
 

 

P7_TA(2013)0513 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra rezolūcija par kopējās drošības un 

aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas 

Parlamentam par kopējo drošības un aizsardzības politiku) (14605/1/2012 – 

2013/2105(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārlietu un drošības 

politiku un jo īpaši ziņojuma daļu, kas attiecas uz Eiropas kopējo drošības un aizsardzības 

politiku (14605/1/2012), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2.,3., 21., 24. un 36. pantu, 

– ņemot vērā LES V sadaļu un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), 

– ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 14. decembra secinājumus, 

– ņemot vērā 2013. gada 6. septembra parlamentu konferences kopējās ārpolitikas un drošības 

politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā secinājumus, 

– ņemot vērā Eiropas drošības stratēģiju „Droša Eiropa labākā pasaulē”, ko Eiropadome 

pieņēma 2003. gada 12. decembrī, un ziņojumu par tās īstenošanu „Sniegt drošību mainīgā 

pasaulē”, ko Eiropadome apstiprināja 2008. gada 11. un 12. decembrī, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 1. decembra un 2012. gada 23. jūlija secinājumus par 

kopējo drošības un aizsardzības politiku, kā arī Padomes 2012. gada 23. marta secinājumus 

par militāro spēju apvienošanu un kopīgu izmantošanu, 

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 26. aprīļa secinājumus par jūras vides drošības stratēģiju, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 27. maija secinājumus par informācijas kritiskās 

infrastruktūras aizsardzību un iepriekšējos Padomes secinājumus par kiberdrošību, 

– ņemot vērā ES aizsardzības ministru 2012. gada 19. novembrī pieņemto brīvprātīgo rīcības 

kodeksu resursu apvienošanai un kopīgai izmantošanai, 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 24. jūlija paziņojumu „Ceļā uz konkurētspējīgāku un 

efektīvāku aizsardzības un drošības nozari” (COM(2013)0542), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/43/EK, ar 

ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar 

kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 
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darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 

2004/18/EK1, 

–  ņemot vērā 2013. gada 12. septembra rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības 

politikas jūrlietu aspektiem2, rezolūciju par ES militārajām struktūrām — pašreizējais 

stāvoklis un turpmākās perspektīvas3, 2012. gada 22. novembra rezolūciju par kopējās 

drošības un aizsardzības politikas īstenošanu4, par ES savstarpējās aizsardzības un 

solidaritātes noteikumiem — politiskie un darbības aspekti5, par kopējās drošības un 

aizsardzības politikas lomu saistībā ar klimata krīzēm un dabas katastrofām6, par 

kiberdrošību un kiberaizsardzību7, 2011. gada 14. decembra rezolūciju par finanšu krīzes 

ietekmi uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs8, 2011. gada 11. maija rezolūciju par kopējās 

drošības un aizsardzības politikas attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā9 un 

2010. gada 23. novembra rezolūciju par civilmilitāro sadarbību un civilo un militāro spēju 

attīstīšanu10, 

– ņemot vērā 2013. gada 13. jūnija ieteikumu Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un 

drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Padomei un 

Komisijai par EĀDD organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšanu 2013. gadā11 un 

EĀDD 2013. gada darbības pārskatu, ar ko Augstā pārstāve iepazīstināja 2013. gada jūlijā12, 

–  ņemot vērā Augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces 2013. gada 15. oktobra 

starpposma ziņojumu par kopējo drošības un aizsardzības politiku, 

–  ņemot vērā Politikas un drošības komitejas (PSC) 2013. gada 18. jūnijā pieņemto EĀDD 

ziņojumu par KDAP krīzes pārvarēšanas procedūru pārskatīšanu, 

– ņemot vērā ANO Statūtus, 

– ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0360/2013), 

Eiropas drošība un aizsardzība mainīgā pasaulē 

1.  atzīmē ievērojamās un pastāvīgās izmaiņas ģeopolitiskajā vidē, kuras raksturo 

daudzdimensiju un asimetriski draudi, starptautiskais terorisms, jaunietekmes valstu darbība 

un ASV uzmanības stratēģiska novirze uz Klusā okeāna reģionu, arvien lielāka nabadzība, 

bads un nestabilitāte ES dienvidu kaimiņvalstīs, aizvien pieaugošas ar jūras satiksmes 
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drošību saistītas problēmas, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana un pieaugoša nelikumīga 

kājnieku ieroču un vieglo ieroču tirdzniecība, energoapgādes problēmas, kā arī nopietnas 

sistēmiskas finanšu sistēmas darbības problēmas un smaga un ilgstoša finanšu un 

ekonomikas krīze, kura būtiski ietekmē daudzu ES dalībvalstu IKP un līdz ar to valstu 

aizsardzības budžetus abās Atlantijas okeāna pusēs; 

2.  uzskata, ka Eiropas lomas pasaulē pārvērtēšana un stiprināšana ir viens no lielākajiem 

21. gadsimta izaicinājumiem un ka ir pienācis laiks Savienības dalībvalstīm izrādīt politisko 

gribu, kas nepieciešama, lai ES varētu uzņemties būtisku lomu pasaulē un būt stratēģiski 

neatkarīgs drošības nodrošinātājs; uzskata — lai nostiprinātu Eiropas nostāju saskaņotas un 

efektīvas drošības un aizsardzības politikas jomā, ir vajadzīga dalībvalstu domāšanas maiņa; 

