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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PROJEKTS

Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) īstenošanu un pārvaldību
(2020/2080(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā 36. pantu, 42. panta 
6. punktu, 46. pantu un Protokolu (Nr. 10) par pastāvīgu strukturētu sadarbību,

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 11. decembra Lēmumu (KĀDP) 2017/2315, ar ko 
izveido pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu 
sarakstu1,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 6. marta Lēmumu (KĀDP) 2018/340, ar ko izveido 
sarakstu ar projektiem, kurus attīstīs PESCO satvarā2,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. jūnija Lēmumu (KĀDP) 2018/909, ar ko nosaka 
kopēju pārvaldes noteikumu kopumu PESCO projektiem3,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 19. novembra Lēmumu (KĀDP) 2018/1797, ar ko 
groza un atjaunina Lēmumu (KĀDP) 2018/340, ar ko izveido sarakstu ar projektiem, 
kurus attīstīs PESCO satvarā4,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. novembra Lēmumu (KĀDP) 2019/1909, ar kuru 
groza un atjaunina Lēmumu (KĀDP) 2018/340, ar ko izveido sarakstu ar projektiem, 
kurus attīstīs PESCO satvarā5,

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 13. novembra secinājumus par drošību un aizsardzību 
saistībā ar ES globālo stratēģiju — Padomes secinājumi,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 19. novembra secinājumus par drošību un aizsardzību 
saistībā ar ES globālo stratēģiju — Padomes secinājumi,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 17. jūnija secinājumus par drošību un aizsardzību 
saistībā ar ES globālo stratēģiju — Padomes secinājumi,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 15. oktobra Ieteikumu par secību, kādā izpildāmas 
ciešākās saistības pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) ietvaros, un ar ko nosaka 
precīzākus mērķus (2018/C374/01)6,

1 OV L 331, 14.12.2017., 57. lpp.
2 OV L 65, 8.3.2018., 24. lpp.
3 OV L 161, 26.6.2018., 37. lpp.
4 OV L 294, 21.11.2018., 18. lpp.
5 OV L 293, 14.11.2019., 113. lpp.
6 OV C 374, 16.10.2018., 1. lpp.
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– ņemot vērā 2017. gada 16. marta rezolūciju par kopējas drošības un aizsardzības 
politikas konstitucionālajām, juridiskajām un institucionālajām sekām: Lisabonas 
līguma sniegtās iespējas7,

– ņemot vērā Reglamenta 118. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

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

B. 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 spējas, veicinot to ieguldījumu un 
attiecīgā gadījumā dalību daudznacionālos spēkos, galvenajās Eiropas aprīkojuma 
programmās un Eiropas Aizsardzības aģentūras darbībā;

C. tā kā Protokola Nr. 10 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 reaģētu uz 
sarežģīto ģeopolitisko vidi; tā kā dalībvalstis joprojām ir tālu no šī mērķa sasniegšanas;

D. tā kā ES globālās stratēģijas drošības un aizsardzības jomā trīskāršie mērķi attiecas uz 
ārējo robežu drošību, hibrīddraudu apkarošanu un terorisma apkarošanu; tā kā neviena 
dalībvalsts nevar sevi aizsargāt viena pati, jo drošības un aizsardzības apdraudējumi, ar 
kuriem saskaras ES un kuri ir vērsti pret tās pilsoņiem un teritoriju, ir kopīgi draudi un 
tos nevar novērst viena dalībvalsts pati; tā kā efektīva ES sistēma sloga sadalei uzlabotu 
ES vispārējo drošības un aizsardzības līmeni;

E. 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 tās izvieto 
misijās ārvalstīs, kur Padome tām uzdod to darīt (LES 42. panta 1., 4. un 5. punkts, 43. 
un 44. pants), kā arī attīsta savas aizsardzības spējas Eiropas Aizsardzības aģentūras 
satvarā (LES 42. panta 3. punkts un 45. pants);

F. tā kā PESCO ilgtermiņa redzējums ir panākt saskaņotu pilna spektra spēku kopumu, kas 
būtu pieejams dalībvalstīm; tā kā ar PESCO būtu jāuzlabo ES spēja darboties kā 
starptautiskam drošības garantam, lai aizsargātu ES iedzīvotājus un maksimāli 
palielinātu aizsardzības izdevumu efektivitāti; tā kā tiek lēsts, ka Eiropas integrācijas 
trūkuma radītās izmaksas drošības un aizsardzības jomā ir vairāk nekā 100 miljardi 
EUR gadā;

