
AL\1132646LV.docx PE592.377v04-00

LV LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Juridiskā komiteja
Priekšsēdētājs

13.7.2017

David McAllister
Ārlietu komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Temats: Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta 
Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas 
instrumentu (COM(2016)447 - 2016/0207(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

2016. gada 11. jūlija koordinatoru sanāksmes laikā Juridiskā komiteja nolēma pēc savas 
iniciatīvas saskaņā ar Reglamenta 39. panta 3. punktu pārbaudīt juridisko pamatu 
priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu (COM(2016)447). Attīstības komitejas priekšsēdētājs 2016. gada 
15. novembra vēstulē pauda lūgumu Juridiskajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 39. pantu 
pārbaudīt minētā priekšlikuma juridisko pamatu. Priekšlikuma pamatā ir LESD 209. panta 
1. punkts un 212. panta 2. punkts par  tādu pasākumu pieņemšanu, kas nepieciešami attīstības 
sadarbības politikas un ekonomiskas, finansiālas un tehniskas sadarbības pasākumu 
īstenošanai ar attiecīgajām trešām valstīm, kuras nav jaunattīstības valstis.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 20. jūnija sanāksmē.

I — Situācijas raksturojums

Regulā (ES) Nr. 230/2014 (turpmāk tekstā — “SMI”)1 ir noteikti pasākumi, kā arī tehniskā un 
finansiālā palīdzība, lai novērstu krīzes un reaģētu uz tām, kā arī lai sekmētu stabilitāti un 
mieru. Ierosināto SMI grozījumu mērķis ir pievienot jauna veida Savienības palīdzību, kas ir 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un 
miera veicināšanas instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 1.–10. lpp.).
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īpaši plānota, lai veidotu militāro dalībnieku spēju trešās valstīs, ja rodas ārkārtas apstākļi. 
Komisijas priekšlikuma pamatā ir apstrīdami ciešā drošības un attīstības saikne, kura 
paredz sniegt atbalstu partnervalstu drošības sistēmām kā daļu no plašāka reformu procesa, 
kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu un pārskatatbildīgu drošību valstij un iedzīvotājiem, 
tādējādi palīdzot sasniegt ES mērķi par iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību, valsts veidošanu un 
tiesiskumu. 

Saikni starp drošību un attīstību kā prakses aspektu var atrast Regulā Nr. 1717/2006, ar ko 
izveido Stabilitātes instrumentu (turpmāk — SI),1  un kura ir Stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumenta priekštece. SI mērķis bija īstenot attīstības sadarbības pasākumus un 
finanšu, ekonomiskās un tehniskās sadarbības pasākumus ar trešām valstīm,2 un sākotnēji tās 
darbības jomā bija iekļautas militārās novērošanas un miera uzturēšanas operācijas.3 
Attiecīgais noteikums — kas vēlāk Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta sarunu laikā 
par šo regulu  tika svītrots — tika iekļauts 2. panta a) punktā un skanēja šādi: 

„militārās novērošanas un miera uzturēšanas vai miera atbalsta operācijām (tai 
skaitā tām, kurās piedalās civilpersonas), ko vada reģionālās un apakšreģionālās 
organizācijas un citas valstiskas apvienības, kas darbojas ar Apvienoto Nāciju 
apstiprinājumu; pasākumiem, kas ļautu veidot šādu organizāciju iespējas un viņu 
dalībniekiem ļautu plānot, izpildīt un nodrošināt politisko kontroli pār šādām 
operācijām“

Attiecīgie Līguma panti

LESD Piektās daļa „Savienības ārējā darbība“ 209. panta 1. punkts kopā ar LESD 212. panta 
1. punktu tiek norādīti kā juridiskais pamats Komisijas priekšlikumā un tie ir šādi (izcēlums 
pievienots): 

LESD 209. pants
(bijušais EKL 179. pants)

1. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nosaka 
pasākumus, kas nepieciešami sadarbības politikas īstenošanai attīstības jomā un kas var 
attiekties uz daudzgadu sadarbības programmām ar jaunattīstības valstīm vai tematiskām 
programmām. [...]

LESD 212. pants
(bijušais EKL 181 A. pants)

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nosaka 
pasākumus, kas nepieciešami 1. punkta īstenošanai. [...]

