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Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas  

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros saugumo ir gynybos 

politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl 

bendros užsienio ir saugumo politikos) (14605/1/2012 – 2013/2105(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimą (pagal Tarybos 

metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) 

(14605/1/2012), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3, 21, 24 ir 36 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į ES sutarties V antraštinę dalį ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 

(SESV), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, 

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 6 d. Tarpparlamentinės bendros užsienio ir saugumo 

politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijos išvadas, 

– atsižvelgdamas į Europos saugumo strategiją „Saugi Europa geresniame pasaulyje“, kurią 

Europos Vadovų Taryba patvirtino 2003 m. gruodžio 12 d., ir į jos įgyvendinimo 

ataskaitą „Saugumo užtikrinimas besikeičiančiame pasaulyje“, kurią Europos Vadovų 

Taryba patvirtino 2008 m. gruodžio 11–12 d., 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. ir 2012 m. liepos 23 d. Tarybos išvadas dėl 

bendros saugumo ir gynybos politikos, taip pat į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos išvadas dėl 

karinių pajėgumų telkimo ir dalijimosi jais, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos išvadas dėl jūrų saugumo strategijos, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 27 d. Tarybos išvadas dėl ypatingos svarbos 

informacinės infrastruktūros apsaugos ir į ankstesnes Tarybos išvadas dėl kibernetinio 

saugumo, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 19 d. ES gynybos ministrų priimtą Pajėgumų telkimo 

ir dalijimosi jais elgesio kodeksą, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 24 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 

Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 

„Konkurencingesnio ir veiksmingesnio gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas“ 

(COM(2013)0542), 



– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų 

supaprastinimo1, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro 

perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos 

derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB2, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliucijas „Bendros saugumo ir gynybos 

politikos jūrų dimensija3 ir „ES karinės struktūros. Padėtis ir ateities perspektyvos“ 4 ir į 

savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliucijas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos 

įgyvendinimo5, „ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis 

aspektai“6, dėl bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmens krizių dėl klimato ir 

gaivalinių nelaimių atvejais7 ir dėl kibernetinio saugumo ir gynybos8, taip pat į savo 

2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl finansų krizės poveikio ES valstybių narių gynybos 

sektoriams9, 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl bendros saugumo ir gynybos politikos 

plėtojimo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai10 ir į 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliuciją dėl 

civilinio ir karinio bendradarbiavimo bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo11, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 13 d. rekomendaciją Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, 

Tarybai ir Komisijai dėl EIVT organizavimo ir veikimo persvarstymo 2013 m.12 ir į 

2013 m. liepos mėn. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pristatytą EIVT organizavimo ir 

veikimo persvarstymą 2013 m.13, 

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 15 d. Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojos, atsakingos už Europos Sąjungos bendrą saugumo ir gynybos politiką, 

pranešimą, 

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 18 d. Politinio ir saugumo komiteto (PSK) patvirtintą 

EIVT ataskaitą dėl BSGP krizės valdymo procedūrų pertvarkos, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų chartiją, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalį, 
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– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0360/2013), 

Europos saugumas ir gynyba besikeičiančiame pasaulyje 

1.  atkreipia dėmesį į reikšmingus vykstančius geopolitinės aplinkos pokyčius, kuriems 

būdingos daugiamatės ir asimetrinės grėsmės, tarptautinis terorizmas, kylančios 

ekonomikos šalių galios didėjimas ir strateginis JAV dėmesio perkėlimas į Ramiojo 

vandenyno regioną, didėjantis skurdas, badas ir nestabilumas ES pietinėse kaimyninėse 

šalyse, didėjančios jūrų saugumo problemos, masinio naikinimo ginklų platinimas, išaugę 

neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais mastai, taip pat energetinio saugumo 

problemos, dideli finansų sistemų trūkumai bei sunki ir ilgalaikė finansų ir ekonomikos 

krizė, daranti didelį neigiamą poveikį daugelio ES valstybių narių BVP, taigi ir abiejose 

Atlanto vandenyno pusėse esančių valstybių nacionaliniams gynybos biudžetams; 

2.  mano, kad pakartotinis Europos vaidmens pasaulyje vertinimas ir jo stiprinimas yra 

vienas iš didžiausių XXI a. iššūkių ir kad atėjo laikas Sąjungos valstybėms narėms 

parodyti politinę valią, reikalingą, kad ES taptų svarbia pasauline veikėja ir iš tiesų 

strategiškai savarankišku saugumo garantu; mano, kad, siekiant įtvirtinti europinį požiūrį 

į įsipareigotą ir veiksmingą saugumo ir gynybos politiką, valstybėms narėms reikia 

pakeisti mąstyseną; 

3.  todėl palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos sprendimą 2013 m. gruodžio mėn. 

vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime surengti saugumo ir gynybos klausimams 

skirtą diskusiją; mano, kad tai bus puiki galimybė aukščiausiu politiniu lygmeniu 

pabrėžti, kad saugumo ir gynybos klausimai yra vis dar svarbūs ir europinis aspektas yra 

svarbesnis nei bet kada anksčiau, ir perduoti šią žinią Europos visuomenei; yra tvirtai 

