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Kopsavilkums
I Aizsardzība ir īpaša joma, kas atrodas dalībvalstu valstiskās suverenitātes pamatā.

Lielākajai daļai ES dalībvalstu Eiropas aizsardzība galvenokārt ietver divus svarīgus
slāņus: dalībvalstu pašaizsardzības spējas un kolektīvo aizsardzību, ko nodrošina NATO.
Līgumā par Eiropas Savienību ir uzsvērts kopējās drošības un aizsardzības politikas
(KDAP) unikālais raksturs, nostiprinot dalībvalstu vadošo lomu un nosakot vairākus
ierobežojumus ES rīcībai šajā jomā.

II Rīcība aizsardzības jomā ES līmenī vēl nesen bija ierobežota, un Eiropas aizsardzības

savienība nav izveidota. Tomēr, reaģējot uz jaunās globālās vides izaicinājumiem, ES ir
uzsākusi jaunas iniciatīvas, lai stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm. Komisija ir
ierosinājusi izdevumus ar aizsardzību saistītos pētniecības un izstrādes projektos
2021.–2027. gadā palielināt no 590 miljoniem EUR līdz 13 miljardiem EUR.
Salīdzinājumā ar pašreizējo septiņu gadu ciklu tas ir 22 reizes vairāk.

III Tāpēc aizsardzības joma nepārprotami ir nonākusi ERP uzmanības lokā, jo tik

būtisks un straujš finansējuma pieaugums rada lietderības riskus. Aizsardzība ietver
reālu militāro spēju izveidi ar skaidru potenciālu novērst iespējamos draudus un
nozīmē gatavību rīkoties, kad tas ir vajadzīgs.

IV Tāpēc ERP ir sagatavojusi šo analītisko apskatu par publiski pieejamo informāciju.
Tajā ir īpaši aplūkots i) tiesiskais regulējums, iestāžu sistēma un finanšu shēma
aizsardzības jomā, kā arī ii) pašreizējais stāvoklis saistībā ar dalībvalstu aizsardzības
spējām un nozarēm. Tā nolūks ir uzsvērt dažus no galvenajiem riskiem, kas saistīti ar
ES jauno mērķu vērienīgumu un ierosināto finansējuma pieaugumu.

V Ar aizsardzību saistītās ES iniciatīvas atspoguļo centienus jomā, kur Eiropas

Savienībai agrāk bija maza pieredze. Šobrīd pastāv risks, ka varētu nebūt tikuši izvirzīti
atbilstoši mērķi un izveidotas pienācīgas sistēmas, lai pielāgotu šādu ES izdevumu
pieaugumu un jauno mērķu vērienīgumu, kas noteikts ES globālajā stratēģijā.

VI Starp ES dalībvalstīm pastāv skaidras stratēģiskas atšķirības. Proti, tām nav

vienotas izpratnes par draudiem un kopīga redzējuma par ES lomu. Tām ir atšķirīgi
noteikumi par spēka lietošanu un ļoti dažādi viedokļi par militāro spēku izmantošanu.
Šādā kontekstā daži jēdzieni, piemēram, “stratēģiskā autonomija” vai “Eiropas armija”,
ir plaši un neskaidri.
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VII Ļoti svarīga ir ES iniciatīvu saskaņotība un sinerģija ar citām struktūrām, it īpaši

NATO. Eiropas Savienībai un NATO ir kopīgas drošības problēmas un tādējādi kopīgas
intereses aizsardzības jomā. Runājot par kolektīvo aizsardzību, 22 dalībvalstīm NATO
joprojām ir galvenā struktūra. ES dalībvalstu spēki ir vienoti, tāpēc, lai nepieļautu
nodokļu maksātāju naudas neefektīvu izmantošanu, būtisks jautājums un svarīga
prioritāte tuvākajai nākotnei ir ES spēja papildināt NATO un tādējādi izvairīties no
funkciju dublēšanās un pārklāšanās.

VIII Tomēr būtiski un nekoordinēti samazinājumi dalībvalstu aizsardzības budžetā,

kā arī nepietiekamas investīcijas ir ietekmējušas dalībvalstu militārās spējas.
ES dalībvalstu militārās spējas pašlaik ievērojami atpaliek no tām, kas vajadzīgas, lai
atbilstu ES militāro mērķu vērienīgumam. Brexit šo situāciju pasliktinās, jo Apvienotā
Karaliste ir saistīta ar aptuveni ceturto daļu no ES dalībvalstu kopējiem izdevumiem
aizsardzības jomā.

IX Lai gan ES aizsardzības izdevumiem tuvākajā nākotnē ir jāpieaug, šie izdevumi

salīdzinājumā ar dalībvalstu kopējiem militārajiem izdevumiem ir nelieli (vidēji
aptuveni 3 miljardi EUR gadā). Ir aprēķināts, ka gadījumā, ja Eiropai būtu sevi jāaizsargā
bez ārējās palīdzības, spēju deficīta novēršanai būtu vajadzīgi vairāki simti
miljardu EUR. Lai tikai nodrošinātu pamatnostādnēs paredzētos 2 % no IKP,
ES dalībvalstīm, kas ir NATO dalībnieces, katru gadu papildus būtu jāiegulda
90 miljardi EUR, t. i., par aptuveni 45 % vairāk salīdzinājumā ar izdevumu līmeni
2017. gadā.

X Runājot par jauno ES iniciatīvu un ar tām saistītā straujā izdevumu pieauguma

ietekmi, vairāki svarīgi nosacījumi vēl nav ieviesti vai nav zināmi, proti:
o

efektīvs ES plānošanas process;

o

dalībvalstu līdzdalība;

o

ietekme uz faktiskajām spēju vajadzībām;

o

pārvaldības un pārskatatbildības sistēma.

XI Ciešāka ES sadarbība drošības un aizsardzības jomā ir pamatota ar ekonomiskiem

un rūpnieciskiem apsvērumiem. Iepriekšējie ES mēģinājumi atbalstīt atvērta un
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus izveidi bija nesekmīgi.
Ierobežotā sadarbība starp dalībvalstīm ir negatīvi ietekmējusi ES aizsardzības sektora
efektivitāti, tādējādi apdraudot nozares globālo konkurētspēju un tās spēju izveidot
vajadzīgās militārās spējas. Tomēr būtiskais finansējuma pieaugums, kas paredzēts uz
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aizsardzību vērstu pētniecības un izstrādes darbību atbalstam, rada arī risku, ka tam
nebūs reālas ietekmes uz Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju.

XII Labāku aizsardzības spēju veicināšana Eiropā nozīmē rīcību, nevis tikai vārdus,

tāpēc ir efektīvi jāīsteno reālas iniciatīvas ar mērķi atbalstīt konkurētspējīgu Eiropas
aizsardzības nozari un uzlabot dalībvalstu militārās spējas, pilnībā papildinot NATO.
Visbeidzot, ES panākumi un nākotne aizsardzības jomā ir pilnībā atkarīga no dalībvalstu
politiskās gribas, jo tām ir galvenā loma Eiropas aizsardzības sistēmā.
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Ievads
Pamatinformācija

01 Nesenie starptautiskie notikumi ir likuši Eiropas vadītājiem pārskatīt aizsardzības
kā svarīgas politikas jomas nozīmi, ņemot vērā to, ko Eiropas iedzīvotāji aizvien vairāk
sagaida drošības jomā 1. Pēdējo gadu notikumi — Krievijas veiktā Krimas aneksija,
transatlantisko attiecību attīstība, drošības draudu pastiprināšanās un diversifikācija,
kā arī lielvaru konkurences atgriešanās — ir devuši jaunu stimulu ES sadarbībai
aizsardzības jomā.

02 Ciešāka ES sadarbība drošības un aizsardzības jomā ir pamatota arī ar

ekonomiskiem apsvērumiem. Fakts ir tāds, ka aizsardzībai ir spēcīga ekonomiskā un
rūpnieciskā dimensija. Ierobežotā sadarbība starp dalībvalstīm, kā arī kopš 2005. gada
veiktie samazinājumi to aizsardzības budžetā negatīvi ietekmēja ES aizsardzības sektora
efektivitāti, tādējādi apdraudot nozares globālo konkurētspēju un tās spēju izveidot
vajadzīgās militārās spējas 2.

03 Šajā kontekstā ES 2016. gada globālajā stratēģijā un tās īstenošanas plānā

drošības un aizsardzības jomā Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm tika noteikts
augstāks mērķu vērienīgums, lai veicinātu spēcīgāku Eiropu. Pamatojoties uz šo jauno
vērienīguma līmeni, pēdējos gados ir izstrādātas vairākas ar aizsardzību saistītas
iniciatīvas un mehānismi (sk. I pielikumu). Šis apskats ir iecerēts, lai aplūkotu pašreizējo
stāvokli ES aizsardzības sadarbībā nolūkā sniegt ieskatu jaunajā ES aizsardzības politikā
un īpašajos apstākļos, kādos tā tiek īstenota.

Par šo apskatu

04 Tas ir analītisks apskats, kas balstās uz publiski pieejamo informāciju. Tā mērķis
nav sniegt vēsturisku aprakstu par ES aizsardzības politikas izstrādi, bet gan

1

Eirobarometrs Nr. 90, 2018. gada novembris.

2

Komisijas dienestu darba dokuments “Impact Assessment accompanying the document
“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the
European Defence Fund”” [Ietekmes novērtējums, kas pievienots dokumentam
“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības
fondu”], SWD(2018) 345 final, 13.6.2018.
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koncentrēties uz pašreizējo situāciju un perspektīvām saistībā ar jauno daudzgadu
finanšu shēmu (DFS).

05 Tas ir iecerēts kā ieguldījums stratēģiskajās pārdomās, tādējādi iepazīstinot

likumdevējus ar mūsu atziņām un sniedzot informāciju sabiedrībai un pārējām
ieinteresētajām personām. Tas arī ļauj ERP apgūt zināšanas un pilnveidot iekšējās
prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā revīzijas darbā šajā jomā.

06 Pirmajā daļā mēs sniedzam pārskatu par tiesisko regulējumu, iestāžu sistēmu un

finanšu shēmu saistībā ar ES aizsardzības politiku. Otrajā daļā mēs koncentrējamies uz
ES aizsardzību spēju un rūpnieciskā ziņā ar mērķi iepazīstināt ar dažām nesenām
iniciatīvām, kas īstenotas ES līmenī. Visā dokumentā mēs uzsveram problēmas, kas
saistītas ar politikas efektīvu īstenošanu, un galvenos riskus, ko ietver ES jaunākie
izvirzītie mērķi un nesenās iniciatīvas, kā arī ierosināto aizsardzības finansējuma
pieaugumu ES līmenī.

07 Šajā apskatā sniegto faktu pamatā ir:
o

dokumentu pārbaude, ietverot ES dokumentus un publikācijas no citiem avotiem
(tādiem kā domnīcas, pētniecības institūti, eksperti u. c.);

o

pārrunas ar ES iestāžu un struktūru un citu iestāžu un organizāciju (piemēram,
NATO un domnīcu) darbiniekiem.

08 Apskatā ņemta vērā ES aizsardzības politikas attīstība līdz 2019. gada 17. jūnijam.

Eiropas Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam un Eiropas Aizsardzības aģentūrai
tika dota iespēja sniegt komentārus par šā dokumenta projektu. Šajā apskatā paustie
viedokļi ne vienmēr atspoguļo iepriekš minēto iestāžu un struktūru nostāju.
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1. Aizsardzība: galvenā loma
dalībvalstīm
1.1. Aizsardzība: unikāla joma ES tiesiskajā regulējumā un
iestāžu sistēmā
Īpaši aizsardzības noteikumi Līgumos
Kopējā drošības un aizsardzības politika

09 Kopējā drošības un aizsardzības politika (KDAP) ir kopējās ārpolitikas un drošības

politikas (KĀDP) sastāvdaļa. KDAP ir noteikta Līgumā par Eiropas Savienību (LES), un tās
mērķis ir nodrošināt ES “darbības spēju, izmantojot civilos un militāros līdzekļus.
Savienība var tos izmantot misijās ārpus Savienības, lai nodrošinātu miera uzturēšanu,
konfliktu novēršanu un starptautiskās drošības stiprināšanu saskaņā ar principiem, kas
noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos” 3. Turklāt dalībvalstīm ir pienākums
sniegt savstarpēju atbalstu un palīdzību, ja “kāda dalībvalsts kļūst par bruņotas
agresijas upuri savā teritorijā” 4.

10 Viens būtisks KĀDP, tostarp KDAP, aspekts ir tās starpvaldību raksturs, kur vadošā

loma ir dalībvalstīm. Ārpolitiku un drošības politiku uzskata par galvenokārt izpildu
pilnvarām un par spēcīgu un svarīgu valsts suverenitātes simbolu 5. Līgumā par Eiropas
Savienību ir uzsvērts KDAP unikālais raksturs, un tai piemēro īpašus noteikumus un
procedūras.

11 It īpaši ES iestāžu loma kopējās drošības un aizsardzības politikā (KDAP) atšķiras

no citiem ES politikas virzieniem, kurus īsteno Līguma par Eiropas Savienības darbību

3

Līguma par Eiropas Savienību (LES) konsolidētā versija, 42. panta 1. punkts, OV C 326,
26.10.2012.

4

Šo savstarpējās palīdzības klauzulu (LES 42. panta 7. punkts) pirmo reizi izmantoja Francija
pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē 2016. gadā.

5

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, “Unlocking the potential of the EU Treaties - An articleby-article analysis of the scope for action” [ES Līgumu potenciāla atraisīšana. Darbības
jomas analīze pa pantiem], 2019. gada janvāris.
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(LESD) iestāžu sistēmā (s. 19. punktu). Komisijai nav iniciatīvas tiesību 6, un Eiropas
Parlamentam nav likumdošanas pilnvaru. Turklāt, ar dažiem izņēmumiem 7, Eiropas
Savienības Tiesai nav jurisdikcijas attiecībā uz KDAP 8.

12 Līgums par Eiropas Savienību ietver vairākus ierobežojumus attiecībā uz ES rīcību

KDAP jomā. Pirmais svarīgais ierobežojums ir ievērot “to dalībvalstu pienākumus 9,
kuras uzskata, ka to kopīgā aizsardzība ir īstenojama NATO” 10. KDAP noteikumi neskar
dalībvalstu drošības un aizsardzības politikas īpašās iezīmes, piemēram, attiecībā uz
neitralitāti.

13 Otrkārt, īpaši noteikumi ļauj dalībvalstīm nepiedalīties sadarbībā aizsardzības

jomā. Šo iespēju ir izmantojusi Dānija, kurai ir tiesības nepiedalīties 11 un kas nepiedalās
KDAP.

14 Treškārt, LES ierobežo ES aizsardzības budžeta izmantošanu. Proti, no ES budžeta

nevar finansēt “izdevumus, kas rodas no darbībām militārā vai aizsardzības jomā” 12.
Tas attiecas, piemēram, uz izdevumiem par militārām darbībām, kurus sedz iesaistītās
dalībvalstis (sk. 49. punktu). Turklāt dalībvalstis Eiropas Savienībai nodrošina civilās un
militārās spējas, lai īstenotu KDAP, bet Eiropas Savienībai militārie līdzekļi nevar
piederēt.

6

Saskaņā ar LES 42. panta 4. punktu lēmumus saistībā ar KDAP īstenošanu pieņem “pēc
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma vai kādas
dalībvalsts iniciatīvas”.

7

Piemēram, pārskatot tādu ierobežojošu pasākumu likumību, ko attiecībā uz fiziskām vai
juridiskām personām ir veikusi Padome, vai uzraugot, kā ES iestādes īsteno KĀDP; šī
īstenošana “neietekmē iestāžu veikto procedūru un iestādēm piešķirto pilnvaru
piemērošanu, kas paredzētas Līgumos, lai īstenotu Savienības kompetenci”.

8

LES 24. panta 1. punkts.

9

22 ES dalībvalstis ir NATO sabiedrotās.

10

LES 42. panta 2. punkta otrā daļa.

11

LES pievienotais Protokols Nr. 22 par Dānijas nostāju.

12

LES 41. panta 2. punkts.
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15 Ceturtkārt, ņemot vērā valsts suverenitātes prioritāro lomu, parasti ir vajadzīga

vienprātība, lai pieņemtu Padomes lēmumu attiecībā uz KDAP 13. Tāpēc dalībvalstīm ir
veto tiesības un tās var bloķēt vai ierobežot ES līmenī pieņemtos lēmumus.

16 Piektkārt, Līgumā ir skaidri noteikts, ka KDAP līdzekļus var izmantot tikai “misijās
ārpus Savienības” 14. Tāpēc KDAP darbība ir vērsta uz ārējām krīzēm un konfliktiem,
nevis Eiropas teritoriālo aizsardzību, kas vairumam dalībvalstu ir NATO atbildība.

17 LES ietvertie KDAP noteikumi nodrošina juridisko pamatu, kas paredz

“pakāpenisku Savienības kopējās aizsardzības politikas izstrādi”, lai tiktu “izveidota
kopēja aizsardzība” 15. Tas ir atkarīgs no dalībvalstīm, kuras vienprātīgi lemj par
sadarbības palielināšanu aizsardzības jautājumos saskaņā ar ES regulējumu.