LESD 212. panta 1. punkts ir šāds (izcēlums pievienots):

LESD 212. pants
(bijušais EKL 181 A. pants)

1 [2006] OV L 327/1.
2 1. panta 1. punkts
3 COM(2004)0630 final, „Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Stabilitātes instrumentu”, Brisele, 
2004. gada 29. septembrī, 15. lpp.
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1. Neskarot citus Līgumu noteikumus, jo īpaši 208. līdz 211. panta noteikumus, Savienība veic 
ekonomiskas, finansiālas un tehniskas sadarbības pasākumus ar trešām valstīm, kas nav 
jaunattīstības valstis, tostarp sniedzot finansiālu palīdzību. Šādi pasākumi atbilst Savienības 
attīstības politikai, un tos veic, ievērojot Savienības ārējās darbības principus un mērķus. 
Savienības un dalībvalstu pasākumi papildina un stiprina cits citu.

LESD 208. pants, kurā noteikts, kad var pieņemt attīstības sadarbības pasākumus, ir šāds 
(izcēlums pievienots): 

LESD 208. pants
(bijušais EKL 177. pants)

1. Savienības politiku attiecībā uz sadarbību attīstības jomā īsteno saskaņā ar Savienības 
ārējās darbības principiem un mērķiem. Savienības un dalībvalstu politika attiecībā uz 
sadarbību attīstības jomā viena otru papildina un stiprina.

Savienības politikai attīstības jomā galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana un ilgākā 
laika posmā – tās izskaušana. Politikā, kas var iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība 
ievēro mērķus, kas noteikti sadarbībai attīstības jomā.[…]

Ņemot vērā norādi uz Eiropas Savienības ārējās darbības principiem un mērķiem, jāapskata 
LES 21. pants (izcēlums pievienots): 

LES 21. pantā

1. Savienības starptautiskās darbības virzītājspēkam vajadzētu būt principiem, kuri ir 
iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt visā pasaulē, 
proti, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību un pamatbrīvību universālums un nedalāmība, 
cilvēka cieņas ievērošana, vienlīdzības un solidaritātes principi, kā arī visu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principu ievērošana. […]

2. Savienība nosaka un īsteno kopējo politiku un darbības, kā arī tiecas sasniegt augstu 
sadarbības līmeni visās starptautisko attiecību jomās, lai:
(a) sargātu savas vērtības, pamatintereses, drošību, neatkarību un integritāti;
(b) konsolidētu un atbalstītu demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un starptautisko tiesību 
principus;
(c) saglabātu mieru, novērstu konfliktus un stiprinātu starptautisko drošību saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem,
Helsinku Nobeiguma akta principiem un Parīzes Hartas mērķiem, tostarp attiecībā uz ārējām 
robežām;
(d) veicinātu jaunattīstības valstu ilgtspējīgu ekonomisku, sociālu un vides attīstību, lai 
sasniegtu galveno mērķi – izskaustu nabadzību;
(e) veicinātu visu valstu integrāciju pasaules ekonomikā, arī pakāpeniski atceļot 
starptautiskās tirdzniecības ierobežojumus;
(f) palīdzētu attīstīt starptautiskus pasākumus vides kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai, 
kā arī pasaules dabas resursu stabilai apsaimniekošanai un izmantošanai, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību;
(g) palīdzētu iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kurus skārušas dabas vai cilvēku izraisītās 
katastrofas; un
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(h) sekmētu starptautisku sistēmu, kuras pamatā ir ciešāka daudzpusēja sadarbība un laba 
pasaules līmeņa vadība.

3. Sagatavojot un īstenojot Savienības ārējās darbības dažādās jomās, kas ietvertas šajā 
sadaļā un Līguma par Eiropas Savienības darbību piektajā daļā, kā arī citu tās politiku 
ārējos aspektus, Savienība ievēro principus un tiecas sasniegt mērķus, kas minēti šā 
Līguma 1. un 2. punktā.
Savienība nodrošina konsekvenci savas ārējās darbības dažādās jomās, kā arī šo jomu un 
pārējās politikas savstarpēju konsekvenci. Padome un Komisija, kam palīdz Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, atbild par šīs konsekvences 
nodrošināšanu un šajā nolūkā sadarbojas.

Tiek uzskatīts, ka arī LES 24. panta 1. punkts ir būtisks, lai analizētu un noteiktu piemērotu 
juridisko pamatu, un tas ir šāds (izcēlums pievienots):

LES 24. pantā
(bijušais LES 11. pants)

1. Savienības kompetence kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos attiecas uz 
visām ārpolitikas jomām un visiem jautājumiem saistībā ar Savienības drošību, tostarp 
pakāpenisku kopējas aizsardzības politikas izstrādi, kam var sekot kopējas aizsardzības 
izveide.

Uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku attiecas īpaši noteikumi un procedūras. To nosaka 
un īsteno Eiropadome un Padome ar vienprātīgu lēmumu, izņemot gadījumus, ja Līgumos 
paredzēts citādi. Leģislatīvu aktu pieņemšana nav paredzēta. Kopējo ārpolitiku un drošības 
politiku atbilstīgi Līgumiem īsteno Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un dalībvalstis. Eiropas Parlamenta un Komisijas īpašā loma šajā jomā 
ir noteikta Līgumos. Eiropas Savienības Tiesai nav jurisdikcijas attiecībā uz šiem 
noteikumiem, izņemot tās jurisdikciju pārraudzīt atbilstību šā Līguma 40. pantam un 
izskatīt dažu lēmumu likumību, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. 
panta otrajā daļā. [...]

LESD 40. pants ir šāds:

LES 40. pants

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana neietekmē iestāžu veikto procedūru un 
iestādēm piešķirto pilnvaru piemērošanu, kas paredzētas Līgumos, lai īstenotu Savienības 
kompetenci, kas minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. līdz 6. pantā.

Tāpat arī to politiku īstenošana, kas minēta šajos pantos, neietekmē iestāžu veikto procedūru 
un iestādēm piešķirto pilnvaru piemērošanu, kas Līgumos noteiktas Savienības kompetences 
īstenošanai saskaņā ar šo nodaļu.

III — Ierosinātais juridiskais pamats

Komisija ierosināja LESD 209. panta 1. punktu un 212. panta 2. punktu kā piemērotu 
juridisko pamatu grozījumiem Regulā (ES) Nr. 230/2014. Abi noteikumi ir iekļauti III sadaļā 
„Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība”, kas saistīta Savienības ārējo darbību, 
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kurā apvienota agrākā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas XX sadaļa (EK 
līguma 177.–181. pants) un XXI sadaļu (EK līguma181.a pants), ļaujot Kopienai (tagad 
Savienības) īstenot sadarbības politikas pasākumus gan ar jaunattīstības (EK līguma 177.–
181. pants), gan arī ar attīstītajām valstīm (EK līguma 181.a pants). 

Atbilstoša juridiskā pamata izvēlei ir kļuvusi par regulāri apspriestu jautājumu ES ārējās 
darbības jomā, jo īpaši attiecībā uz saikni starp kopējo drošības un aizsardzības politiku un 
attīstības, ekonomiskās, finansiālās un tehniskās sadarbības politiku. Tas ir saistīts ar 
būtiskām juridiskajām atšķirībām starp noteikumu kopumiem, kas reglamentē šīs jomas, kā 
arī ciešu mijiedarbību starp politikas jomām, ko praksē ir izstrādājušas Savienības iestādes. 
Konkrētāk, attīstību un ekonomisko, finansiālo un tehnisko sadarbību īsteno, pamatojoties uz 
tradicionālo integrācijas modeli, saskaņā ar kuru Eiropas Parlaments aktīvi piedalās lēmumu 
pieņemšanā atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai pēc Komisijas priekšlikuma un 
ievērojot Eiropas Savienības Tiesas jurisdikciju.1 Savukārt saskaņā ar kopējo drošības un 
aizsardzības politiku, Padome pieņem pasākumus galvenokārt vienprātīgi, Parlamentu tikai 
informējot, un skaidri izslēdz Eiropas Savienības Tiesas kompetenci.2

Šajā kontekstā Juridiskā komiteja ir nolēmusi izpētīt, vai ierosinātās Regulas Nr. 230/2014 
grozījumiem ir izvēlēts pareizs juridiskais pamats. Vai Savienībai vajadzētu pieņemt 
ierosināto pasākumu, kas aptver attīstību un ekonomisko, finansiālo un tehnisko sadarbību un 
drošības un aizsardzības politiku saskaņā ar noteikumiem, kuri reglamentē gan vienu, gan arī 
otru jomu? Atbilde uz šo juridisko jautājumu definēs ne tikai par procedūru, kas jāievēro, 
ierosinātā pasākuma pieņemšanā, bet arī tā juridisko raksturojumu un ietekmi.