įsitikinęs, kad ES turi gebėti užtikrinti savo piliečių saugumą, remti ir ginti Sąjungos 

pagrindines vertybes, prisiimti dalį atsakomybės už taiką pasaulyje ir atlikti svarbų 

vaidmenį užkertant kelią regioninėms krizėms savo platesnės kaimyninėse šalyse, šias 

krizes valdant, padedant jas išspręsti ir apsisaugant nuo neigiamų jų padarinių; 

4.  taip pat palankiai vertina Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos, 

atsakingos už BSGP, pranešimą, kuriame nurodomos kai kurios kliūtys, su kuriomis 

susiduria BSGP; vis dėlto apgailestauja, kad pranešime nesiūloma daugiau konkrečių 

veiksmų, siekiant pašalinti BSGP trūkumus; 

5.  tikisi, kad gruodžio mėn. įvyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime bus priimti 

esminiai sprendimai, ir, remdamasis atitinkamomis Parlamento pozicijomis, kurių jis 

neseniai laikėsi, bei itin daug dėmesio skirdamas vykstančioms diskusijoms trimis 

2012 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos nustatytais pagrindiniais klausimais 

(klausimų grupėmis), kartu su šiuo pranešimu teikia savo rekomendacijas; 

Sutarčių galimybių panaudojimas 

6. pažymi, kad, patvirtinus Lisabonos sutartį, nustatytos kelios naujos bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) srities priemonės, kurios dar netaikomos praktiškai;  

7.  šiuo požiūriu pabrėžia, kad esama galimybių pradėti nuolatinį struktūrizuotą valstybių 

narių grupės bendradarbiavimą (ES sutarties 46 straipsnio 6 dalis), tai valstybių narių 

grupei visų pirma pavesti BSGP priemones ir karinių operacijų planavimo ir vykdymo 

pajėgumus (ES sutarties 42 straipsnio 5 dalis ir 44 straipsnio 1 dalis) ir sukurti pradinį 



fondą pasirengimo misijoms veiklai, kuriai neskiriamos lėšos iš Sąjungos biudžeto, 

finansuoti (ES sutarties 41 straipsnio 3 dalis) ir kuri neįeina į ATHENA sritį; todėl ragina 

Europos Vadovų Tarybos pirmininką ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos 

pirmininko pavaduotoją sukurti pradinį fondą; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kaip svarbu 

integruoti BSGP klausimus į daugialypę įtaką saugumui ir gynybai darančias arba 

prisidedančias prie BSGP ES politikos sritis, pvz., vystymosi ir žmogaus teisių, pramonės 

mokslinių tyrimų ir inovacijų, vidaus rinkos, tarptautinės prekybos ir kosmoso ir kt. 

politiką, kad būtų remiamos toliau BSGP stiprinančios valstybės narės; 

8.  pabrėžia šių bendrai sutartų nuostatų svarbą plėtojant BSGP ir ragina Europos Vadovų 

Tarybą surengti rimtas diskusijas nuoseklaus jų įgyvendinimo klausimais; ragina Europos 

Vadovų Tarybos pirmininką, Komisijos pirmininką ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 

Komisijos pirmininko pavaduotoją aktyviai dalyvauti šiame procese; 

Pirma grupė. BSGP veiksmingumo, matomumo ir poveikio didinimas 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Sutartis Europos Sąjungos tikslas yra skatinti taiką, savo 

vertybes ir savo tautų gerovę (ES sutarties 3 straipsnis) ir kad jos veiksmais tarptautinėje 

arenoje siekiama įtvirtinti ir remti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises bei 

užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti tarptautinį saugumą pagal Jungtinių Tautų chartijos 

tikslus ir principus, taip pat pagal Helsinkio baigiamojo akto principus ir Paryžiaus 

chartijos tikslus, įskaitant susijusiuosius su išorės sienomis (ES sutarties 21 straipsnis); 

yra įsitikinęs, kad BSGP padeda siekti šių tikslų, ir pabrėžia, kad ją reikia atnaujinti; 

10. pabrėžia, kad galimybė įgyvendinti įvairias politikos kryptis ir taikyti įvairias priemones, 

kurios suderintos pagal vadinamąjį visapusišką požiūrį, yra didžiausias Europos Sąjungos 

turtas ir kad geriau integruojant BSGP į šį požiūrį visais lygmenimis galima pasiekti 

geresnių rezultatų; šiuo požiūriu palankiai vertina 2013 m. liepos mėn. Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos paskelbtą EIVT 

organizavimo ir veikimo persvarstymą, kuriame pripažįstamos koordinavimo problemos, 

įskaitant susijusiąsias su sprendimų priėmimo BSGP srityje sparta ir veiksmingumu; 

laukia konkrečių sprendimų, kurie turėtų būti priimti gruodžio mėn. vyksiančiame 

aukščiausiojo lygio susitikime, ir tikisi, kad būsimajame bendrame Sąjungos vyriausiosios 

įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Komisijos komunikate dėl 

visapusiško požiūrio įgyvendinimo bus kruopščiai išnagrinėtas tolesnio BSGP 

integravimo klausimas;  