3.  tādēļ atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu 2013. gada decembra augstākā līmeņa sanāksmē 

rīkot drošībai un aizsardzībai veltītu diskusiju; uzskata, ka tas nodrošina savlaicīgu izdevību 

augstākajā politiskajā līmenī paziņot Eiropas sabiedrībai, ka drošības un aizsardzības 

jautājumi joprojām ir svarīgi un Eiropas dimensija ir tik būtiska kā vēl nekad iepriekš; pauž 

stingru pārliecību, ka ES ir jāspēj nodrošināt drošību tās iedzīvotājiem, sekmēt un aizsargāt 

tās pamatvērtības, uzņemties daļu atbildības par mieru pasaulē un efektīvi rīkoties, lai 

novērstu un pārvaldītu reģionālas krīzes plašākā kaimiņvalstu lokā, veicinot to risinājumu 

un aizsargājot sevi no šo krīžu negatīvās ietekmes; 

4.  atzinīgi vērtē Augstās pārstāves /Komisijas priekšsēdētāja vietnieces ziņojumu par KDAP, 

kurā norādīti vairāki šķēršļi, ar ko KDAP saskaras; tomēr pauž nožēlu par to, ka šajā 

ziņojumā nav piedāvāts vairāk konkrētu darbību, kuru mērķis būtu novērst KDAP 

nepilnības; 

5.  sagaida, ka augstākā līmeņa sanāksmē decembrī tiks pieņemti būtiski lēmumi, un šajā 

ziņojumā izvirza ieteikumus, balstoties uz attiecīgajām nostājām, ko Parlaments paudis 

nesenā pagātnē, pievēršot ciešu uzmanību pašreizējai diskusijai par trim galvenajiem 

jautājumiem (jautājumu kopām), ko Eiropadome izvirzīja 2012. gada decembrī; 

Līgumu potenciāla izmantošana 

6. atzīmē, ka ar Lisabonas līgumu kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā (KDAP) 

tika ieviesti vairāki jauni instrumenti, kas vēl nav ieviesti praksē;  

7.  šajā sakarībā uzsver, ka dalībvalstīm ir iespēja izveidot pastāvīgu strukturētu sadarbību 

(LES 46. panta 6. punkts), uzticēt šai dalībvalstu grupai jo īpaši KDAP instrumentus un 

militārās plānošanas un rīcības spējas (LES 42. panta 5. punkts un 44. panta 1. pants) un 

izveidot sākumfondu misiju sagatavošanas darbībām, kuru izdevumus nesedz no Savienības 

budžeta (LES 41. panta 3. punkts) un kuras nav iekļautas ATHENA mehānismā; tāpēc aicina 

Eiropadomes priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi / priekšsēdētāja vietnieci izveidot 

sākumfondu; šajā kontekstā uzsver, ka ir svarīgi KDAP jautājumus iestrādāt tajās ES 

politikas jomās, kuras daudzpusīgi ietekmē drošību un aizsardzību vai veicina KDAP, 

piemēram, attīstība un cilvēktiesības, rūpnieciskā pētniecība un inovācija, iekšējais tirgus, 

starptautiskā tirdzniecības un kosmosa politika, kā arī citas, nolūkā sniegt atbalstu tām 

dalībvalstīm, kuras ir iesaistītas KDAP turpmākā nostiprināšanā; 

8.  uzsver, ka šiem kopīgi pieņemtajiem noteikumiem ir svarīga nozīme KDAP pilnveidē, un 

aicina Eiropadomi rīkot nopietnu diskusiju par to saskaņotu īstenošanu; aicina Eiropadomes 

priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāju un Augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja 



 

 

vietnieci (AP/PV) aktīvi iesaistīties šajā procesā; 

Pirmā jautājumu kopa — KDAP efektivitātes, pamanāmības un ietekmes palielināšana 

9. norāda, ka saskaņā ar Līgumiem ES mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un 

savu tautu labklājību (LES 3. pants) un ka tā tiecas visā pasaulē veicināt demokrātiju, 

tiesiskumu un cilvēktiesības, kā arī novērst konfliktus un stiprināt starptautisko drošību 

saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem, Helsinku 

Nobeiguma akta principiem un Parīzes Hartas mērķiem, tostarp attiecībā uz ārējām robežām 

(LES 21. pants); pauž pārliecību, ka KDAP kalpo šiem mērķiem, un uzsver nepieciešamību 

to pilnveidot; 

10. uzsver, ka galvenā Eiropas Savienības priekšrocība ir dažādu politikas jomu un instrumentu 

pieejamība, kuri apvienoti, izmantojot „visaptverošo pieeju”, un ka ir iespējams sasniegt 

labākus rezultātus visos līmeņos, labāk integrējot KDĀP šajā pieejā; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē AP/PV 2013. gada jūlijā publiskoto EĀDD darbības pārskatu attiecībā uz tā 

organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšanu, kurā apzinātas koordinācijas 

problēmas un problēmas saistībā ar lēmumu pieņemšanas KDAP jomā ātrumu un 

efektivitāti; sagaida, ka decembra augstākā līmeņa sanāksmē tiks pieņemti īpaši lēmumi un 

ka KDĀP turpmāka integrācija tiks rūpīgi analizēta gaidāmajā AP/PV un Komisijas 

kopīgajā paziņojumā par visaptverošas pieejas īstenošanu;  