IV — ES Tiesas judikatūra attiecībā uz juridiskā pamata izvēli

Jautājumu par atbilstīgu juridisko pamatu Tiesa tradicionāli ir uzskatījusi par konstitucionālas 
nozīmes jautājumu, kas nodrošina kompetences piešķiršanas principa (LES 5. pants) 
ievērošanu un nosaka Savienības kompetences būtību un darbības jomu.3 Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru „Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz objektīviem 
elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”.4 Tādēļ 
nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats. Šajā sakarībā 
iestādes vēlmei aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļiem, kādos tiesību 
akts ticis pieņemts, kā arī darbam, kas paveikts attiecībā uz citiem aspektiem šā tiesību akta 
darbības jomā, nav nozīmes pareiza juridiskā pamata noteikšanā.5 

Ja attiecīgajā tiesību akta pārbaudē tiek atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un 
ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis 
tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais 
vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa.6 Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai 
daļas, kas ir savstarpēji nesaraujami saistītas un neviena nav pakārtota un mazāk svarīga 
attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem 

1 LESD 209. panta 1. punkts.
2 LES 24. panta 1. punkta otrā daļa un LESD 275. pants.
3 Atzinums 2/00 [2001] ECR I-9713, 5. punkts.
4 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987], ECR, 1439, 5. punkts; Lieta C–411/06, 
Komisija/ Parlaments un Padome, [2009] ECR I-7585.
5 Lieta C-269/97 Komisija/Padome, 2000, ECR, I-2257. lpp., 44. punkts.
6 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; 130/10 Parlaments/Padome, EU:C:2012:525, 
45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008] ECR I-08103, 34. punkts.
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juridiskajiem pamatiem1, ja procedūras, kas noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos, nav 
nesavienojamas un tās neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības.2

V — Tiesību akta priekšlikuma mērķis un saturs

Šī priekšlikuma mērķis, kā to Komisija paziņoja paskaidrojuma rakstā, ir iekļaut „jaunu pantu 
Regulas (ES) Nr. 230/2014 II sadaļā, lai paplašinātu Savienības palīdzību ārkārtas apstākļos, 
ko izmanto militāro dalībnieku spēju veidošanai partnervalstīs, lai sekmētu ilgtspējīgu 
attīstību un jo īpaši miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos.“3 Saskaņā ar 
ietekmes novērtējumu, kas pievienots Komisijas priekšlikumam, šai iniciatīvai ir divējādi 
mērķi: no vienas puses, panākt, ka ES palīdzību attīstības jomā nestabilām jaunattīstības 
valstīm neietekmē nestabilitātes un konfliktu situācijas, dodot iespēju visiem drošības jomas 
dalībniekiem, tostarp militārpersonām, nodrošināt stabilitāti, mieru, kā arī likumību un 
kārtību; no otras puses, veicināt jaunattīstības valstu ilgtspējīgu ekonomisku, sociālu un vides 
attīstību, lai sasniegtu galveno mērķi – izskaustu nabadzību.4 

Šajā sakarībā 3. apsvērumā teikts — lai nodrošinātu piemērotus apstākļus nabadzības 
izskaušanai un attīstībai, konfliktu novēršanas, krīžu pārvarēšanas vai stabilizācijas kontekstā 
ārkārtīgi svarīgs ir atbalsts drošības sektora dalībniekiem, tostarp ārkārtas apstākļos arī 
militārajiem dalībniekiem. Tajā arī ir uzsvērts, ka šo darbību mērķis ir civiliedzīvotāju 
aizsardzība teritorijās, kuras ir skāruši konflikti, krīzes vai nestabilitāte, veicinot labu 
pārvaldību un efektīvu demokrātisko kontroli, kā arī to, kā tiek ievērotas cilvēktiesības un 
tiesiskums. Priekšlikuma 2., 4. un 5. apsvērumā tiek atkārtoti uzsvērta ciešā saikne starp 
drošību un ilgtspējīgu attīstību, šim nolūkam atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 2010. gadam,5 Eiropadomes 2013. gada 19. un 
20. decembra secinājumiem un kopīgo paziņojumu „Spēju veidošana drošības un attīstības 
atbalstam — palīdzība partneriem krīžu novēršanai un pārvaldībai”.6

Konkrētāk, priekšlikumā ir paredzēts, ka Savienības palīdzībā drošības jomas dalībniekiem, 
ārkārtas apstākļos varētu būt iekļauti militārie dalībnieki  saistībā ar plašāku drošības sektora 
reformu procesu un saskaņā ar vispārējo mērķi panākt ilgtspējīgu attīstību (jauns 1. panta 
2. punkta apakšpunkt). Priekšlikuma 3.a panta pirmajā punktā tiek atkārtots uzdevums 
veicināt ilgtspējīgu attīstību un sasniegtu stabilu, miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību, 
nodrošinot Savienības palīdzību militāro dalībnieku spēju veidošanai partnervalstīs ārkārtas 
apstākļos. Panta otrajā punktā sniegts piemērs, ka Savienības palīdzībai šim nolūkam 
vajadzētu ietvert spēju veidošanas programmas, kuru mērķis ir atbalstīt drošību un attīstību, 
tostarp piedāvājot apmācības, darbaudzināšanu un konsultācijas, kā arī nodrošināšanu ar 
aprīkojumu un infrastruktūras uzlabojumiem, un citu pakalpojumu sniegšanu. Šāda veida 
palīdzība būtu jāizmanto kā galējs līdzeklis, ja nemilitāri dalībnieki nevar adekvāti 
nodrošināt stabilas, miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības. Tas attieksies uz gadījumiem, kad 
pastāv nopietni draudi valsts iestāžu darbībai, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzībai, vai kad valsts iestādes vairs nevar tikt galā ar šo nopietno apdraudējumu; un ar 

