
 

Aizsardzība: vai ES paredz Eiropas armijas izveidi?
 

Aizsardzība ir ekskluzīva valsts prerogatīva. Lai gan Eiropas armija nav izveidota, ES
pēdējā laikā īstenojusi virkni nozīmīgu pasākumu, lai veicinātu valstu sadarbību
aizsardzības jomā.
 
Kopš 2016. gada panākts ievērojams progress ES drošības un aizsardzības jomā, veiksmīgi
īstenojot pasākumus un vairākas konkrētas ES iniciatīvas, lai veicinātu valstu sadarbību un
stiprinātu Eiropas spēju sevi aizstāvēt. Aicinām iepazīties ar jaunāko ES pasākumu pārskatu,
kas ieviesti drošības un aizsardzības jomā.
 
Izvirzīti augsti standarti ES aizsardzības nodrošināšanai
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Eiropieši sagaida, ka ES nodrošinās drošību un mieru. Saskaņā ar 2017. gada īpašu
Eirobarometra aptauju par drošību un aizsardzību trīs ceturtdaļas respondentu (75%) atbalstīja
kopējo ES aizsardzības un drošības politiku, un vairākums (55%) izteicās par ES armijas
izveidi. Nesenajā aptaujā 68% eiropiešu (57% Latvijas iedzīvotāju) izteica viedokli, ka vēlas, lai
ES darītu vairāk aizsardzības jomā (2018. gada marta Eirobarometra aptauja).
 
ES valstu vadītāji apzinās, ka neviena no ES dalībvalstīm, būdama izolācijā, nevar stāties pretī
pašreizējiem drošības draudiem. Kā piemēru tam var minēt Francijas prezidentu Emanuēlu
Makronu, kurš 2017. gadā deva impulsu kopīgā Eiropas militārajā projektā, tai laikā, kad
Vācijas kanclere Angela Merkele, uzrunājot Eiropas Parlamentu 2018. gada novembrī, sacīja,
ka ‘’Eiropai jāstrādā pie vīzijas, kas paredz vienu dienu izveidot reālu Eiropas armiju”. Viena no
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana-Kloda Junkera komisijas izvirzītajām prioritātēm bija
darbs pie drošības un aizsardzības savienības izveides.
 

ES īstenotie pasākumi, lai veicinātu sadarbību aizsardzības jomā
 
Noteikumi par Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku paredzēti Lisabonas
līgumā (LES 42. panta 2. iedaļa). Tomēr Līgumā arī skaidri norādīts, ka aizsardzības politika ir
valsts prioritāte, tostarp dalība NATO vai neitralitāte.

Saskaņā ar 2018. gada marta Eirobarometra aptaujas datiem 68% eiropiešu vēlas, lai ES darītu vairāk aizsardzības jomā.
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe.en
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170911IPR83505/soteu-let-s-make-the-most-of-the-momentum-to-shape-an-ambitious-future
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A12008M042
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Pēdējo gadu laikā ES ir sākusi īstenot vērienīgas iniciatīvas, lai nodrošinātu jomai vairāk
līdzekļu, uzlabotu efektivitāti, veicinātu sadarbību un atbalstītu kopējo reaģēšanas spēju
attīstību:
 

PESCO jeb pastāvīga strukturēta sadarbība aizsardzības jomā tika uzsākta 2017.
gada decembrī,  un no 2019.  gada jūnija  to  ir  parakstījušas 25 ES dalībvalstis.
Pašlaik  tā  darbojas,  balstoties  uz  dalībvalstu  apņemšanos  par  34  konkrētiem
projektiem, kurus attīstīs PESCO satvarā: Eiropas Medicīnas komandcentrs, Jūras
atmīnēšanas pasākumu daļēji autonomās sistēmas, kiberdrošības ātrās reaģēšanas
vienības un savstarpēja palīdzība kiberdrošības jomā, kā arī kopīga ES izlūkošanas
skola. 
Eiropas aizsardzības fonds (EAF) tika izveidots 2017. gada jūnijā. Tā ir pirmā reize,
kad ES budžets tiek izmantots, lai līdzfinansētu sadarbību aizsardzības jomā, un
fondam jābūt iekļautam ES nākamā ilgtermiņa budžetā – 2027. gadam. EAF fonds
papildinātu dalībvalstu ieguldījumu un nodrošinātu gan praktisku, gan finansiālu
atbalstu pētniecībai, aizsardzības aprīkojuma un tehnoloģiju kopīgai attīstībai un
iegādei.
 