11. atkārtoti pauž pārliecību, ka, lai gan 2003. gada Eiropas Drošības stratēģija, kuru 

papildināja 2008. gadā, un tās pamatelementi joprojām ir spēkā, ES ir jāpārskata un 

jāpapildina minētā stratēģija, ņemot vērā nesenos notikumus un jaunās drošības problēmas 

un riskus, no jauna definējot savas stratēģiskās intereses, mērķus un prioritātes, lielāku 

uzmanību pievēršot savu iedzīvotāju aizsardzībai, svarīgo infrastruktūru aizsardzībai un 

kaimiņvalstīm, kā arī saskaņojot dažādās reģionālās un tematiskās apakšstratēģijas; uzskata, 

ka šāda rīcība nodrošinās skaidrāku ES ārējās darbības stratēģisko satvaru, uzlabos 

saskaņotību un vienlaikus ļaus labāk informēt iedzīvotājus par problēmām un riskiem, ar ko 

var nākties saskarties nākotnē; tādēļ prasa, lai Eiropadome sāktu debates par atbilstošu 

Savienības stratēģisko satvaru, pilnvarotu AP/PV līdz 2014. gada beigām nākt klajā ar 

priekšlikumiem šajā sakarā un nodrošinātu pastāvīgu šā jautājuma uzraudzību, regulāri 

informējot par notiekošo, kā noteikts Eiropas drošības stratēģijā; 

12. prasa Eiropas Savienības stratēģiskā satvara pārskatīšanas rezultātā izstrādāt balto grāmatu 

ES drošības un aizsardzības politikas jomā un ierosina Eiropadomei sākt šo procesu; turklāt 

mudina ES dalībvalstis to valsts drošības stratēģijās, baltajās grāmatās un lēmumu 

pieņemšanā aizsardzības jomā nopietni izvērtēt Eiropas dimensiju; aicina PV/AP izstrādāt 

vienotu paraugu valstu pārskatu sagatavošanai; 

13. uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai ES ar krīzes pārvarēšanas operācijām veicinātu 

konfliktu novēršanu, stabilizēšanu un risināšanu; 

14. uzskata, ka savstarpējas aizsardzības klauzulas un solidaritātes klauzulas ieviešana Līgumos 

(LES 42. panta 7. punkts un LESD 222. pants) nostiprina Eiropas iedzīvotāju vidū izjūtu par 

kopīgu nākotni; atgādina dalībvalstīm, ka tikai, ievērojot saistības, savstarpēju sapratni un 

patiesu solidaritāti, Savienība spēs īstenot savu lomu, sekmējot Eiropas un tās iedzīvotāju 

drošību; tāpēc izsaka atzinību Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) par 

kopīgo priekšlikumu pasākumiem, kas paredzēti solidaritātes klauzulas īstenošanai 

Savienībā, un aicina valstu un valdību vadītājus atkārtoti apstiprināt apņemšanos īstenot 



 

 

savstarpēju solidaritāti un nodrošināt minēto divu klauzulu darbības skaidru interpretāciju; 

15. ar bažām konstatē, ka KDAP misiju un operāciju skaits un savlaicīgums, kā arī civilo un jo 

īpaši militāro instrumentu un spēju attīstība KDAP vajadzībām nav pietiekama, ņemot vērā 

to, ka situācija ES kaimiņvalstīs kļūst aizvien nedrošāka un nestabilāka; jo īpaši pauž nožēlu 

par to, ka ar krīzi Lībijā un Mali saistīto KDAP misiju darbības apjoms ir ierobežots, un 

pauž nožēlu par elastības trūkumu tajās Savienības lēmumu pieņemšanas procedūrās, kuras 

kavē efektīvu reaģēšanu krīzes situācijās, kā to pierāda abi iepriekš minētie piemēri; aicina 

uzraudzīt situāciju un uzturēt operatīvo līdzdalību, kas sniedz pozitīvus rezultātus, 

Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā; aicina īstenot vērienīgākus un nopietnākus centienus, 

lai turpmāk saskaņā ar gūto pieredzi labāk izstrādātu KDAP misijas un operācijas, kā arī 

atbilstošu risinājumu stratēģijas; aicina PV/AP virzīt šo procesu un šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē PV/AP 2013. gada 15. oktobrī publicēto ziņojumu kā būtisku soli, lai padarītu KDAP 

efektīvāku un aktīvāku; 

16. uzsver, ka ir jāuzlabo Eiropas krīžu pārvaldības redzamība un visi ar to saistītie centieni 

jāīsteno saskaņā ar KDAP, attiecīgā gadījumā izmantojot LES 44. pantā paredzēto normu, 

kurai atbilstīgi Padome var uzticēt kādu uzdevumu to dalībvalstu grupai, kurām ir vēlme un 

nepieciešamās spējas uzdevuma veikšanai;  

17. ņemot vērā nesen gūto pieredzi, pauž bažas, ka visaptverošā pieeja krīžu pārvarēšanai nav 

vēl pilnībā īstenota; uzskata, ka veiktajām misijām un operācijām ir lielāka atdeve, ja tās 

tiek īstenotas saskaņā ar reģionālu stratēģiju, kā liecina pozitīvā pieredze attiecībā uz 