1 Lieta C-211/01, Komisija/Padome, 2003, Krājums, I-08913. lpp., 40. punkts; Lieta C-178/03 Komisija/Eiropas 
Parlaments un Padome, [2006] ECR I-107, 43.–56. punkts.
2 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (titāna dioksīds), [1991] ECR I-2867, 17.–25. punkts; Lieta C-268/94, 
Portugāle/Padome [1996] ECR I-6177.
3 COM(2016) 447 final, 2. lpp.
4 SWD (2016) 222 final, 16. lpp.
5 Apvienotās Nācijas, A/RES/70/1, Ģenerālā asambleja pieņēmusi rezolūciju 2015. gada 25. septembrī.
6 JOIN(2015)0017 final, 2015. gada 28. aprīlis.
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noteikumu, ka attiecīgās valsts un starptautiskās kopienas un/vai Eiropas Savienības starpā 
pastāv vienošanās par to, ka militārais sektors ir stabilitātes, miera un attīstības pamatā, jo 
īpaši krīzēs un nestabilās situācijās. Tāpat 4. punktā noteikts ierobežojums palīdzībai 
militārajā jomā, nosakot, ka to nevajadzētu izmantot, lai finansētu atkārtotus militārus 
izdevumus, ne arī ieroču un munīcijas iepirkšanu, ne arī apmācību, kas paredzēts vienīgi, lai 
veicinātu bruņoto spēku kaujas spējas. Visbeidzot, 5. punktā tiek atkārtots, ka palīdzības 
militārajā jomā mērķim ir jābūt partnervalsts līdzatbildībai un tādu nepieciešamo elementu un 
paraugprakses izstrādei, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ilgtspējību vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, kā arī tiesiskuma un starptautisko tiesību principu veicināšanai.

Citus nelielu SMI grozījumu, kas izdarīti 7. panta 1. punktā, 8. panta 1. punktā un 10. panta 1. 
punktā, mērķis ir ieviest atsauci uz jauno 3. panta a) apakšpunktu. Visbeidzot, 13. panta 1. 
punkts ir jāgroza, lai palielinātu finansējumu regulas īstenošanai par EUR 100 000 000.

VI — Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Komisija ierosināja LESD 209. panta 1. punktu un 212. panta 2. punktu kā piemērotu 
juridisko pamatu grozījumiem Regulā (ES) Nr. 230/2014. Atbilstīgi LESD 209. panta 
1. punktam Savienības abi likumdevēji saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var 
pieņemt pasākumus, kas nepieciešami sadarbības politikas īstenošanai attīstības jomā, kura 
saskaņā ar LESD 208. panta 1. punktu jāveic, ievērojot principus un mērķus Savienības ārējā 
darbībā, kuras galvenais mērķis ir nabadzības mazināšana un ilgtermiņā — izskaušana. 
Nabadzības izskaušana ir mērķis, kurš ir paredzēts arī LES 21. panta 2. punktā, kurā iekļauti 
vispārīgi noteikumi attiecībā uz visiem Savienības ārējās darbības mērķiem. Pievēršoties šim 
mērķim, LESD 208. panta 1. punkts, šķiet, ierosina, ka ar attīstības sadarbības pasākumiem 
var īstenot arī citus mērķus, kuri izklāstīti LES 21. panta 2. punktā, bet tika tad, ja tie ir 
pakārtoti.1

Plašā izpratne par Savienības attīstības sadarbības politiku saistībā ar attīstības un sadarbības 
nolīgumiem (DCA), tika apstiprināta lietā Portugāle/Padome, kurā Tiesa konstatēja, ka 
(pievienots izcēlums):2

„ir jāuzskata, ka tas, ka nolīgumā par sadarbību attīstības jomā ir klauzulas, kas 
attiecas uz dažādām specifiskām jomām, nevar mainīt šī nolīguma kvalifikāciju, kura 
ir jāveic, ņemot vērā tā pamatmērķi, nevis ņemot vērā kādas atsevišķas klauzulas, ar 
nosacījumu, ka specifiskajās jomās šajās klauzulās nav ietverti pienākumi tādā 
apjomā, ka šie pienākumi būtībā veido no sadarbības attīstības jomā mērķiem 
nošķirtus mērķus.“

