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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dabartinėmis pasaulio saugumo aplinkybėmis, kai tam tikros valstybės 
atsisako daugiašališkumo, neatsiejama ES strateginio savarankiškumo dalis turėtų būti 
nepriklausomas gebėjimas užtikrinti savo piliečių saugumą nuo vis didėjančio skaičiaus 
grėsmių, įskaitant ginkluotus konfliktus jos kaimynystėje, kibernetinius išpuolius ir 
dezinformacijos kampanijas, kartu aktyviai skatinant taiką, stabilumą, žmogaus teises ir 
demokratiją kaimynystėje ir už jos ribų, taip pat propaguojant savo vertybes;

2. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu užtikrinti ES piliečių paramą siekiant paremti ES 
gynybos politikos politinius užmojus, tuo pačiu metu gerbiant kelių valstybių narių 
karinio neutralumo tradicijas; pabrėžia, kad, remiantis naujausiomis viešosios 
nuomonės apklausomis, trys ketvirtadaliai ES piliečių palankiai vertina didesnį 
valstybių narių bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje ir taip remia bendrą 
valstybių narių saugumo ir gynybos politiką (nuo 2004 m. tokių palankiai padėtį 
vertinančių piliečių dalis nuolat viršijo 70 %);

3. pažymi, kad Sąjunga delsė reaguoti į naujas krizes bei politiškai, diplomatiškai ir 
kariniu požiūriu prisitaikyti prie jų ir prie naujos tarptautinės padėties; mano, kad 
specifinėje gynybos srityje dėl politinio nenoro visapusiškai įgyvendinti tvirtas 
nuostatas, numatytas Europos sutartyse ir įvairiuose valstybių narių bendradarbiavimo 
susitarimuose, susilpnėjo Sąjungos gebėjimas atlikti lemiamą vaidmenį ištikus išorės 
krizėms;

4. ragina palaipsniui imtis veiksmų siekiant sukurti bendrą gynybos politiką (ES sutarties 
42 straipsnio 2 dalis) ir galiausiai – bendrą gynybą, tuo pačiu metu stiprinant konfliktų 
prevencijos ir sprendimo metodus, be kita ko, didinant finansinius, administracinius ir 
žmogiškuosius išteklius, skirtus tarpininkavimui, dialogui, susitaikymui, taikos kūrimui 
ir skubiam reagavimui į krizes;

5. todėl ragina Europos Vadovų Tarybą prisiimti ryžtingą įsipareigojimą ilguoju 
laikotarpiu kurti Europos gynybos sąjungą pagal aiškų veiksmų planą; taip pat 
primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybą pereiti nuo vieningo balsavimo prie 
kvalifikuotos daugumos balsavimo bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir 
bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje, kai tai įmanoma pagal Europos 
Sąjungos sutartį, įskaitant sprendimus dėl BSGP civilinių misijų; be to, pripažįsta, kad 
nė viena šalis negali savarankiškai spręsti Europos žemyne ir artimiausioje jos aplinkoje 
kylančių saugumo problemų;

6. palankiai vertina tai, kad įgyvendinamas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas 
(PESCO), numatytas ES sutarties 42 straipsnio 6 dalyje ir 46 straipsnyje, kuris yra 
pirmasis svarbus žingsnis šia kryptimi ir siekiant tvirtesnio valstybių narių 
bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje; pabrėžia, kad valstybėms narėms 
sudaryta galimybė, laikantis vidaus valdymo taisyklių, įtraukti Komisiją į su PESCO 
susijusių projektų veiklą;
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7. palankiai vertina išrinktosios Komisijos pirmininkės U. von der Leyen politines gaires, 
kurios grindžiamos „geopolitiniu“ aspektu, ir pabrėžia, kad per ateinančius penkerius 
metus reikia imtis ryžtingų veiksmų kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą; be to, 
palankiai vertina papildomus įsipareigojimus įgyvendinti ilgalaikį Parlamento prašymą, 
kad institucijos skirtų daugiau dėmesio gynybai ir to siekdamos įkurtų, kaip siūloma, 
specialų generalinį direktoratą;

8. teigiamai vertina tai, kad kelios valstybės narės pastaruoju metu ragino sukurti ES 
saugumo tarybą, siekiant koordinuoti valstybių narių gynybos politiką, visų pirma 
kibernetinio saugumo ir kovos su terorizmu klausimais, ir kartu formuoti ES gynybos 
strategiją; mano, kad visų pirma reikia išsamiau apibrėžti šios koncepcijos institucinį 
aspektą ir atlikti atitinkamą jos pridėtinės vertės įvertinimą;