Āfrikas ragu; ņem vērā dalībvalstu 2013. gada 18. jūnijā apstiprinātos ieteikumus krīžu 

pārvarēšanas kārtībai KDAP krīžu pārvarēšanas operācijās; 

18. aicina funkcionālās problēmas saistībā ar civilajām KDAP misijām, jo īpaši attiecībā uz to 

izvēršanas ātrumu un personālu, risināt, pārskatot to tiesisko un finansiālo regulējumu, kas 

bieži vien sarežģī lēmumu pieņemšanas procesu un rada kavēšanos; aicina palielināt 

kvalificētu un politiski neatkarīgu stratēģisko plānotāju skaitu, kas ir pārāk mazs, salīdzinot 

ar misiju skaitu; turklāt aicina dalībvalstis izveidot „civilos rezerves spēkus”, kurus 

vajadzības gadījumā varētu ātri izmantot; šajā sakarībā atzinīgi vērtē pastāvīgas KDAP 

noliktavas neseno izveidi;  

19. atgādina par 2001. gada rezolūciju, kurā tika pausts aicinājums izveidot Eiropas Civilo 

miera korpusu; atzinīgi vērtē nesenos centienus radīt Eiropas Brīvprātīgo humānās 

palīdzības korpusu Komisijā un ekspertu grupu starpniecības, dialoga uzturēšanas un 

samierināšanas jomā Ārējās darbības dienestā; atzinīgi vērtē arī Ārējās darbības dienesta un 

attiecīgo pilsoniskās sabiedrības ieinteresēto personu partnerības izveidi miera atjaunošanai 

un šīs partnerības pasākumu turpināšanu; 

20. uzsver svarīgo starpniecības un dialoga nozīmi konfliktu miermīlīgā novēršanā un 

atrisināšanā; izsaka atzinību EĀDD panākumiem tā starpniecības spēju stiprināšanā un 

atkārtoti pauž atbalstu turpmākai Eiropas spēju uzlabošanai šajā jomā; uzskata, ka 

Parlamenta sekmīgā iesaistīšanās starpniecības procesā ir pierādījusi, ka deputātiem var būt 

nozīmīga loma starpniecības un dialoga procesa atbalstīšanā, un plāno turpināt pasākumus 

šajā jomā; 

21. ierosina visās KDAP misijās iesaistīt konsultantus cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības 

jautājumos un mudina apmainīties ar paraugpraksi KDAP misiju starpā, lai tādējādi pilnībā 

ņemtu vērā apsvērumus cilvēktiesību jomā un pilnībā aizsargātu un iesaistītu sievietes 



 

 

konfliktu un pēckonfliktu problēmu risināšanā; aicina Padomi un EĀDD veikt turpmākus 

pasākumus, lai iekļautu dzimumu aspektus KDAP misiju personāla plānošanā; 

22. uzsver, ka veiksmīgu militāro operāciju veikšanai ir vajadzīgas skaidras vadības un 

kontroles funkcijas; tādēļ atkārtoti aicina izveidot pastāvīgu militāro operāciju vadības 

centru; ar nožēlu norāda uz to, ka šis jautājums nav atrisināts, un norāda uz dažu dalībvalstu 

spēcīgo pretestību; turklāt uzsver, ka efektīvas KDAP īstenošanai ir vajadzīgas atbilstošas 

agrīnās brīdināšanas un izlūkošanas sistēmas; tādēļ uzskata, ka minētajā vadības centrā būtu 

jāiekļauj izlūkdatu vākšanas un agrīnās brīdināšanas / situācijas apzināšanas vienības;  

23. atkārtoti pauž atbalstu pagaidu risinājumam un vērš uzmanību uz savu priekšlikumu uzlabot 

patlaban aktīvā Āfrikas raga operāciju centra statusu un sniegt atbalstu militārajā plānošanā 

un vietējo dalībnieku rīcības koordinēšanā; prasa AP/PV izstrādāt šādu iespēju, ņemot vērā 

ierobežojumus saistībā ar minētā operāciju vadības centra pašreizējo lielumu un 

infrastruktūru, lai optimāli izmantotu pieejamos resursus, un izvērtēt iespēju tā 

ģeogrāfiskajā darbības zonā ietvert arī citus svarīgus reģionus; uzskata, ka minētajai 

struktūrai vajadzētu piešķirt tiesībspēju un pilnvaras no Briseles koordinēt atsevišķu misiju 

vadības centru iepirkumus, izmantojot apjomradītus ietaupījumus ar mērķi palielināt 

vispārējos ietaupījumus; 

24. norāda, ka ES kaujas vienības nekad vēl nav izmantotas, un uzskata, ka to pastāvēšanu pēc 

kāda laika būs grūti pamatot; uzsver, ka tās ir svarīgs instruments savlaicīgai spēku 

apkopošanai, apmācību vajadzībām un ātrai reaģēšanai; atzinīgi vērtē lēmumu šo jautājumu 

apspriest decembra augstākā līmeņa sanāksmē; pauž pārliecību, ka ES rīcībā vajadzētu būt 

pastāvīgiem augstas gatavības kaujas spēkiem, kuros ir sauszemes, gaisa, jūras, 

kibernoziegumu un speciālo spēku daļas un kuriem ir vērienīgi mērķi; uzsver, ka ES kaujas 

vienībām vajadzētu būt izmantojamām visu veidu krīžu risināšanai, tostarp klimata apstākļu 

izraisītas humanitāras krīzes pārvarēšanai; atbalsta elastīgāku un mērķtiecīgāku pieeju, kas 

varētu sekmēt reaģēšanas spējas un spēju pielāgoties dažādām krīzes situācijām un uzlabot 

modularitāti, lai novērstu nepilnības KDAP operāciju sākumposmā, neapdraudot kopējo 

kaujas vienības darbības spēju; 