Lietā C-403/05 Parlaments/Komisija Tiesa vēlreiz apstiprināja, ka attīstības sadarbība attiecas 
(izcēlums pievienots):3

 „ne vien uz šo valstu stabilu ekonomisko un sociālo attīstību, to harmonisku un 
progresīvu integrāciju pasaules ekonomikā, kā arī uz cīņu pret nabadzību, bet arī uz 
demokrātijas un tiesiskas valsts attīstību un nostiprināšanu, kā arī cilvēktiesību un 

1 Skatīt Lietu C-91/05 Komisija/Padome (ECOWAS) 2008, ECR I -7907, 73. punkts. Skatīt arī Lietu C-377/12, 
Komisija/Padome, EU:C:2014:1903, 37. punkts. P. Koutrakos, The EU Common Security and Defence Policy 
(„ES kopējā drošības un aizsardzības politika)“ (2013. g. OUP, 211.–211. lpp.).
2 Lieta C-268/94, Portugāles Republika/Eiropas Savienības Padome, Recueil 1996, I-6177, 39. punkts.
3 Lieta C-403/05, Parlaments/Padome, ECR 2007, I-9045. lpp., 56. punkts.
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pamatbrīvību ievērošanu, ievērojot saistības, kas uzņemtas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas un citu starptautisku organizāciju ietvaros.“

Saskaņā ar Parlamenta Juridiskā dienesta 2004. gadā sagatavoto dienesta vēstuli par juridiskā 
pamata izvēli SMI priekšgājējam — kas sākotnēji ietvēra līdzīgu noteikumu par militāro spēju 
veidošanai ārkārtas situācijās:1

„pasākumus saistībā ar miera uzturēšanu un miera atbalstu var skaidri uzskatīt par 
ieguldījumu, lai attīstītu demokrātiju un tiesiskumu. EK Līguma 179. panta (šobrīd 
LESD 209. panta 1. punkta) un 181.a panta (šobrīd LESD 212. panta 2. punkta) 
formulējums neizslēdz miera uzturēšanas finansēšanu tajos noteikto mērķu 
īstenošanai. Turklāt Tiesa savā judikatūrā ir noteikusi, ka Savienības attīstības 
politika būtu jāinterpretē plašā nozīmē.”2

Parlamenta Juridiskais dienests ir apstiprinājis savā 2017. gada 6. janvāra dienesta vēstulē, ka 
ārkārtas apstākļos, kuros saskaņā ar grozīto Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu 
tiktu nodrošināti CBSD pasākumi, varētu pieļaut alternatīvu interpretāciju, saskaņā ar kuru 
militārā sastāvdaļa 3.a pantā ir gan nejauša, gan nepieciešama. To vēlreiz apstiprina 
noteikums par to, ka saskaņā ar 3.a panta 4. punktu tiek izslēgts acīmredzami militāra rakstura 
atbalsts, un to varētu vēl vairāk uzsvērt, izveidojot nepārprotami ciešāku saikni ar Savienības 
attīstības sadarbības politiku.3 Saskaņā ar Komisijas dienestu 2017. gada 2. februāra dienesta 
vēstuli par procedūras Nr. 2016/0207 (COD) juridisko pamatu, kuru sagatavoja pēc Juridiskās 
komitejas pieprasījuma, priekšlikums ir paredzēts attīstības mērķa īstenošanai, izmantojot 
militājo jomu kā papildu iesaistīto dalībnieku ierobežotos gadījumos, ja šis dalībnieks nepilda 
savas militārās pilnvaras, bet gan darbojas tikai civilos nolūkos.4

Saskaņā ar Komisijas 2015. gada 28. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
“Spēju veidošana drošības un attīstības atbalstam”5 drošības sektora spēju veidošana var būt 
vērsta uz civilajiem vai policijas spēkiem, bet arī uz militārajām vajadzībām. 2003. gadā 
pieņemtā Eiropas Drošības stratēģija paredz, ka drošība ir attīstības priekšnoteikums, jo 
konflikts sagrauj infrastruktūru, tostarp sociālo infrastruktūru, vienlaikus sekmējot noziedzību 
un atturot no ieguldījumu veikšanas un normālas saimnieciskās darbības.6 Visbeidzot, saskaņā 
ar Eiropas Konsensu attīstības jomā ES attīstības sadarbības pamatmērķis ir nabadzības 
izskaušana ilgtspējīgas attīstības kontekstā, šādā attīstībā ietverot “labu pārvaldību, 
cilvēktiesības, kā arī politiskos, ekonomiskos, sociālos un vides aspektus”.7 Turklāt 
Eiropas Konsenss ir paredzēts, lai palīdzētu plānot un īstenot attīstības sadarbības palīdzības 
daļu visos Kopienas tiesību aktos un sadarbības stratēģijās ar trešām valstīm, definējot 
attīstības palīdzības daļu kā attīstības palīdzību (OAP), par kuru panākta vienošanās ESAO 
Attīstības palīdzības komitejā.8 Saskaņā ar pārskatītajām OAP direktīvām, finansējums 
partnervalstu militārajai nozarei ir iespējams tikai tad, ja ārkārtas apstākļu dēļ nepieciešama 

