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14.10.2020 A9-0165/11

Grozījums Nr. 11
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
Hb apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Hb. tā kā Komisija 2015. gadā 
izveidoja Vadošo darbinieku grupu 
aizsardzības pētījumu jomā kā 
padomdevēju struktūru, lai izstrādātu ES 
militāro pētījumu programmas plānu; tā 
kā šajā grupā stipri dominēja bruņojuma 
rūpniecība, proti, tajā bija ieroču 
uzņēmumu MBDA, Indra, Saab Airbus, 
BAE Systems un Leonardo S.p.A (iepriekš 
Finmeccanica) izpilddirektori un ASD, 
kas ir Eiropas bruņojuma rūpniecības 
lobistu grupa, priekšsēdētājs; tā kā 
Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, 
uzņēmējdarbības un MVU 
ģenerāldirektorātam (GROW ĢD) laikā 
no 2013. Līdz 2016. gadam bija 
37 tikšanās ar bruņojuma rūpniecību, lai 
apspriestu sagatavošanās darbības 
aizsardzības pētījumu jomā; tā kā 
Komisija ierosina ar Eiropas Aizsardzības 
fonda starpniecību mobilizēt desmitiem 
miljardus no ES budžeta un dalībvalstu 
iemaksām, lai veiktu pētītu un izstrādātu 
ieroču un militāro aprīkojumu;
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14.10.2020 A9-0165/12

Grozījums Nr. 12
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
I apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

I. tā kā saskaņā ar Padomes 
Lēmumu Nr. 2017/2315, ar ko izveido 
PESCO, uzlabojot dalībvalstu 
aizsardzības spējas, iegūs arī NATO, 
ievērojot vienoto spēku principu, ja netiks 
pieļauta dublēšanās un ja prioritāte tiks 
piešķirta sadarbspējai, vienlaikus aliansē 
tiks pastiprināts Eiropas pīlārs un tādējādi 
tiks reaģēts uz atkārtotiem aicinājumiem 
pēc līdzsvarotākas transatlantiskās sloga 
sadales; tā kā NATO joprojām ir daudzu 
dalībvalstu drošības arhitektūras 
stūrakmens;

I. tā kā ne visas ES dalībvalstis ir 
NATO locekles;

Or. en



AM\1215791LV.docx PE658.390v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A9-0165/13

Grozījums Nr. 13
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
J apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

J. tā kā ar PESCO ir izveidots saistošs 
satvars iesaistītajām dalībvalstīm, kuras 
apņēmās pastāvīgi un strukturēti kopīgi 
ieguldīt, plānot, attīstīt un darbināt 
aizsardzības spējas Savienības satvarā, 
uzņemoties 20 saistības piecās LES 
noteiktajās jomās; tā kā šīm saistībām 
vajadzētu būt pārejai no vienkāršas 
sadarbības aizsardzības jomā uz 
dalībvalstu aizsardzības spēku pilnīgu 
sadarbspēju un uzlabošanu; tā kā PESCO 
sekretariāts šīs saistības katru gadu 
izvērtē valstu īstenošanas plānos un 
iesaistītās dalībvalstis var apspriesties ar 
sekretariātu; tā kā, neraugoties uz šīm 
saistībām, PESCO nolūkiem nav izveidots 
efektīvs atbilstības mehānisms; tā kā 
PESCO projekti būtu jāīsteno tā, lai tie 
atspoguļotu rūpnieciskās spējas, 
dublēšanās problēmas vai iesaistīto 
dalībvalstu budžeta ierobežojumus; tā kā 
būtu jāuzlabo PESCO atbilstības 
mehānisms;

J. tā kā ar PESCO ir izveidots saistošs 
satvars iesaistītajām dalībvalstīm, kuras 
apņēmās pastāvīgi un strukturēti kopīgi 
ieguldīt, plānot, attīstīt un darbināt 
aizsardzības spējas Savienības satvarā, 
uzņemoties 20 saistības piecās LES 
noteiktajās jomās; tā kā saistības saskaņā 
ar PESCO nozīmēs ES turpmāku 
militarizāciju; tā kā daudzu iesaistīto 
dalībvalstu entuziasms attiecībā uz 
PESCO ir ierobežots, kā to apliecina 
līdzšinējā progresa neesamība PESCO 
padziļinātā integrēšanā valstu 
aizsardzības plānošanas procesos;
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14.10.2020 A9-0165/14

Grozījums Nr. 14
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
Ja apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Ja. tā kā PESCO ir vienīgais 
pamanāmākais piemērs plašākai 
stratēģijai, kuras mērķis ir militārisma 
normalizēšana ES; tā kā normalizēts 
militārisms tiks pārnests uz citām jomām, 
piemēram, migrācija vai attīstība; tā kā 
tas jau notiek, jo īpaši uz Eiropas 
robežām;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/15

Grozījums Nr. 15
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
Jb apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Jb. tā kā militārisms samazina 
resursus, kas ir pieejami citiem 
publiskiem ieguldījumiem, piemēram, 
veselības aprūpē un sociālajā 
nodrošinājumā, kavē spēju analizēt vai 
risināt nedrošības un riska strukturālos 
cēloņus un tādējādi rada jaunu nedrošību 
un padziļina esošo;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/16