18 LES sniedz arī iespējas, kas līdz šim nav izmantotas16, tādas kā KDAP finansēšanas

procesa paātrināšana un KDAP misiju izveide 17. Civilo misiju gadījumā Padome var
izveidot “īpašas procedūras, lai garantētu ātru pieeju apropriācijām Savienības budžetā
(..), jo īpaši attiecībā uz (..) sagatavošanas darbiem”. Sagatavojot militārās operācijas,
dalībvalstis var izveidot kolektīvu “sākumfondu”. Tomēr līdz šim Padome nevienu no
šiem instrumentiem nav aktivizējusi.
Ar aizsardzību saistītā ES politika saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību

19 ES rīcība aizsardzības jomā var ietvert arī rūpniecisko dimensiju, kur ES mērķis ir
atbalstīt spēcīga un konkurētspējīga Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā
pamata (EDTIB) izveidi. Šajā saistībā tiesību aktus, kas attiecas uz ES politiku,
piemēram, iekšējo tirgu, pētniecību un rūpniecību, reglamentē LESD.

13

LES 42. panta 4. punkts, izņemot Eiropas Aizsardzības aģentūru un pastāvīgās strukturētās
sadarbības (PESCO) uzsākšanu.

14

LES 42. panta 1. punkts.

15

LES 42. panta 2. punkts.

16

Sīku analīzi sk. Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta pētījumā “Unlocking the potential of the
EU Treaties - An article-by-article analysis of the scope for action” [ES Līgumu potenciāla
atraisīšana. Darbības jomas analīze pa pantiem], 2019. gada janvāris.

17

LES 41. panta 3. punkts.

12

Galvenās ieinteresētās personas un pārvaldības pasākumi

20 Iestāžu sistēma un pārvaldības pasākumi, kas saistīti ar Eiropas aizsardzību, ir
sarežģīti un ietver plašu ieinteresēto personu tīklu no ES un trešām valstīm. KDAP
starpvaldību raksturu ilustrē galvenā loma, kāda ir dalībvalstīm un tādējādi
Eiropadomei un ES Padomei šajā jomā (sk. II pielikumu).

21 Eiropadome kā ES augstākā struktūra nosaka vispārējos politikas virzienus un

prioritātes. Tā arī ieceļ Augsto pārstāvi, lai īstenotu kopējo ārpolitiku un drošības
politiku, kas ietver KDAP. Eiropadome 2013. gada decembrī pirmo reizi rīkoja
tematiskas debates par aizsardzību 18. Kopš tā laika Eiropas sadarbība aizsardzības jomā
ir bijis pastāvīgs jautājums tās darba kārtībā 19.

22 ES Padome ir atbildīga par KDAP lēmumu pieņemšanu. Vairumā gadījumu

Padome rīkojas vienprātīgi. Īpašas aizsardzības padomes nav, bet aizsardzības ministri
tiekas īpašā Ārlietu padomes sastāvā un izmanto ieteikumus, ko sniedz vairākas darba
sagatavošanas struktūras 20.

23 Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP/PV) ir atbildīgs par

priekšlikumu sniegšanu un KDAP lēmumu īstenošanu. Šim nolūkam palīdzību AP/PV
sniedz attiecīgie EĀDD departamenti un struktūras, proti, Eiropas Savienības Militārais
štābs (ESMŠ), Krīžu pārvarēšanas un plānošanas direktorāts, Civilās plānošanas un
īstenošanas centrs (CPĪC) un Militārās plānošanas un īstenošanas centrs (MPĪC) 21.
AP/PV ir arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas koordinē un nodrošina

18

Eiropadomes 2013. gada 19.–20. decembra secinājumi (EUCO 217/13).

19

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta brīfings “The European Council’s “rolling agenda’ on
European defence cooperation” [Eiropadomes pastāvīgā darba kārtība attiecībā uz Eiropas
sadarbību aizsardzības jomā], 2018. gada jūnijs.

20

T. i., Politikas un drošības komiteja (PDK), Eiropas Savienības Militārā komiteja (ESMK),
Politisku un militāru jautājumu grupa (PMG) un Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komiteja
(CIVCOM).

21

MPĪC ir pastāvīgs operatīvais štābs, kas izveidots 2017. gadā. Tas stratēģiskā līmenī ir
atbildīgs par ES militāro misiju bez kaujas funkcijām operatīvo plānošanu un īstenošanu.
Pašlaik ir trīs ES apmācību misijas: Centrālāfrikas Republikā, Mali un Somālijā. 2018. gada
19. novembrī Padome piekrita paplašināt MPĪC darbības jomu, lai līdz 2020. gadam tas
spētu veikt vienu militāru izpildu operāciju, nepārsniedzot ES kaujas grupas lielumu
(aptuveni 2000 karavīru).

13
konsekvenci ES ārpolitikā. Komisijas Ārpolitikas instrumentu (FPI) dienests finansē
KDAP civilās misijas. FPI atrodas AP/PV tiešā pakļautībā un cieši sadarbojas ar EĀDD.

24 Līdztekus tam svarīgs Komisijas uzdevums ir veicināt Eiropas aizsardzības

rūpniecības konkurētspēju (sk. 46. un 124.–127. punktu). Iekšējā tirgus
ģenerāldirektorāts (GROW ĢD) ir vadošais ĢD, kas atbild arī par vienoto aizsardzības
jomas tirgu.

25 Kopējā drošības un aizsardzības politikā ir iesaistītas trīs aģentūras: EAA, Eiropas

Savienības Drošības izpētes institūts un Eiropas Savienības Satelītcentrs. No tām
galvenā loma ir EAA, kas tika izveidota 2004. gadā. Tā atbalsta Padomes un dalībvalstu
centienus uzlabot Savienības aizsardzības spējas krīzes pārvarēšanas jomā un uztur
KDAP. Eiropas Aizsardzības aģentūru vada AP/PV, un tai ir trīs galvenās lomas 22:
1)

“galvenais starpvaldību prioritāšu noteikšanas instruments ES līmenī, kas atbalsta
spēju attīstību;

2)

ieteicamais sadarbības forums un pārvaldības atbalsta struktūra ES līmenī, lai
attiecīgās dalībvalstis iesaistītu tehnoloģiju un spēju attīstības darbībās;

3)

centrālais operators attiecībā uz ES finansētajām, ar aizsardzību saistītajām
darbībām.”

26 Eiropas Parlamenta loma KDAP ir ierobežota. Tam ir īpaša Drošības un

aizsardzības apakškomiteja (SEDE), un ar to regulāri apspriežas par KDAP svarīgākajiem
aspektiem un pamatvirzieniem. Eiropas Parlaments regulāri novērtē KDAP jomā gūtos
panākumus un var sniegt ieteikumus Padomei vai AP/PV. Ārpus KDAP Eiropas
Parlaments kā likumdevējs uzrauga aizsardzības spējas un pētniecības programmas, ko
finansē no ES budžeta, piemēram, ierosināto Eiropas Aizsardzības fondu
(sk. 124. punktu). Tomēr “ES aizsardzības plānošanas procesa sākumposmā” tā ietekme
ir ierobežota 23.

22

Ar Padomes 2015. gada 12. oktobra Lēmumu (KĀDP) 2015/1835 ir noteikti Eiropas
Aizsardzības aģentūras statūti, atrašanās vieta un darbības noteikumi. 2017. gada maijā
aizsardzības ministri apstiprināja EAA ilgtermiņa pārskata secinājumus un ieteikumus, ar
kuriem tiek pastiprināta aģentūras loma.

23

Daniel Fiott, “The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and
national parliaments” [Eiropas Aizsardzības fonda pārbaude, ko veicis Eiropas Parlaments
un valstu parlamenti], SEDE pieprasītais pētījums, 2019. gada aprīlis.
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27 Eiropas Revīzijas palātas (ERP) revīzijas tiesības ir galvenokārt saistītas ar KDAP

dažādo komponentu finansējuma avotiem. ERP nav pilnvarota revidēt KDAP militārās
operācijas. Tas pats attiecas uz EAA, tās finansētajiem projektiem un dalībvalstu
segtajiem KDAP darbības izdevumiem; tos visus revidē īpašas revīzijas kolēģijas.
Savukārt ar aizsardzību saistītie projekti, kas finansēti no ES budžeta, ir pakļauti
ERP revīzijai. Tas attiecas arī uz civilajām KDAP misijām, kas tiek finansētas no
ES vispārējā budžeta un par kurām ERP pēdējos gados ir izdevusi divus īpašos
ziņojumus24.

KDAP operācijas un misijas

28 KDAP darbības komponentu veido 35 civilās un militārās misijas un operācijas, kas

kopš 2003. gada ir izvietotas visā pasaulē. Šo divu misiju veidu mērķi, īstenošana un
finansēšana būtiski atšķiras. Militārās misijas un operācijas ietver karavīru nosūtīšanu
no ES dalībvalstīm ar mērķi izbeigt vardarbību un atjaunot mieru. ES 2017. gadā
īstenoja sešas militārās misijas, iesaistot aptuveni 3200 militāro darbinieku. Civilajās
misijās ir iesaistīts civilais personāls, ko galvenokārt norīko dalībvalstis, piemēram,
tiesneši vai policisti, kas palīdz valsts iestāžu pēckonflikta atjaunošanā, nodrošinot
apmācību un sniedzot konsultācijas valsts iestāžu darbiniekiem. 2017. gadā 10 civilajās
misijās piedalījās aptuveni 1880 darbinieku (sk. 1. attēlu).

24

Īpašais ziņojums Nr. 15/2018 “Nigēras un Mali iekšējās drošības spēku spēju nostiprināšana:
tikai ierobežota un lēna virzība” un īpašais ziņojums Nr. 7/2015 “ES policijas misija
Afganistānā — neviendabīgi rezultāti”.
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1. attēls. KDAP misiju un operāciju īstenošanas vieta un apmērs,
2017. gada decembris
Militārās
Civilās
Uzsākšanas gads
Darbinieku skaits
Apmērs, ņemot vērā
darbinieku skaitu

EUFOR Althea
2004
600

EUFOR Sophia
2015
905

EULEX
Kosovo*
2008
800

EUMM
Georgia
2008
319

EUPOL COPPS
2006
114
EUBAM Libya
2013
24

EUTM
Mali
2013
581

EUAM
Ukraine
2014
235

EUBAM Rafah
2005
16

EUAM Iraq
2017
51

EUCAP Sahel Niger
2012
134
EU NAVFOR
Atalanta
2008
700

EUCAP Sahel Mali
2014
143
EUTM RCA
2016
173

EUTM Somalia
2010
193
EUCAP Somalia
2012
48

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās
Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.
Avots: ERP, pamatojoties uz EĀDD 2017. gada pārskatu par KDAP misijām un operācijām un EUISS
Eiropas drošības gadagrāmatu, 2018. g.

Sadarbība aizsardzības jomā Eiropā un ārpus tās

29 ES ir viena no vairākām sadarbības sistēmām aizsardzības jomā. KDAP ir daļa no

sarežģītas Eiropas drošības un aizsardzības sistēmas, ko veido daudzas sadarbības
sistēmas jeb “kopas” divpusējā vai daudzpusējā līmenī ārpus ES iestāžu sistēmas.
Pēdējos gados šīs kopas ir attīstījušās gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi 25. Šīm iniciatīvām
ir atšķirīgs raksturs un apmērs, un tās darbojas gan i) spēju attīstības un apguves, gan
arī ii) operāciju jomā.

30 Būtiski svarīga loma miera uzturēšanā un citās civilās un militārās operācijās ir

divām starptautiskām organizācijām — NATO un Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO).

25

Dick Zandee, “Clusters: the drivers of European Defence” [Kopas: Eiropas aizsardzības
dzinējspēki], Nação e Defesa Nr. 150, 2018. g.
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NATO

31 NATO ir pasaules varenākā militārā alianse. Tās pamatuzdevumi ir kolektīvā

aizsardzība, krīžu pārvarēšana un uz sadarbību balstīta drošība 26. Kolektīvās
aizsardzības princips, kas ietver sabiedroto savstarpēju palīdzību, ir nostiprināts NATO
dibināšanas līgumā 27.

32 Ņemot vērā dalības pārklāšanos28, Eiropas Savienībai un NATO ir kopīgas drošības

problēmas un tādējādi kopīgas intereses aizsardzības jomā. Lielākajai daļai
ES dalībvalstu Eiropas aizsardzība galvenokārt ietver divus svarīgus līmeņus: dalībvalstu
pašaizsardzības spējas un kolektīvo aizsardzību, ko nodrošina NATO. Šajā kontekstā
ES un NATO sadarbība “ir būtisks pīlārs ES darbā, kura mērķis ir stiprināt Eiropas
drošību un aizsardzību” 29. Kā norādīts ESGS 30, runājot par kolektīvo aizsardzību,
vairumam ES dalībvalstu NATO joprojām ir galvenā struktūra. Tajā pašā laikā tas, ka
dažas ES dalībvalstis nav NATO dalībnieces, nozīmē to, ka “tām ir savādāki pienākumi
Eiropas aizsardzības savienībā” 31. Tas neskar to, ka sadarbība ar tām ES dalībvalstīm,
kas nav NATO dalībnieces, ir “neatņemama ES un NATO sadarbības sastāvdaļa” 32.

33 Lai izpildītu atturēšanas un kolektīvās aizsardzības uzdevumus, NATO mērķis ir

aptvert visu spēju spektru, ietverot kodolraķešu, parasto un ballistisko raķešu
aizsardzības spējas. Tai ir skaidra politiski militāra komandķēde, ko atbalsta
komandstruktūra, kuru “veido pastāvīgi daudznacionāli štābi stratēģiskā, operatīvā un
komponentu vadības līmenī” 33 ar aptuveni 6800 darbiniekiem. Turklāt, izmantojot
26

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133 127.htm.

27

Ziemeļatlantijas līguma 5. pants.

28

22 ES dalībvalstis ir NATO sabiedrotās, bet sešas ES dalībvalstis (Austrija, Īrija, Kipra, Malta,
Somija un Zviedrija) tādas nav, savukārt vairākas NATO dalībnieces (Albānija, Amerikas
Savienotās Valstis, Islande, Kanāda, Melnkalne, Norvēģija un Turcija) nav ES dalībvalstis.

29

Trešais progresa ziņojums attiecībā uz to, kā tiek īstenots vienotais priekšlikumu kopums, ko
2016. gada 6. decembrī un 2017. gada 5. decembrī apstiprināja ES un NATO padomes,
2018. gada jūnijs.

30

“ES globālā ārpolitikas un drošības politikas stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

31

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. jūnija rezolūcija par ES un NATO attiecībām
(2017/2276(INI)).

32

Padomes secinājumi par trešo progresa ziņojumu attiecībā uz to, kā tiek īstenots vienotais
priekšlikumu kopums, ko apstiprināja ES un NATO padomes, 2018. gada jūnijs.

33

NATO faktu lapa “The NATO Command Structure” [NATO komandstruktūra], 2018. gada
februāris.
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NATO spēku struktūru, NATO dalībvalstis nodrošina pastāvīgus vai pagaidu spēkus un
štābus NATO operāciju vajadzībām.

34 Attiecības starp ES un NATO tika oficiāli apstiprinātas 2001. gadā, un tā rezultātā

ir izveidota stratēģiska partnerība. Pēc ES un NATO kopīgās deklarācijas parakstīšanas
2016. gadā 34 pašlaik tiek īstenoti 74 pasākumi vairākās jomās, kurās paredzēta ciešāka
sadarbība, proti, hibrīddraudi, operatīvā sadarbība, ietverot ar jūru saistītus
jautājumus, kiberdrošība un aizsardzība, aizsardzības spējas, aizsardzības nozare un
pētniecība, mācības, aizsardzības un drošības spēju veidošana un ES un NATO dialogs.

ANO

35 Kopš 2003. gada, kad sākās KDAP misijas un operācijas, ES un ANO ir sadarbojušās
kā partneri krīžu pārvarēšanas un civilās, policijas un militārās miera uzturēšanas jomā.
Lielākā daļa KDAP misiju un operāciju ir faktiski izvietotas tajos pašos ģeogrāfiskajos
apgabalos, kuros ir izvietotas ANO misijas, nodrošinot pamatu plašākai sadarbībai.
2018. gada septembrī ES un ANO pastiprināja savu stratēģisko partnerību miera
operācijās un krīžu pārvarēšanas jomā 2019.–2021. gada periodā.

36 ES un tās dalībvalstis kopā ANO sistēmai nodrošina lielākos finanšu līdzekļus.

2017. gadā ES dalībvalstis finansēja vairāk nekā 31 % no ANO miera uzturēšanas
operāciju budžeta 35. 2019. gadā gandrīz 6000 karavīru, policistu un ekspertu bija no
ES dalībvalstīm, veidojot aptuveni 6,5 % no ANO miera uzturēšanas personāla 36. Dažos
gadījumos, piemēram, Bosnijā un Hercegovinā vai pirms tam Kongo Demokrātiskajā
Republikā, ES misijas tika pārņemtas no ANO misijām.

34

https://www.consilium.europa.eu/media/21 481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf.
Otra kopīgā deklarācija tika parakstīta 2018. gada 10. jūlijā,
https://www.consilium.europa.eu/media/36 096/nato_eu_final_eng.pdf.

35

Faktu lapa “The European Union at the United Nations” [Eiropas Savienība Apvienoto Nāciju
Organizācijā], 21.9.2018.

