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5.12.2018 A8-0375/32 

Grozījums Nr.  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzskata, ka dalībvalstīm un ES ir 

steidzami jāpalielina investīcijas drošībā 

un aizsardzībā un ka solidaritātei un 

sadarbībai aizsardzības jomā būtu jākļūst 

par normu, kā izklāstīts ES globālajā 

stratēģijā (EUGS); atzinīgi vērtē līdz šim 

gūtos panākumus EUGS drošības un 

aizsardzības noteikumu īstenošanā; 

uzskata, ka šie panākumi paver 

perspektīvas svarīgām strukturālām 

pārmaiņām nākotnē;  

13. atzinīgi vērtē līdz šim gūtos 

panākumus EUGS drošības un aizsardzības 

noteikumu īstenošanā; uzskata, ka šie 

panākumi paver perspektīvas svarīgām 

strukturālām pārmaiņām nākotnē; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Grozījums Nr.  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Grozījums Nr.  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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. noraida 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; 

atgādina, ka jaunas V sadaļas izveide 

drošībai un aizsardzībai, ES aizsardzības 

pētniecības programmai, Eiropas 

Aizsardzības fondam un militārajai 

mobilitātei nepārprotami ir pretrunā LES 

41. panta 2. punkta noteikumiem, kas 

paredz, ka no Savienības budžeta nedrīkst 

segt nekādus izdevumus, kuri rodas no 

darbībām, kas saistītas ar militāro vai 

aizsardzības jomu; pauž nosodījumu un 

dziļu nožēlu par nepieredzēti straujo ES 

militarizācijas tempu; atgādina, ka 

labākais veids, kā saglabāt un veicināt 

mieru un stabilitāti, ir pievērsties 

nabadzības izskaušanai, humānajai 

palīdzībai, ilgtspējīgai un taisnīgai 

ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, 

mierīgai un diplomātiskai konfliktu 

risināšanai, atbruņošanās veicināšanai, 

karavīru demobilizācijai un reintegrācijas 

programmām;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Grozījums Nr.  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina izveidot precīzas vadlīnijas, 

lai radītu skaidri definētu satvaru LES 

42. panta 7. punkta turpmākai aktivizēšanai 

un īstenošanai; aicina izstrādāt un pieņemt 

balto grāmatu par ES drošību un 

aizsardzību, kas garantētu, ka pašreizējie 

un turpmākie spēju veidošanas procesi 

notiek, pamatojoties uz ES drošības 

interesēm;  

18. aicina izveidot precīzas vadlīnijas, 

lai radītu skaidri definētu satvaru LES 

42. panta 7. punkta turpmākai aktivizēšanai 

un īstenošanai, tā nodrošinot, lai tas nekad 

netiktu izmantots neatbilstīgi; aicina 

izstrādāt un pieņemt balto grāmatu par ES 

drošību un aizsardzību, kas garantētu, ka 

pašreizējie un turpmākie spēju veidošanas 

procesi notiek, pamatojoties uz ES drošības 

interesēm; 

Or. en 



 

AM\1171386LV.docx  PE631.558v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0375/36 

Grozījums Nr.  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atzinīgi vērtē arī Komisijas 

atbalstīto PV/AP priekšlikumu par Eiropas 

Miera nodrošināšanas fondu, no kura tiktu 

segta daļa no ES aizsardzības pasākumu 

izmaksām, piemēram, Āfrikas Savienības 

miera uzturēšanas misiju izmaksām, KDAP 

militāro operāciju kopējām izmaksām un 

izmaksām, kas saistītas ar partneru militāro 

spēju veidošanu un kas netiek segtas no 

LES 41. panta 2. punktā paredzētajiem 

budžeta līdzekļiem; atkārtoti norāda, ka ir 

jāizvairās no dublēšanās ar citiem 

esošajiem instrumentiem; īpaši ņem vērā 

to, ka priekšlikumā ir iekļauts un 

vērienīgi paplašināts mehānisms Athena, 

paredzot tajā kopīgu finansējumu KDAP 

misijām un operācijām, kā to jau izsenis 

ir prasījis Parlaments; prasa uzlabot visu 

turpmāko misiju finansiālo kontroli un 

savlaicīgi veikt ietekmes novērtējumus; 

19. noraida Komisijas atbalstīto 

PV/AP priekšlikumu par Eiropas Miera 

nodrošināšanas fondu, no kura tiktu segta 

daļa no ES aizsardzības pasākumu 

izmaksām, piemēram, Āfrikas Savienības 

miera uzturēšanas misiju izmaksām, KDAP 

militāro operāciju kopējām izmaksām un 

izmaksām, kas saistītas ar partneru militāro 

spēju veidošanu, tostarp ekipējumu un 

ieročiem, un kas netiek segtas no LES 

41. panta 2. punktā paredzētajiem budžeta 

līdzekļiem; atgādina, ka šis jaunais 

Eiropas instruments atvieglo mehānisma 

Athena iekļaušanu KDAP misiju un 

operāciju kopējā finansēšanā un minētā 

mehānisma paplašināšanu, kas nozīmē 

ikvienas dalībvalsts automātisku 

iesaistīšanu katras ES militārās misijas 

finansēšanā neatkarīgi no tā, vai 

dalībvalsts ir faktiski iesaistījusies 

attiecīgajā misijā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Grozījums Nr.  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atzinīgi vērtē arī Komisijas 

