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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju – 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka pašreizējā globālajā drošības vidē, kurā dažas valstis atkāpjas no 
multilaterālisma, ES stratēģiskās autonomijas neatņemamai sastāvdaļai vajadzētu būt 
neatkarīgai spējai garantēt, ka tās iedzīvotāji ir pasargāti no draudiem, kuru skaits arvien 
pieaug, tostarp bruņotiem konfliktiem tās apkārtnē, kiberuzbrukumiem un 
dezinformācijas kampaņām, kā arī spējai aktīvi veicināt mieru, stabilitāti, cilvēktiesības 
un demokrātiju tās kaimiņvalstīs un citur, kā arī popularizēt ES vērtības;

2. uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt ES iedzīvotājiem atbalstu, kas ir ES aizsardzības 
politikas politisko mērķu pamatā, vienlaikus respektējot arī militārās neitralitātes 
tradīcijas vairākās dalībvalstīs; uzsver, ka saskaņā ar jaunākajām sabiedriskās domas 
aptaujām trīs ceturtdaļas ES iedzīvotāju atbalsta dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības 
un aizsardzības jomā, tādējādi atbalstot dalībvalstu kopēju aizsardzības un drošības 
politiku, un šāds īpatsvars vairāk par 70 % ir saglabājies kopš 2004. gada;

3. norāda, ka Savienība ir rīkojusies pārāk lēni, lai reaģētu un politiski, diplomātiski un 
militāri pielāgotos jaunām krīzēm un šai jaunajai starptautiskajai situācijai; uzskata, ka 
konkrēti aizsardzības jomā spēju politiska nevēlēšanās pilnībā īstenot stingros 
noteikumus, kas paredzēti Eiropas līgumos, un dažādie dalībvalstu sadarbības formāti ir 
vājinājuši Savienības spēju uzņemties izšķirošu lomu ārējo krīžu risināšanā;

4. prasa veikt progresīvus pasākumus nolūkā izveidot kopēju aizsardzības politiku (LES 
42. panta 2. punkts) un galu galā kopēju aizsardzību, vienlaikus stiprinot arī konfliktu 
novēršanas un risināšanas pieejas, tostarp palielinot finanšu, administratīvos un 
cilvēkresursus, kas paredzēti mediācijai, dialogam, samierināšanai, miera veidošanai un 
tūlītējai reaģēšanai krīzes situācijās;

5. tādēļ aicina Eiropadomi apstiprināt izlēmīgu apņemšanos attiecībā uz Eiropas 
aizsardzības savienības ilgtermiņa attīstību, izstrādājot skaidru ceļvedi; turklāt mudina 
Eiropadomi KĀDP un KDAP jomā pāriet no vienprātības uz kvalificētu balsu 
vairākumu, ja Līgums par Eiropas Savienību to atļauj, tostarp attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanu par ES civilajām misijām; arī atzīst, ka neviena valsts nespēj viena pati 
atrisināt Eiropas kontinentā un tā tuvākajā apkārtnē vērojamās drošības problēmas;

6. atzinīgi vērtē LES 42. panta 6. punktā un 46. pantā paredzētās pastāvīgās strukturētās 
sadarbības (PESCO) īstenošanu kā pirmo nozīmīgo soli šajā virzienā un virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un aizsardzības jomā; uzsver, ka saskaņā ar 
iekšējiem pārvaldības noteikumiem dalībvalstīm ir iespēja iesaistīt Komisiju ar PESCO 
saistītu projektu norisēs;

7. atzinīgi vērtē ievēlētās Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskās 
pamatnostādnes, kas ir izstrādātas, balstoties uz ģeopolitisku dimensiju, un uzsver 
nepieciešamību nākamajos piecos gados spert vēl citus drosmīgus soļus ar nolūku 
izveidot patiesu Eiropas aizsardzības savienību; turklāt atzinīgi vērtē jaunus solījumus 
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izpildīt Parlamenta sen izvirzīto prasību piešķirt lielāku institucionālo nozīmi 
aizsardzībai, ierosinot šim nolūkam izveidot īpašu ģenerāldirektorātu;

8. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis nesen ir aicinājušas izveidot ES Drošības 
padomi, lai koordinētu dalībvalstu aizsardzības politiku, jo īpaši attiecībā uz 
kiberdrošību un terorisma apkarošanu, un kopīgi izstrādātu ES aizsardzības stratēģiju; 
uzskata, ka ir jādefinē precīzāk īpaši šīs idejas institucionālā dimensija un jāveic tās 
pievienotās vērtības attiecīgs novērtējums;