36

2019. gada sākumā ANO miera uzturēšanas operācijās bija iesaistīti pavisam
89 480 darbinieki, no kuriem 5965 bija no ES dalībvalstīm. ANO, “Summary of Troop
Contributing Countries by Ranking” [Kopsavilkums par valstīm, kas piedalās ar savu
karaspēku, pēc karavīru skaita], 28.2.2019.
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1.2. Jaunākās norises ES līmenī: jauns mērķu vērienīgums
Eiropas globālā stratēģija un Eiropas Aizsardzības rīcības plāns

37 Eiropas Savienības globālā stratēģija37 (ESGS) nodrošina stratēģisku redzējumu,
kas ir ES ārpolitikas pamatā 38. ESGS ir balstīta uz piecām prioritātēm, tostarp
Savienības drošību un integrētu pieeju konfliktiem un krīzēm 39.

38 ES globālajā stratēģijā stratēģiskā autonomija ir norādīta kā viens no Savienības
mērķiem. Stratēģiskā autonomija ir definēta kā “spēja rīkoties un sadarboties ar
starptautiskajiem un reģionālajiem partneriem, kad vien tas ir iespējams, vienlaikus
vajadzības gadījumā spējot rīkoties neatkarīgi” 40.

39 Pamatojoties uz ESGS un tai sekojošo īstenošanas plānu drošības un aizsardzības

jomā (IPSD), Padome 2016. gada novembrī noteica ES mērķu vērienīgumu 41
(sk. 1. izcēlumu).

37

“Kopīgs redzējums, kopīga rīcība — stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas
un drošības politikas stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

38

Turpinot procesu, kas uzsākts 2013. gada decembrī, Eiropadome 2015. gada jūnijā
pilnvaroja AP/PV “turpināt stratēģisko pārdomu procesu, lai ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm
sagatavotu ES globālo ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju”. Eiropadome 2016. gada
jūnijā sagaidīja ESGS, un 2016. gada novembrī Padome pieņēma secinājumus par
ES globālās stratēģijas īstenošanu.

39

Šīs piecas prioritātes ir šādas: “Savienības drošība, valstu un sabiedrības noturība austrumos
un dienvidos, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, uz sadarbību balstīti reģionālie
rīkojumi un globālā pārvaldība 21. gadsimtā”.

40

Īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā, 14.11.2016.

41

Padomes secinājumi par ES globālās stratēģijas īstenošanu drošības un aizsardzības jomā,
14.11.2016.
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1. izcēlums
ES mērķu vērienīgums
ES mērķu vērienīgumam ir politiska un militāra dimensija 42. Tā izriet no viens otram
sekojošiem dokumentiem, kas sagatavoti laikposmā no 1999. līdz 2016. gadam.
Politiskā dimensija
No politiskās perspektīvas jaunākais ES mērķu vērienīgums ir noteikts ESGS un tās
īstenošanas plānā drošības un aizsardzības jomā. ESGS ir minētas trīs stratēģiskas
prioritātes drošības un aizsardzības jomā: i) reaģēšana uz ārējiem konfliktiem un
krīzēm, ii) partneru spēju veidošana un iii) Savienības un tās pilsoņu aizsardzība 43.
Militārā dimensija
No militārās perspektīvas šiem mērķiem ir vajadzīgs “pilns aizsardzības spēju
spektrs” 44. Tomēr ESGS rezultātā netika sniegts pilnīgs pārskats par to operāciju
veidiem, kas ES un tās dalībvalstīm būtu jāspēj veikt 45. ES pašreizējais militāro mērķu
vērienīgums joprojām izriet no i) LES un ii) pamatmērķiem 46.

42

“Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit”
[Eiropas aizsardzība: ES militāro mērķu vērienīguma sasniegšana Brexit kontekstā], IISS un
DGAP, 2018. gada novembris.

43

Visas trīs stratēģiskās prioritātes tika sīkāk izskaidrotas Padomes 2016. gada 14. novembra
secinājumos par ESGS īstenošanu drošības un aizsardzības jomā.

44

“Kopīgs redzējums, kopīga rīcība — stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas
un drošības politikas stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

45

“Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit”
[Eiropas aizsardzība: ES militāro mērķu vērienīguma sasniegšana Brexit kontekstā], IISS un
DGAP, 2018. gada novembris.

46

Pamatmērķi norāda ES politisko mērķi attiecībā uz uzdevumiem krīzes pārvarēšanai,
ietverot mērķu militāro vērienīgumu. Jaunākais formulējums attiecas uz mērķiem, kas
noteikti 2010. gadam.
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o

Saskaņā ar LES 47 ES un tās dalībvalstīm būtu jāspēj veikt šādas operācijas:
“kopējas atbruņošanas operācijas, humanitāros un glābšanas uzdevumus,
militārās konsultēšanas un palīdzības uzdevumus, konfliktu novēršanas un
miera uzturēšanas uzdevumus, kaujas uzdevumus krīzes pārvarēšanai, tostarp
miera atjaunošanu un stabilizāciju pēc konflikta novēršanas” 48.

o

Pamatmērķi attiecas uz spēju 60 dienu laikā sarežģītāko uzdevumu vajadzībām
ātri izvietot un vismaz vienu gadu paturēt 50 000 līdz 60 000 darbinieku 49.

40 Komisija 2016. gada novembrī iesniedza Eiropas Aizsardzības rīcības plānu50, kurā
aplūkoti aizsardzības rūpnieciskie aspekti. Šis plāns paredz:
o

izveidot Eiropas Aizsardzības fondu 51, lai atbalstītu konkurētspējīgu un
novatorisku aizsardzības nozari Eiropā;

o

veicināt investīcijas mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) un uzņēmumos ar vidēji
lielu kapitālu visā aizsardzības jomas piegādes ķēdē, izmantojot ES fondus un
finansiālu atbalstu no Eiropas Investīciju bankas 52 divējāda lietojuma
tehnoloģijām;

47

LES 43. panta 1. punkts.

48

Pielikumā Padomes 2016. gada 14. novembra secinājumiem par ESGS īstenošanu drošības
un aizsardzības jomā ir sīkāk aprakstīti to iespējamo KDAP civilo misiju un militāro operāciju
veidi, kas izriet no ES mērķu vērienīguma.

49

Pamatojoties uz mērķi, ko 2008. gada decembrī apstiprināja Eiropadome, ES būtu jāspēj
vienlaikus veikt vairākas civilās un militārās misijas un operācijas, kas balstītas uz dažādiem
scenārijiem.

50

Komisijas paziņojums “Eiropas Aizsardzības rīcības plāns”, COM(2016) 950 final, 2016. gada
novembris.

51

Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido
Eiropas Aizsardzības fondu, COM(2018) 476 final, 13.6.2018.

52

Saskaņā ar Eiropas drošības iniciatīvu Eiropas Investīciju banka no 2018. līdz 2020. gadam
divējāda lietojuma pētniecības un izstrādes, kiberdrošības un civilās drošības vajadzībām
nodrošinās finansējumu 6 miljardu EUR apmērā. “The EIB Group Operating Framework and
Operational Plan 2018” [EIB grupas darbības pamatprincipi un darbības plāns], 12.12.2017.
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o

stiprināt vienoto aizsardzības jomas tirgu, efektīvi īstenojot Aizsardzības jomas
iepirkuma direktīvu 53 un Aizsardzības sūtījumu direktīvu 54.

Aizsardzības izdevumi ES

41 Ar aizsardzību saistītie izdevumi ES ir iedalīti trijās kategorijās:
1)

ES dalībvalstu izdevumi;

2)

ES budžeta izdevumi;

3)

mehānismi, kas ir daļa no ES regulējuma, bet ko dalībvalstis finansē ārpus
ES budžeta (galvenokārt starpvaldību vienošanās)55.

42 Par ES augstāku vērienīguma līmeni liecina tas, ka ir ievērojami palielinājusies

summa, kas ES budžetā paredzēta aizsardzībai, īpaši attiecībā uz nākamo DFS
(sk. 52. punktu). Lai gan ES aizsardzības izdevumiem tuvākajā nākotnē ir jāpieaug, šie
izdevumi ir nelieli (vidēji aptuveni 3 miljardi EUR gadā) un veido mazāk nekā 2 % no
dalībvalstu kopējiem militārajiem izdevumiem. Faktiski aizsardzības izdevumi tiek
galvenokārt segti valsts līmenī.
ES dalībvalstu budžeti

43 2017. gadā vien 28 ES dalībvalstis aizsardzībai piešķīra vairāk nekā

200 miljardus EUR no publiskajiem izdevumiem. Dalībvalstu aizsardzības budžeti ir
daudz lielāki par ES budžetu: kopumā tie aptuveni 75 reizes pārsniedz ES aizsardzības
izdevumus saskaņā ar pašreizējo DFS. 2. attēlā parādīti kopējie aizsardzības izdevumi
pa ES dalībvalstīm 2017. gadā.

53

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/81/EK, ar kuru
koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas
drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu
slēgšanas tiesības.

54

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/43/EK, ar ko vienkāršo
noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem.

55

Šajā kategorijā ietvertie izdevumi ir faktiski daļa no ES dalībvalstu izdevumiem
(1. kategorija). Skaidrības labad tie ir norādīti atsevišķi.
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2. attēls. Aizsardzības izdevumi ES — dalībvalstu budžeti 2017. gadā 56
50 000

3,0 %

45 000
2,5 %

40 000
35 000

NATO pamatnostādnes (2%)

2,0 %

30 000
25 000

1,5 %

20 000
1,0 %

15 000
10 000

0,5 %

5 000
0

0,0 %

Kopējie izdevumi (miljoni EUR)

% no IKP

% no IKP (ES dalībvalstis, kas nav NATO)

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem.

ES budžets

44 ES budžeta izlietojums aizsardzībai ir ierobežots pēc būtības (ar Līgumu,

sk. 14. punktu) un attiecībā uz summu. Galvenā finansēšanas programma šim nolūkam
ir KĀDP budžeta nodaļa (sk. 1. tabulu).

56

Salīdzināšanas nolūkā ir ietverts aizsardzības finansējums, kas paredzēts ES 2019. gada
budžetā.
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1. tabula. Galvenās pamatdarbības budžeta pozīcijas, kas saistītas ar
KĀDP darbībām un drošības/aizsardzības izdevumiem, pašreizējā DFS
2014.–2020. gadam
Budžeta pozīcija

Izdevumu kategorija

Kopējā ārpolitika un drošības politika
19 03 01

19 03 02

KĀDP: atbalsts stabilitātes saglabāšanai,
izmantojot kopējās ārpolitikas un drošības
politikas (KĀDP) misijas un Eiropas
Savienības īpašos pārstāvjus
KĀDP: atbalsts ieroču neizplatīšanai un
atbruņošanās darbībām

2019. g. budžets
(miljoni EUR)

2014.–2020. g.
(miljoni EUR)

314
2 066
20

Stabilitātes un miera veicināšanas instruments
19 02 01
19 02 02
21 05 01

Spēju veidošana drošības un attīstības
atbalstam

30

100

25

90

245

500

634

2 756

Konkurētspēja un inovācijas spēja aizsardzības nozarē
02 04 77
02 07 01
KOPĀ

Sagatavošanas darbība aizsardzības
pētniecībai (PADR )
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības
programma (EDIDP )

Avots: ERP.

45 No ES budžeta tiek finansētas tikai civilās KDAP misijas. Militārās operācijas

finansē dalībvalstis (sk. 49. punktu). Turklāt, pamatojoties uz LESD noteikumiem,
ES budžetu izmanto, lai atbalstītu uz aizsardzību vērstas pētniecības un izstrādes
darbības.

46 Divu izmēģinājuma programmu (PADR un EDIDP) izveide patiešām atspoguļo

ES aizsardzības finansējuma pieaugumu. Sākot no 2017. gada, pētniecības virzienam
PADR pirmo reizi atļauj pētniecības projektus militāriem mērķiem tieši finansēt no
ES budžeta (sk. 124.–127. punktu).

47 Papildus finansējumam, kas atvēlēts pētniecības un izstrādes projektiem

aizsardzības jomā, ES budžets atbalsta arī divējāda lietojuma tehnoloģijas. Atkarībā no
mērķiem Eiropas aizsardzības nozares uzņēmumi var piekļūt dažādām finansēšanas
programmām, it īpaši fondiem, kas paredzēti, lai palielinātu uzņēmumu un MVU

24
konkurētspēju (COSME), un navigācijas un Zemes novērošanas satelītu sistēmām
(Galileo un Copernicus) 57.
ES mehānismi, kurus finansē dalībvalstis ārpus ES budžeta

48 Vairākus Eiropas līmeņa mehānismus, piemēram, Eiropas Aizsardzības aģentūru,

finansē tieši ES dalībvalstis. Dalībvalstu iemaksas veido Aģentūras vispārējo budžetu 58.
Turklāt ES dalībvalstis var izlemt, vai piedalīties Aģentūras projektos atbilstoši valsts
vajadzībām, izmantojot ad hoc pieeju.

49 No operatīvās puses — iesaistītās dalībvalstis finansē KDAP militārās misijas,

izmantojot divus kanālus: i) nodrošinot valsts finansētu personālu, pakalpojumus un
aktīvus saskaņā ar principu, ka izmaksas sedz attiecīgā dalībvalsts, un ii) izmantojot
resursu apvienošanas mehānismu “Athena”.

50 Athena ir ārpusbudžeta instruments, kurā tiek apvienoti dalībvalstu līdzekļi59. Tas

finansē ES militāro operāciju kopējās izmaksas60, bet uzņemas tikai ierobežotu daļu no
visām izmaksām (5–15 %); lielāko daļu izmaksu 61 individuāli sedz tieši dalībvalstis.
Athena finansējumu pašlaik saņem sešas aktīvas ES militārās operācijas, kuru gada
budžets ir aptuveni 78 miljoni EUR. 3. attēlā ir parādīti finansējuma avoti atbilstoši
izmaksu un KDAP misiju veidam.

57

To ES fondu pilnu sarakstu, kas atbalsta civilos un divējāda lietojuma tehnoloģiju projektus,
sk. EAA vietnē “European Funding Gateway”. Eiropā dibinātos uzņēmumus var atbalstīt arī
ar aizsardzību saistīto reģionu Eiropas tīkls www.endr.eu, kura mērķis ir palielināt to ar
aizsardzību saistīto projektu skaitu, kas saņem ES finansējumu.

58

2018. gadā EAA vispārējais budžets bija 33 miljoni EUR un kopējais budžets bija aptuveni
94 miljoni EUR.

59

Dalībvalstis veic iemaksas atbilstoši nacionālā kopienākuma lielumam. Trešās valstis, kuras
piedalās KDAP misijās, iemaksas veic ad hoc kārtībā.

60

Tādas kā štābu, infrastruktūras, medicīniskās aprūpes dienestu darbības izmaksas u. c.

61

Izmaksas, kas saistītas ar militāro personālu, aprīkojumu u. c.
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3. attēls. KDAP misiju finansējums
Finansējuma avots
Dalībvalstis (izņemot Dāniju)

KDAP misijas

ES vispārējais budžets

Civilās

Administratīvās* un darbības
izmaksas

Militārās

Administratīvās izmaksas*

Mehānisms “Athena ”
(kolektīvais finansējums)

Valsts finansējums

Kopējās darbības izmaksas

Individuālās darbības izmaksas

* No ES budžeta var segt tikai ES iestāžu administratīvās izmaksas (LES 41. panta 1. punkts).
Avots: ERP.

51 Tāpat ārpus ES budžeta Eiropas Attīstības fonds atbalsta Āfrikas Savienības

centienus miera un drošības jomā, tostarp militārās mācības vai aprīkojumu Āfrikas
vadītajām operācijām, izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu (ĀMNF) 62.
Priekšlikumi turpmākajam darbam

52 Komisijas priekšlikums DFS 2021.–2027. gadam atspoguļo mērķi aizsardzībai

turpmāk piešķirt lielāku lomu. Aptuveni 22,5 miljardi EUR, kas aizsardzībai piešķirti
ES budžetā 63, nozīmē lielu pieaugumu salīdzinājumā ar 2,8 miljardiem EUR 2014.–
2020. gada periodā. Galvenās izmaiņas starp pašreizējo DFS un priekšlikumiem
nākamajai DFS ir parādītas 4. attēlā.

53 Sagaidāms, ka ārpusbudžeta instrumentiem turpmāk būs svarīga loma, finansējot

tādas kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) operatīvās darbības, kurām ir
ietekme uz militāro vai aizsardzības jomu 64, kā tas paskaidrots priekšlikumā izveidot
Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (EMNF) ārpus DFS.

54 EMNF, kura paredzamā vērtība 2021.–2027. gada periodā ir 10,5 miljardi EUR,
izmanto un apvieno esošos mehānismus65 vienā fondā ar mērķi novērst pašreizējās

62

Pārskatu par Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu sk. īpašajā ziņojumā Nr. 20/2018 “Āfrikas
miera un drošības sistēma: ES atbalsts ir jāpārorientē”.

63

13 miljardi EUR ir ierosināti Eiropas Aizsardzības fondam, 6,5 miljardi EUR piešķirti
militārajai mobilitātei un 3 miljardi EUR ierosināti KĀDP.

64

EĀDD faktu lapa “European Peace Facility: An EU off-budget fund to build peace and
strengthen international security” [Eiropas Miera nodrošināšanas fonds: ES ārpusbudžeta
fonds miera veidošanai un starptautiskās drošības stiprināšanai], 2018. gada jūnijs.

