums;  

32. atkārtoti uzsver, ka EAA vajadzētu 

kļūt par īstenošanas aģentūru Savienības 

darbībām, kas paredzētas Eiropas spēju un 

bruņojuma politikā, gadījumos, kad tas ir 

paredzēts Lisabonas līgumā; atzinīgi vērtē 

nelielās korekcijas, kas izdarītas EAA 

budžetā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Grozījums Nr.  9 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atzinīgi vērtē nesenos pasākumus, 

ar kuriem tika stiprināta civilā KDAP, kas 

ir būtisks ES vienotās pieejas elements, it 

īpaši KDAP civilo misiju spēju veidošanu 

un reaģētspējas uzlabošanu un pievēršanos 

efektivitātes uzlabošanai, risinot iekšējās 

un ārējās problēmas; uzsver, ka Padomei 

un Komisijai nākamajā DFS būtu 

jāpalielina investīcijas civilo konfliktu 

novēršanā, tādējādi palielinot ES kā 

starptautiskas dalībnieces nozīmi; prasa 

pielāgot KDAP struktūras un procedūras, 

lai ātrāk, efektīvāk un integrētāk izvietotu 

un vadītu civilās un militārās misijas un 

operācijas; 

34. atzinīgi vērtē nesenos pasākumus, 

ar kuriem tika stiprināta civilā KDAP, kas 

ir būtisks ES vienotās pieejas elements, it 

īpaši KDAP civilo misiju spēju veidošanu 

un reaģētspējas uzlabošanu un pievēršanos 

efektivitātes uzlabošanai, risinot 

problēmas; uzsver, ka Padomei un 

Komisijai nākamajā DFS būtu jāpalielina 

investīcijas civilo konfliktu novēršanā, 

tādējādi palielinot ES kā starptautiskas 

dalībnieces nozīmi; prasa pielāgot KDAP 

struktūras un procedūras, lai ātrāk, 

efektīvāk un integrētāk izvietotu un vadītu 

civilās un militārās misijas un operācijas;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Grozījums Nr.  10 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  34.a prasa ierosināt iniciatīvu, lai 

ievērojami stiprinātu civilo KDAP, 

izmantojot vai nu civilās KDAP paktu, vai 

citus līdzekļus; atgādina, ka saskaņā ar 

Līgumu, civilās KDAP mērķis ir pārvaldīt 

krīzes un stabilizēt iestādes nestabilās 

valstīs pēc konfliktiem, nevis pārvaldīt 

migrāciju;  

Or. en 