11. pakartoja savo įsitikinimą, kad, nors tam tikros 2003 m. Europos saugumo strategijos, 

kuri buvo papildyta 2008 m., dalys tebegalioja, ES turi persvarstyti ir papildyti šią 

strategiją, atsižvelgdama į naujausius pokyčius, naujausias saugumo problemas ir 

pavojus, iš naujo apibrėždama savo strateginius interesus, tikslus ir prioritetus, daugiau 

dėmesio skiriant savo piliečių apsaugai, svarbiausios infrastruktūros gynybai ir 

kaimynystei, ir derindama skirtingas regionų ir aktualias strategijas; mano, kad tokie 

veiksmai padės sukurti aiškesnę strateginę ES išorės veiksmų programą, didinti 

nuoseklumą ir kartu geriau informuoti piliečius apie jiems ateityje gresiančius pavojus ir 

iššūkius; todėl prašo Europos Vadovų Tarybos pradėti diskutuoti apie atitinkamą 

strateginę Sąjungos programą, įpareigoti Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos 

pirmininko pavaduotoją iki 2014 m. pabaigos pateikti pasiūlymus šiuo klausimu ir 

užtikrinti, kad, atsižvelgiant į nuolat atnaujinamą informaciją, būtų imamasi nuoseklių 

tolesnių veiksmų, kaip iš pradžių apibrėžta atsižvelgiant į Europos saugumo strategiją; 



12. ragina persvarstyti Europos Sąjungos strategiją ir parengti baltąją knygą dėl ES saugumo 

ir gynybos politikos, ir siūlo Europos Vadovų Tarybai pradėti šį procesą; be to, 

primygtinai ragina ES valstybes nares savo nacionalinio saugumo strategijose, baltosiose 

knygose ir priimant sprendimus gynybos srityje tinkamai atsižvelgti į europinį aspektą; 

ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją sukurti bendrą 

tuo pačiu metu vykstančių nacionalinių svarstymų modelį; 

13. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog ES, vykdydama krizių valdymo operacijas, galėtų 

prisidėti prie konfliktų prevencijos, stabilizavimo ir sprendimo; 

14. mano, kad Sutartyse nustačius tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygas (ES sutarties 42 

straipsnio 7 dalis ir SESV 222 straipsnis) stiprinamas Europos Sąjungos piliečių bendro 

likimo jausmas; primena valstybėms narėms, kad tik dėl bendro įsipareigojimo, 

tarpusavio supratimo ir tikro solidarumo Sąjunga galės vykdyti savo kaip pasaulinio 

lygmens subjekto vaidmenį, taip stiprindama Europos Sąjungos ir jos piliečių saugumą; 

todėl giria Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) už bendrą pasiūlymą dėl 

priemonės, skirtos padėti Sąjungai įgyvendinti solidarumo sąlygą ir ragina valstybių ir 

vyriausybių vadovus dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą siekti tarpusavio solidarumo 

ir pateikti aiškų šių dviejų sąlygų operatyvinį aiškinimą; 

15. susirūpinęs pažymi, kad, turint omenyje vis nesaugesnę ir nestabilią ES kaimynystę, 

BSGP misijų ir operacijų skaičius ir punktualumas bei civilinių ir ypač karinių bendrai 

saugumo ir gynybos politikai skirtų priemonių ir pajėgumų plėtojimas neatitinka poreikių; 

ypač apgailestauja dėl ribotos bendros BSGP misijų, susijusių su krizėmis Libijoje ir 

Malyje, aprėpties ir apgailestauja dėl per mažo Sąjungos sprendimo procedūrų lankstumo, 

dėl kurių krizės atveju vėluojama veiksmingai reaguoti, kaip jau buvo šiais dviem 

atvejais; ragina stebėti padėtį ir remti teigiamus operacijų Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze 

rezultatus; ragina užsibrėžti platesnio masto tikslus, labiau stengtis patobulinti būsimų 

BSGP misijų ir operacijų projektus remiantis įgytos patirties principu ir parengti tinkamas 

pasitraukimo strategijas; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina 2013 m. spalio 15 d. jos paskelbtą 

pranešimą, kaip svarbų žingsnį numatant, kaip padaryti, kad BSGP būtų veiksmingesnė ir 

aktyvesnė; 

16. pabrėžia, kad būtina didinti Europos krizių valdymo matomumą ir dėti visas pastangas 

įgyvendinant BSGP – prireikus naudotis ES sutarties 44 straipsnio nuostata, kad Taryba 

priimtų sprendimą užduoties vykdymą pavesti valstybių narių, norinčių tą užduotį 

įvykdyti ir turinčių tam reikalingų pajėgumų, grupei;  

17. reiškia susirūpinimą, kad, kaip matyti iš ankstesnės patirties, dar neišnaudotos visos 

visapusiško požiūrio į krizių valdymą teikiamos galimybės; mano, kad, kaip matyti iš 

teigiamo Somalio pusiasalio pavyzdžio, misijos ir operacijos yra prasmingesnės tuomet, 

kai jos įtrauktos į regioninę strategiją; atkreipia dėmesį į 2013 m. birželio 18 d. valstybių 

narių patvirtintus pasiūlymus dėl BSGP krizių valdymo operacijų krizių valdymo 

procedūrų; 

18. prašo spręsti funkcines civilinių BSGP misijų problemas, ypač susijusias su dislokavimo 

ir personalo formavimo greičiu, peržiūrint misijų teisines ir finansines sistemas, dėl kurių 

dažnai apsunkinamas sprendimų priėmimo procesas ir dėl to vėluojama; ragina didinti 

kvalifikuotų ir politiškai nepriklausomų strateginių planuotojų skaičių, kuris, palyginti su 

misijų skaičiumi, yra pernelyg mažas; taip pat prašo valstybių narių sukurti 



vadinamuosius civilių rezervo korpusus, kuriuos prireikus būtų galima greitai dislokuoti ir 