65

ĀMNF un mehānismu “Athena”.
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nepilnības un ierobežojumus un “uzlabot Savienības spēju saglabāt mieru, novērst
konfliktus un stiprināt starptautisko drošību” 66. Priekšlikumā galvenā uzmanība ir
pievērsta trim jomām:
1)

ES militāro operāciju veicināšana, nodrošinot pastāvīgu fondu ar lielāku kopējo
izmaksu apjomu salīdzinājumā ar mehānismu “Athena” 67;

2)

ES miera atbalsta operāciju finansēšanas mēroga paplašināšana, ietverot trešās
valstis un starptautiskās organizācijas visā pasaulē 68;

3)

ES atbalsta paplašināšana bruņoto spēku spēju veidošanas darbībām
partnervalstīs.

66

Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2018. gada 13. jūnija
priekšlikums Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko
izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (HR(2018) 94).

67

Tā rezultātā ir sagaidāms, ka militārās operācijas kopējās izmaksas sasniegs 35–45 % no
visām misijas izmaksām salīdzinājumā ar 5–15 % saskaņā ar pašreizējo mehānismu
“Athena”.

68

Saskaņā ar ĀMNF šis atbalsts pašlaik attiecas tikai uz Āfriku un Āfrikas Savienību.
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4. attēls. Ierosinātās izmaiņas ES aizsardzības finansējumā
Daudzgadu finanšu shēma
2014.–2020. gadam

Daudzgadu finanšu shēma
2021.–2027. gadam (priekšlikums)

KĀDP
2 miljardi EUR

KĀDP
3 miljardi EUR
Eiropas Aizsardzības fonds 13 miljardi EUR

EDIDP 500 miljoni EUR
PADR 90 miljoni EUR

Spēju attīstība
8,9 miljardi EUR

x22

Aizsardzības pētniecība
4,1 miljards EUR

KDAP pētniecības pilotprojekts
1,4 miljoni EUR

Militārā mobilitāte 6,5 miljardi EUR
Stabilitātes un miera veicināšanas instruments
Spēju veidošana drošības un attīstības atbalstam (CBSD)
100 miljoni EUR

Mehānisms “Athena”
≈ 500 miljoni EUR

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds
(Eiropas Attīstības fonds)
2,2 miljardi EUR

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un
starptautiskās sadarbības instruments
Spēju veidošana (CBSD) ar mērķiem attīstības un cilvēka
drošības jomā

Ārpusbudžeta instrumenti

Eiropas Miera nodrošināšanas fonds

10,5 miljardi EUR
Militāro dalībnieku spēju veidošana ar mērķiem KĀDP
jomā (atbalstot bruņotos spēkus)

Avots: ERP.

1.3. Riski, kas saistīti ar ES jauno mērķi aizsardzības jomā

55 Ar aizsardzību saistītās ES iniciatīvas atspoguļo centienus jomā, kur Eiropas

Savienībai agrāk bija maza pieredze. Politiskie paziņojumi, kas saistīti ar jaunajām
iniciatīvām, var viest cerības, ko ES var nespēt piepildīt 69. Šobrīd pastāv risks, ka varētu
nebūt izvirzīti atbilstoši mērķi un izveidotas pienācīgas sistēmas, lai pielāgotu šādu
ES izdevumu pieaugumu un jauno mērķu vērienīgumu, kas noteikts ES globālajā
stratēģijā.

69

S. Blockmans, “The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious
and legally binding PESCO?” [ES modulārā pieeja aizsardzības integrācijai: iekļaujoša,
vērienīga un juridiski saistoša PESCO?], 2018. g.
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Mērķis attiecībā uz ES aizsardzības politiku

56 Aizsardzība ir īpaša joma, kas atrodas valsts suverenitātes pamatā. Tāpēc

ES lēmumi par aizsardzību ir tāda politiska procesa rezultāts, kas ietver kompromisu
starp daudziem argumentiem un interesēm.

57 Šajā kontekstā starp ES dalībvalstīm pastāv skaidras stratēģiskas atšķirības70:
o

tām nav vienotas izpratnes par draudiem;

o

tām ir atšķirīgas iestāžu sistēmas ar atšķirīgiem noteikumiem par spēka lietošanu
un ļoti dažādi viedokļi par militāro spēku izmantošanu;

o

visbeidzot, tām nav kopīga redzējuma par ES lomu.

58 Piemēram, dažas dalībvalstis koncentrējas uz teritoriālo aizsardzību pret

militārajiem draudiem, kurus rada Krievija, savukārt citas lielāku uzmanību pievērš
drošības problēmām, kuru saknes meklējamas Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos71.
Dažas dalībvalstis tradicionāli saglabā neitralitāti, savukārt citas vēlas piedalīties augsta
spektra operācijās.

59 Šādā kontekstā daži jēdzieni, piemēram, “stratēģiskā autonomija” vai “Eiropas

armija”, ir plaši un neskaidri. Šādus jēdzienus var uzskatīt par tādiem, kas negatīvi
ietekmē attiecības un sadarbību ar NATO — jomu, kas lielākajai daļai ES dalībvalstu ir
ļoti svarīga.
Stratēģiskā autonomija un mērķu vērienīgums

60 Eiropas stratēģiskā autonomija ir viens no galvenajiem ESGS jēdzieniem (sk. 37.–
39. punktu) 72. Tomēr fakts, ka dalībvalstīm nav vienotas izpratnes par šādas
autonomijas nozīmi, norāda uz to, ka ESGS noteiktais politisko mērķu vērienīgums

70

J. D. Giuliani, “Defence: Europe’s awakening” [Aizsardzība: Eiropa mostas], European Issue
Nr. 474, Robēra Šūmaņa fonds, 2018. gada maijs.

71

“Eiropas aizsardzībai: aizsardzības integrācija kā atbilde uz Eiropas stratēģisko kustību”,
ESGS stratēģiskā piezīme, 2015. gada jūnijs.

72

Šis jēdziens tiek regulāri pieminēts ES oficiālajos dokumentos. Piemēram, 2019. gada jūnijā
Padome norādīja, ka, “pievēršoties pašreizējām un turpmākām Eiropas vajadzībām drošības
un aizsardzības jomā, ES uzlabo savu spēju rīkoties kā drošības garantam un savu
stratēģisko autonomiju, kā arī savu spēju sadarboties ar partneriem”.
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nebija pilnībā pārveidots militārā izteiksmē 73. Ne stratēģiskās autonomijas, ne arī
mērķu vērienīguma jēdziens, ietverot atsauci uz “pilnu aizsardzības spēju spektru”,
aizsardzības ziņā nav skaidrs 74.

61 ES globālajai stratēģijai, it īpaši tās trešajai stratēģiskajai prioritātei “Eiropas un

Eiropas pilsoņu aizsardzība”, trūkst skaidras, pilnīgas un detalizētas militārās
izpausmes. Svarīgi jautājumi joprojām nav atbildēti, piemēram, vai autonomais
ES mērķu vērienīgums attiecas tikai uz operācijām ārpus ES. Vai varbūt tas nozīmē, ka
dalībvalstīm būtu jāspēj aizsargāt arī savu teritoriju 75? Tāpēc daži eksperti uzskata, ka
ES mērķi aizsardzības jomā ir neskaidri 76.

62 Turklāt ESGS noteiktais augstais mērķu vērienīgums (sk. 1. izcēlumu) ir kontrastā

ar dalībvalstu pieejamajiem resursiem un attiecīgajām spējām. Vairākām ES valstīm ir
grūtības nodrošināt pat savas iemaksas NATO77, kas ir galvenais aizsardzības tīkls
vairākumam dalībvalstu (sk. 2. attēlu). Tāpēc pastāv skaidra neatbilstība starp to, kas
dalībvalstīm jādara, un to, par ko tās spēj vienoties un izpildīt 78.
Eiropas armija

63 Kaut arī Eiropas armijas jēdziens jaunākajos oficiālajos ES dokumentos nav

minēts, tam atkal ir pievērsta plaša sabiedrības un politisko aprindu uzmanība, tāpēc
šajā apskatā to ir vērts aplūkot plašāk. Eiropas armijas izveide, kas bija paredzēta jau
20. gadsimta piecdesmitajos gados79, patiešām ir tāds periodiski pieminēts jēdziens

73

Jo Coelmont, “European Strategic Autonomy: Which Military Level of Ambition?” [Eiropas
stratēģiskā autonomija: kāds ir militāro mērķu vērienīgums?], 2019. gada marts.

74

Thierry Tardy, “The return of European Defence?” [Eiropas aizsardzības atgriešanās?],
European Issue Nr. 474, Robēra Šūmaņa fonds, 2018. gada maijs.

75

Sven Biscop, “EU-NATO relations: a long-term perspective” [ES un NATO attiecības:
ilgtermiņa perspektīva], Nação e Difesa, 2018. gada novembris.

76

Frédéric Mauro un Olivier Jehin, “A European Army to do what?” [Kas jādara Eiropas
armijai?], Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) un Miera un drošības
izpētes un informācijas institūts (GRIP), 2019. gada aprīlis.

77

2014. gada Velsas samitā NATO dalībvalstis apņēmās līdz 2024. gadam aizsardzībai atvēlēt
vismaz 2 % no IKP.

78

Herbert Sailer, “EU Capability Development” [ES spēju attīstība], KDAP rokasgrāmata,
2017. gada maijs.

79

Eiropas Aizsardzības kopienas dibināšanas līgumā 1952. gadā tika paredzēti kopīgi bruņotie
spēki, kopīgs budžets un kopīgas iestādes.
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ES aizsardzības jomā, kas nesen atkal ir kļuvis aktuāls. Tomēr politiskie paziņojumi par
Eiropas armijas izveidi “paredzamā nākotnē” ir neskaidri un nereāli 80. Dažas bijušās
militārpersonas ir apšaubījušas Eiropas armijas nozīmi, tādējādi parādot, ka tai
vajadzīgo priekšnosacījumu nav 81.

64 ES dalībvalstīm ir atšķirīgs priekšstats par Eiropas aizsardzības nozīmi. Tā kā nav

kopīgas stratēģiskās kultūras un vienota redzējuma par spēku izmantošanu un lēmumu
pieņemšanas process ir balstīts uz vienprātību, ir maz ticams, ka dalībvalstis spēs
vienoties par militāro spēku izvietošanu augsta spektra intervenču vajadzībām 82. Daži
eksperti uzskata, ka pārmērīgs atbalsts Eiropas armijas idejai ES dalībvalstis varētu
sašķelt vēl vairāk83.

65 Tas izskaidro to, kāpēc spēku izvietošana iepriekš netika veikta zem ES karoga, bet

gan valstu līmenī vai ad hoc koalīciju veidā. Piemēram, ES kaujas grupas nekad nav
tikušas izvietotas, lai gan tās darbojas jau kopš 2007. gada. Visām 35 misijām un
operācijām, kas īstenotas saskaņā ar KDAP, bija galvenokārt civils raksturs vai tās bija
zemas intensitātes militārās operācijas, kas vērstas uz krīzes pārvarēšanu 84.
Sarežģītākajās militārajās operācijās, piemēram, Lībijā vai Sīrijā, ES nepiedalījās. Tā arī
neiesaistījās “militāro aizsardzības teritoriju [un] iedzīvotāju aizsardzības un
atturēšanas pasākumos šaurā nozīmē” 85 Eiropā.

80

Sophia Besch, “An EU Army? Four reasons it will not happen” [ES armija? Četri iemesli,
kāpēc tā netiks izveidota], Eiropas Reformu centrs, 2016. gada maijs.

81

Piemēram, ģenerālis Charles-Henri Delcour, bijušais Beļģijas bruņoto spēku komandieris.

82

Dick Zandee, “Core groups: the way to real European Defence” [Pamatgrupas: ceļš uz
patiesu Eiropas aizsardzību], Karaliskais starptautisko attiecību institūts Egmont, 2017. gada
februāris.

83

Sk., piemēram, Vladimir Bilcik, “After the EU global strategy: Consulting the Experts” [Pēc
ES globālās stratēģijas. Apspriešanās ar ekspertiem], 2016. g.

84

Frédéric Mauro un Olivier Jehin, “A European Army to do what?” [Kas jādara Eiropas
armijai?], Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) un Miera un drošības
izpētes un informācijas institūts (GRIP), 2019. gada aprīlis.

85

Claudia Major, “Credible EU defence means rethinking sovereignty” [Uzticama
ES aizsardzība nozīmē suverenitātes jēdziena pārskatīšanu], Carnegie Europe, 2017. gada
jūnijs.
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66 Pamatojoties uz pārskatu par publikācijām attiecīgajā jomā86, reālai un uzticamai

armijai būtu vajadzīgi vairāki svarīgi elementi, tostarp 87:
o

pastāvīgi spēki, kas finansēti no kopīga budžeta;

o

kopīga aizsardzības plānošana, lai attīstītu un apgūtu kopīgas spējas;

o

autonomas militārās spējas, tostarp pilnīga vadība un kontrole;

o

efektīvs lēmumu pieņemšanas process ar unikālu komandķēdi un skaidra vadība
ar likumīgām tiesībām iesaistīt bruņotos spēkus;

o

civilā un demokrātiskā kontrole pār militāro jomu un bruņoto spēku izmantošanu.

67 Ir skaidrs, ka šādu elementu ES līmenī tuvākajā nākotnē nebūs. Tā dēvētās

ES armijas izveide nozīmē valsts suverēnās varas nodošanu ES pārvalstiskajam līmenim,
kam vairākas dalībvalstis nepiekrīt 88.

68 Runājot par spējām, armijas izveidei vajag daudz laika un naudas. Ilustrējot

attiecīgās summas un nesniedzot aplēsi par armijas izveidei vajadzīgo budžetu,
ES dalībvalstīm, kas ir NATO dalībnieces, katru gadu būtu jāiegulda vēl 90 miljardi EUR,
lai tikai nodrošinātu pamatnostādnēs paredzētos 2 % no IKP, t. i., par aptuveni 45 %
vairāk salīdzinājumā ar izdevumu līmeni 2017. gadā 89.

Saskaņotība ar NATO

69 Ļoti svarīga ir ES iniciatīvu saskaņotība un sinerģija ar citām struktūrām, it īpaši

NATO. Tā kā dalībvalstis piedalās vairākās sadarbības sistēmās (sk. 29. punktu), tas var
izkliedēt attiecīgos ieguvumus un radīt konkurenci un procesu dublēšanos.

86

Piemēram, Frédéric Mauro un Olivier Jehin, “A European Army in what form?” [Kādai ir
jābūt Eiropas armijai?], Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) un Miera
un drošības izpētes un informācijas institūts (GRIP), 2019. gada aprīlis.
Judy Dempsey un eksperti, “Does the EU need its own Army?” [Vai ES ir vajadzīga sava
armija?], Carnegie Europe, 2015. gada marts.

87

Šie elementi nav armijas izveides prasību pilnīgs saraksts.

88

Claire Mills, “EU Defence: Where is it heading” [ES aizsardzība: kurp tā virzās?], 2019. gada
maijs.

89

ERP aprēķins, pamatojoties uz Eurostat datiem.
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70 Tas īpaši attiecas uz NATO, jo ES iniciatīvas var izraisīt dublēšanos vai par tādu var

tikt uzskatītas. Atzinīgi novērtējot ES aizsardzības iniciatīvas, NATO ģenerālsekretārs
tomēr ir vairākkārt brīdinājis, ka dublēšanās un konkurence starp ES un NATO 90 var
galu galā vājināt transatlantisko saikni un tādējādi Eiropas drošību. Tāpat 2019. gada
maijā ASV administrācija uzsvēra, ka jaunas ES iniciatīvas var “radīt dublēšanos,
nesavietojamas militārās sistēmas, nepietiekamo aizsardzības resursu novirzīšanu un
nevajadzīgu konkurenci starp NATO un ES” 91.

71 ES un NATO papildināmība ir svarīgs jautājums, kas vairākkārt uzsvērts

ES oficiālajos dokumentos 92. NATO ir atbildīga par savu dalībvalstu kolektīvo
aizsardzību. ES dalībvalstu spēki ir vienoti, tāpēc, lai nepieļautu nodokļu maksātāju
naudas neefektīvu izmantošanu, būtisks jautājums un svarīga prioritāte tuvākajai
nākotnei ir ES spēja papildināt NATO un tādējādi izvairīties no funkciju dublēšanās un
pārklāšanās. Efektivitāte nozīmē izvairīšanos no jebkāda veida — procesu, struktūru
(tādu kā operatīvā vadība) vai rezultātu — nevajadzīgas dublēšanās.

72 Ir ziņots par nesen veiktajiem pasākumiem ES un NATO sadarbības jomā93. Viens

labs ES un NATO papildināmības piemērs ir militārā mobilitāte, kas parāda iespējamo
sinerģiju un papildināmību starp abām organizācijām (sk. 2. izcēlumu).

90

Piemēram, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160 495.htm un
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160 241.htm.

91

Guy Chazan un Michael Peel, “US warns against European joint military project” [ASV
brīdina par Eiropas kopīgo militāro projektu], Financial Times, 14.5.2019.

92

Piemēram, “ES globālā ārpolitikas un drošības politikas stratēģija”, 2016. g. jūnijs, Eiropas
Parlamenta 2018. gada 13. jūnija rezolūcija par ES un NATO rezolūcijām, 2017/2276(INI),
Ceturtais progresa ziņojums par kopīgo priekšlikumu kopumu, ko 2016. gada 6. decembrī
un 2017. gada 5. decembrī apstiprināja NATO un ES padomes, 17.6.2019.