ES pastiprināja  sadarbību  ar  NATO 74  jomās,  tostarp:  kiberdrošība,  kopīgās
mācības  un  terorisma  apkarošana. 
plāns, lai veicinātu ES militāro mobilitāti, uzlabojot esošo aprīkojumu un militārā
personāla spēju reaģēt uz krīzēm. 
veicināt civilo un militāro misiju un operāciju efektīvāku finansēšanu. Šobrīd ES ir 16
šāda veida misijas trīs kontinentos, ar plašu pilnvaru spektru un vairāk nekā 6000
civilo un militāro darbinieku. 
Kopš 2017. gada jūnija izveidota jauna komandvadības un kontroles struktūra -
Militārās  plānošanas  un  īstenošanas  centrs  (MPĪC),  lai  uzlabotu  ES  krīzes
pārvarēšanas  spējas.
 

Tērēt vairāk, tērēt labāk, tērēt kopā
 
2014. gadā notikušajā ES samitā Velsā dalībvalstis, NATO dalībnieces, apņēmās līdz 2024.
gadam atvēlēt vismaz 2% no IKP aizsardzības budžetam. Eiropas Parlaments ir aicinājis
dalībvalstis šo apņemšanos ievērot.
 
Saskaņā ar 2019. gada NATO aplēsēm sešas ES valstis (Grieķija, Igaunija, Apvienotā Karaliste,
Latvija, Polija un Rumānija) novirza aizsardzībai 2% no IKP.

Vai ir pienācis laiks ES armijai?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_06/20190625_PR2019-069-EN.pdf


Tomēr ES aizsardzības politikas veicināšana ir atkarīga ne tikai no budžeta palielināšanas, bet
arī no līdzekļu efektīvas izmantošanas. ES kopā ar dalībvalstīm ir pasaulē otrais lielākais
aizsardzības budžets pēc ASV, tomēr katru gadu aptuveni 26,4 miljardi eiro tiek izšķērdēti, jo
pastāv dublēšanās līdzekļu izlietojumā, vērojams jaudu pārpalikums un šķēršļi iepirkumiem. Kā
rezultātā, atšķirības palielinās: Eiropā pastāv 178 dažādas ieroču sistēmas salīdzinājumā ar 30
ASV, ES ir 17 smago kaujas tanku veidi, un ASV tikai viens, dažās helikopteru programmās
Eiropā ir vairāk helikopteru veidu, nekā valdības spēj tās iegadāties un uzturēt. Tās ir tikai
dažas no iespējamām jomām, kur ES var nodrošināt satvaru un stimulus dalībvalstu
sadarbībai.
 
Lai Eiropa varētu sekmīgi konkurēt visā pasaulē, tai ir jāapvieno pieejamie līdzekļi un jāintegrē
savas labākās spējas, jo tiek lēsts, ka līdz 2025. gadam Ķīna kļūs par otro lielāko aizsardzības
budzēta turētāju pasaulē pēc ASV.
 
Eiropas Parlamenta nostāja
 
Eiropas Parlaments vairākkārt ir aicinājis  pilnā mērā izmantot Lisabonas līgumā noteikto
noteikumu potenciālu, lai strādātu pie Eiropas aizsardzības savienības izveides. Parlaments
konsekventi atbalsta ciešāku sadarbību, investīciju apjoma palielināšanu un resursu
apvienošanu, lai radītu labvēlīgu augsni turpmākai sadarbībai un labākai eiropiešu
aizsardzībai.
 
Vai augstās prasības ir pamatotas?
 
Izaicinājumu starpā, ar kuriem nākas saskārties ES, ir ne tikai praktiska rakstura problēmas, bet
arī atšķirīgas tradīcijas un dažādas stratēģiskās kultūras, kuras būtu nepieciešams saskaņot.
Parlaments uzskata, ka ES Baltā grāmata par aizsardzības politiku būtu piemērots veids, lai
spertu soli aizsardzības savienības izveides virzienā un atbalstītu ES nākotnes aizsardzības
politikas attīstību.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_lv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_lv.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf


ES Aizsardzības politika: panākt vairāk ar mazāk līdzekļiem.
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