šiuo požiūriu palankiai vertina neseniai įsteigtą nuolatinę BSGP saugyklą;  

19. primena savo 2001 m. rezoliuciją, kurioje buvo paraginta sukurti Europos civilinį taikos 

korpusą; palankiai vertina naujausias pastangas sukurti savanoriškos humanitarinės 

pagalbos korpusą ir ekspertų, dialogo ir sutaikinimo ekspertų grupę Išorės veiksmų 

tarnyboje; taip pat palankiai vertina Išorės veiksmų tarnybos ir susijusių pilietinės 

visuomenės suinteresuotųjų subjektų taikdarystės partnerystę ir jos tęsimą; 

20. pabrėžia svarbų tarpininkavimo ir dialogo vaidmenį užkertant kelią konfliktams, taip pat 

taikiam jų sprendimui; džiaugiasi EIVT pažanga, pasiekta stiprinant savo tarpininkavimo 

pajėgumus, ir dar karta išreiškia savo paramą tolesniam Europos pajėgumų stiprinimui 

šioje srityje; mano, kad sėkmingas Parlamento dalyvavimas tarpininkavimo procesuose 

parodė, kokie svarbūs gali būti Parlamento nariai remiant tarpininkavimo ir dialogo 

procesus, ir ketina toliau stiprinti savo pastangas šioje srityje; 

21. siūlo į visas BSGP misijas įtraukti patarėjus žmogaus teisų ir lyčių klausimais ir skatina 

dalytis BSGP misijų geriausios patirties pavyzdžiais, kad sprendžiant konfliktus ir 

padėties po konflikto klausimus būtų visiškai atsižvelgta į žmogaus teisių problemas ir 

visiškai apsaugotos ir įtrauktos moterys; kviečia Tarybą ir EIVT toliau dėti pastangas 

įtraukiant lyčių aspektus planuojant personalą BSGP misijoms; 

22. pabrėžia, kad, norint užtikrinti karinių operacijų sėkmę, reikia aiškiai nustatyti 

vadovavimo ir kontrolės funkcijas; todėl dar kartą ragina įkurti nuolatinę karinių 

operacijų štabo būstinę; apgailestaudamas pažymi, kad trūksta pažangos šiuo klausimu ir 

kad kai kurios valstybės narės tam smarkiai priešinasi; taip pat pabrėžia, kad 

veiksmingam BSGP įgyvendinimui užtikrinti reikalinga tinkama parama ankstyvojo 

perspėjimo ir žvalgybos procedūroms; todėl mano, kad tokioje štabo būstinėje turėtų 

veikti žvalgybos informacijos rinkimo ir ankstyvojo perspėjimo ir (arba) informavimo 

apie padėtį padaliniai;  

23. pakartoja, kad pritaria laikinam sprendimui, ir atkreipia dėmesį į savo pasiūlymą pagerinti 

šiuo metu veikiančio operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro statusą 

ir teikti pagalbą kariniam planavimui ir subjektų veiklos koordinavimui šioje teritorijoje; 

prašo Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos suteikti 

tokią galimybę, atsižvelgiant į jo dabartinio dydžio ir infrastruktūros apribojimus, kad 

būtų galima optimizuoti esamų išteklių naudojimą, ir išnagrinėti galimybę išplėsti jo 

geografines ribas plečiant jo veiklą kituose svarbiuose regionuose; mano, kad ši įstaiga 

turėtų turėti teisinę galią ir kad jai reikėtų pavesti koordinuoti tarp Briuselio ir atskirų 

misijų štabo būstinių atliekamus viešuosius pirkimus, remiantis masto ekonomijos 

principais, kad būtų galima kuo daugiau sutaupyti; 

24. pažymi, kad dar niekada nebuvo dislokuotos ES kovinės grupės, ir mano, kad ilgainiui 

taps sunku pateisinti jų egzistavimą;; pabrėžia, kad šios grupės yra svarbi punktualaus 

pajėgų kūrimo, mokymo ir greito reagavimo priemonė; palankiai vertina sprendimą šį 

klausimą spręsti gruodžio mėn. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime; yra 

įsitikinęs, kad ES turėtų atsisakyti nuolatinių aukštos parengties kovinių pajėgų, kurias 

sudaro sausumos, oro, jūrų, kibernetinio saugumo ir specialiosios pajėgos, ir plataus 

užmojo; pabrėžia, kad ES kovinės grupės turėtų būti dislokuotos tipų krizių, įskaitant ir 

dėl klimato kilusias humanitarines krizes, atvejais; palankiau vertina lankstesnį ir 

tikslingesnį požiūrį, pagal kurį siekiama greitinti atsaką ir didinti gebėjimus prisitaikyti 



prie įvairių krizinių padėčių ir modalumą, kad būtų panaikintos pirmaisiais BSGP 

operacijų pradžios etapais atsiradusios spragos, tačiau nemažinami operatyviniai visos 

kovinės grupės pajėgumai; 

25. pabrėžia, kad reikėtų dėti daugiau pastangų, kad ES lygmeniu būtų integruotos tokios 

iniciatyvos kaip Eurokorpusas arba Europos oro pajėgos;  

