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Padomes nostāja Grozījums

9. pants svītrots
Militāro dalībnieku spēju veidošana 

attīstības un drošības atbalstam attīstības 
nolūkā

1. Lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, kuras 
priekšnoteikums ir stabilas, miermīlīgas 
un iekļaujošas sabiedrības izveide, 
Instrumentā paredzēto Savienības 
palīdzību var izmantot plašākas drošības 
sektora reformas kontekstā vai 
partnervalstu militāro dalībnieku spēju 
veidošanai 3. punktā noteiktajos 
izņēmuma gadījumos, lai īstenotu 
attīstības darbības un darbības, kuru 
mērķis ir drošība attīstības nolūkā. 
2. Palīdzība, ko sniedz, ievērojot šo pantu, 
var attiekties jo īpaši uz spēju veidošanas 
programmu īstenošanu attīstības un 
drošības atbalstam attīstības nolūkā, 
tostarp uz apmācību, mentorēšanu un 
konsultācijām, kā arī uz nodrošināšanu 
ar ekipējumu, infrastruktūras 
uzlabojumiem un uz tādu pakalpojumu 
sniegšanu, kas ir tieši saistīti ar minēto 
palīdzību. 
3. Palīdzību, ievērojot šo pantu, sniedz 
tikai tad, ja: 
a) prasības nevar izpildīt, izmantojot 
nemilitārus dalībniekus, lai pienācīgi 
sasniegtu Instrumentā noteiktos 
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Savienības mērķus, un ir apdraudēta 
funkcionējošu valsts institūciju 
pastāvēšana vai cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzība, un valsts 
institūcijas nevar šos draudus novērst; un 
b) pastāv attiecīgās partnervalsts un 
Savienības konsenss, ka militārajiem 
dalībniekiem ir izšķiroša nozīme 
ilgtspējīgai attīstībai būtisku nosacījumu 
saglabāšanā, izveidē vai atjaunošanā, 
tostarp krīzēs un nestabilās vai 
destabilizētās situācijās un apstākļos. 
4. Savienības palīdzību, ievērojot šo 
pantu, neizmanto, lai finansētu militāro 
dalībnieku spēju veidošanu tādiem 
mērķiem, kas nav attīstības darbības vai 
darbības drošībai attīstības nolūkā. Jo 
īpaši to neizmanto, lai finansētu: 
a) kārtējos militāros izdevumus; 
b) ieroču un munīcijas vai cita nāvējoša 
spēka pielietošanai paredzēta ekipējuma 
iepirkumu; 
c) mācības, kas vērstas īpaši uz bruņoto 
spēku kaujas spējām. 
5. Komisija, izstrādājot un īstenojot 
pasākumus saskaņā ar šo pantu, veicina 
partnervalsts pašatbildību. Tā arī izstrādā 
vajadzīgos elementus un paraugpraksi, lai 
nodrošinātu ilgtspēju un pārskatatbildību 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, un veicina 
tiesiskumu un starptautisko tiesību 
principus.

Or. en

Pamatojums

LESD 208. pantā ir skaidri noteikts, ka politikai attīstības jomā galvenais mērķis ir 
nabadzības mazināšana un ilgtermiņā — tās izskaušana. Attīstības fondu līdzekļu novirzīšana, 
lai atbalstītu militāro jomu un pat apsvērtu iespēju uzticēt attīstības uzdevumus militārajiem 
dalībniekiem, ir pretrunā idejai par civilo instrumentu attīstības un humānās palīdzības jomā, 
kam jābūt universālam un objektīvam.