7 OV C 263, 25.7.2018., 125. lpp.
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G. tā kā Covid-19 pandēmija ir parādījusi, kādas sekas ir ES nepietiekamai kompetencei 
veselības aprūpes jomā; tā kā līdzīgi būtu lietderīgi izveidot ES kopēju aizsardzības 
stratēģiju, lai varētu reaģēt uz uzbrukumu ES robežām un teritorijām; tā kā PESCO ir 
svarīgs solis ceļā uz kopējas aizsardzības mērķa sasniegšanu;

H. tā kā saskaņā ar Padomes Lēmumu Nr. 2017/2315, ar ko izveido PESCO, uzlabojot 
dalībvalstu aizsardzības spējas, iegūs arī NATO, vienlaikus aliansē tiks pastiprināts 
Eiropas pīlārs un tādējādi tiks reaģēts uz atkārtotiem aicinājumiem pēc spēcīgākas 
transatlantiskās sloga sadales;

I. 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 saistošas apņemšanās piecās LES noteiktajās jomās; 
tā kā šīm saistībām vajadzētu būt pārejai no vienkāršas sadarbības aizsardzības jomā uz 
dalībvalstu aizsardzības spēku integrāciju; tā kā, neraugoties uz šīm saistošajām 
apņemšanās, PESCO nolūkiem nav izveidots efektīvs atbilstības mehānisms;

J. tā kā iesaistītās dalībvalstis nepievērš pietiekamu uzmanību 20 saistībām, kuras tās 
uzņēmušas, un nav panākts pietiekams progress attiecībā uz PESCO būtisku iekļaušanu 
valsts aizsardzības plānošanas procesos;

K. tā kā PESCO sākotnēji tika iecerēta kā inovatīvs pasākums, kurā piedalās dalībvalstis, 
kas vēlas un spēj uzlabot savu sadarbību aizsardzības jomā nolūkā sasniegt vērienīgākus 
mērķus; tā kā 25 dalībvalstu līdzdalība nozīmē, ka PESCO var tikt ierobežota, jo ir 
jāpiemēro mazākā kopsaucēja pieeja;

L. tā kā pirmajās trijās PESCO projektu kārtās iesaistītās dalībvalstis ir ierosinājušas 47 
projektus; tā kā pašreizējā projektu sarakstā trūkst saskaņotības, stratēģiskas ambīcijas 
un nav pienācīgi risināti iesaistīto dalībvalstu konstatētie prioritārie trūkumi; tā kā viens 
no šiem projektiem ir apturēts, lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās; tā kā citos 
projektos nav panākts pietiekams progress vai pastāv risks, ka tos varētu apturēt, un 
aptuveni 30 projekti joprojām ir ideju izstrādes un sagatavošanas posmā;

M. tā kā tikai pašiem stratēģiskākajiem PESCO projektiem, piemēram, EUFOR operāciju 
bāzei reaģēšanai krīzes situācijās (EUFOR CROC), ir potenciāls dot izšķirošu 
ieguldījumu saskaņota pilna spektra spēku kopuma izveidē;

N. tā kā galvenie Eiropas aizsardzības projekti, piemēram, nākotnes gaisa kaujas sistēma 
(FCAS) un galvenā zemes kaujas sistēma (MGCS), PESCO darbības jomā pašlaik 
neietilpst; tā kā to integrācija PESCO kompetencē nodrošinātu pietiekamu stratēģisko 
ievirzi;

O. tā kā ir būtiski novērst spēju trūkumus, kas konstatēti Spēju attīstības plānā (CDP) un 
koordinētajā ikgadējā pārskatā par aizsardzību (CARD);

P. tā kā tikai dažos no pašreizējiem PESCO projektiem ir pietiekami novērsti 
acīmredzamākie spēju trūkumi vai jau ir pietiekami ņemti vērā mērķi attiecībā uz lielas 
ietekmes spējām (HICG), kas izriet no Spēju attīstības plāna (CDP), un tas būtu 
jāuzskata par prioritāti;
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Q. tā kā vēl vairāk jāuzlabo PESCO, CARD, valstu īstenošanas plānu (NIP) un CDP 
savstarpējā saskaņotība;

R. tā kā lielākajā daļā gadījumu valsts aizsardzības plānošanas procesus virza NATO 
aizsardzības plānošanas process (NDPP);

S. tā kā būtu pēc iespējas drīzāk jāpanāk, ka dalībvalstu nacionālās prioritātes, ES 
prioritātes un NATO prioritātes ir savstarpēji saskaņotas un papildinošas; tā kā PESCO 
var būt efektīvs instruments, ar kura palīdzību var vienlaikus sasniegt gan ES, gan 
NATO mērķus;