1 SJ-0746/04, 7. lpp.
2 Skatīt lietu C-268/94, Portugāle/Komisija, ECR, I-6177., 37. punkts.
3 SJ-0729/16, 10. lpp.
4 Sj.i(2017)303958, 2. lpp.
5 Skatīt JOIN(2015)0017 final.
6 Skatīt A Secure Europe in a Better World – European Security Strategy (“Droša Eiropa labākā pasaulē. Eiropas 
drošības stratēģija“ (Brisele, 2003. gada 12. decembris), 11. –13.lpp.
7 OV C 46/1, 2006., 5., 7. un 42. punkts. Skatīt arī Lietu C-377/12, ģenerāladvokāta P. Mengozzi atzinumu 
(2014), 40. punktu.
8 OV C 46/1, 2006., 8. punkts.
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attīstības pakalpojumu īstenošana, izmantojot militāro personālu, kas īsteno savu tiesiskuma 
atjaunošanas uzdevumu. Turpretim tieša dalība militārajos izdevumos joprojām neatbilst 
noteikumiem.1 Tādējādi situācija, kad valsts iestādes nespēj panāktu miermīlīgu un iekļaujošu 
sabiedrību netiek iekļauta oficiālās attīstības palīdzības (OAP) direktīvās, un  pārskatītās 
regulas priekšlikums ir uzskatāms par iespēju neaprobežoties ar OAP, bet izmantot militāro 
sektoru kā attīstības pakalpojumu sniedzēju.2  No juridiskā viedokļa, oficiālās attīstības 
palīdzības (OAP) direktīvas pašas par sevi nenosaka juridiski saistošus ierobežojumus LESD 
208. panta piemērošanai un Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta regulas īstenošana 
nav atkarīga no šādiem OAP nosacījumiem.3

Tomēr, kā atzīts ietekmes novērtējumā, kas pievienots šim priekšlikumam, militāru un 
aizsardzības spēju veidošana ar attīstības sadarbību nesaistītos nolūkos patiešām var aizskart 
KĀDP, pārkāpjot arī LES 40. pantu, kurā ir ieviests “savstarpējas neietekmēšanas” princips, 
kas attiecas uz KĀDP un ar KĀDP nesaistītajām Savienības ārējām darbībām.4 Līdzīgi 
pasākums, kas tiek veikts, galvenokārt pievēršot uzmanību finansējumam, kas paredzēts trešo 
valstu militārpersonām ar aizsardzību saistītajiem mērķiem, būtu jāiekļauj Savienības KĀDP 
jomā un neatbilst ar KĀDP nesaistītas jomas juridiskajam pamatam. Tas tika apstiprināts 
Tiesas Lietā C-263/14, Parlaments/Padome,

„Attiecībā uz aktiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz kādu no KĀDP jomas normām, 
Tiesai tostarp atbilstoši LESD 275. panta otrās daļas pirmajai teikuma daļai un LES 
40. pantam ir jāraugās, lai šīs politikas īstenošana neietekmētu iestāžu veikto 
procedūru piemērošanu un iestādēm piešķirto attiecīgo pilnvaru apjomu, kādas ir 
paredzētas Līgumos, lai īstenotu Savienības kompetences atbilstoši LESD. Atbilstoša 
juridiskā pamata izvēlei Savienības aktam ir konstitucionāla nozīme, kļūdaina 
juridiskā pamata izvēle var būt pamats šāda akta atcelšanai, tostarp tad, ja ar 
atbilstošo juridisko pamatu paredzēt citāda pieņemšanas procedūra, nekā tā, kura 
faktiski tika piemērota. Saskaņā ar Tiesas judikatūru “Kopienas tiesību akta juridiskā 
pamata izvēle ir jābalsta uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, 
tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”.5