93

Ceturtais progresa ziņojums attiecībā uz to, kā tiek īstenots vienotais priekšlikumu kopums,
ko 2016. gada 6. decembrī un 2017. gada 5. decembrī apstiprināja NATO un ES padomes,
17.6.2019.
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2. izcēlums
Militārā mobilitāte
Atšķirībā no civilajiem transportlīdzekļiem, kas Šengenas zonā var brīvi pārvietoties,
militārais personāls un aprīkojums robežas vienkārši šķērsot nevar 94.
Tas mazina ES dalībvalstu spēju reaģēt uz krīzēm gan ārpus ES teritorijas saskaņā ar
KDAP, gan arī citās struktūrās, tādās kā NATO, lai nodrošinātu Eiropas teritoriālo
aizsardzību. Militārā mobilitāte ir noteikta par prioritāru jomu ES un NATO
sadarbībā.
2018. gada martā EK uzsāka militārās mobilitātes rīcības plānu 95, ierosinot nākamajā
DFS piešķirt 6,5 miljardus EUR. Plānā ir ierosināti operatīvie pasākumi attiecībā uz
militārajām prasībām, transporta infrastruktūru un procedūras jautājumiem, ņemot
vērā NATO ieguldījumu. Tā mērķis ir arī attīstīt civilo un militāro sinerģiju, it īpaši
divējādi izmantojot Eiropas transporta tīklu.

73 Ka parādīts šā apskata pirmajā daļā un neraugoties uz neseno attīstības gaitu
ES aizsardzības politikā, Eiropas aizsardzībā dalībvalstis saglabā vadošo lomu.
Dalībvalstu vadošo lomu pamato ar juridiskiem, institucionāliem un finansiāliem
apsvērumiem.

94

Eiropas Komisijas faktu lapa “Defending Europe: Improving military mobility in the European
Union” [Aizsargājot Eiropu: militārās mobilitātes uzlabošana Eiropas Savienībā], 2018. g.

95

Eiropas Parlamenta un AP/PV kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par
Militārās mobilitātes rīcības plānu, JOIN(2018) 5 final, 2018. gada marts.
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2. ES dalībvalstu aizsardzības spējas un
nozares: izaicinājums globālajai
pozīcijai
74 Šā apskata otrajā daļā mēs aplūkojam Eiropas aizsardzību gan spēju, gan nozares
perspektīvā, lai izklāstītu jaunās ES iniciatīvas, kas izstrādātas šajās jomās, un tām
pakārtotos riskus.

2.1. Dalībvalstu spēju stiprās un vājās puses
Militāro spēju novērtēšana

75 Militārā izteiksmē spējas ir “tādu līdzekļu un paņēmienu kopums, kas paredzēti,

lai izpildītu noteiktus uzdevumus” 96. Šī plašā definīcija ietver aprīkojumu un personālu,
kā arī tā operatīvo gatavību un spēju veikt operācijas ilgtermiņā. Militāro spēju galīgais
mērķis ir nodrošināt salīdzinošas militārās priekšrocības, apturot potenciālos vai
faktiskos ienaidniekus vai cīnoties pret tiem.

76 Militāro spēju un valsts militārā spēka novērtēšana ir sarežģīta, un tam ir vajadzīgi
gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi dati, kas bieži vien nav publiski pieejami. Turklāt
attiecīgās valsts stiprās un vājās puses, kas saistītas ar militārajām spējām, var novērtēt
tikai salīdzinājumā ar i) konstatētajiem draudiem, ii) potenciālo ienaidnieku spējām un
iii) sabiedroto spējām.

77 Ņemot vērā iepriekš minēto, šīs iedaļas mērķis ir izcelt dažus svarīgus apsvērumus
saistībā ar dalībvalstu militārajām spējām, pamatojoties uz publiski pieejamo
informāciju. Tajā nav sniegts dalībvalstu militārā spēka visaptverošs novērtējums.

96

ESMK akronīmu un definīciju glosārijā (2017. g.) militārās spējas ir definētas kā “tādu
līdzekļu un paņēmienu kopums, kas paredzēti, lai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem izpildītu
noteiktus uzdevumus vai sasniegtu standartam atbilstošu rezultātu. Militārās spējas parasti
ietver četrus galvenos komponentus: spēku struktūru — personālu, skaitu, spēku lielumu
un sastāvu; konfigurāciju — spēku un aprīkojuma tehnisko specifikāciju; gatavību — spēju
nodrošināt bruņoto spēku komandieru pieprasītās spējas, lai izpildītu to uzticētās misijas;
ilgtspēju — spēju uzturēt operatīvās darbības vajadzīgo līmeni un ilgumu, lai sasniegtu
militāros mērķus”.
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78 Militāro spēju situācija Eiropas Savienībā turpina atspoguļot dalībvalstu vēsturi,

ģeogrāfiju un nacionālās intereses 97. Piemēram, Francijas un Apvienotās Karalistes
mērķis ir veikt pilna spektra, tostarp augsta līmeņa, operācijas, kas ietver ekspedīcijas
spēku izvietošanu ārpus ES. Savukārt Vācijas prioritāte ir teritoriālā aizsardzība ar
lielāku skaitu smago formējumu 98.

Kvantitatīvie rādītāji

79 Pirmais kopējais rādītājs, ko parasti saista ar militārajām spējām, ir aizsardzības

budžets. Kaut arī šis rādītājs nepārbauda resursu efektīvu izmantošanu, tas sniedz
vispārēju priekšstatu par militārās jomas lielumu un spēku absolūtā un salīdzināmā
izteiksmē. Šajā saistībā ES dalībvalstīm kopā ir otri lielākie aizsardzības izdevumi
pasaulē pēc Amerikas Savienotajām Valstīm (sk. 8. attēlu). Tomēr būtiski un
nekoordinēti samazinājumi, kas no 2005. līdz 2015. gadam tika veikti dalībvalstu
aizsardzības budžetā, kā arī nepietiekamas investīcijas ir ietekmējušas to militārās
spējas 99.

80 Otrs svarīgs rādītājs ir militārā personāla lielums. Saskaitot visus militāros

darbiniekus kopā, ES dalībvalstīm ir otra lielākā armija pasaulē 100. Pēdējo 10 gadu laikā
militāro darbinieku kopējais skaits ir samazinājies par 23 %. Samazinājies ir arī
izvietojamo un pastāvīgo sauszemes spēku kopējais skaits, tomēr mazākā mērā
(5. attēls).

97

Dick Zandee, “Core Groups: the way to real European Defence” [Pamatgrupas: ceļš uz
patiesu Eiropas aizsardzību], Karaliskais starptautisko attiecību institūts Egmont, 2017. gada
februāris.

98

Margriet Drent, Eric Wilms, Dick Zandee, “Making sense of European Defence” [Eiropas
aizsardzības nozīme], 2017. gada decembris.

99

Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Eiropas Aizsardzības fondu, COM(2018) 476 final, 13.6.2018.
McKinsey, “More European, More Connected and More Capable: Building the European
Armed Forces of the Future” [Eiropeiskāki, ciešāk savienoti un spējīgāki: Eiropas nākotnes
bruņoto spēku izveide], 2017. g.

100

Pēc Ķīnas; IISS militārā bilance 2019. gadam un Eiropas Politiskās stratēģijas centra
stratēģiskā piezīme Nr. 4/2015 “In Defence of Europe” [Aizsargājot Eiropu], 15.6.2015.,
3. lpp.
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5. attēls. EAA dalībvalstu militāro darbinieku skaita dinamika (2006.–
2016. g., tūkstoši)
35
84

Izvietoto spēku vidējais skaits
Pastāvīgo sauszemes spēku kopējais
skaits

94
102
2016

Izvietojamo sauszemes spēku kopējais
skaits

405
434

2006

1 411

Militāro darbinieku kopējais skaits
0

500

1 000

1 500

1 834
2 000

Avots: ERP, pamatojoties uz EAA datiem.

81 Apvienoto spēju un diapazona ziņā ES dalībvalstīm pieder būtiska daļa militāro

spēju, atpaliekot tikai no ASV (2. tabula), lai gan tām pieejamais parastais aprīkojums
vairumā gadījumu kopš 2000. gada ir samazināts (6. attēls).
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2. tabula. ES un citas militārās lielvaras, atsevišķi militārā aprīkojuma
veidi (2018. g.)
ES (28)

ASV

Krievija

Ķīna

Taktiskie gaisa kuģi

Galvenie kaujas tanki
4 324

1 863
2 833

3 421

3 110

1 146

5 800

1 932

Triecienhelikopteri

Kājnieku kaujas bruņumašīnas
373

6 571
3 419

928
383

6 221

278

5 060

Daudzfunkcionāli tankkuģi

Aviobāzes kuģi
2

47

11

530
15

1

18

1

Smagie bezpilota gaisa kuģi *

Kreiseri, mīnu kuģi un fregates
121

49
101

514
-

33
19

86

Kodolraķešu un parasto raķešu zemūdenes

Galvenie jūras desanta kuģi
17

62

32

67
5

59

5

58

* Nav pieejami dati par Krieviju.
Avots: ERP, pamatojoties uz Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) militāro bilanci
2019. gadam.

6. attēls. Atsevišķu militārā aprīkojuma veidu skaita dinamika ES-28
(2000.–2018. g., vienību skaits)
2000
Galvenie kaujas tanki
Kājnieku kaujas bruņumašīnas

2010

2018

2018/2000

15 868
8 644

7 131
7 379

4 324

Taktiskie gaisa kuģi
Tankkuģi

2 949
77

2 296
66

1 863
47

-37 %
-39 %

Triecienhelikopteri

283

360

373

32 %

Galvenie virsūdens kaujas kuģi
Zemūdenes

172
86

146
66

121

62

-30 %
-28 %

22

127

230

945 %

Bezpilota gaisa kuģi
Avots: ERP, pamatojoties uz IISS militāro bilanci.

6 571

-73 %
-24 %
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Kvalitatīvā analīze

82 Militāro spēju analīze ir plašāka par kvantitatīvo datu pārbaudi. Proti, arī

pieejamo spēju kvalitātei un veidam ir būtiska nozīme, atbalstot militāro spēku
efektivitāti. Samazinājumi valstu aizsardzības budžetā, kā arī intensīvāku operāciju
skaita pieaugums rada nopietnu slogu esošajām spējām. Aprīkojuma retāka
atjaunošana ir izraisījusi militāro spēju novecošanu 101, samazinot gatavību un
izmantojamību operatīvā ziņā un palielinot apkopes un remonta laiku un izmaksas
(sk. 3. izcēlumu).

3. izcēlums
Gatavības problēmu piemērs — Vācija102
Vācijas bruņoto spēku parlamentārā komisāra jaunākajos gada ziņojumos ir norādīts
uz atkārtotu aprīkojuma trūkumu visos armijas departamentos. 2017. gada ziņojumā
ir minēts, ka “Bundesvēra galvenās ieroču sistēmas faktiskā gatavība daudzās jomās
ir kritiski zema” 103.
Piemēram, rezerves daļu trūkuma dēļ izmantošanai bija pieejami tikai 39 % no kaujas
tankiem Leopard 2. Dažkārt nebija pieejama neviena no sešām zemūdenēm, un lidot
spēja mazāk nekā puse no kaujas lidaparātiem Eurofighter un Tornado. Papildus
potenciālajai nespējai ātri izvietot spēkus šī situācija arī reizēm neļāva pienācīgi
apmācīt militāro personālu.

83 Dalībvalstu militārās spējas raksturo arī augsts dublēšanās un sadrumstalotības

līmenis, kas nozīmē to, ka Eiropas bruņotie spēki ir mazāk sadarbspējīgi 104. 2017. gadā
Eiropas Savienībā tika izmantotas 178 dažādas ieroču sistēmas salīdzinājumā ar
30 sistēmām ASV 105. Ekspluatācijā esošo sistēmu lielā daudzveidība un tādējādi kopīgu
tehnisko standartu trūkums nelabvēlīgi ietekmē dažādo bruņoto spēku sadarbspēju
101

Piemēram, aptuveni 80 % jūras kontroles resursu, fregašu un korvešu ir vairāk nekā 15 gadi
(avots: EAA, “Future capabilities, emerging trends and key priorities” [Turpmākās spējas,
jaunās tendences un galvenās prioritātes], 2018. g.).

102

Bruņoto spēku parlamentārā komisāra, Dr. Hans-Peter Bartels 59. un 60. ikgadējais
ziņojums.

103

Bruņoto spēku parlamentārā komisāra Dr. Hans-Peter Bartels 59. ikgadējais ziņojums,
20.2.2018., 41. lpp.

104

Eiropas Politiskās stratēģijas centrs, “Joining Forces, the way towards the European Defence
Union” [Spēku apvienošana — ceļš uz Eiropas aizsardzības savienību], 14.2.2019.

105

Eiropas Komisijas faktu lapa “Aizsargājot Eiropu — par ciešāku ES sadarbību drošības un
aizsardzības jomā”, 2017. g.
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Eiropā. Situācijā, kur uz sadarbību balstītas misijas un operācijas ir norma, pienācīgs
sadarbspējas līmenis ir būtiski svarīgs efektīvai (sa)darbībai.

84 Pieredze, kas gūta operatīvajos intervences pasākumos Lībijā (2011. g.) un Mali

(2013.–2014. g.), ļāva konstatēt kritisku spēju nepietiekamību, kā to faktiski apliecina
lielā atkarība no ASV stratēģiskajām spējām 106. Gan ES, gan tās sabiedrotie īpaši
norādīja uz tādu stratēģisko instrumentu 107 trūkumu kā augstas precizitātes munīcija,
degvielas uzpilde lidojumā, vadība un kontrole vai izlūkošana, novērošana un
rekognoscēšana 108. Tas pats attiecas uz stratēģisko atturēšanu (ietverot
kodolaizsardzību)109, kur ES dalībvalstis ir lielā mērā atkarīgas no ASV 110.

85 Tajā pašā laikā Krievija, Ķīna un citas lielvalstis pašlaik iegulda lielas summas

augsta līmeņa spēju apguvē un tādu novatorisku tehnoloģiju izstrādē 111 kā hiperskaņas
ieroči. Straujā tehnoloģiskā attīstība sniedz jaunas iespējas bruņotajiem spēkiem un
rada jaunas militāro spēju vajadzības. Kā atzīts ES globālajā stratēģijā, ES dalībvalstīm ir
jāiegulda līdzekļi “digitālajās spējās, lai nodrošinātu datus, tīklus un kritisko
infrastruktūru Eiropas digitālajā telpā” 112. 2017. gada ziņojumā, kas tika sniegts
Minhenes Drošības konferencē, ir sniegta aplēse, ka katru gadu ir vajadzīgas
investīcijas 30–50 miljardu USD apmērā, lai novērstu “Eiropas spēku savstarpējās

106

“NATO chief: Mali shows holes in EU defence” [NATO vadītājs: Mali atklāj nepilnības
ES aizsardzībā], EU Observer, 4.2.2013.

107

Stratēģiskie instrumenti nodrošina militāro operāciju izvietošanu, efektivitāti un ilgtspēju.

108

NATO ģenerālsekretāra Anders Fogh Rasmussen preses konference pēc aizsardzības
ministru sanāksmes, 5.10.2011., un intervija ar ģenerāli Mikhail Kostarakos, Eiropas
Savienības Militārās komitejas (ESMK) bijušo priekšsēdētāju, European Defence Matters,
izdevums Nr. 11/2016.

109

Eiropa gandrīz pilnībā ir atkarīga no ASV kodolaizsardzības vairoga, Sven Biscop, Egmont
Paper Nr. 103, “Fighting for Europe: Europe strategic autonomy and the use of force” [Cīņa
par Eiropu. Eiropas stratēģiskā autonomija un spēku izmantošana], 2019. gada janvāris.

110

Barbara Lippert, Nicolai von Ondarza un Volker Perthes (red.), “European Strategic
Autonomy - Actors, Issues, Conflicts of Interests” [Eiropas stratēģiskā autonomija. Dalībnieki,
problēmas un interešu konflikti], SWP pētījums, 2019. g.

111

Pārskata ziņojums NATO Parlamentārajai asamblejai “Maintaining NATO’s technological
edge: strategic adaptation and defence research and development” [NATO tehnoloģisko
priekšrocību saglabāšana: stratēģiskā pielāgošana un pētniecība un izstrāde aizsardzības
jomā], 2017. gada oktobris.

112

“ES globālā ārpolitikas un drošības politikas stratēģija”, 2016. gada jūnijs.
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mijiedarbības un digitalizācijas plaisu” 113 tādās jomās kā platformu savienošana,
vadība, kontrole, komunikācija, datori, izlūkošana, novērošana un rekognoscēšana.

86 Pašlaik ES dalībvalstu militārās spējas ievērojami atpaliek no tām, kas vajadzīgas,

lai atbilstu ES militāro mērķu vērienīgumam 114 (sk. 1. izcēlumu). Nesenā pētījumā, ko
veicis Starptautiskais Stratēģisko pētījumu institūts (IISS) un Vācijas Ārlietu padome
(DGAP), ir novērtēts, cik lielā mērā ES spēj sasniegt šo mērķu vērienīgumu,
pamatojoties uz dalībvalstu pašreizējām un 2030. gadam prognozētajām spējām 115.
Ņemot vērā dažādus neparedzētus apstākļus, kas izriet no ES mērķu vērienīguma,
pētījumā ir secināts, ka “visās jomās pastāv liels spēju trūkums un bieži vien tiks
nodrošināta mazāk nekā trešā daļa no vajadzīgajiem spēkiem”, tāpēc “Eiropas
stratēģiskā autonomija ir saistīta tikai ar operatīvā spektra zemāko daļu”.