9. mano, kad ES baltoji knyga dėl saugumo ir gynybos būtų esminė strateginė priemonė, 
kuria būtų stiprinamas ES gynybos politikos valdymas, ir kad, nuosekliai formuojant 
Europos gynybos sąjungą, šioje knygoje būtų pateiktas strateginis ilgalaikis planavimas 
ir būtų sudarytos sąlygos palaipsniui suderinti gynybos ciklus visose valstybėse narėse; 
ragina Tarybą ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį 
užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis) parengti tokią priemonę, siekiant ją įtraukti į, be kita 
ko, daugiametės finansinės programos (DFP) planavimą ir laikantis tolesnio tikslo 
užtikrinti Visuotinės ES strategijos įgyvendinimo plano saugumo ir gynybos srityje, 
suderintos metinės peržiūros gynybos srityje (CARD) ir PESCO nuoseklumą;

10. pabrėžia, kad ES baltojoje knygoje taip pat turėtų būti apibrėžti galimų būsimų karinių 
operacijų galimi scenarijai ir nagrinėjamas klausimas, kaip ir kokiomis aplinkybėmis 
būtų tinkamų ir pagrįstų priežasčių dislokuoti BSGP misijas siekiant spręsti krizinių 
situacijų, humanitarinių krizių ir konfliktų klausimus;

11. laikosi nuomonės, kad CARD priemonė turėtų būti pertvarkyta, kad ja būtų užtikrinta 
labiau strateginė veikla, laikantis atnaujintos Visuotinės ES strategijos; pabrėžia, kad 
siekiant toliau plėtoti ES strateginį savarankiškumą, pagrįstą PESCO, reikės aptarti 
pagal šį bendradarbiavimą plėtojamų projektų mastą; pabrėžia, kad reikia paaiškinti 
įvairių iniciatyvų, kurių valstybės narės imasi pagal PESCO, sąveiką, visų pirma 
atsižvelgiant į tokius projektus, kaip Europos intervencinės pajėgos, vadovaujančioji 
šalis, bendros dislokavimo pajėgos arba Eurokorpusas, nes jie priklauso nuo institucijų 
bendradarbiavimo įvairių lygių;

12. pabrėžia, kad gilesnė integracija saugumo ir gynybos srityje turėtų apimti ir didesnę 
demokratinę priežiūrą vykdant parlamentinę kontrolę; todėl pakartoja, kad reikia 
stiprinti Parlamento vaidmenį šioje srityje –, įkuriant visavertį Saugumo ir gynybos 
komitetą, kurį papildytų jungtiniai parlamentiniai nacionalinių parlamentų atstovų ir 
Europos Parlamento narių susitikimai; ragina valstybių narių vyriausybes 
bendradarbiauti su savo nacionaliniais parlamentais ir juos įtraukti į sprendimų BSGP 
srityje priėmimo procesą;

13. primena, kad yra ES sutarties 44 straipsnis, kuriame numatytos papildomo lankstumo 
sąlygos ir nustatyta galimybė krizių valdymo užduočių vykdymą patikėti valstybių narių 
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grupei, kuri tokias užduotis vykdytų ES vardu, politiniu atžvilgiu kontroliuojant ir 
strateginiu požiūriu vadovaujant Politiniam ir saugumo komitetui bei Europos išorės 
veiksmų tarnybai;

14. pakartoja, kad reikia panaikinti kliūtis, trukdančias dislokuoti ES kovines grupes, ir 
mano, kad vienbalsiškumo Taryboje reikalavimas trukdo įgyvendinti esminį šių grupių 
tikslą – veikti kaip kariniai greitojo reagavimo pajėgumai, reaguojantys į kylančias 
krizes ir konfliktus visame pasaulyje; mano, kad šios grupės turėtų būti paverstos 
nuolatiniais daugiašaliais daliniais, ir ragina integruoti esamas Europos karines 
struktūras į ES institucinę sistemą;

15. pabrėžia, kad būsima konferencija dėl Europos ateities turėtų apimti svarstymus dėl 
būsimos Europos gynybos sąjungos ir ypač tai, kad reikia sukurti Europos intervencines 
pajėgas, kurioms būtų užtikrinti pakankamai veiksmingi gynybos pajėgumai taikai 
palaikyti, konfliktų prevencijai vykdyti ir tarptautiniam saugumui stiprinti, 
vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartija ir vykdant ES sutarties 43 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas užduotis;

16. įspėja dėl daugybės institucinių veikėjų ir dubliavimosi ES gynybos srityje; ragina visus 
suinteresuotuosius subjektus apsvarstyti, kaip būtų galima pagerinti šią aplinką, kad ji 
būtų suprantamesnė piliečiams, logiškesnė bei nuoseklesnė instituciniu požiūriu ir 
veiksmingesnė įgyvendinimo aspektu;