9. uzskata, ka ES baltā grāmata par drošību un aizsardzību būtu svarīgs stratēģisks 
instruments, kas palīdzētu stiprināt ES aizsardzības politikas pārvaldību, un, 
pakāpeniski veidojot Eiropas aizsardzības savienību, tas nodrošinātu stratēģisku 
ilgtermiņa plānošanu un ļautu pakāpeniski sinhronizēt aizsardzības ciklus visās 
dalībvalstīs; aicina Padomi un Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības augsto 
pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) izstrādāt šādu instrumentu, 
lai cita starpā tajā iekļautu daudzgadu finanšu shēmas (DFS) plānošanu un arī 
nodrošinātu konsekvenci starp ES globālās stratēģijas īstenošanas plānu drošības un 
aizsardzības jomā, koordinēto ikgadējo pārskatu par aizsardzību (CARD) un PESCO;

10. uzsver, ka ES baltajā grāmatā būtu jāapraksta arī iespējamo turpmāko militāro operāciju 
iespējamie scenāriji un jārisina jautājums par to, kā un kādos apstākļos ir pietiekams un 
likumīgs pamats KDAP misiju izvietošanai, lai risinātu krīzes situācijas, humanitārās 
krīzes un konfliktus;

11. uzskata, ka CARD instruments būtu jāreformē, lai nodrošinātu stratēģiskāku pieeju 
saskaņā ar atjaunināto ES globālo stratēģiju; uzsver, ka PESCO nostiprinātās ES 
stratēģiskās autonomijas turpmākai attīstībai būs vajadzīgas diskusijas par to projektu 
mērogu, kas tiek izstrādāti tās ietvaros; uzsver, ka ir jāprecizē dalībvalstu dažādo 
uzsākto iniciatīvu mijiedarbība ar PESCO, jo īpaši saistībā ar tādiem projektiem kā 
Eiropas intervences spēki, atbildīgā valsts, kopīgie izvietošanas spēki vai Eirokorpuss, 
jo tie balstās uz iestāžu sadarbību dažādos līmeņos;

12. uzsver, ka plašāka integrācija drošības un aizsardzības jomā nozīmētu arī 
demokrātiskāku kontroli, izmantojot parlamentāro uzraudzību; tādēļ atkārtoti uzsver 
nepieciešamību palielināt Parlamenta nozīmi šajā jomā, proti, izveidojot pilntiesīgu 
drošības un aizsardzības komiteju, kuras darbu papildinātu valstu parlamentu pārstāvju 
un Parlamenta deputātu kopīgas starpparlamentāras sanāksmes; aicina dalībvalstu 
valdības iesaistīties un iesaistīt arī dalībvalstu parlamentus lēmumu pieņemšanā KDAP 
jomā;

13. atgādina par LES 44. pantu, kurā paredzēti papildu elastības noteikumi un iespēja 
uzticēt krīzes pārvarēšanas uzdevumu dalībvalstu grupai, kas šādus uzdevumus veiktu 
ES vārdā, kā arī Politikas un drošības komitejas un Eiropas Ārējās darbības dienesta 
politiskā kontrolē un stratēģiskā vadībā;

14. atkārtoti uzsver nepieciešamību likvidēt šķēršļus ES kaujas vienību izvietošanai un 
uzskata, ka prasība panākt vienprātību Padomē apdraud šo grupu izveides galveno 
mērķi, proti, nodrošināt militāru ātrās reaģēšanas spēju, lai reaģētu uz jaunām krīzēm un 
konfliktiem visā pasaulē; uzskata, ka šīs vienības ir jāpārveido par pastāvīgām 



AD\1193202LV.docx 5/8 PE643.103v02-00

LV

daudznacionālām vienībām, un aicina pašreizējās Eiropas militārās struktūras integrēt 
ES iestāžu sistēmā;

15. uzsver, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni būtu jāiekļauj pārdomas par 
topošo Eiropas aizsardzības savienību un jo īpaši par nepieciešamību izveidot Eiropas 
intervences spēkus, kuriem būtu pietiekami efektīvas aizsardzības spējas, lai iesaistītos 
miera uzturēšanā un konfliktu novēršanā un stiprinātu starptautisko drošību saskaņā ar 
ANO Statūtiem un LES 43. panta 1. punktā noteiktajiem uzdevumiem;

16. brīdina par institucionālo dalībnieku daudzveidību un pārklāšanos ES aizsardzības vidē; 
aicina visas ieinteresētās personas apsvērt, kā šo vidi varētu uzlabot, lai padarītu to 
iedzīvotājiem saprotamāku, institucionāli loģiskāku, saskaņotāku un efektīvāku;

17. mudina Padomi, ņemot vērā iespējamo Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, 
steidzami noteikt kārtību, kādā trešās personās piedalās PESCO;