Saskaņā ar šīm nostādnēm, ierosinātās regulas militārais aspekts būtu jāskata plašākā 
kontekstā, proti, saistībā ar ES Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta mērķiem un 
saturu. Šajā nolūkā jāņem vērā ierosinātās reformas “galējas nepieciešamības raksturs” un 
stingri noteiktie gadījumi, kad militārs atbalsts varētu tikt uzskatīts par vienīgo efektīvo veidu, 
kā veicināt miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Turklāt priekšlikumā aizliegts 
sniegt Savienības palīdzību, lai finansētu militārās mācības, kas paredzētas vienīgi bruņoto 
spēku kaujas spēju veicināšanai, regulārus militārus izdevumus un ieroču un munīcijas 
iepirkumu, kas varētu tikt uzskatīts par norāde uz to, ka šā priekšlikuma mērķis ir veicināt 
drošības un civiliedzīvotāju drošību trešās valstīs.6 Šī iespēja ir vēl vairāk ierobežota ar 

1 Skatīt 2016. gada 17. februāra ziņošanas direktīvas, ESAO 2016. gada 8. aprīļa dokumentu 
DCD/DAC(2016)3/FINAL, 96.–98. punktu.
2  Skatīt Sj.i(2017)303958, 3. lpp.
3  SJ-0729/16, 7.–8. lpp.
4 Sk. P. Van Elsuwege EU External Action after the Collapse of the Pillar Structure:  in Search of a new Balance 
between Delimitation and Consistency („ES Ārējās darbības pēc pīlāru struktūras sabrukuma — jauna līdzsvara 
meklējumi starp nošķiršanu un konsekvenci“), 47 Common Market Law Review 2010.g., 1002. lpp.
5 Tiesas 2016. gada 14. jūnija spriedums, Parlaments/Padome, C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435, 42. –43. punkts.
6 Attiecībā uz līdzīgu argumentāciju, ko Parlamenta Juridiskais dienests sniedza saistībā ar Stabilitātes 
instrumentu, Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta priekšteci, skatīt: SJ-0746/04, 7. lpp.
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Komisijas pienākumu izveidot atbilstošas riska novērtējuma, pārraudzības un novērtēšanas 
procedūras attiecībā uz pasākumiem (šī paša noteikuma 6. punktā). Pārraudzības un 
novērtēšanas kārtība ir arī izklāstīta Regulas (ES) Nr. 236/2014 12. un 13. pantā, kas attiecas 
uz visiem ES ārējas finansēšanas instrumentiem, tostarp SMI.

Ņemot vērā iepriekš minēto, varētu uzskatīt, ka ierosinātās regulas mērķis ir sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību un stabilu, miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību panākšanu, nodrošinot 
labu pārvaldību valsts pārvaldē, tostarp aizsardzības ministrijās un bruņotajos spēkos, kuri ir 
neatņemama valdības izpildvaras daļa, tomēr īstenojot pilsonisko pārraudzību un ārkārtas 
gadījumos, ja nav iespējams panākt ilgtspējīgu attīstību, izmantojot vienīgi nemilitārus 
dalībniekus.

VII — Secinājumi un ieteikumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai gan ar Komisijas priekšlikumu tiek ieviesti pienākumi, kuru 
mērķis ir attīstīt un konsolidēt tiesiskumu un labu pārvaldību, izmantojot uzlabotu civilo 
kontroli un uzraudzību pār militāro jomu trešās valstīs un tādējādi tas ir saistīts ar KĀDP un 
KDAP, tā galvenais un dominējošais mērķis tomēr ir attīstības un ekonomiskās, finanšu un 
tehniskās sadarbības politika, pievēršot uzmanību ieguldījumam, lai panāktu miermīlīgas un 
iekļaujošas sabiedrības, kas tiek uzskatītas par neatņemamu aspektu ilgtspējīgas attīstības 
panākšanā. Tā kā šie galvenie mērķi ir nesaraujami saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk 
svarīgs attiecībā pret otru,1 LESD 209. panta 1. punkts kopā ar 212. panta 2. punktu ir derīgs 
un atbilstīgs juridiskais pamats šim priekšlikumam. 
Juridiskā komiteja 2017. gada 13. jūlija sanāksmē atbilstīgi nolēma ar 10 balsīm „par“, 7 — 
„pret“ un 6 locekļiem atturoties,2 sniegt ieteikumu par to, ka pareizs juridiskais pamats 
priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera 
veicināšanas instrumentu, ir LESD 209. panta 1. punkts un 212. panta 2. punkts.
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Pavel Svoboda

1 Skatīt Lietu C-411/06 Komisija/Parlaments un Padome, ECR 2009, I-7585.
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