26. patvirtina, kad dėl esamos principu „išlaidas apmoka tas, kas jas patyrė“ grindžiamos 

finansinės sistemos įgyvendinant BSGP kyla didelių problemų – vėluoja ar visiškai 

įstringa sprendimų, ypač susijusių su greitu kovinių grupių dislokavimu, priėmimo 

procesas; rekomenduoja valstybėms narėms susitarti dėl ES finansavimo priemonės, kuri 

būtų grindžiama naštos, patiriamos dėl naudojimosi ES kovinėmis grupėmis, dalijimusi, 

kad joms būtų galima suteikti tikroviškų ateities galimybių; taip pat, siekiant nuoseklumo 

ir veiksmingumo, prašo suteikti teisę EIVT planuoti ir kontroliuoti su krizės valdymo 

veiksmais susijusias finansavimo priemones; tikisi, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir 

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir suinteresuotos valstybės narės pateiks konkrečių 

pasiūlymų šiuo klausimu; 

27. be to, reiškia susirūpinimą, kad ekonomikos ir skolų krizė gali turėti įtakos ES valstybių 

narių norui prisijungti prie BSGP misijų ir operacijų, visų pirma turinčių karinio ir 

gynybinio pobūdžio padarinių; todėl ragina išplėsti Europos Sąjungos karinio ar 

gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo 

mechanizmo (ATHENA) taikymo sritį ir greitam skubių užduočių finansavimui užtikrinti 

naudoti pradinio fondo (ES sutarties 41 straipsnio 3 dalis) lėšas; tačiau pabrėžia, kad net 

jei BSGP reikia įkvėpti energijos, tai reikėtų daryti neviršijant biudžeto; 

28. ragina valstybes nares išnaudoti nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo teikiamas 

galimybes ir pradėti įgyvendinti šią Sutarties nuostatą, siekiant įveikti plačiai paplitusį 

vadinamąjį BSGP nuovargį ir stiprinti karinį bendradarbiavimą ir integraciją; ragina 

Europos Vadovų Tarybą pateikti aiškias šios nuostatos įgyvendinimo gaires, o 

nesuinteresuotas valstybes nares – elgtis dalykiškai; pabrėžia, kad reikėtų išsaugoti 

galimybę vėliau prisijungti prie šio bendradarbiavimo, kad būtų užtikrintas lankstumas ir 

būtų išvengta dviejų greičių Europos; 

29. pabrėžia, kad ES labai svarbu, kad jūrinė aplinka būtų saugi ir atvira ir taip būtų suteikta 

galimybė laisvai vykdyti prekių transportą, taikiai, teisėtai ir tvariai naudoti vandenynų 

išteklius; pabrėžia, kad reikia sukurti ES jūrų užsienio politiką, kurioje būtų pabrėžiamas 

taikus konfliktų sprendimas tarptautinės teisės požiūriu ir būtų siekiama apsaugoti ir 

išsaugoti būtiną infrastruktūrą, atvirus jūrų kelius ir gamtos išteklius, taip pat pažymi, kad 

konfliktus būtina spręsti taikiai, laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 

nuostatų; laukia galimybės priimti gruodžio mėn. numatytą ES jūrų saugumo strategiją 

laikantis 2010 m. balandžio mėn. Tarybos išvadų ir ragina sukurti konkretų įgyvendinimo 

planą; pažymi, kad jūrų stebėjimo integravimas sektorių ir valstybių narių lygmenimis jau 

yra įvairius sektorius apimanti ES integruotos jūrų politikos (IJP) priemonė; pabrėžia, 

kaip svarbu greitai įgyvendinti Bendros dalijimosi informacija aplinkos projektą ir sukurti 

IJP ir BSGP sąsają, siekiant gerinti keitimąsi informacija šiose srityse; 

30. pabrėžia, kad reikia užkirsti kelią regionų, pvz., arktinio regiono, militarizacijai, ir 

pabrėžia, kad reikia taikiai spręsti konfliktus, susijusius su prekybos mechanizmais; 



31. prašo Europos Vadovų Tarybos dar kartą patvirtinti kosmoso erdvės, kuria grindžiama 

strateginė ES ir jos valstybių narių nepriklausomybė ir galimybė nepriklausomai naudotis 

kosmoso erdve plėtojant leidimo įrenginius ir palydovus, svarbą; pakartoja, kad ir 

civilinėms, ir karinėms BSGP misijoms ir operacijoms svarbu rinkti tikslią informaciją; 

visų pirma pabrėžia kosmoso erdvėje esančios įrangos svarbą konfliktų prevencijos ir 

krizių valdymo prieš krizes, per jas ir po jų srityse; ragina Komisiją parengti specialią 

politikos kryptį, pagal kurią būtų remiamas daugkartinio naudojimo kosmoso erdvės 

įrangos plėtojimas;  

32. primena apie augančią kovos su kibernetinio saugumo grėsmėmis svarbą; ragina Europos 

Vadovų Tarybą parengti ES kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo gaires ir imtis 

konkrečių priemonių dėl kibernetinės infrastruktūros apsaugos ir investavimo į visos ES 

masto bendradarbiavimo stiprinimą krizių valdymo procedūrų, kibernetinių pratybų, 

mokymo ir švietimo klausimais; ragina Komisiją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 

