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14.10.2020 A9-0165/1

Grozījums Nr. 1
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
12.a norāde (jauna)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 – ņemot vērā Eiropas Revīzijas 
palātas 2019. gada septembra Apskatu 
Nr. 09/2019 “Eiropas aizsardzība”,

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/2

Grozījums Nr. 2
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
A apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

A. tā kā saskaņā ar LES 42. panta 
2. punktu kopējā drošības un aizsardzības 
politika (KDAP) ietver pakāpenisku 
kopējas ES aizsardzības politikas izstrādi, 
un tā rezultātā, ja Eiropadome par to 
vienprātīgi nolems, tiks ieviesta kopēja 
aizsardzība; tā kā PESCO ir svarīgs solis 
ceļā uz šī mērķa sasniegšanu;

A. tā kā saskaņā ar LES 42. panta 
2. punktu kopējā drošības un aizsardzības 
politika (KDAP) ietver pakāpenisku 
kopējas ES aizsardzības politikas izstrādi, 
un tā rezultātā varētu tikt ieviesta kopēja 
aizsardzība, bet tam nav vajadzīga šāda 
kopēja ES aizsardzības politika;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/3

Grozījums Nr. 3
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 Ba. tā kā LES 41. panta 2. punkts 
aizliedz izmantot ES budžetu militārām 
vai aizsardzības operācijām;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/4

Grozījums Nr. 4
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Bb apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 Bb. tā kā PESCO neatbilst valstu 
neitralitātes politikai, kā tas ir Īrijas 
gadījumā;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/5

Grozījums Nr. 5
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
C apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

C. tā kā saskaņā ar 1. panta a) punktu 
Protokolā (Nr. 10) par pastāvīgu 
strukturētu sadarbību, kas izveidota ar LES 
42. pantu, viens no PESCO mērķiem ir 
panākt, lai dalībvalstis intensīvāk attīstītu 
savas aizsardzības kapacitātes, veicinot to 
ieguldījumu un attiecīgā gadījumā dalību 
daudznacionālos spēkos, galvenajās 
Eiropas aprīkojuma programmās un 
Eiropas Aizsardzības aģentūras darbībā;

C. tā kā saskaņā ar 1. panta a) punktu 
Protokolā (Nr. 10) par pastāvīgu 
strukturētu sadarbību, kas izveidota ar LES 
42. pantu, viens no PESCO mērķiem ir 
panākt, lai dalībvalstis intensīvāk attīstītu 
savas aizsardzības kapacitātes, veicinot to 
ieguldījumu un attiecīgā gadījumā dalību 
daudznacionālos spēkos, galvenajās 
Eiropas aprīkojuma programmās un 
Eiropas Aizsardzības aģentūras darbībā; tā 
kā šie militārie mērķi ir ļoti problemātiski 
un tos nevajadzētu īstenot;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/6

Grozījums Nr. 6
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
D apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

D. tā kā 10. protokola 1. panta 
b) punktā ir minēts, ka dalībvalstīm ir jābūt 
spējīgām “nodrošināt — vēlākais 
2010. gadā — valsts līmenī vai 
daudznacionālu spēku sastāvā noteiktiem 
uzdevumiem sagatavotas kaujas vienības, 
kuras veidotas taktiskā līmenī kā kaujas 
vienības ar atbalsta elementiem, tostarp 
transportu un nodrošinājumu, un kuras 
5 līdz 30 dienās ir spējīgas iesaistīties 
Līguma par Eiropas Savienību 43. pantā 
minēto misiju veikšanā, īpaši lai izpildītu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
pieprasījumu, un kuru uzturēšanās 
operācijas rajonā ir iespējama sākotnēji 
30 dienas, ko vēlāk var pagarināt līdz 
120 dienām”; tā kā 1. panta b) punkts ir 
jāpārskata, lai adekvāti reaģētu uz 
sarežģīto ģeopolitisko vidi; tā kā 
dalībvalstis joprojām ir tālu no šī mērķa 
sasniegšanas;