87 Turklāt, lai ES dalībvalstis, kas ir NATO dalībnieces, sevi pasargātu no militārās
agresijas, nepaļaujoties uz militāro aizsardzību no ASV, ir aprēķināts, ka pašreizējā
spēju deficīta novēršanai būtu vajadzīgas investīcijas vairāku simtu miljardu EUR
apmērā. Patiešām, pieņemot hipotētisku scenāriju par ierobežotu reģionālo karu
Eiropā pret kādu trešo valsti, citā IISS pētījumā “ir novērtēts, ka, lai novērstu šā
scenārija radīto spēju deficītu, NATO dalībvalstīm Eiropā būtu jāiegulda 288–
357 miljardi USD” 116.

88 Spēju prioritāšu noteikšana ir dinamisks uzdevums. Kā parādīts III pielikumā,

aizsardzības spēju vajadzības attīstās laika gaitā, pamatojoties uz konstatēto draudu

113

Pieņemot 5–7 gadu atjaunināšanas ciklu, “More European, More Connected and More
Capable” [Eiropeiskāki, ciešāk savienoti un spējīgāki], Minhenes Drošības konference,
McKinsey un Hertie pārvaldības skola, 2017. g.

114

EAA faktu lapa “Coordinated Annual Review on Defence” [Koordinētais ikgadējais pārskats
par aizsardzību], 26.11.2018.: “ES Militārā komiteja CARD izmēģinājuma kārtā norādīja, ka
Eiropas Savienībai nav pieejamas visas militārās spējas, kuras vajadzīgas, lai īstenotu
ES KDAP militāro mērķu vērienīgumu, kas izriet no ES globālās stratēģijas.”

115

“Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit”
[Eiropas aizsardzība: ES militāro mērķu vērienīguma sasniegšana Brexit kontekstā], IISS un
DGAP, 2018. gada novembris.

116

D. Barrie u. c., “Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s
European members” [Aizsargājot Eiropu: uz scenāriju balstītas spēju vajadzības NATO
dalībvalstīm Eiropā], Starptautiskais Stratēģisko pētījumu institūts, 2019. gada aprīlis.
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būtību un ES mērķu vērienīgumu 117. 4. izcēlumā, pamatojoties uz pieejamo
informāciju, ir aprakstīti daži galvenie spēju nepietiekamības gadījumi.

4. izcēlums
Spēju nepietiekamības piemēri
Zinātniskajos rakstos, kas publicēti no 2016. līdz 2019. gadam, visbiežāk minētie
spēju deficīta piemēri ES dalībvalstīs attiecas uz šādām jomām:
gaiss — bezpilota gaisa kuģi (droni), degvielas uzpilde lidojumā, stratēģiskie
un taktiskie aviopārvadājumi, gaisa vadības un kontroles sistēmas, augstas
precizitātes munīcija, ballistisko raķešu aizsardzības spējas, piekļuves ierobežošanas
un teritorijas bloķēšanas spējas, ienaidnieka pretgaisa aizsardzības spēju
novājināšana;
kosmoss — satelītsakari un Zemes novērošana, autonoma piekļuve kosmosam;
informācijas pārākums — izlūkošanas, novērošanas un rekognoscēšanas spējas;
IKT — kiberkarš, mākslīgais intelekts;
jūras kara nozare — jūras uzraudzība, jūras desanta kuģi, zemūdenes, aizjūras
izvietošanas spējas;
stratēģiskie instrumenti — militārā mobilitāte, stratēģiskie pārvadājumi un
medicīniskā evakuācija;
sauszeme — uz zemes bāzētas augstas precizitātes trieciena spējas,
modernas kaujas bruņumašīnas.

Brexit ietekme

89 Neizdarot pāragrus secinājumus par Brexit iznākumu, Apvienotās Karalistes

izstāšanās no ES, visticamāk, ietekmēs ES aizsardzību. Apvienotajai Karalistei ir
tradicionāli bijuši Eiropā lielākie izdevumi aizsardzības jomā. 2017. gadā tās
117

ES līmenī Progresa katalogā 2018. gadam (klasificēts dokuments) ir noteikts ES KDAP
militāro mērķu vērienīguma izpildes līmenis un norādīti prioritārie ES militāro spēju
nepietiekamības gadījumi — tā dēvētie augstas ietekmes spēju mērķi. Tie attiecas uz spēju
deficītu, kas jānovērš īsā (2026. g.) un vidējā (2032. g.) termiņā.
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aizsardzības budžets veidoja aptuveni ceturto daļu no ES dalībvalstu kopējiem
izdevumiem aizsardzības jomā 118. Raugoties no citas perspektīvas, Apvienotās
Karalistes izstāšanās no ES nozīmē to, ka 80 % no NATO izdevumiem aizsardzības jomā
nodrošinās trešās valstis119. Tāpat britu uzņēmumiem ir spēcīga pozīcija Eiropas
aizsardzības tirgū 120.

90 Operatīvā ziņā Apvienotās Karalistes ieguldījums KDAP civilajās un militārajās

misijās un operācijās ir bijis kopumā ierobežots: tā ir nodrošinājusi aptuveni 2,3 % no
dalībvalstu ieguldījuma personāla veidošanā un tādus aktīvus kā flotes kuģi, gaisa kuģi
un karaspēka pastiprināšanai vajadzīgās rezerves 121. Taču zaudētie stratēģiskie
instrumenti gaisā (degvielas uzpilde lidojumā un izlūkošanas, novērošanas un
rekognoscēšanas spējas) un speciālo operāciju spēki ir piemēri spēju jomām, kuras
Brexit būtiski ietekmēs.

91 Tā rezultātā ES-27 būs daudz mazāk resursu, lai novērstu konstatētos trūkumus

spēju un militārās pētniecības ziņā. Nepietiekamību abās jomās Brexit, visticamāk,
pastiprinās: lai gan tā daļa visā spēju spektrā nav vienāda, Brexit izraisītu ES pašreizējo
kopējo spēju būtisku samazinājumu (7. attēls) un investīciju trūkumu pētniecības un
izstrādes jomā 122.

118

2017. gadā Apvienotā Karaliste aizsardzībā ieguldīja 45,3 miljardus EUR, t. i., 22,1 % no
205,1 miljarda EUR, ko izdeva ES-28. Eurostat dati par vispārējās valdības izdevumiem pēc
funkcijām (COFOG), publicēti 22.3.2019.

119

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. jūnija rezolūcija par ES un NATO attiecībām
(2017/2276(INI)), 19. punkts.

120

Pamatojoties uz SIPRI top-100 reitingu, šo uzņēmumu daļa ar aizsardzību saistītajā
apgrozījumā Eiropas uzņēmumu vidū 2018. gadā bija 38 %.

121

“Brexit: Common Security and Defence Policy missions and Operations” [Brexit: kopējās
drošības un aizsardzības politikas misijas un operācijas], Lordu palāta, ES lietu komiteja,
2018. gada maijs.

122

2017. gadā aizsardzības pētniecības un izstrādes izdevumi Apvienotajā Karalistē sasniedza
3,2 miljardus EUR (EAA dati).
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7. attēls. Apvienotās Karalistes daļa no atsevišķiem ES dalībvalstu kopējā
militārā aprīkojuma veidiem (2018. g.)
Kreiseri, mīnu kuģi un fregates

16 %

84 %

Aviobāzes kuģi

50 %

Kājnieku kaujas bruņumašīnas

50 %

9%

Galvenie kaujas tanki

91 %

5%

95 %

Smagie bezpilota gaisa kuģi

28 %

72 %

Daudzfunkcionāli tankkuģi

30 %

70 %

Lielas/vidējas noslodzes transporta gaisa kuģi

18 %

Taktiskie gaisa kuģi

82 %

10 %
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AK

90 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

ES (27)

Avots: ERP, pamatojoties uz IISS militāro bilanci 2019. gadam.

2.2. Eiropas aizsardzības nozares galvenās iezīmes
Aizsardzības sektors

92 Aizsardzības tirgus salīdzinājumā ar tradicionālajiem komerciālajiem tirgiem ir

unikāls. Galvenā raksturīgā iezīme ir valdību centrālā loma. Patiešām, valsts
aizsardzības tirgu bieži sauc par monopsoniju, proti, tajā ir viens pircējs — valsts — un
vairāki piegādātāji. Valdības kā vienīgie gala klienti ierosina, nosaka, reglamentē un
finansē aizsardzības aprīkojuma izveidi un iepirkumu.

93 Aizsardzības sektoram ir stratēģiska nozīme. Šī nozare veicina valsts rīcības

autonomiju, nodrošinot vajadzīgās spējas un garantējot piegādes drošību. Tāpēc šo
sektoru stingri reglamentē valsts līmenī 123. Proti, ar aizsardzību saistītiem ražojumiem
var piemērot ierobežojumus attiecībā uz intelektuālā īpašuma vai eksporta iespēju
izmantošanu 124. Turklāt piekļuvi valsts aizsardzības tirgum bieži vien ierobežo valsts
iepirkuma politika, pamatojoties uz būtisku drošības interešu aizsardzību un atbalstu

123

GROW ĢD tīmekļa vietne.

124

“Financial instruments in support of a resilient and autonomous defence sector” [Finanšu
instrumenti noturīga un autonoma aizsardzības sektora atbalstam], Ekspertu grupa finanšu
instrumentu kopuma jautājumos, 2018. gada novembris.
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valsts rūpnieciskajam pamatam 125. Tā rezultātā šķēršļi ienākšanai tirgū un iziešanai no
tā ir lieli.

94 Aizsardzības sektors ir pētniecības un izstrādes (R&D) ziņā ietilpīga nozare126.

Aizsardzības spēju attīstībai ir vajadzīgas novatoriskas un augsta līmeņa tehnoloģijas,
lai nodrošinātu salīdzinošas militārās priekšrocības. Tas nozīmē būtiskas sākotnējās
investīcijas un ilgus spēju attīstības ciklus bez garantijas, ka aizsardzības nozares
uzņēmumi galu galā komercializēsies. Lai mazinātu ar spēju attīstību saistītos
tehnoloģiskos un finanšu riskus, aizsardzības pētniecību parasti pilnībā finansē
valdības.

Galvenās tendences

95 Aizsardzības sektoru raksturo jaunas atkarības formas127. Pirmkārt, tas kļūst

globalizētāks. Lielie aizsardzības nozares uzņēmumi ir vairāk atkarīgi no eksporta
tirdzniecības, un to piegādes ķēdes ir sarežģītākas, atšķirīgākas un starptautiskākas.

96 Turklāt aizsardzības sektors kļūst aizvien atkarīgāks no inovācijas civilajā

sektorā 128. Lielākās iespējas un izaicinājumi izriet no divējāda lietojuma pētniecības un
izstrādes, jo augstās tehnoloģijas, tādas kā mākslīgais intelekts, bezpilota
transportlīdzekļi, lielie dati vai nanotehnoloģijas, tiek galvenokārt izstrādātas un radītas
civilajā sektorā.

97 Vēl viena svarīga strukturējoša tendence aizsardzības sektorā ir aizsardzības

aprīkojuma un sistēmu pieaugošās izmaksas. Tehnoloģiskās konkurences kontekstā
aizsardzības aprīkojuma izmaksu pieaugums starp paaudzēm pēdējās desmitgadēs
vairs nav saistīts ar aizsardzības budžeta pieaugumu un to ievērojami pārsniedz. Tā
rezultātā “ir samazinājies vienību skaits, ko var atļauties no valsts budžeta, sērijveida

125

K. Hartley, “Europe’s Defence Industry: An Economic Perspective” [Eiropas aizsardzības
nozare: ekonomiskā perspektīva], 2013. g.

126

“Defence Sector Report” [Aizsardzības sektora ziņojums], Pārstāvju palāta, Komiteja
jautājumos par izstāšanos no Eiropas Savienības, 2017. gada novembris.

127

“The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”
[Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata (EDTIB) izveide], pētījums Eiropas
Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejai, 2013. gada jūnijs.

128

M. Drent un D. Zandee, “More European defence cooperation” [Pastiprināta sadarbība
Eiropas aizsardzības jomā], Clingendael institūts, 2018. gada jūnijs.
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ražošanas ilgums, spēja izmantot apjomradītus ietaupījumus un jaunu attīstības
projektu biežums” 129.

Situācija Eiropas aizsardzības nozarē

98 Visaptveroša datu kopuma par Eiropas aizsardzības tehnisko un rūpniecisko

pamatu (EDTIB) nav 130. Eiropas aizsardzības nozares apgrozījums ir aptuveni
100 miljardi EUR, un tajā ir tieši nodarbināti ap 500 000 cilvēku 131. Tā ir strukturēta kā
piramīda 132, kuras virsotnē atrodas ierobežots skaits lielu aizsardzības nozares
uzņēmumu, kas ir galvenie darbuzņēmēji. Visā piegādes ķēdē šos uzņēmumus atbalsta
2000–2500 zemāka līmeņa uzņēmumu 133 — galvenokārt uzņēmumi ar vidēji lielu
kapitālu un MVU —, kas nodrošina apakšsistēmas vai komponentus galvenajiem
darbuzņēmējiem.

99 EDTIB visā ES nav sadalīts vienmērīgi. Atspoguļojot valsts budžeta līmeni,

aizsardzības nozares koncentrējas visās sešās nodomu vēstules134 (NV) valstīs, t. i.,
Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā. Šīs valstis rada vairāk
nekā 80 % no apgrozījuma Eiropas aizsardzības sektorā 135. DTIB spējas, iespējas un
129

Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments “Impact assessment accompanying the
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the
European Defence Fund” [Ietekmes novērtējums, kas pievienots priekšlikumam Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu],
SWD(2018) 345 final, 2018. gada jūnijs.

130

Keith Hartley, “Creating a European Defence Industrial Base” [Eiropas aizsardzības
rūpnieciskā pamata izveide], 2013. g.

131

GROW ĢD tīmekļa vietne: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_lv.

132

A. Marrone un A. R. Ungaro, “Actors in the European defence policy area: roles and
developments” [Eiropas aizsardzības politikas jomas dalībnieki: pienākumi un norises],
Istituto Affari Internazionali, 2014. gada novembris.

133

Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments “Impact assessment accompanying the
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the
European Defence Fund” [Ietekmes novērtējums, kas pievienots priekšlikumam Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu],
SWD(2018) 345 final, 2018. gada jūnijs.

134

Nodomu vēstuli 1998. gada 20. jūlijā parakstīja sešas ES dalībvalstis, lai izveidotu sadarbības
sistēmu, kas veicinātu Eiropas aizsardzības nozares pārstrukturēšanu.

135

Eiropas Aviācijas un aizsardzības nozares asociācija, “Facts and figures” [Fakti un skaitļi],
2017. g.
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konkurētspēja starp dalībvalstīm un apakšsektoriem atšķiras136 (aviācijas, sauszemes
un jūras kara nozares galvenās iezīmes sk. IV pielikumā). Šis sadrumstalotais pamats ir
rezultāts ģeogrāfiskajām, vēsturiskajām un militārajām kultūrām, kas ir palīdzējušas
veidot rūpniecisko ainu dažādās dalībvalstīs137. Eiropā ir tikpat daudz DTIB, cik ir
dalībvalstu un saistīto valsts politikas jomu attiecībā uz aizsardzību, tehnoloģijām,
tirgiem, iepirkumu u. c. 138

100 Pētījumos ir norādītas Eiropas aizsardzības sektora stiprās puses. Proti, Eiropas
aizsardzības nozare kopumā ir aprakstīta kā “globālā mērogā konkurētspējīga un
novatoriska augsto tehnoloģiju nozare, kas vērsta uz spēju attīstību” 139. Eiropas
aizsardzības nozare spēj nodrošināt pilnu aizsardzības spēju spektru no lielām un
sarežģītām platformām līdz novatoriskiem produktiem. Tomēr vairākas negatīvas
tendences pēdējos gados ir ietekmējušas EDTIB un tā globālo konkurētspēju
(sk. V pielikumu).

Pieprasījuma puse: dalībvalstis

101 Aizsardzības nozares konkurētspēja ir lielā mērā atkarīga no dalībvalstu

pieprasījuma. No 2007. līdz 2015. gadam ES dalībvalstu aizsardzības budžets tika
būtiski samazināts par aptuveni 15 %, kamēr militārie izdevumi pasaulē pieauga. Kopš
2015. gada kopējiem aizsardzības izdevumiem ES ir tendence pieaugt 140, lai gan reālā
izteiksmē aizsardzības izdevumi 2017. gadā joprojām bija zem 2007. gada līmeņa
(8. attēls).

136

C. Mölling, “Future of the EDTIB at the Defence Council 2013. The German Position,
European Realities and December Opportunities” [EDTIB nākotne 2013. gada Aizsardzības
padomē. Vācijas nostāja, Eiropas realitāte un decembra iespējas], 2013. g.

137

“The State of Europe's defence industrial base” [Eiropas aizsardzības rūpnieciskā pamata
stāvoklis], NATO Parlamentārā asambleja, Ekonomikas un drošības komiteja, 2017. gada
oktobris.

138

“The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”
[Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata (EDTIB) izveide], pētījums Eiropas
Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejai, 2013. gada jūnijs.

139

Personību grupas ziņojums par sagatavošanas darbību ar KDAP saistītai pētniecībai,
2016. gada februāris.

140

CARD izmēģinājuma kārtas konstatējumi.
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8. attēls. Aizsardzības izdevumu dinamika (2007.–2017. g., miljoni USD
pašreizējā vērtībā)
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Avots: ERP, pamatojoties uz SIPRI datubāzi 141.