Komisijos pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad kibernetinio saugumo politika būtų 

taikoma įvairiuose ES vidaus ir išorės saugumo politikos sektoriuose, taip pat ragina visas 

valstybes nares sukurti atitinkamų savo nacionalinių kibernetinio saugumo strategijų 

kūrimą ir siekti kuo geriau jas suderinti Sąjungos lygmeniu; 

33. prašo Europos Vadovų Tarybos dar kartą patvirtinti Europos energijos tiekimo ir 

diversifikuotų ir tvarių galimybių naudotis energijos ištekliais svarbą; pažymi, kad tam 

tikros valstybės narės neturi galimybių diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius, todėl 

tampa vis pažeidžiamesnės; šiuo atžvilgiu tvirtai remia valstybių narių bendradarbiavimo 

pastangas krizės atveju; pabrėžia, kad dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 

apsaugos Europoje reikėtų pradėti taikyti tarpusavio gynybos ir (arba) solidarumo 

sąlygas; be to, pažymi, kad Europos Sąjungos karinė operacija, skirta prisidėti prie 

atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų 

prevencijos bei sustabdymo (ATALANTA), per kurią kovojama su piratais, kurie nuo 

2008 m. užgrobė nemažai naftos tanklaivių, jau padeda užtikrinti energetinį saugumą; 

todėl mano, kad šie aspektai turi būti būtino strateginio požiūrio dalis; šiomis 

aplinkybėmis pabrėžia, kad energijos tiekimas yra labai svarbus sėkmingų BSGP misijų ir 

operacijų veiksnys; 

34. pabrėžia efektyvaus energijos vartojimo svarbą, ypač gynybos srityje, pabrėždamas 

poreikį įvertinti energijos sąnaudų įtaką gynybos biudžetams ir kariniam veiksmingumui, 

ir kurti išsamią efektyvaus energijos vartojimo strategiją ginkluotosioms pajėgoms; 

35. pabrėžia, kaip svarbu, kad ES toliau plėtotų partnerystes ir stiprintų dialogą saugumo 

klausimais su Jungtinėmis Tautomis, regioninėmis organizacijomis ir kitais atitinkamais 

veikėjais; taip pat su Rytų ir Pietų partnerystės ir valstybėmis; 

36. pabrėžia, kad, siekdama kartu atlikti tyrimus ir bendradarbiauti sprendžiant su ekologine 

politika ir klimato kaita susijusias problemas, įskaitant jos poveikio saugumui klausimą, 

ES turėtų toliau bendradarbiauti su JT, Afrikos Sąjunga, ESBO ir ASEAN; pabrėžia, kad 

reikia imtis prevencinių veiksmų, ir primygtinai ragina ES plėtoti ir tobulinti ankstyvojo 

perspėjimo pajėgumus; 

37. ragina ES ir NATO struktūras glaudžiau bendradarbiauti taikant papildomąjį metodą ir 

glaudžiau koordinuoti veiksmus, kad būtų išvengta šių dviejų partnerių veiklos 

dubliavimosi ir veiksmingai kovojama su naujomis grėsmėmis; yra įsitikinęs, kad BSGP 

stiprinimas nekenkia kolektyviniam saugumui ir transatlantiniams ryšiams, o iš tikrųjų 



juos stiprina; tvirtina, kad plėtoti gynybos pajėgumus Europos Sąjungoje naudinga ir 

NATO; pažymi konstruktyvų bendradarbiavimą dėl ES pajėgumų telkimo ir dalijimosi 

jais iniciatyvos ir pažangią NATO gynybos iniciatyvą; palankiai vertina Kipro 

Respublikos ketinimą prisijungti prie NATO programos „Partnerystė taikos labui“, dėl 

kurio padėtį bus galima iš esmės pakeisti, ir primygtinai ragina Turkiją patvirtinti tokią 

pat dalykinę poziciją; primygtinai ragina parengti visapusišką ES ir NATO 

bendradarbiavimo programą ir stiprinti politinį dialogą, visapusiškai paisant kiekvienos 

šalies sprendimų priėmimo proceso; 

38. mano, kad ES turi gebėti veikti savarankiškai, ypač savo kaimynystėje, tačiau visada 

laikantis JT chartijos nuostatų ir užtikrinant visapusę pagarbą tarptautinės humanitarinės 

teisės normoms; 

Antra grupė. Gynybos pajėgumų plėtojimo stiprinimas 

39. pakartoja esąs susirūpinęs, kad dėl tolesnio nacionalinių gynybos biudžetų lėšų mažinimo 

taps neįmanoma išlaikyti svarbius karinius pajėgumus ir bus negrįžtamai prarasta praktinė 

patirtis bei technologijos; pažymi, kad per operacijas Libijoje ir Malyje išryškėjo 

valstybių narių pajėgumų trūkumai ir kad dėl ekonomikos krizės padidėjo esamos 

struktūrinės problemos; vis dėlto primena savo nuomonę, kad ši problema yra labiau 

politinio nei biudžetinio pobūdžio;  

40. atkreipia dėmesį į 2013 m. spalio mėn. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir 

Komisijos pirmininko pavaduotojos pranešime dėl BSGP pateiktus pasiūlymus, ypač 

pasiūlymus įgyvendinti iniciatyvas, įskaitant fiskalinio pobūdžio, bendradarbiavimo 

gynybos pajėgumų srityje; pabrėžia, kad valstybės narės turi galimybę naudotis visa 

glaudesnio bendradarbiavimo teikiama nauda, kad užtikrintų karinį veiksmingumą, ir 

nuspręsti optimizuoti ir geriau ir sumaniau leisti ribotas lėšas, kuriant sąveiką, 

koordinuotai mažinant nereikalingą dubliavimą, perteklinius ir pasenusius pajėgumus; 