17. primygtinai ragina Tarybą, atsižvelgiant į tai, kad Jungtinė Karalystė siekia išstoti iš ES, 
skubiai sukurti tvarką dėl trečiųjų šalių dalyvavimo PESCO sistemoje;

18. dar kartą patvirtina Sąjungos įsipareigojimą NATO, kuri išlieka pagrindiniu mūsų 
bendro saugumo ramsčiu; tačiau pažymi, kad glaudus ES ir jos artimiausių sąjungininkų 
bendradarbiavimas neturėtų kliudyti kurti Europos gynybos sąjungą;

19. mano, kad konkurencinga gynybos pramonė yra nepaprastai svarbi Europai; įspėja, kad, 
nepaisant pastaraisiais metais dėtų pastangų, pvz., Europos gynybos pramonės plėtros 
programos (EGPPP) ir Europos gynybos fondo (EGF) srityse, įvairios nacionalinės 
taisyklės, licencijų procedūros ir eksporto kontrolės sąrašai, taip pat nepakankamas 
dalijimasis informacija toliau yra pagrindinės kliūtys siekiant sukurti tikrą ir veiksmingą 
Europos gynybos pramonę;

20. pabrėžia, jog pritaria, kad būtų įsteigtos ES autonominės žvalgybos pajėgos, kurios 
turėtų padėti siekti bendros saugumo politikos tikslų ir užtikrinti nacionalinių žvalgybos 
tarnybų sąveikumą; 

21. ragina apsvarstyti, kokį vaidmenį turėtų atlikti Europos gynybos agentūra palaipsniui 
formuojant bendrą ES gynybos politiką;

22. mano, kad reikia stiprinti Europos gynybos agentūrą, suteikiant jai reikiamų išteklių ir 
politinę paramą, taip sudarant jai sąlygas atlikti vadovaujamą ir koordinavimo vaidmenį 
ES BSGP, įskaitant pajėgumų plėtojimo, mokslinių tyrimų ir pirkimų srityse; pakartoja 
savo nuomonę, kad geriausiai tai būtų galima padaryti finansuojant Agentūros personalo 
ir einamąsias išlaidas iš Sąjungos biudžeto;
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23. pažymi, kad pagal savitarpio pagalbos sąlygą (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) 
dėmesys sutelkiamas į valstybių narių (o ne pačios ES) įsipareigojimus, o pagal 
solidarumo sąlygą (SESV 222 straipsnis) numatomas bendras Sąjungos ir jos valstybių 
narių veikimas, tačiau pagal abi sąlygas numatomi privalomi įsipareigojimai valstybėms 
narėms ir nurodomos priežastys, kai turi būti sutelktos „visos turimos priemonės“, jei to 
prašoma; todėl mano, kad tolesni patikslinimai dėl abiejų sąlygų taikymo pradžios, 
vykdymo ir tarpusavio sąsajų yra visiškai pagrįsti, ypač tuo atveju, kai grėsmės 
sukėlėjas yra neaiškus;

24. pakartoja, kad ES sutarties 42 straipsnio 7 dalyje numatoma savitarpio pagalbos sąlyga 
kolektyvinio saugumo aplinkybėmis; pabrėžia, kad ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis, 
kuria iki šiol remtasi tik vieną kartą, gali būti tolesnio ES saugumo ir gynybos politikos 
plėtojimo katalizatorius ir lemti didesnius visų valstybių narių įsipareigojimus; 
apgailestauja dėl to, kad naudojimosi šiuo straipsniu sąlygos ir reikiamos pagalbos 
teikimo taisyklės niekada nebuvo aiškiai apibrėžtos; ragina išnagrinėti savitarpio 
pagalbos sąlygos įgyvendinimą ir parengti tolesnes jos būsimo įgyvendinimo gaires;

25. primena, kad solidarumo sąlyga (SESV 222 straipsnis) taip pat suteikia Sąjungai ir 
valstybėms narėms galimybę teikti pagalbą valstybei narei, kuri yra teroristinio išpuolio 
objektas arba kuri yra gaivalinės ar žmogaus sukeltos nelaimės auka; primena, kad 
2013 m. Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategijoje teigiama, kad ypač 
grėsmingi kibernetiniai incidentai ar išpuoliai valstybei narei galėtų būti pakankamas 
pagrindas pasinaudoti ES solidarumo sąlyga, t. y. SESV 222 straipsniu; taip pat 
primena, kad 2014 m. birželio 24 d. Tarybos sprendime 2014/415/ES dėl tvarkos, kuria 
Sąjunga įgyvendina solidarumo sąlygą1, nustatyta, kad solidarumo sąlyga Sąjunga 
raginama mobilizuoti visas turimas priemones, įskaitant pagal BSGP sukurtas 
struktūras; ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę taikyti solidarumo sąlygą 
ateityje.

1 OL L 192, 2014 7 1, p. 53.
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