25. uzsver, ka būtu jāvelta lielāki centieni tādu ES mēroga iniciatīvu saskaņošanai kā 

Eirokorpuss un Eiropas gaisa grupa;  

26. apstiprina, ka pašreizējā finanšu sistēma, kurā „izmaksas sedz tur, kur tās rodas”, ir nopietna 

KDAP problēma, kas izraisa kavēšanos lēmumu pieņemšanā vai tās pilnīgu bloķēšanu, jo 

īpaši attiecībā uz kaujas vienību ātru izvietošanu; iesaka dalībvalstīm vienoties par ES 

mēroga finansēšanas mehānismu, kura pamatā ir ES kaujas vienību izmaksu sadale, ar 

mērķi nodrošināt tām reālistisku nākotni; saskaņotības un efektivitātes labad aicina 

paredzēt, ka EĀDD kontrolē finanšu instrumentus, kas saistīti ar krīžu pārvarēšanas 

darbībām, kuras tas plāno un vada; sagaida, ka AP/PV un ieinteresētās dalībvalstis nāks 

klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā sakarībā; 

27. turklāt pauž bažas, ka ekonomikas un parādu krīze var ietekmēt ES dalībvalstu vēlmi sniegt 

ieguldījumu KDAP misijās un operācijās, jo īpaši misijās un operācijās ar militārām un 

aizsardzības iezīmēm; tādēļ aicina paplašināt ATHENA mehānisma darbības jomu un 

sākumfonda (LES 41. panta 3. punkts) izmantošanu, lai nodrošinātu ātru finansējumu 

steidzamiem uzdevumiem; tomēr uzsver, ka pat tad, ja KDAP būtu atkārtoti jāaktivizē, tas 

būtu jāveic, ņemot vērā budžeta ierobežojumus; 



 

 

28. aicina dalībvalstis izmantot pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) iespējas un sākt 

piemērot šo Līguma normu, lai novērstu valdošo „KDAP nogurumu” un padziļinātu 

militāro sadarbību un integrāciju; aicina Eiropadomi nodrošināt skaidras pamatnostādnes tās 

īstenošanai un aicina dalībvalstis, kas nav ieinteresētas, rīkoties konstruktīvi; uzsver, ka 

būtu jāatstāj iespēja iesaistīties vēlākā posmā, lai nodrošinātu elastīgumu un novērstu divu 

ātrumu Eiropu; 

29. norāda, ka ES ir būtiski ieinteresēta drošas un atklātas jūras vides nodrošināšanā, kas ļauj 

īstenot brīvu tirdzniecību un miermīlīgi, tiesiski un ilgtspējīgi izmantot okeānu bagātības; 

uzsver nepieciešamību izstrādāt ES jūrniecības ārējo politiku, kuras mērķis ir aizsargāt un 

saglabāt kritisko infrastruktūru, atklātus jūras maršrutus un dabas resursus, un kurā par 

prioritāti izvirzīta konfliktu mierīga atrisināšana, ievērojot starptautiskās tiesības un ANO 

Konvencijas par jūras tiesībām noteikumus; gaida ES jūrniecības drošības stratēģijas 

pieņemšanu saskaņā ar Padomes 2010. gada aprīļa secinājumiem un aicina izstrādāt īpašu 

īstenošanas plānu; norāda, ka kuģošanas uzraudzības integrācija dažādās nozarēs un 

pārrobežu mērogā jau ir ES integrētās jūrniecības politikas (IJP) starpnozaru instruments; 

uzsver, ka ir svarīgi ātri īstenot vienotas informācijas apmaiņas vides projektu un veidot IJP 

un KDAP saikni, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp tām; 

30. uzsver nepieciešamību novērst reģionu, piemēram, Arktikas, militarizāciju un uzsver, ka 

konfliktu atrisināšanai ir jāizmanto miermīlīgi līdzekļi, tostarp tirdzniecības instrumenti; 

31. prasa, lai Eiropadome vēlreiz apstiprina kosmosa nozīmi, atbalstot ES un tās dalībvalstu 

stratēģisko neatkarību un iespēju iegūt autonomu piekļuvi kosmosam, izstrādājot 

palaidējiekārtas un satelītus; atgādina, ka ir svarīgi apkopot precīzus izlūkdatus gan civilo, 

gan militāro KDAP misiju un operāciju vajadzībām; jo īpaši uzsver ar kosmosu saistītu 

aktīvu nozīmi konfliktu novēršanas un krīžu pārvarēšanas jomā pirms un pēc krīzes 

saasināšanās; aicina Komisiju izstrādāt īpašu politiku, ar ko sekmē daudzkārtējas 

izmantošanas kosmosa aktīvu attīstību;  

32. atkārtoti norāda, ka aizvien pieaug kiberdrošības draudu novēršanas nozīme; aicina 