18. atkārtoti apstiprina Savienības apņemšanos atbalstīt NATO, kas joprojām ir viens no 
mūsu kopējās drošības pamatpīlāriem; tomēr norāda, ka cieša sadarbība starp ES un tās 
tuvākajiem sabiedrotajiem nedrīkstētu kavēt Eiropas aizsardzības savienības izveidi;

19. uzskata, ka Eiropā ir ļoti vajadzīga konkurētspējīga aizsardzības rūpniecība; brīdina, ka, 
neraugoties uz pēdējo gadu centieniem, piemēram, Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmas (EDIDP) un Eiropas Aizsardzības fonda (EAF) gadījumā, 
atšķirīgi valstu noteikumi, licencēšanas procedūras un eksporta kontroles saraksti, kā arī 
informācijas apmaiņas trūkums joprojām ir galvenie šķēršļi patiesas un efektīvas 
Eiropas aizsardzības rūpniecības izveidei;

20. uzsver atbalstu ES autonomas izlūkošanas spējas izveidei, kam būtu jāsekmē kopīgi 
centieni drošības jomā un jānodrošina valstu izlūkdienestu sadarbspēja; 

21. aicina pārdomāt to, kādai vajadzētu būt Eiropas Aizsardzības aģentūras lomai ES 
kopējās aizsardzības politikas pakāpeniskā veidošanā;

22. uzsver, ka ir jānostiprina Eiropas Aizsardzības aģentūra, nodrošinot to ar vajadzīgajiem 
resursiem un politisko atbalstu, tādējādi ļaujot tai ieņemt vadošu un koordinējošu lomu 
ES kopējā drošības un aizsardzības politikā, tostarp spēju attīstībā, pētniecībā un 
iepirkumos; atkārtoti pauž viedokli, ka to vislabāk var paveikt, Aģentūras personālu un 
darbības izdevumus finansējot no Savienības budžeta;

23. norāda, ka savstarpējās palīdzības klauzulā (LES 42. panta 7. punkts) galvenā uzmanība 
ir pievērsta dalībvalstu (nevis pašas ES) pienākumiem, savukārt solidaritātes klauzulā 
(LESD 222. pants) ir paredzēts, ka Savienība un tās dalībvalstis rīkojas kopīgi, bet abas 
klauzulas ievieš saistošus pienākumus dalībvalstīm un abas paredz to, kādos apstākļos 
var pēc pieprasījuma izmantot “visus pieejamos līdzekļus”; tādēļ uzskata, ka pavisam 
noteikti ir jāsniedz papildu skaidrojumi par to, kā abas klauzulas tiek iedarbinātas un 
īstenotas un kā tās ir savstarpēji saistītas, jo īpaši gadījumos, kad apdraudējuma 
izraisītājs ir neskaidrs;

24. atkārtoti norāda, ka LES 42. panta 7. punktā ir noteikta savstarpējās palīdzības klauzula 
kolektīvās drošības kontekstā; uzsver, ka LES 42. panta 7. punkts, kurš līdz šim ir 
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iedarbināts tikai vienu reizi, var būt katalizators ES drošības un aizsardzības politikas 
turpmākai attīstībai, kā rezultātā visas dalībvalstis uzņemsies stingrākas saistības; pauž 
nožēlu par to, ka nav skaidri definēti ne nosacījumi minētā panta iedarbināšanai, ne 
nepieciešamās palīdzības sniegšanas kārtība; aicina analizēt savstarpējās palīdzības 
klauzulas īstenošanu un sagatavot papildu pamatnostādnes tās turpmākai īstenošanai;

25. norāda, ka solidaritātes klauzula (LESD 222. pants) arī paredz Savienībai un 
dalībvalstīm iespēju sniegt palīdzību dalībvalstij, kas cietusi no teroristu uzbrukuma vai 
arī dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas; atgādina, ka Eiropas Savienības 2013. gada 
kiberdrošības stratēģijā ir minēts, ka “īpaši smags kiberincidents vai uzbrukums varētu 
būt par pamatu tam, ka dalībvalsts piemēro ES solidaritātes klauzulu”, proti LESD 222. 
pantu; turklāt atgādina, ka Padomes 2014. gada 24. jūnija Lēmumā 2014/415/ES par 
kārtību, kādā Savienība īsteno solidaritātes klauzulu1 ir noteikts, ka ar solidaritātes 
klauzulu Savienība tiek aicināta mobilizēt visus tās rīcībā esošos instrumentus, tostarp 
KDAP satvarā izveidotās struktūras; aicina dalībvalstis apsvērt solidaritātes klauzulas 
turpmākas aktivizēšanas iespēju.

1 OV L 192, 1.7.2014., 53. lpp.
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