Grozījums Nr. 16
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
Jc apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Jc. tā kā saskaņā ar Eiropas Revīzijas 
palātas Apskatu Nr. 09/2019 “Eiropas 
aizsardzība” PESCO galvenais jēdziens 
“stratēģiskā autonomija” ir pārlieku 
nenoteikts un plašs, tam trūkst skaidras 
militāras interpretācijas un to nevajadzīgi 
izmanto dažādos kontekstos un nozīmēs; 
tā kā apskatā ir norādīts, ka starp ES 
dalībvalstīm pastāv skaidras stratēģiskas 
atšķirības aizsardzības ziņā, ka nav ne 
vienotas izpratnes par draudiem, ne arī 
kopīga redzējuma par ES lomu, kā arī 
tām ir atšķirīgi noteikumi par spēka 
lietošanu un ļoti dažādi viedokļi par 
militāro spēku izmantošanu;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Grozījums Nr. 17
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
P apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

P. tā kā daži PESCO projekti ir vērsti 
uz operatīvo izvietošanu, piemēram, 
EUFOR operāciju bāze reaģēšanai krīžu 
situācijās (EUFOR CROC), militārā 
mobilitāte un loģistikas centru tīkls, 
savukārt citi ir vairāk vērsti uz militāro 
spēju attīstību, piemēram, Kiberdrošības 
ātrās reaģēšanas vienības un savstarpēja 
palīdzība kiberdrošības jomā (CRRT); tā 
kā ir vajadzīgas abas pieejas, lai dotu 
izšķirošu ieguldījumu virzībā uz ES 
kopēju integrētu drošības un aizsardzības 
stratēģiju;

P. tā kā dažus PESCO projektus, 
piemēram, EUFOR operāciju bāzi 
reaģēšanai krīžu situācijās (EUFOR 
CROC), virza ļoti neliels skaits 
dalībvalstu; tā kā daudzām dalībvalstīm ir 
nopietnas šaubas gan par PESCO 
projekta vēlamību, gan par mērķi izveidot 
Eiropas armiju;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Grozījums Nr. 18
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
R apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

R. tā kā galvenie Eiropas aizsardzības 
projekti, piemēram, nākotnes gaisa kaujas 
sistēma (FCAS) un galvenā sauszemes 
kaujas sistēma (MGCS), PESCO darbības 
jomā pašlaik neietilpst;

R. tā kā galvenie Eiropas aizsardzības 
projekti, piemēram, nākotnes gaisa kaujas 
sistēma (FCAS) un galvenā sauszemes 
kaujas sistēma (MGCS), PESCO darbības 
jomā pašlaik neietilpst; tā kā ir jānosoda 
resursu un finansējuma palielināšana 
šādu ieroču sistēmu attīstībai, kas izraisīs 
vairāk ciešanu un nāves gadījumu visā 
pasaulē;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Grozījums Nr. 19
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
Z apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Z. tā kā pašlaik PESCO projekti ir 
atkarīgi no 25 iesaistīto dalībvalstu 
finansiālā ieguldījuma; tā kā sagaidāms, ka 
Covid-19 pandēmijas rezultātā valstu 
aizsardzības budžeti tiks samazināti; tā kā 
paradoksālā kārtā vairāki no pašreizējiem 
47 PESCO projektiem, attiecīgi finansēti, 
varētu uzlabot dalībvalstu sagatavotību 
gadījumā, ja rastos vēl kāda plaša mēroga 
sabiedrības veselības krīze, piemēram, 
militārā mobilitāte, Eiropas Medicīnas 
komandcentrs un daudzi citi projekti 
jomās, kas saistītas ar loģistiku un 
transportu, veselības aprūpi, katastrofu 
seku likvidēšanu, sagatavotību 
uzbrukumiem, kuros tiek izmantoti 
ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie un 
kodolieroči (CBRN), un cīņu pret 
ļaunprātīgām kiberdarbībām un naidīgām 
dezinformācijas kampaņām; tā kā 
finansējuma samazināšana 
stratēģiskajām spējām, kas pašlaik trūkst 
ES un tās dalībvalstīm, arī vājinātu to 
spēju kopīgi cīnīties pret turpmākām 
pandēmijām, CBRN draudiem un citiem 
neprognozējamiem riskiem ar lielu 
starptautisku ietekmi;

Z. tā kā pašlaik PESCO projekti ir 
atkarīgi no 25 iesaistīto dalībvalstu 
finansiālā ieguldījuma; tā kā sagaidāms, ka 
Covid-19 pandēmijas rezultātā valstu 
aizsardzības budžeti tiks pamatoti 
samazināti, jo publiskie līdzekļi tiek 
novirzīti tur, kur tie ir nepieciešami; tā kā 
kopīga un koordinēta pieeja otrajam 
vilnim vai turpmākām pandēmijām nebūs 
optimāla, ja tiks izmantota aizsardzības 
stratēģija, projekti vai finansējums;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/20

Grozījums Nr. 20
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
AJ apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

AJ. tā kā Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam būtu 
jākoncentrējas uz projektiem, kas saistīti ar 
militāro mobilitāti un sadarbspēju, kas ir 
izšķiroši svarīgi neparedzētu konfliktu un 
krīžu gadījumā; tā kā ar PESCO būtu 
jāpalīdz izveidot efektīvu Šengenas zonas 
militāro mobilitāti, kuras mērķis būtu 
samazināt procedūru apjomu uz robežām 
un atstāt tikai absolūti nepieciešamos 
infrastruktūras slogus; tā kā šajā sakarībā 
būtu atzinīgi jāvērtē projekts Rail Baltica, 
kas ir būtisks Baltijas valstu integrācijai 
Eiropas dzelzceļa tīklā, un būtu 
jānodrošina tā pilnīga efektivitāte;

AJ. tā kā Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam būtu 
jākoncentrējas uz projektiem, kas saistīti ar 
civilo mobilitāti;

Or. en