T. tā kā saistībā ar ES globālo stratēģiju īpaša aizsardzības un drošības stratēģija, 
piemēram, vairākos Parlamenta ziņojumos ierosinātā ES drošības un aizsardzības baltā 
grāmata, varētu veicināt kopīgu izpratni par pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem 
un sniegt svarīgas norādes PESCO un CDP, kas izriet no izpratnes par stratēģiskiem 
mērķiem un darbībām, kas jāveic ilgtermiņā;

U. 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 viena plaša mēroga sabiedrības veselības krīze: tādi projekti ir militārā 
mobilitāte, kas ir galvenais PESCO projekts, Eiropas Medicīnas komandcentrs un 
daudzi citi projekti jomās, kas saistītas ar loģistiku un transportu, veselības aprūpi, 
katastrofu seku likvidēšanu un cīņu pret ļaunprātīgām kiberdarbībām; tā kā finansējuma 
samazināšana stratēģiskajām spējām, kas pašlaik trūkst ES un tās dalībvalstīm, arī 
vājinātu to spēju kopīgi cīnīties pret turpmākām pandēmijām;

V. tā kā izredzes atsevišķus PESCO projektus līdzfinansēt no topošā Eiropas Aizsardzības 
fonda (EAF) ir novedušas pie tā, ka iesaistītās dalībvalstis iesniedz daudzus 
priekšlikumus, un, neraugoties uz to, ka tas ir veicinājis apmaiņu un sadarbību, ne visi 
priekšlikumi noteikti atbilst ES stratēģiskajām interesēm;

W. tā kā trešo valstu dalība atsevišķos PESCO projektos varētu būt Eiropas Savienības 
stratēģiskajās interesēs, jo īpaši Apvienotās Karalistes gadījumā;

X. tā kā attiecībā uz Politikas un drošības komitejas (PDK) pašreizējo lomu PESCO un 
spēju attīstības kontekstā Parlaments jau ir norādījis, ka “LES 38. pantā minētās PDK 
pilnvaras ir jāinterpretē šauri”;

Y. tā kā PESCO pārvaldību nodrošina iesaistītās dalībvalstis un tādēļ rezultātā projektiem 
trūkst koordinācijas un vispārējas konsekvences; tā kā tam vajadzētu būt par pamatu 
PESCO sekretariāta pilnvaru pagarināšanai;

Z. tā kā dalībvalstu sadarbības padziļināšanai aizsardzības jomā ES līmenī būtu jāiet roku 
rokā ar Parlamenta kontroles pilnvaru pastiprināšanu;

AA. atgādina, ka Parlamentam kopīgi ar Padomi būtu jāveic likumdošanas un ar budžetu 
saistītas funkcijas, kā arī politiskās kontroles un padomdevēja funkcijas, kā noteikts 
Līgumos;
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AB. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nav nosūtījis gada ziņojumu 
par PESCO īstenošanu,

1. iesaka Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos:

a) apspriesties ar Parlamentu par PESCO pārskatīšanu un nodrošināt, ka saskaņā ar 
LES 36. pantu Parlamenta viedoklis tiek pienācīgi ņemts vērā;

b) definēt Savienības stratēģisko redzējumu, cita starpā 2016. gada ES globālajā 
stratēģijā noteiktos vērienīgos mērķus īstenojot pašreizējā stratēģiskā kompasa 
darbā, un pastiprināt PESCO operatīvo dimensiju;

c) pamatojoties uz diskusijas rezultātiem par stratēģisko kompasu, sagatavot 
pilnvērtīgu ES drošības un aizsardzības balto grāmatu;

d) mudināt iesaistītās dalībvalstis uztvert aizsardzību nevis tikai un vienīgi kā valsts 
mēroga jautājumu, bet gan kā Eiropas mēroga jautājumu, un veikt strukturētus 
centienus biežāk pirmkārt izmantot Eiropas sadarbības pieeju, jo neviena 
dalībvalsts viena pati nespēj novērst konstatētos spēju trūkumus;

e) saglabāt ES budžeta mērķus aizsardzības spēju stiprināšanai, jo īpaši domājot par 
pietiekamu EAF finansējumu nākamajā DFS; 

f) nodrošināt, ka PESCO tiek efektīvi izmantota kā instruments, ar kuru var sasniegt 
ES aizsardzības integrāciju kā kopīgu mērķi saskaņā ar mērķi panākt lielāku ES 
stratēģisko autonomiju;

g) nodrošināt, ka EAF finansējums PESCO projektiem ir vērsts uz ierobežotu skaitu 
stratēģisku galveno projektu saskaņā ar CDP HCIG nolūkā maksimāli palielināt tā 
ietekmi;