Eiropadomi izstrādāt pamatnostādnes ES kiberdrošības stratēģijas īstenošanai un veikt 

konkrētus pasākumus attiecībā uz kiberdrošības infrastruktūras aizsardzību, kā arī 

ieguldījumiem plašākā ES mēroga sadarbībā krīžu pārvarēšanas procesā, mācībām 

kiberdrošības jomā, apmācībā un izglītībā; aicina Komisiju un PV/AP nodrošināt, ka 

kiberdrošības politika tiek īstenota starpnozaru veidā, lai nodrošinātu pienācīgus ES iekšējās 

un ārējās drošības politikas saskaņošanas pasākumus, un aicina visas dalībvalstis attīstīt vai 

pabeigt to attiecīgās valsts kiberdrošības stratēģijas un tiekties uz lielāku rīcības 

saskaņošanu Savienības mērogā; 

33. aicina Eiropadomi atkārtoti apstiprināt Eiropas energoapgādes nozīmību, kā arī 

daudzveidīgu un ilgtspējīgu piekļuvi enerģijas resursiem; norāda, ka dažas dalībvalstis 

nespēj dažādot to energoapgādi, tāpēc tās ir īpaši neaizsargātas; šajā sakarībā pauž spēcīgu 

atbalstu dalībvalstu sadarbības centieniem krīzes situācijās; uzsver — lai nodrošinātu 

kritiskās infrastruktūras aizsardzību Eiropā, ir jāaktivizē savstarpējās aizsardzības un/vai 

solidaritātes klauzulas izmantošana; norāda arī, ka ATALANTA operācijai, apkarojot pirātus, 

kuri kopš 2008. gada ir nolaupījuši vairākus naftas tankkuģus, jau tagad ir energoapgādes 

drošības nozīme; tādēļ uzskata, ka šiem aspektiem ir jābūt daļai no nepieciešamās 

stratēģiskās pieejas; šajā sakarībā uzsver, ka energoapgāde ir izšķirošs faktors veiksmīgai 

KDAP misiju un operāciju īstenošanai; 



 

 

34. uzsver energoefektivitātes nozīmi aizsardzības jomā, īpaši akcentējot nepieciešamību 

novērtēt enerģijas patēriņa ietekmi uz aizsardzības budžetu un militāro efektivitāti, kā arī 

izstrādāt visaptverošu energoefektivitātes stratēģiju bruņotajiem spēkiem; 

35. uzsver, ka ES ir svarīgi turpināt attīstīt partnerattiecības un padziļināt drošības dialogu ar 

ANO, reģionālajām organizācijām un attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp ar 

Austrumu partnerības un Dienvidu partnerības valstīm; 

36. norāda, ka ES vajadzētu turpināt strādāt kopā ar ANO, Āfrikas Savienību, EDSO un 

ASEAN, lai veiktu kopīgu analīzi un sadarbotos, risinot problēmas saistībā ar vides 

aizsardzības politiku un klimata pārmaiņām, tostarp to drošības aspektiem; uzsver, ka ir 

jāveic preventīvi pasākumi, un mudina ES attīstīt un pilnveidot agrīnās brīdināšanas spējas; 

37. aicina veidot ciešāku ES un NATO struktūru sadarbību, izmantojot papildināmības pieeju 

un ciešāku koordināciju, lai palīdzētu novērst dublēšanos abu partneru darbībā un efektīvi 

novērstu jaunos apdraudējumus; pauž pārliecību, ka KDAP stiprināšana nerada kaitējumu 

kolektīvajai drošībai un transatlantiskajām saiknēm, bet tikai pastiprina tās; pauž nostāju, ka 

no ES aizsardzības spēju attīstības iegūst arī NATO; atzīmē konstruktīvo sadarbību saistībā 

ar ES resursu apvienošanas un kopīgas izmantošanas iniciatīvu un NATO gudrās 

aizsardzības iniciatīvu; atzinīgi vērtē Kipras Republikas nodomu iestāties NATO 

Partnerattiecību mieram programmā, kas var mainīt situāciju, un mudina Turciju sākt 

īstenot vienlīdz konstruktīvu attieksmi; mudina izstrādāt visaptverošu ES un NATO 

sadarbības sistēmu un padziļināt politisko dialogu, pilnībā ievērojot katras puses lēmumu 

pieņemšanas pieeju; 

38. uzskata, ka ES ir jāspēj rīkoties autonomi, jo īpaši attiecībā uz tās kaimiņreģioniem, taču 

vienmēr saskaņā ar ANO Statūtiem un pilnībā ievērojot starptautisko humanitāro tiesību 

normas; 

Otrā jautājumu kopa ― aizsardzības spēju attīstības sekmēšana 

39. atkārto bažas, ka turpmāki valsts aizsardzības budžetu samazinājumi radīs situāciju, kad 

nebūs vairs iespējams uzturēt kritiskas militārās spējas, un radīs neatgriezeniskus 

zaudējumus zinātības un tehnoloģiju jomā; atzīmē, ka nepilnības dalībvalstu militārajās 

spējās kļuva redzamas Lībijā un Mali veikto operāciju laikā un ka ekonomikas krīze ir 

saasinājusi pašreizējās strukturālās problēmas; tomēr atkārtoti pauž viedokli, ka šī problēma 

ne tik daudz attiecas uz budžeta resursiem kā uz politisko apņēmību;  