102 Ņemot vērā iekšējā pieprasījuma samazināšanos ES tirgū un pieaugošo

pieprasījumu starptautiskajos tirgos, ES aizsardzības nozare palielināja eksportu uz
trešo valstu tirgiem 142. Kā redzams 9. attēlā, ES, lai gan joprojām atpaliek no ASV un
Krievijas, veido būtisku daļu no kopējā ieroču eksporta, kas parāda tās aizsardzības
nozares konkurētspēju.

141

Šajā apskatā mēs kā atsauci analīzei izmantojam Stokholmas Starptautiskā miera
pētniecības institūta (SIPRI) datubāzes. Pamatā esošo datu ierobežojumus un saistīto
ietekmi uz mūsu analīzi sk. https://www.sipri.org/databases.

142

“The extra-EU defence exports’ effects on European armaments cooperation”
[ES aizsardzības eksporta pieauguma ietekme uz Eiropas sadarbību bruņojuma jomā],
pētījums Eiropas Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejai, 2015. gada jūnijs.
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9. attēls. Vidējā daļa no ieroču eksporta (2010.–2018. g., koriģēta no
ES iekšējā eksporta)
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Avots: ERP, pamatojoties uz SIPRI datubāzi.

103 EDTIB kļūst aizvien atkarīgāks no eksporta, kas rada problēmas nākotnei. Pirmā

problēma ir atšķirības starp ES dalībvalstu ieroču eksporta politiku un tiesību aktiem.
Tā kā Eiropas lielo aizsardzības aprīkojuma ražotāju piegādes ķēdes aizvien biežāk tiek
apvienotas, fakts, ka dalībvalstu eksporta politika atšķiras 143, var ierobežot iespējas
lielajiem ES uzņēmumiem būt konkurētspējīgiem starptautiskajā tirgū.

104 Turklāt tehnoloģiju nodošana, kas vajadzīga, lai piekļūtu ārvalstu tirgiem, kā arī

aizsardzības jomā veiktās būtiskās investīcijas ārvalstīs ir iemesls tam, ka ir parādījušies
jauni starptautiski konkurenti 144. Lai saglabātu savas konkurences priekšrocības,
ES aizsardzības nozare ir atkarīga no inovācijas spējas.

105 Tomēr ES dalībvalstu aizsardzības budžetu raksturo liels personāla izdevumu

īpatsvars (49 %) salīdzinājumā ar investīciju izdevumiem (21 %) 145. Turklāt iepriekšējie
samazinājumi aizsardzības budžetā ir negatīvi ietekmējuši pētniecības un izstrādes

143

“The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control”
[Kopējās nostājas 944/2008/KĀDP par ieroču eksporta kontroli turpmākā attīstība],
pētījums Eiropas Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejai, 2018. gada jūlijs.

144

“The State of Europe's defence industrial base” [Eiropas aizsardzības rūpnieciskā pamata
stāvoklis], NATO Parlamentārā asambleja, Ekonomikas un drošības komiteja, 2017. gada
oktobris.

145

Aizsardzības dati par 2016.–2017. g., EAA.
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izdevumus146. Tas, ka dalībvalstis kopā nespēj sasniegt 2 % mērķi attiecībā uz
aizsardzības pētniecību un tehnoloģijām 147, liek apšaubīt to ilgtermiņa spēju ieviest
inovācijas nākotnes tehnoloģijās 148 un tādējādi apdraud EDTIB konkurētspēju.

106 Līdz šim ES dalībvalstu sadarbība pētniecības un izstrādes un aizsardzības

aprīkojuma investīciju jomā ir bijusi ierobežota, nesasniedzot noteikto mērķi 149
(10. attēls). Iepriekšējie ES mēģinājumi atbalstīt atvērta un konkurētspējīga Eiropas
aizsardzības aprīkojuma tirgus izveidi bija nesekmīgi. Jo īpaši 2009. gada Aizsardzības
jomas iepirkuma direktīva dalībvalstīs tika īstenota atšķirīgi 150. Ļoti lielai daļai no
iepirkuma izdevumiem aizsardzības jomā, it īpaši par augstas vērtības un stratēģiskām
aizsardzības sistēmām, šo direktīvu joprojām nepiemēro 151, kā rezultātā līgumu
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas galvenokārt valsts uzņēmumiem.

146

Komisijas dienestu darba dokuments “Impact Assessment accompanying the document
“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the
European Defence Fund”” [Ietekmes novērtējums, kas pievienots dokumentam
“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības
fondu”], SWD(2018) 345 final, 13.6.2018.

147

2007. gada novembrī EAA ministru valde apstiprināja četras kolektīvas atzīmes attiecībā uz
investīcijām:
-

aprīkojuma iepirkumam: 20 % no kopējiem aizsardzības izdevumiem;

-

uz sadarbību balstītam aprīkojuma iepirkumam: 35 % no kopējiem aprīkojuma
izdevumiem;

-

aizsardzības pētniecībai un tehnoloģijām: 2 % no kopējiem aizsardzības izdevumiem;

-

uz sadarbību balstītai pētniecībai un tehnoloģijām: 20 % no kopējiem izdevumiem
aizsardzības pētniecībai un tehnoloģijām.

148

EAA faktu lapa “Coordinated Annual Review on Defence” [Koordinētais ikgadējais pārskats
par aizsardzību], 26.11.2018.

149

Datu ierobežojumus, kas attiecas uz paziņotajiem skaitļiem,
sk. https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defencedata-2016.–2017.

150

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 2009/81/EK par
publisko iepirkumu aizsardzības un drošības jomā atbilstību tās 73. panta 2. punktam,
COM(2016) 762 final, 30.11.2016.

151

Turpat.
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10. attēls. Salīdzināmie rezultāti attiecībā uz sadarbību starp
dalībvalstīm, 2017. g.
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Avots: ERP, pamatojoties uz EAA aizsardzības datiem par 2016.–2017. g.

Piedāvājuma puse: aizsardzības nozare

107 Lai pielāgotos pieaugošajai globalizācijai aizsardzības tirgū, aizsardzības sektors

ir piedzīvojis konsolidācijas procesu, kurā tiek apvienoti un pārņemti uzņēmumi, kā
rezultātā ir parādījušies daži lieli daudznacionāli uzņēmumi, tādi kā BAE, Airbus un
Thales. Tomēr pārrobežu konsolidācija ir galvenokārt notikusi tikai aviācijas un
elektronikas nozarēs. Ņemot vērā valsts suverenitātes apsvērumu dominējošo lomu,
konsolidācijas process galvenokārt notika valsts līmenī, it īpaši sauszemes un jūras kara
segmentos.

108 Sadarbības trūkums pieprasījuma pusē, t. i., starp dalībvalstīm, ir aizkavējis

Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus turpmāku integrāciju un konsolidāciju 152. Šī
sadrumstalotība savukārt rada neefektivitāti, kas izpaužas kā dublēšanās, jaudas
pārpalikums dažās jomās un apjomradītu ietaupījumu trūkums, kas galu galā samazina
Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju pasaules tirgū un darbības ziņā neatbalsta
sadarbspēju starp dalībvalstu bruņotajiem spēkiem. Salīdzinājumā ar ASV, kurai ir
152

Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments “Impact assessment accompanying the
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the
European Defence Fund” [Ietekmes novērtējums, kas pievienots priekšlikumam Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu],
SWD(2018) 345 final, 2018. gada jūnijs.
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11 aizsardzības platformas un sistēmas, Eiropā 2013. gadā tika ražotas 36 153, lai gan
ES militārie izdevumi ir 2,5 reizes mazāki par ASV izdevumiem.

109 ES aizsardzības nozares globālo pozīciju atspoguļo tās daļa 100 lielāko

aizsardzības nozares uzņēmumu apgrozījumā 154. ES galvenie uzņēmumi veido būtisku
daļu no kopējā apgrozījuma (aptuveni ceturto daļu), bet joprojām ievērojami atpaliek
no ASV uzņēmumiem, kas ieņem dominējošo pozīciju. Pēdējos 20 gados novērojamā
tendence (11. attēls) ir pieaugoša konkurence no uzņēmumiem ārpus ES un ASV.
Runājot par lielākajiem dalībniekiem, apgrozījums, ko radījuši ES un ASV pieci lielākie
uzņēmumi (12. attēls), rāda, ka ASV galvenie uzņēmumi darbojas daudz plašākā
mērogā nekā ES uzņēmumi.

11. attēls. 100 lielāko aizsardzības nozares uzņēmumu daļa apgrozījumā
(2007.–2017. g.)
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Avots: ERP, pamatojoties uz SIPRI datubāzi.

153

V. Briani, “Armaments duplication in Europe: A quantitative assessment” [Bruņojuma
dublēšanās Eiropā: kvantitatīvs novērtējums], CEPS politikas kopsavilkums Nr. 297,
2013. gada jūlijs.

154

SIPRI top-100 reitingā nav ietverti Ķīnas uzņēmumi, kas ražo ieročus.
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12. attēls. ASV un ES piecu lielāko uzņēmumu apgrozījums (2017. g.,
miljoni USD)
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Avots: ERP, pamatojoties uz SIPRI datubāzi.

110 ES un ASV aizsardzības rūpnieciskā pamata attiecīgā vieta pasaules tirgū

atspoguļo Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju. Rūpniecības un tirdzniecības
saišu ziņā ES imports no ASV uzņēmumiem ir tuvu ES iekšējās apmaiņas līmenim
2010.–2018. gadā un sasniedz 40 % (13. attēls). Tajā pašā periodā vairāk nekā 50 % no
ASV ieroču importa nodrošināja ES dalībvalstis155, bet absolūtā izteiksmē šī summa ir
neliela 156. Nelīdzsvarotība transatlantiskajā tirdzniecībā par labu ASV ir saistīta ar i) ASV
tehnoloģisko pārsvaru, kā arī ii) tirdzniecības ierobežojumiem, kas ārvalstu un tādējādi
ES konkurentiem neļauj piekļūt ASV aizsardzības tirgum 157, un iii) to, ka dalībvalstis
priekšroku nedod Eiropai.

155

ERP aprēķins, pamatojoties uz SIPRI datiem.

156

Daniel Fiott, “The poison pill: EU defence on US terms?” [Indes deva: ES aizsardzība pēc ASV
noteikumiem?], EUISS, 2019. gada jūnijs.

157

“Anticipating restructuring in the European defence industry” [Paredzot pārstrukturēšanu
Eiropas aizsardzības nozarē], BIPE, 2008. gada marts.
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13. attēls. ES importa daļa (2017. g.)
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Avots: ERP, pamatojoties uz SIPRI datubāzi.

111 EDTIB atkarības līmenis no trešās valstīs bāzētas ražošanas atšķiras pa

segmentiem. Kā redzams 14. attēlā, 2,5 % no galvenajiem karakuģiem, kurus izmanto
ES dalībvalstis, nodrošina piegādātāji no trešām valstīm, savukārt galveno kaujas tanku
gadījumā šis īpatsvars pieaug līdz 18,5 % un attiecībā uz iznīcinātājiem — līdz 39,3 % 158.

158

D. Fiott, “Strategic autonomy: towards “European Sovereignty’ in defence” [Stratēģiskā
autonomija: ceļā uz “Eiropas suverenitāti” aizsardzības jomā], EUISS, 2018. gada novembris.
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14. attēls. Eiropas Savienībā izmantoto aizsardzības ražojumu izcelsme
(2017. g.)
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Avots: ERP, pamatojoties uz EUISS, “Strategic autonomy: towards ‘European Sovereignty’ in defence”
[Stratēģiskā autonomija: ceļā uz “Eiropas suverenitāti” aizsardzības jomā], 2018. gada novembris.

112 Globālā līmenī ASV dominējošā pozīcija starptautiskajā tirdzniecībā visos

segmentos nav vienāda. Proti, ASV aizsardzības nozares uzņēmumi ir nepārprotami
līderi gaisa kuģu, pretgaisa aizsardzības sistēmu, bruņumašīnu un raķešu eksportā.
Savukārt ES uzņēmumiem 159 ir konkurences priekšrocības kuģu un sensoru eksportā
(15. attēls).

15. attēls. Starptautiskajos tirgos nonākušo aizsardzības ražojumu
izcelsme (“tendenču rādītāja vērtības”, 2010.–2018. g.)
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Avots: ERP, pamatojoties uz SIPRI datubāzi.

159

Nodomu vēstules (NV) valstīs un Nīderlandē, kas nodrošina 95 % no ES eksporta.
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113 Lai gan pilnīga pārskata par atkarību no ārvalstīm piegādes ķēdē nav, bieži tiek

norādīts, ka Eiropas aizsardzības nozare ir atkarīga no īpašām tehnoloģijām vai
apakškomponentiem (ASV) un kritiski svarīgām izejvielām (Ķīna). Piemēram, EDTIB ir
pilnīgi atkarīgs no dažām trešām valstīm, kas importē 19 no 39 kritiski svarīgām
izejvielām, kas tam vajadzīgas ražošanas procesos 160. Šī atkarība no ārējiem avotiem
apdraud ne tikai ES dalībvalstu rīcības autonomiju, bet arī Eiropas aizsardzības nozares
konkurētspēju.

2.3. Sadarbības stiprināšana ES līmenī

114 Pamatojoties uz ideju, ka ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm uzlabotu to

aizsardzības spējas un stiprinātu Eiropas aizsardzības nozari, pēdējos gados tika
izstrādātas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu sadarbību aizsardzības jomā ES līmenī.

Spēju attīstības plāns

115 Spēju attīstības plāns (SAP) ir gan dokuments, gan arī process, ko sadarbībā ar

ESMŠ/ESMK un dalībvalstīm izstrādāja EAA. Tas sniedz pārskatu par spēju vajadzībām
ar mērķi nodrošināt saskaņotākus valstu aizsardzības plānošanas procesus un atbalstīt
dalībvalstu sadarbību spēju attīstības jomā.

116 SAP tiek regulāri atjaunināts, un 2018. gada jūnijā tas tika pārskatīts un to

pieņēma dalībvalstis. Konkrētāk, 2018. gada SAP ir ņemts vērā ES jaunais mērķu
vērienīgums, kas noteikts ESGS (sk. 1. izcēlumu), un atspoguļota vajadzība pēc “pilna
spektra” spējām, it īpaši augsta līmeņa sauszemes, gaisa, jūras, kosmosa un kiberkara
spēju jomā 161. Veicot 2018. gada procedūru, EAA noteica 11 stratēģiskās prioritātes 162
(sk. III pielikumu), kas aptvēra īstermiņa līdz ilgtermiņa spēju attīstības vajadzības un
iespējas.

160

“Exploring Europe’s capability requirements for 2035 and beyond” [Eiropas spēju vajadzību
izpēte 2035. gadam un pēc tam], EAA, 2018. gada jūnijs.

161

EAA, “The EU Capability Development Priorities” [ES spēju attīstības prioritātes], SAP
2018. gada pārskats.

162

Prioritātes ir sīkāk klasificētas 38 detalizētās apakšgrupās, kas norādītas SAP 2018. gada
pārskatā “ES spēju attīstības prioritātes”.
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CARD

117 Koordinētais ikgadējais pārskats par aizsardzību (CARD) tika ieviests pēc tam,
kad 2016. gada novembrī dalībvalstis pieņēma IPSD. CARD ir brīvprātīgi īstenojams
starpvaldību mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt “strukturētāku veidu, kā attīstīt
vajadzīgās spējas, pamatojoties uz lielāku pārredzamību un saistībām no dalībvalstu
puses” 163.

118 CARD mērķis ir strukturēt plānošanas procesu un stiprināt sadarbību ES līmenī,
uzlabojot pārredzamību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. EAA veiktās
sistemātiskās uzraudzības rezultātā CARD process sniedz pārskatu par i) dalībvalstu
aizsardzības plāniem, ii) panākumiem SAP prioritāšu sasniegšanā un iii) Eiropas
sadarbības attīstību.

119 Pirmais CARD izmēģinājuma veidā tika veikts 2018. gada rudenī. Pamatojoties
uz šo izmēģinājuma kārtu, ir sagaidāms, ka pilns CARD tiks veikts 2019. gada rudenī.

5. izcēlums
CARD 2018. gada izmēģinājuma kārtas secinājumi164
Pirmajā CARD ziņojumā ir atzīmētas dažas nesenas pozitīvas tendences, it īpaši
aizsardzības izdevumu līmenis un sadarbības programmu relatīvais īpatsvars spēju
attīstībā starp dalībvalstīm.
Tomēr aizsardzības pētniecība un tehnoloģijas joprojām ir problemātiska joma, jo tai
piešķirto investīciju daļa samazinās. Tas apdraud dalībvalstu ilgtermiņa spēju ieviest
inovācijas nākotnes tehnoloģijās.

PESCO

120 Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) tika ieviesta ar Lisabonas līgumu

2009. gadā 165. Līgums paredz, ka “dalībvalstis, kuru militārās spējas atbilst augstākiem
kritērijiem un kuras šajā jomā ir uzņēmušās ciešākas saistības cita pret citu”, var būtiski
padziļināt sadarbību aizsardzības jomā. PESCO ir process, ko saskaņā ar ES regulējumu

163

Īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā, 14.11.2016.

164

EAA faktu lapa “Coordinated Annual Review on Defence” [Koordinētais ikgadējais pārskats
par aizsardzību], 26.11.2018.

165

LES 42. panta 6. punkts, 46. pants un 10. protokols.

57
virza dalībvalstis. Kā pastāvīga sistēma un strukturēts process tas atšķiras no citām
ad hoc sadarbības sistēmām.