h) nodrošināt, ka PESCO tiek uztverta kā viens kā Savienības sui generis institūtiem, 
kā tas ir Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) gadījumā, un šim nolūkam 
būtu jāgroza Finanšu regula8, lai iekļautu PESCO, Savienības budžetā tai paredzot 
īpašu iedaļu; norāda, ka Parlaments kopīgi ar Padomi veic likumdošanas un ar 
budžetu saistītas funkcijas, kā arī politiskās kontroles un padomdevēja funkcijas, 
kā noteikts Līgumos;

i) tieši PESCO projekta ciklā iekļaut saikni starp PESCO un EDIDP/EAF; pieprasīt 
dokumentāciju par katru projektu, pirms notiek atlase pēc budžeta kritērijiem;

j) koncentrēt PESCO centienus uz projektiem ar stratēģisku un integrējošu 
dimensiju, piemēram, EUFOR CROC, un sasaistīt tos ar citiem PESCO 
projektiem, lai radītu papildu sinerģiju un apjomradītu ietekmi;

k) nodrošināt, lai nākotnē galvenajām sauszemes, jūras, gaisa un citām platformām, 

8 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
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kas paredzētas dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, tiktu piemērota PESCO vai lai 
tās vismaz būtu ar to cieši saistītas;

l) saistībā ar ES kaujas grupu sistēmas reformu apsvērt iespēju tai piemērot PESCO, 
lai palielinātu tās operatīvo spēju, modularitāti un elastīgumu;

m) sagrupēt PESCO projektus spēju kopās un nošķirt stratēģiski nozīmīgus un citus 
projektus;

n) veicināt atbilstību 20 PESCO saistībām, nosakot skaidrāku atbilstības kritēriju 
definīciju un nodrošinot, ka turpmākajos projektu priekšlikumos ir jāpievēršas 
konkrētai CDP prioritātei; nodrošināt, ka jebkādu projektu progresa pārskatu 
pamatā vajadzētu būt skaidriem un pārredzamiem kritērijiem; nodrošināt, ka šādi 
kritēriji kalpo par standartu visām dalībvalstīm, kas piedalās PESCO projektos;

o) izmantot sinerģiju starp PESCO projekta ciklu un citiem aizsardzības spēju 
procesiem, piemēram, CARD, HLG un EAF, lai nodrošinātu, ka tiek iesniegti 
pārdomātāki un labi dokumentēti projekti; ļaut iesniegt projektus ārpus cikla, lai 
varētu sinhronizēt vairāku Eiropas iniciatīvu, tostarp EAF, īstenošanu;

p) apsvērt iespēju Spēju attīstības plānam noteikt saistošāku raksturu;

q) noteikt efektīvu un spēcīgu projektu koordinācijas komiteju, atkārtoti apstiprināt 
PESCO sekretariāta kā vienota kontaktpunkta centrālo lomu attiecībā uz visiem 
projektiem un aicināt sekretariātu regulāri uzraudzīt projektu virzību visu 
ieinteresēto personu, tostarp Parlamenta, interesēs, izmantojot informāciju, ko ir 
savākusi(-šas) par projektu koordināciju atbildīgā(-ās) dalībvalsts(-is);

r) precizēt Politikas un drošības komitejas lomu PESCO procesā, kas nav paredzēta 
LES, un šajā sakarā nodrošināt Eiropas Savienības Militārās komitejas (ESMK) 
centrālo lomu, sniedzot ad hoc militāras konsultācijas Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos;

s) iesaistīt ESMK darbā, kas tiek veikts, lai noteiktu pilna spektra spēku kopumu;

t) izveidot ES Aizsardzības padomi, pamatojoties uz pašreizējo EAA ministru valdi 
un ES aizsardzības ministru PESCO formātu, lai garantētu prioritāšu noteikšanu 
attiecībā uz resursiem un efektīvu sadarbību un integrāciju dalībvalstu starpā;

u) precizēt vai definēt saikni starp PESCO pārvaldību un EAF pārvaldību un iesaistīt 
Parlamentu ex post kontroles procesā attiecībā uz EAF finansējumu PESCO 
projektiem;

v) apsvērt iespēju mainīt PESCO projektu iesniegšanas ciklu, kā to ir pieprasījušas 
dažas iesaistītās dalībvalstis, lai, iespējams, panāktu, ka šādi projekti ir 
pārdomātāki, gatavāki un labāk strukturēti;

w) precizēt noteikumus par trešo personu līdzdalību PESCO, ņemot vērā to, cik 
svarīga ir ES lēmumu pieņemšanas autonomija un pilnīga savstarpība, pieņemot, 
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ka vislielāko labumu ES var dot pieeja, kas paredz katru gadījumu izskatīt 
atsevišķi;

2. uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei un Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.