D. tā kā 10. protokola 1. panta 
b) punktā ir minēts, ka dalībvalstīm ir jābūt 
spējīgām “nodrošināt — vēlākais 
2010. gadā — valsts līmenī vai 
daudznacionālu spēku sastāvā noteiktiem 
uzdevumiem sagatavotas kaujas vienības, 
kuras veidotas taktiskā līmenī kā kaujas 
vienības ar atbalsta elementiem, tostarp 
transportu un nodrošinājumu, un kuras 
5 līdz 30 dienās ir spējīgas iesaistīties 
Līguma par Eiropas Savienību 43. pantā 
minēto misiju veikšanā, īpaši lai izpildītu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
pieprasījumu, un kuru uzturēšanās 
operācijas rajonā ir iespējama sākotnēji 
30 dienas, ko vēlāk var pagarināt līdz 
120 dienām”; tā kā dalībvalstis joprojām ir 
tālu no šī mērķa sasniegšanas; tā kā šī 
neveiksme liecina par daudzu dalībvalstu 
entuziasma trūkumu attiecībā uz ES 
kaujas vienību projektu;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/7

Grozījums Nr. 7
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
E apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

E. tā kā dažādo pieaugošo 
apdraudējumu kontekstā vairāk nekā 
jebkad ir nepieciešams izstrādāt ES 
kopēju aizsardzības stratēģiju;

E. tā kā lielākos draudus, ar kuriem 
saskaras ES, piemēram, klimata 
pārmaiņas, nevar risināt militārā ceļā; tā 
kā neatlaidīga koncentrēšanās uz ES 
aizsardzības spēju palielināšanu novērš 
uzmanību no reālajām problēmām, ar 
kurām bloks saskaras, un mazina iespēju, 
ka tiks īstenoti reāli centieni tās risināt;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/8

Grozījums Nr. 8
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
G apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

G. tā kā galvenie PESCO dalībnieki ir 
iesaistītās dalībvalstis, kuras nodrošina 
spējas KDAP īstenošanai (LES 42. panta 
1. punkts un 42. panta 3. punkts) un 
kuras šīs spējas izvieto ES operācijās un 
misijās, kur Padome tām uztic uzdevumu 
izpildi saskaņā ar Savienības tiesisko 
regulējumu (LES 42. panta 1., 4. un 
5. punkts, 43. un 44. pants), kā arī 
attiecīgā gadījumā attīsta savas 
aizsardzības spējas Eiropas Aizsardzības 
aģentūras satvarā (LES 42. panta 
3. punkts un 45. pants);

G. tā kā galvenie PESCO dalībnieki ir 
iesaistītās dalībvalstis; tā kā katrai 
dalībvalstij ir savs priekšstats par 
galvenajiem jautājumiem, riskiem un 
draudiem, ar ko tā saskaras; tā kā faktiski 
nav nekāda pamata uzskatīt, ka Savienība 
saskaras ar kopīgiem draudiem 
aizsardzības jomā, kuriem nepieciešama 
militāra reakcija;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/9

Grozījums Nr. 9
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
H apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

H. tā kā PESCO ilgtermiņa redzējums 
ir nodrošināt Savienībai operatīvo spēju, 
izmantojot militāros līdzekļus, ko papildina 
civilie līdzekļi, lai panāktu saskaņotu pilna 
spektra spēku paketi, kura dalībvalstīm 
būtu pieejama saistībā ar militāro KDAP; 
tā kā ar PESCO būtu jāuzlabo ES spēja 
darboties kā starptautiskam drošības 
garantam, lai efektīvi un uzticību raisošā 
veidā sekmētu starptautisko, reģionālo un 
Eiropas drošību, arī novēršot nedrošības 
importu, un palielinātu sadarbspēju 
nolūkā aizsargāt ES iedzīvotājus un 
maksimāli palielinātu aizsardzības 
izdevumu efektivitāti, samazinot 
dublēšanos, nevajadzīgu spēju un 
nekoordinētu iepirkumu;

H. tā kā PESCO ilgtermiņa redzējums 
ir nodrošināt Savienībai operatīvo spēju, 
izmantojot militāros līdzekļus, ko papildina 
civilie līdzekļi, lai panāktu saskaņotu pilna 
spektra spēku paketi, kura dalībvalstīm 
būtu pieejama saistībā ar militāro KDAP; 
tā kā šis ilgtermiņa redzējums liecina par 
Eiropas Savienībai dziļi satraucošu 
pavērsienu un, ja to īstenos, tas pasaulē 
radīs lielāku nestabilitāti un nedrošību;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/10

Grozījums Nr. 10
Clare Daly, Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Ha apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 Ha. tā kā Eiropas Aizsardzības fonds 
veido pašpietiekamu un nepārtrauktu apli 
starp drošības un aizsardzības tehnikas 
piedāvājumu un pieprasījumu, ko finansē 
no publiskiem līdzekļiem; tā kā tas rada 
pastāvīgu Eiropas kara ekonomiku un 
iesakņojušos militāri rūpniecisko 
kompleksu;

Or. en