atbalstīto PV/AP priekšlikumu par Eiropas 

Miera nodrošināšanas fondu, no kura tiktu 

segta daļa no ES aizsardzības pasākumu 

izmaksām, piemēram, Āfrikas Savienības 

miera uzturēšanas misiju izmaksām, KDAP 

militāro operāciju kopējām izmaksām un 

izmaksām, kas saistītas ar partneru militāro 

spēju veidošanu un kas netiek segtas no 

LES 41. panta 2. punktā paredzētajiem 

budžeta līdzekļiem; atkārtoti norāda, ka ir 

jāizvairās no dublēšanās ar citiem 

esošajiem instrumentiem; īpaši ņem vērā 

to, ka priekšlikumā ir iekļauts un 

vērienīgi paplašināts mehānisms Athena, 

paredzot tajā kopīgu finansējumu KDAP 

misijām un operācijām, kā to jau izsenis ir 

prasījis Parlaments; prasa uzlabot visu 

turpmāko misiju finansiālo kontroli un 

savlaicīgi veikt ietekmes novērtējumus; 

19. noraida Komisijas atbalstīto 

PV/AP priekšlikumu par Eiropas Miera 

nodrošināšanas fondu, no kura tiktu segta 

daļa no ES aizsardzības pasākumu 

izmaksām, piemēram, Āfrikas Savienības 

miera uzturēšanas misiju izmaksām, KDAP 

militāro operāciju kopējām izmaksām un 

izmaksām, kas saistītas ar partneru militāro 

spēju veidošanu, tostarp ekipējumu un 

ieročiem, un kas netiek segtas no LES 

41. panta 2. punktā paredzētajiem budžeta 

līdzekļiem; atkārtoti norāda, ka ir jāizvairās 

no dublēšanās ar citiem esošajiem 

instrumentiem; atgādina, ka šis jaunais 

Eiropas instruments atvieglo mehānisma 

Athena iekļaušanu KDAP misiju un 

operāciju kopējā finansēšanā un minētā 

mehānisma paplašināšanu, kas nozīmē 

ikvienas dalībvalsts automātisku 

iesaistīšanu katras ES militārās misijas 

finansēšanā neatkarīgi no tā, kādā mērā 

dalībvalsts ir iesaistījusies attiecīgajā 

misijā, kā to jau izsenis ir prasījis 

Parlaments; prasa uzlabot visu turpmāko 

misiju finansiālo kontroli un savlaicīgi 

veikt ietekmes novērtējumus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Grozījums Nr.  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzskata, ka Savienības drošības un 

aizsardzības spējas varētu uzlabot, labāk 

izmantojot jau pastāvošās aizsardzības 

jomas un militārās sadarbības struktūras, 

piemēram, Eiropas daudznacionālo ātrās 

reaģēšanas spēku štābu un ES kaujas 

grupas, un stiprinot, nevis dublējot 

līdzīgas iniciatīvas NATO satvarā; 

uzskata, ka tas palīdzēs īstenot valstu 

bruņoto spēku nepārtraukto pārveidi, kuras 

mērķis ir šos spēkus padarīt 

sadarbspējīgākus, ilgtspējīgākus, 

elastīgākus un vieglāk izvietojamus;  

27. uzskata, ka Savienības drošības un 

aizsardzības spējas varētu uzlabot, labāk 

izmantojot jau pastāvošās aizsardzības 

jomas un militārās sadarbības struktūras, 

piemēram, Eiropas daudznacionālo ātrās 

reaģēšanas spēku štābu un ES kaujas 

grupas; uzskata, ka tas palīdzēs īstenot 

valstu bruņoto spēku nepārtraukto pārveidi, 

kuras mērķis ir šos spēkus padarīt 

sadarbspējīgākus, ilgtspējīgākus, 

elastīgākus un vieglāk izvietojamus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Grozījums Nr.  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

GUE/NGL 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; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Grozījums Nr.  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

GUE/NGL 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. noraida priekšlikumu regulai, ar ko 

izveido Eiropas Aizsardzības fondu (EAF), 

un ievērojamo finansējuma apmēru, ko 

Komisija ir ierosinājusi paredzēt nākamajā 

DFS; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Grozījums Nr.  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. uzsver, ka ES stratēģiskās drošības 

un aizsardzības mērķus var sasniegt, tikai 

rūpīgi koordinējot dalībvalstu bruņoto 

spēku un aizsardzības rūpniecības 

vajadzības un ilgtermiņa spēju veidošanas 

prasības; ņem vērā, ka gan Spēju attīstības 

plāns (SAP), gan koordinētais ikgadējais 

pārskats par aizsardzību (CARD) var 

sniegt nozīmīgu ieguldījumu šī mērķa 

sasniegšanā;  

31. uzsver, ka ES stratēģiskās drošības 

un aizsardzības mērķus var sasniegt, tikai 

rūpīgi koordinējot dalībvalstu bruņoto 

spēku un aizsardzības rūpniecības 

vajadzības un ilgtermiņa spēju veidošanas 

prasības; 

Or. en 