40. ņem vērā AP/PV priekšlikumu 2013. gada oktobra ziņojumā par KDAP, jo īpaši par stimulu 

radīšanu, tostarp izmantojot nodokļu politiku, sadarbības veicināšanai aizsardzības spēju 

jomā;  uzsver, ka dalībvalstīm ir iespēja baudīt visas priekšrocības saistībā ar ciešāku 

kopdarbību militārās efektivitātes vairošanā un izlemt, kā labāk un lietderīgāk optimizēt un 

tērēt ierobežotos resursus, sekmējot sinerģiju un saskaņoti samazinot nevajadzīgu 

dublēšanos, par liekām kļuvušas un novecojušas spējas; 

41. atzinīgi vērtē pašreizējo Spēju attīstības plāna pārskatīšanu, kas būs pamats spēju 

palielināšanas kopīgas ilgtermiņa pārveides koncepcijai; uzskata, ka šī pārveides koncepcija 

būtu regulāri jāapspriež un tās īstenošana būtu jāracionalizē un attiecīgā gadījumā 

jāpārskata; 

42. vērš uzmanību uz Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) misiju, kas paredzēta LES 



 

 

42. panta 3. punktā un 45. pantā, ar kuru saskaņā aģentūrai ir uzticēti svarīgi uzdevumi 

attiecībā uz pastāvīgās strukturētās sadarbības ieviešanu, formulējot Eiropas spēju un 

bruņojuma politiku, pilnveidojot dalībvalstu militārās spējas un stiprinot aizsardzības 

nozares rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi, tomēr finansiāli neietekmējot ES budžetu; 

43. uzskata, ka militāro spēju apvienošana un kopīga izmantošana, lai gan tā nav panaceja, ir 

būtiski svarīgs risinājums Eiropas spēju nepilnību novēršanai; atzinīgi vērtē Eiropas 

Aizsardzības aģentūras (EAA) lomas sekmēšanu un līdz šim sasniegto; uzskata, ka spēju 

apvienošana un kopīga izmantošana būtu jāapsver ne tikai saistībā ar kopīgu iegādi, bet arī 

integrāciju, un tai būtu jāattiecas uz spēju kopīgu uzturēšanu un lietošanu;  

44. prasa stiprināt EAA lomu spēju koordinēšanā, lai apturētu dublēšanos un paralēlas 

programmas dalībvalstu starpā, kas rada papildu izdevumus ieguldītājiem; 

45. aicina ES dalībvalstis uzlabot informācijas apmaiņu par aizsardzības plānošanu un saskaņā 

ar Rīcības kodeksu par resursu apvienošanu un kopīgu izmantošanu iekļaut apvienošanas un 

kopīgas izmantošanas risinājumus valsts aizsardzības plānošanas ciklā un lēmumu 

pieņemšanas procesos;  

46. uzsver, ka savstarpēja uzticēšanās, pārredzamība un uzticamība ir galvenie faktori jebkuru 

kopīgu centienu sekmīgai īstenošanai drošības un aizsardzības jomā; pauž pārliecību, ka 

aizsardzības spēju attīstība ir jāiekļauj stratēģiskā pieejā, ar ko nosaka tādu spēju un mērķu 

atbilstošu kombināciju, kuriem minētās spējas būtu jāizmanto; 

47. ņemot vērā iepriekš minēto, sagaida, ka nākamajā augstākā līmeņa sanāksmē aizsardzības 

jomā: 

a) paredzēs politiskas un stratēģiskas pamatnostādnes, atkārtoti apstiprinot dalībvalstu 

apņemšanos pilnveidot spējas un mērķus, kas izklāstīti 2008. gada deklarācijā par spēju 

stiprināšanu; 

b) noteiks pamatu patiesi kolektīvai plānošanai, sākot no stratēģiskas plānošanas līdz 

iepirkumiem un tehnoloģiju attīstībai, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem 

par finanšu pasākumiem un stimuliem; 

c) sekmēs pašreizējo projektu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz projektiem, kas saistīti ar 

stratēģiskiem instrumentiem, un sniegs politisku atbalstu EAA svarīgākajiem 

projektiem, t. i., degvielas uzpildei lidojuma laikā, satelītu sakariem, gaisa kuģu 

sistēmām ar distances vadību, kiberaizsardzībai un Eiropas vienotajai gaisa telpai;  

d) uzticēs AP/PV un EAA sadarbībā ar Komisiju līdz 2014. gada beigām nākt klajā ar 

jauniem praktiskiem priekšlikumiem par aizsardzības spēju pilnveidi; 

e) izveidos uzraudzības procesu, kurā regulāri izvērtē sasniegto; 

f) atkārtoti pievērsīs uzmanību ciešākai sadarbībai ar NATO un stratēģiskajiem partneriem 

spēju attīstības jomā;  

g) izskatīs iespēju sākt darbu pie 2025. gada militārā pamatmērķa sasniegšanas, iespējams, 

to papildinot ar rūpniecības pamatmērķi; 

Trešā jautājumu kopa ― Eiropas aizsardzības jomas stiprināšana 



 

 

48. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības 

un drošības nozari”, kurā izvirzītas dažas svaigas idejas un priekšlikumi; pilnībā atbalsta 

Komisijas centienus padziļināt iekšējo aizsardzības un drošības tirgu un izstrādāt 

aizsardzības rūpniecības politiku, nodrošinot atbilstošu atbalstu MVU, kuriem ir ļoti svarīga 

nozīme inovācijā, izpētē un attīstībā, darbvietu radīšanā un ekonomikas izaugsmē, saskaņā 

ar stratēģiju „Eiropa 2020”; 