41. palankiai vertina atliekamą Pajėgumų plėtojimo plano peržiūrą, kaip ilgalaikės bendros 

pajėgumų stiprinimo sampratos pertvarkos pagrindą; mano, kad reikėtų nuolat diskutuoti 

šios sampratos pertvarkos klausimais, supaprastinti jos įgyvendinimą ir prireikus ją 

persvarstyti; 

42. atkreipia dėmesį į Europos gynybos agentūros (EGA) misiją, kaip numatyta ES sutarties 

42 straipsnio 3 dalyje ir 45 straipsnyje, pagal kuriuos šiai agentūrai pavestos svarbios 

užduotys: įgyvendinti nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą, formuoti Europos 

Sąjungos pajėgumus ir ginkluotės politiką, plėtoti valstybių narių karinius pajėgumus ir 

stiprinti gynybos sektoriaus pramoninę ir technologinę bazę, bet be finansinių padarinių 

ES biudžetui; 

43. mano, kad karinių pajėgumų telkimas ir dalijimasis jais yra svarbus Europos Sąjungos 

pajėgumų trūkumo problemos sprendimo būdas, nors tai ir nėra panacėja; palankiai 

vertina EGA atliekamą pagalbininkės vaidmenį ir iki šiol padarytą pažangą; mano, kad 

pajėgumų telkimą ir dalijimąsi jais reikėtų vertinti ne tik bendro apsirūpinimo, bet ir 

integracijos požiūriu ir kad šie procesai turėtų apimti bendros pajėgumų priežiūros ir 

naudojimosi jais aspektus;  



44. pabrėžia Europos gynybos agentūros (EGA) stiprinimą, koordinuojant pajėgumus, kad 

būtų išvengta dubliavimo ir paralelinių programų valstybėse narėse, nes dėl to mokesčių 

mokėtojai patiria pernelyg dideles išlaidas; 

45. ragina ES valstybes nares tobulinti keitimosi informacija gynybos planavimo klausimais 

procedūras ir, laikantis Pajėgumų telkimo ir dalijimosi jais elgesio kodekso, įtraukti su 

pajėgumų telkimu ir dalijimusi jais susijusius sprendimus į nacionalinės gynybos 

planavimo ciklus bei sprendimų priėmimo procesus;  

46. pabrėžia, kad tarpusavio pasitikėjimas, skaidrumas ir patikimumas yra pagrindiniai 

sėkmingo bet kurio saugumo ir gynybos srities siekio įgyvendinimo veiksniai; yra 

įsitikinęs, kad gynybos pajėgumų plėtojimą privalu įtraukti į strateginį požiūrį, kuriuo 

nustatomas atitinkamas pajėgumų ir tikslų, kuriems pasiekti juos reikėtų naudoti, derinys; 

47. atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, tikisi, kad būsimajame gynybos aukščiausiojo 

lygio susitikime bus: 

a) pateiktos politinės ir strateginės gairės, kuriose bus dar kartą patvirtintas valstybių 

narių įsipareigojimas plėtoti pajėgumus ir išlaikyti 2008 m. Deklaracijoje dėl 

pajėgumų stiprinimo nustatytą užmojo lygį; 

b) padėti tikro kolektyvinio planavimo – nuo strateginio planavimo iki viešųjų pirkimų 

ir technologinės plėtros – pamatai, itin daug dėmesio skiriant finansinių susitarimų 

ir paskatų klausimams; 

c) paspartintas esamų projektų, ypač susijusių su strateginiais veiksniais, 

įgyvendinimas ir nuspręsta teikti politinę paramą pavyzdiniams Europos gynybos 

agentūros projektams, pvz., dėl degalų atsargų papildymo ore, palydovinio ryšio, 

nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų, kibernetinės gynybos ir Bendro 

Europos dangaus;  

d) pavesta Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir 

Europos gynybos agentūrai kartu su Komisija iki 2014 m. pabaigos pateikti naujus 

praktinius pasiūlymus dėl gynybos pajėgumų plėtojimo; 

e) nustatyta stebėsenos procedūra, pagal kurią bus nuolat vertinama padaryta pažanga; 

f) dar kartą patvirtinta glaudesnio bendradarbiavimo su NATO ir strateginiais 

partneriais pajėgumų plėtojimo srityje reikšmė;  

g) apsvarstyta galimybė pradėti parengiamuosius darbus siekiant Pagrindinio tikslo 

karinėje srityje 2025 m., kurį būtų galima papildyti Pagrindiniu tikslu pramonės 

srityje; 

Trečia grupė. Europos gynybos pramonės stiprinimas 

48. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Konkurencingesnio ir veiksmingesnio gynybos 

ir saugumo sektoriaus kūrimas“, kuriame pateikiama keletas naujų sumanymų ir 

pasiūlymų; visapusiškai palaiko Komisijos pastangas stiprinti gynybos ir saugumo vidaus 

rinką ir parengti gynybos pramonės politiką, pagal kurią būtų numatyta laikantis 

strategijos „Europa 2020“ gairių atitinkamai remti pagrindinį vaidmenį inovacijų, 



mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 

srityse atliekančias MVĮ; 

49. pabrėžia, kad technologinės ir pramoninės gynybos sektoriaus bazės stiprinimas yra ES 

sutarties 42 straipsnio 3 dalyje ir 45 straipsnyje įtvirtintas Sąjungos tikslas; pabrėžia, kad 

tvirta Europos gynybos technologinė ir pramoninė bazė, galinti palaikyti BSGP ir toliau 

stiprinti Europos karinius pajėgumus, kartu išsaugodama ES strateginį savarankiškumą, 

yra būtina veiksmingai Europos gynybai; pažymi mokslinių tyrimų, pramonės ir gebėjimų 

vystymo sąsają, ir visa tai yra labai svarbūs ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir 

konkurencingumo, taip pat stipresnės BSGP veiksniai; 

50. pakartoja, kad reikia sukurti stiprią ir mažiau suskaidytą Europos gynybos pramonę, kuri 

būtų pajėgi išlaikyti BSGP ir didinti Europos Sąjungos strateginę nepriklausomybę; 

pabrėžia sertifikavimo ir standartizavimo svarbą didinant ginkluotųjų pajėgų sąveikumą; 

ragina Europos Vadovų Tarybą įpareigoti Europos gynybos agentūrą parengti gynybos 

pramonės standartų plėtojimo veiksmų planą, o valstybes nares – supaprastinti Europos 

sertifikavimo procedūras, per kurias atliekamas sertifikatų tarpusavio pripažinimas, ir 

suderinti savo sertifikavimo procedūras;  

51. pabrėžia, kad pokyčių ir restruktūrizacijos numatymas ir valdymas yra neatsiejamos bet 

kokios pramonės politikos dalys; todėl mano, kad tolesnė gynybos sektoriaus rinkos 

integracija turi būti neatsiejama nuo aktyvaus socialinio dialogo ir jos neigiamo poveikio 

regionų ir vietos ekonomikai švelninimo, visapusiškai naudojantis ES finansinėmis 

priemonėmis, pvz., Europos socialiniu fondu ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondu;  

52. ragina Europos Vadovų Tarybą imtis veiksmų šiose srityse skaidriai teikiant finansavimą 

moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, taip pat ir Sąjungos lygmeniu; palaiko 

sumanymą plėtoti veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų bendradarbiavimą civilinio 

saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų veiklos srityse; vis dėlto pabrėžia, kad ir toliau 

reikia veiksmingos dvejopo naudojimo prekių eksporto tvarkos; 

53. pabrėžia, kad būtina užtikrinti naujus finansavimo šaltinius moksliniams tyrimams ir 

inovacijai gynybos srityje, pvz., naudojantis iniciatyva „Horizontas 2020“; 

Baigiamosios pastabos  

54. visapusiškai pritaria pasiūlymui gruodžio mėn. vyksiančiame aukščiausiojo lygio 

susitikime surengti diskusijas dėl trijų klausimų grupių; pabrėžia vienodą jų svarbą ir tai, 

kad dėl vidinės logikos siekti tų pačių strateginių tikslų jos yra tarpusavyje susijusios; 

55. ragina Europos Vadovų Tarybą, taip pat visais Sąjungos valstybių narių lygmenimis 

veikiančius politikus parodyti didesnį užmojį ir drąsą pradedant viešas diskusijas, o tai yra 

dar svarbiau ekonomikos sunkmečiu; pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti ir stiprinti 

bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje ir paaiškinti priežastinį saugumo ir gynybos 

bei laisvės, demokratijos, teisinės valstybės ir gerovės ryšį;  

56. pabrėžia nedalomą vidaus ir išorės saugumo ryšį ir tai, kad taiki, saugi ir patikima aplinka 

yra būtina Europos politinio, ekonominio ir socialinio modelio išsaugojimo sąlyga; 



57. labai tikisi, kad šis Europos Vadovų Tarybos susitikimas bus ne pavienis įvykis, o tęstinio 

proceso, per kurį Europos Vadovų Tarybos lygmeniu bus reguliariai persvarstomi 

saugumo ir gynybos klausimai, atspirties taškas; pritaria sumanymui imantis veiksmų po 

šio Europos Vadovų Tarybos susitikimo parengti veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti 

konkretūs kriterijai, terminai ir ataskaitų teikimo mechanizmas; palankiai vertina 

pasiūlymą vidutinės trukmės laikotarpiu sudaryti Gynybos ministrų tarybą, kad saugumo 

ir gynybos klausimams būtų teikiama derama svarba; 

58.  yra pasiryžęs per nuolatinius susitikimus palaikyti ir stiprinti glaudesnius ryšius su 

valstybių narių nacionaliniais parlamentais, kad būtų remiamas dialogas ir dalijamasi 

nuomonėmis saugumo ir gynybos klausimais; 

59.  mano, kad BSGP yra pagrindinis Europos integracijos proceso ramstis; 

o 

o     o 

60. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 

Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, 

Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO generaliniam 

sekretoriui, NATO Parlamentinės Asamblėjos pirmininkui, Jungtinių Tautų generaliniam 

sekretoriui, ESBO pirmininkui, ESBO Parlamentinės Asamblėjos pirmininkui, Afrikos 

Sąjungos Asamblėjos pirmininkui ir ASEAN generaliniam sekretoriui. 

 