49. uzsver, ka aizsardzības nozares tehnoloģiskās un rūpnieciskās bāzes stiprināšana ir 

Savienības mērķis, kas minēts LES 42. panta 3. punktā un 45. pantā; uzsver, ka efektīvai 

Eiropas aizsardzībai ārkārtīgi nepieciešams ir spēcīgs Eiropas aizsardzības tehniskais un 

rūpnieciskais pamats (EDTIB), kas spēj uzturēt KDAP un turpināt uzlabot Eiropas militārās 

spējas, vienlaikus saglabājot ES stratēģisko neatkarību; uzsver saikni starp pētniecību, 

nozari un spēju pilnveidi, jo visi šie elementi ir nepieciešami ekonomikas izaugsmei, 

darbvietu radīšanai un konkurētspējai, kā arī spēcīgākai KDAP; 

50. atkārtoti uzsver to, ka ir vajadzīga spēcīga un mazāk sadrumstalota Eiropas aizsardzības 

nozare, kas spēj balstīt KDAP un uzlabot ES stratēģisko autonomiju; uzsver, ka bruņoto 

spēku sadarbspējas uzlabošanā svarīga nozīme ir sertifikācijai un standartizācijai; aicina 

Eiropadomi pilnvarot EAA sagatavot rīcības plānu aizsardzības rūpniecības standartu 

izstrādei un aicina dalībvalstis racionalizēt Eiropas sertifikācijas procedūras, paredzot 

sertifikātu savstarpēju atzīšanu, un saskaņot to sertifikācijas procedūras;  

51. uzsver, ka pārmaiņu prognozēšana un pārvaldība, kā arī pārstrukturēšana ir rūpniecības 

politikas neatņemama daļa; tādēļ uzskata, ka turpmākai tirgus integrācijai aizsardzības jomā 

ir jānotiek ciešā saistībā ar aktīvu sociālo dialogu un tās negatīvās ietekmes mazināšanu uz 

reģionālo un vietējo ekonomiku, pilnībā izmantojot ES finanšu instrumentus, piemēram, 

Eiropas sociālo fondu un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu;  

52. aicina Eiropadomi veikt pasākumus šajās jomās, nodrošinot pienācīgu izpētes un attīstības 

finansējumu, tostarp Savienības līmenī; atbalsta efektīvas un izmaksu ziņā lietderīgas 

sadarbības attīstību starp civilās drošības un aizsardzības pētniecības darbībām; tomēr 

uzsver, ka joprojām ir nepieciešams īstenot efektīvu divējāda lietojuma eksporta režīmu; 

53. uzsver nepieciešamību nodrošināt jaunus finansējuma avotus pētniecībai un inovācijai 

aizsardzības jomā, piemēram, izmantojot programmu „Apvārsnis 2020”; 

Noslēguma piezīmes  

54. pilnībā atbalsta debašu sarīkošanu par minētajām trijām jautājumu kopām decembrī 

paredzētajā aizsardzības jomas augstākā līmeņa sanāksmē; uzsver, ka tās visas ir vienlīdz 

nozīmīgas un tās savstarpēji saista to pašu stratēģisko mērķu īstenošana; 

55. aicina Eiropadomi un visu līmeņu politikas veidotājus Eiropas Savienības dalībvalstīs 

parādīt lielāku apņēmību un drosmi sākt publiskas debates, kas ir jo īpaši svarīgi 

ekonomiskās taupības laikā; uzsver, ka ir jāiegulda vairāk un jāpastiprina sadarbība drošības 

un aizsardzības jomā, kā arī jāskaidro cēloniskā saikne starp drošību un aizsardzību, no 

vienas puses, un brīvību, demokrātiju, tiesiskumu un labklājību, no otras puses;  

56. uzsver, ka starp iekšējo un ārējo drošību pastāv nedalāma saikne un ka mierīga, droša un 

stabila vide ir priekšnosacījums Eiropas politiskā, ekonomiskā un sociālā modeļa 

saglabāšanai; 



 

 

57. pauž lielas cerības, ka šī Eiropadome nebūs atsevišķs notikums, bet sākumpunkts 

nepārtrauktā procesā, kurā drošības un aizsardzības jautājumi Eiropadomes līmenī tiek 

apspriesti regulāri; kā turpmāko rīcību pēc Eiropadomes atbalsta rīcības plāna izveidi, kurā 

būtu noteikti konkrēti kritēriji un termiņi, kā arī ziņošanas mehānisms; atbalsta aizsardzības 

ministru padomes izveidi vidējā termiņā, lai nodrošinātu drošības un aizsardzības 

jautājumiem nozīmi, ko tie ir pelnījuši; 

58. nolemj uzturēt un stiprināt ciešu saikni ar dalībvalstu parlamentiem, rīkojot regulāras 

sanāksmes, lai veicinātu dialogu un apmainītos viedokļiem par jautājumiem drošības un 

aizsardzības jomā; 

59. uzskata, ka KDAP ir Eiropas integrācijas procesa pamatpīlārs; 

o 

o     o 

60. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, AP/PV, 

Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO ģenerālsekretāram, 

NATO Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO ģenerālsekretāram, EDSO 

priekšsēdētājam, EDSO Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, Āfrikas Savienības 

asamblejas priekšsēdētājam un ASEAN ģenerālsekretāram. 