121 PESCO tika oficiāli izveidota 2017. gada 11. decembrī166, un tajā piedalās

25 dalībvalstis 167. Tā ietver divus līmeņus: i) augsta līmeņa saistību izpilde un ii) uz
sadarbību balstītu aizsardzības projektu izstrāde.

122 Svarīga PESCO iezīme ir attiecīgo saistību juridiski saistošais raksturs. Iesaistītās

dalībvalstis vienojās par 20 saistībām ieguldīt līdzekļus, plānot, attīstīt un izmantot
aizsardzības spējas168. Panākumus saistību izpildē reizi gadā novērtē Augstais pārstāvis,
pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem valsts īstenošanas plāniem.

123 PESCO otrais līmenis attiecas uz sadarbības projektiem. Līdz šim Padome ir

pieņēmusi pavisam 34 projektus169, kas attiecas gan uz spēju attīstību, gan operācijām.
Dalībvalstu līdzdalība atsevišķos projektos ir brīvprātīga, un pašlaik katrā projektā
piedalās vidēji piecas dalībvalstis. Saskaņā ar PESCO izveidotās spējas pieder
dalībvalstīm, kuras var nolemt tās izmantot arī citās struktūrās, tādās kā NATO.

Eiropas Aizsardzības fonds

124 Eiropas Aizsardzības fonda ideju ierosināja Komisija Eiropas Aizsardzības rīcības
plānā 2016. gada novembrī (sk. 40. punktu). Praksē laikposmā no 2017. līdz
2020. gadam tika izveidotas divas izmēģinājuma programmas, kuru mērķis bija
pārbaudīt ES līmeņa rīcības iespējamību un pievienoto vērtību un sagatavoties
gaidāmajam Eiropas Aizsardzības fondam, kas tiks ieviests nākamajā DFS (2021.–
2027. gadam):
o

sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai (PADR) ar 90 miljoniem EUR, lai
atbalstītu uz sadarbību balstītas pētniecības un tehnoloģiju projektus 2017.–
2019. gadā;

166

Padomes 2017. gada 11. decembra Lēmums (KĀDP) 2017/2315, ar ko izveido pastāvīgo
strukturēto sadarbību (PESCO) un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu.

167

Dānija, Malta un Apvienotā Karaliste PESCO nepiedalās.

168

https://pesco.europa.eu/.

169

17 sākotnējie projekti tika apstiprināti 2018. gada 6. martā, un par vēl vienu 17 projektu
grupu Padome vienojās 2018. gada 19. novembrī.
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o

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma (EDIDP) ar
500 miljoniem EUR, lai līdzfinansētu kopīgus, izstrādes posmā esošus rūpniecības
projektus 2019.–2020. gadā (6. izcēlums).

6. izcēlums
EDIDP — pirmie kopīgie aizsardzības rūpniecības projekti
2019. gada martā Komisija izdeva EDIDP darba programmu. Daļa no 500 miljonu EUR
budžeta tika piešķirta uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus šādās jomās170:
1)

militāro spēku pamatoperācijas, aizsardzība un ilgtspēja: 80 miljoni EUR;

2)

izlūkošana, droša saziņa un kiberaizsardzība: 180 miljoni EUR;

3)

spēja veikt augsta līmeņa operācijas: 70 miljoni EUR;

4)

novatoriskas aizsardzības tehnoloģijas un MVU: 27 miljoni EUR.

Turklāt Komisija izraudzījās divus projektus, kuriem finansējums tiks piešķirts tieši:
5)

100 miljoni EUR Eiropas ilglidošanas tālvadības gaisa kuģa sistēmas (MALE
RPAS) izveidei;

6)

37 miljoni EUR droša radio sistēmai (Eiropas drošs programmvadāms radio).

125 Nākamajā DFS Eiropas Aizsardzības fonds tiks balstīts uz PADR un EDIDP,

integrējot pētniecības un izstrādes komponentus pilnībā izveidotā fondā ar būtiski
palielinātu finansējumu no 590 miljoniem EUR līdz 13 miljardiem EUR. Salīdzinājumā ar
pašreizējo septiņu gadu ciklu tas ir 22 reizes vairāk. Pašreizējais priekšlikums ietver
13 miljardus EUR lielu budžetu, kas sadalīts divās daļās: 4,1 miljards EUR pētniecībai un
8,9 miljardi EUR izstrādei (sk. 16. attēlu), tādējādi padarot ES par Eiropas ceturto
lielāko ieguldītāju ar aizsardzību saistītās pētniecības un izstrādes darbībās171.

170

Ierosināto projektu detalizētu sarakstu sk. Komisijas 2019. gada 19. marta Īstenošanas
lēmumā par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas finansēšanu un darba
programmas pieņemšanu 2019. un 2020. gadam, C(2019) 2205 final,
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34 515.

171

Eiropas Komisijas faktu lapa “ES budžets nākotnei”, 13.6.2018.

59

DV budžets

DV budžets

EDIDP — 500 miljoni EUR

PADR — 90 miljoni EUR

Spēju atzars — 8,9 miljardi EUR

Pētniecības atzars — 4,1 miljards EUR
Eiropas Aizsardzības fonds

2017.–2020. gads

DV
finansējums

DV budžets

ES un DV
līdzfinansējums

Dalībvalsts (DV) budžets

ES finansējums

Apguve

Izstrāde
Pētniecība

Tehnoloģijas gatavības līmenis

16. attēls. Eiropas Aizsardzības fonds

2021.–2027. gads

Avots: ERP.

126 Fonda mērķis ir “sekmēt Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspēju,

efektivitāti un inovācijas spēju, (..) tādējādi veicinot Savienības stratēģisko autonomiju
(..) tehnoloģiju un rūpniecības jomā” 172. Šim nolūkam fonds cenšas veicināt un atbalstīt
uz sadarbību balstītas darbības un pārrobežu sadarbību, izmantojot finansiālus
stimulus tiesību subjektiem gan pētniecības, gan arī izstrādes jomā.

127 Fonda galvenās iezīmes ir šādas:
o

sadarbības projektos ir jāiesaista vismaz trīs tiesīgi subjekti no trim dalībvalstīm
vai asociētajām valstīm;

o

ierosinātais finansējuma līmenis var sasniegt 100 % pētniecības posmam un
ietvert 20–80 % līdzfinansējumu (no dalībvalstu budžeta) izstrādes posmam;

o

ir paredzētas prēmijas augstāku finansējuma likmju veidā, lai veicinātu MVU un
uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu līdzdalību, kā arī PESCO projektiem;

o

4–8 % no 13 miljardus EUR lielā budžeta būtu jāatvēl, lai atbalstītu revolucionāras
tehnoloģijas aizsardzības jomā.

172

3. pants 2018. gada 12. decembra priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar
ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu.
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2.4. Ar ES aizsardzības programmām saistītie lietderības riski

128 Salīdzinājumā ar ES vēsturē līdz šim panākto ierobežoto progresu aizsardzības

jomā jaunākās iniciatīvas (PESCO, CARD un Eiropas Aizsardzības fondu) var uzskatīt par
lielu soli uz priekšu 173. Tomēr, runājot par šo jauno ES iniciatīvu un ar tām saistītā
straujā izdevumu pieauguma ietekmi, vairāki svarīgi nosacījumi, kas vajadzīgi, lai šīs
iniciatīvas būtu efektīvas, vēl nav ieviesti vai nav zināmi.

Efektīvs ES plānošanas process

129 Līdz 2018. gada Spēju attīstības plāna pārskatīšanai (sk. 116 punktu) nesenā

Eiropas Parlamenta pētījumā 174 konstatēts, ka iepriekšējās iniciatīvas nespēja sekmīgi
radīt jēgpilnu ES plānošanas procesu kā pamatu spēju attīstībai. Šobrīd pienācīga
aizsardzības plānošanas procesa valsts plānošanas dokumentiem pielīdzināmas baltās
grāmatas veidā ES līmenī joprojām nav. Praksē dalībvalstis veic aizsardzības plānošanu
un apguvi no valsts perspektīvas, kas uzsver vajadzību panākt lielāku saskaņotību to
aizsardzības plānos175.

130 ES plānošanas process ir sarežģīts un ietver daudzas ieinteresētās personas.

Iepriekš minētajā pētījumā tika ziņots, ka tas nav ciklisks un ir nepilnīgs, jo trūkst
skaidra militāra vēriena (sk. 60.–61. punktu), un tam piemīt loģikas nepilnības 176. Tas
ietver četrus slāņus, kas pārklājas un ir sadrumstaloti starp ieinteresētajām personām,
kuras vada dažādos procesus 177. Tajā pašā laikā pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot
173

Eiropas Politiskās stratēģijas centrs, “Joining forces – the way towards the European
Defence Union” [Spēku apvienošana — ceļš uz Eiropas aizsardzības savienību], 2019. gada
februāris.

174

“Eiropas aizsardzības plānošanas process ir neefektīvs un sarežģīts; kopš tā izveides nav
radītas faktiski nekādas spējas”, Frédéric Mauro, “EU Defence: The White Book
implementation process” [ES aizsardzība: baltās grāmatas īstenošanas process], pētījums,
ko pieprasījusi Eiropas Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomiteja, 12.12.2018.,
64. lpp.

175

EAA faktu lapa “Coordinated Annual Review on Defence (CARD)” [Koordinētais ikgadējais
pārskats par aizsardzību (CARD)], atjaunināta 26.11.2018.

176

Frédéric Mauro, “EU Defence: The White Book implementation process” [ES aizsardzība:
baltās grāmatas īstenošanas process], pētījums, ko pieprasījusi Eiropas Parlamenta Drošības
un aizsardzības apakškomiteja, 12.12.2018.

177

“Šī [ES] sistēma tika izveidota secīgos posmos, tādos kā slāņi, kas klājas viens otram pāri, un
tā vispārējā saskaņotība nekādā ziņā nav nodrošināta. Patiešām, Eiropas Savienībā nav tikai
viens spēju plānošanas process, bet gan četri: spēju attīstības mehānisms, (..), SAP, (..)
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ES aizsardzības plānošanas spējas, arī tiecas paplašināt darbības, kas ir paralēlas NATO
darbībām, kā arī potenciāli savstarpēji pārklājas 178.

131 Pašlaik ES un NATO spēju plānošanas procesi nav saskaņoti. NATO aizsardzības

plānošanas process ir pastāvējis gandrīz 50 gadus, un tas ir labi izveidots un
strukturēts179. Savukārt ES nesen izveidotais spēju plānošanas process vēl nav pilnībā
izstrādāts. Pastāv iespēja SAP un CARD ciešāk saskaņot ar NATO plānošanas procesiem,
lai nodrošinātu rezultātu un termiņu saskaņotību un ierobežotu neefektivitāti, kas
saistīta ar procesu dublēšanos 180.

132 Jaunās iniciatīvas nodrošina papildu elementus, lai strukturētu plānošanas

procesu. Būtiski svarīga ir konsekvence un atbilstoša secības noteikšana, t. i., no
prioritātēm līdz spēju attīstībai 181. Tomēr realitātē dažādo mehānismu paralēlā
uzsākšana loģisku plūsmu vēl nav nodrošinājusi. Faktiski pirmie PESCO projekti tika
pieņemti 2018. gada martā, kamēr SAP tika pārskatīts tikai 2018. gada jūlijā. Paralēli
PADR projekti tika uzsākti jau 2017. gadā, un 2019. gada sākumā tiem sekoja EDIDP. Pa
to laiku EAA pabeidza CARD izmēģinājuma kārtu tikai 2018. gada novembrī. Efektīva
saikne un konsekvence starp visām iniciatīvām vēl ir jāpierāda praksē.

CARD (..) un PESCO.” Frédéric Mauro un Olivier Jehin, “A European Army to do what?” [Kas
jādara Eiropas armijai?], Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) un Miera
un drošības izpētes un informācijas institūts (GRIP), 2019. gada aprīlis.
178

Dick Zandee, “PESCO implementation: the next challenge” [PESCO īstenošana: nākamais
izaicinājums], Clingendael institūts, 2018. gada septembris.

179

Frédéric Mauro, “EU Defence: The White Book implementation process” [ES aizsardzība:
baltās grāmatas īstenošanas process], pētījums, ko pieprasījusi Eiropas Parlamenta Drošības
un aizsardzības apakškomiteja, 12.12.2018., 12.–13. lpp.

180

Pamatmērķu process, kas ir ES sistēmiskā pieeja KDAP vajadzīgo militāro spēju attīstībā,
termiņu, taksonomijas un instrumentu ziņā nesen tika sinhronizēts ar NATO aizsardzības
plānošanas procesu.

181

EAA faktu lapa “Coordinated Annual Review on Defence (CARD)” [Koordinētais ikgadējais
pārskats par aizsardzību (CARD)], atjaunināta 26.11.2018.
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Dalībvalstu līdzdalība

133 CARD, Eiropas Aizsardzības fonda un PESCO īstenošana un efektivitāte ir

atkarīga no dalībvalstu gatavības un saistību izpildes. Tā kā prioritātes nosaka un spējas
attīsta un izmanto dalībvalstis, jaunās iniciatīvas bez tām nevar būt sekmīgas 182.

134 CARD kā brīvprātīgs process ir ļoti atkarīgs no uzticēšanās starp dalībvalstīm.

PESCO ietver juridiski noteiktas saistības, bet dalībvalstu gatavība tās pildīt joprojām ir
nezināms faktors, ko pastiprina fakts, ka spēja panākt šo saistību izpildi gan juridisku,
gan politisku iemeslu dēļ ir ļoti nenoteikta 183.

135 Turklāt Eiropas Aizsardzības fonds pieņem ieguldījumu no dalībvalstīm, kurām
būtu jālīdzfinansē attīstības izdevumi. Tāpēc projektu skaits un veids būs atkarīgs no
dalībvalstu vēlmes ieguldīt papildu līdzekļus. Vēl viens risks ir tāds, ka ES finansiālie
stimuli varētu aizstāt valsts finansējumu, nevis to papildināt 184.

Ietekme uz faktiskajām spēju vajadzībām

136 Būtiskais un straujais finansējuma pieaugums, kas paredzēts uz aizsardzību

vērstu pētniecības un izstādes darbību atbalstam, rada lietderības riskus Eiropas
Aizsardzības fondam. Proti, pastāv risks, ka finansējums varētu tikt izmantots,
nepalielinot Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēju vai neradot un neveidojot
vajadzīgās spējas. Tāpēc tā īstenošanā ir jāpanāk pienācīgs līdzsvars, lai tas netiktu
uzskatīts par subsīdiju MVU mazākās dalībvalstīs vai instrumentu, kas paredzēts tikai
lieliem uzņēmumiem lielākās dalībvalstīs 185.

182

Daniel Fiott, “European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges”
[Eiropas aizsardzības tirgi un nozares: jaunas iniciatīvas, jaunas problēmas], Nação e Difesa,
2018. gada novembris.

183

S. Blockmans, “The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious
and legally binding PESCO?” [ES modulārā pieeja aizsardzības integrācijai: iekļaujoša,
vērienīga un juridiski saistoša PESCO?], 2018. g., un Daniel Fiott, “European Defence
Markets and Industries: new initiatives, new challenges” [Eiropas aizsardzības tirgi un
nozares: jaunas iniciatīvas, jaunas problēmas], Nação e Difesa, 2018. gada novembris.

184

Bastian Giegerich, “After the EU global strategy: Consulting the Experts” [Pēc ES globālās
stratēģijas. Apspriešanās ar ekspertiem], 2016. g.

185

Daniel Fiott, “European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges”
[Eiropas aizsardzības tirgi un nozares: jaunas iniciatīvas, jaunas problēmas], Nação e Difesa,
2018. gada novembris.
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137 Attiecībā uz PESCO kādā pētījumā, ko veica European Leadership Network un

IISS, 2019. gada februārī tika secināts, ka, lai gan pirmie 34 PESCO projekti bija
noderīgi, ir maz ticams, ka tiem būs būtiska ietekme uz ES prasībām, it īpaši attiecībā uz
trūkumiem, kas konstatēti saistībā ar ES mērķu vērienīgumu 186. Aizsardzība ietver reālu
militāro spēju izveidi ar skaidru potenciālu novērst iespējamos draudus un nozīmē
gatavību rīkoties, kad tas ir vajadzīgs.

Pārvaldības un pārskatatbildības sistēma

138 Pārvaldība ES līmenī ir sarežģīta, un tajā ir iesaistītas daudzas ieinteresētās
personas.

139 Konkrētāk, aizsardzības spēju attīstības pārvaldība Eiropas Savienībā pašlaik tiek
būtiski mainīta 187. Ar Eiropas Aizsardzības fonda izveidi Komisija, Eiropas Parlaments
un ES budžets tagad ir iesaistīti aizsardzības spēju attīstībā — jomā, ko tradicionāli
reglamentē starpvaldību vienošanās. Eiropas Aizsardzības fonda mērķis ir apvienot
divas atšķirīgas un sarežģītas sistēmas — ES un dalībvalstu aizsardzības sistēmas —,
kurām katrai ir savas specifiskās darbības iezīmes, tradīcijas un noteikumi 188.

140 Visbeidzot, raugoties pārskatatbildības aspektā, KDAP struktūrām, misijām un

operācijām revīzijas un budžeta izpildes apstiprināšanas kārtība ir atšķirīga (sk. 26. un
27. punktu). Konkrētāk, EAA un KDAP militārajām misijām trūkst Eiropas Parlamenta
īstenotās pārraudzības, tām ir īpaši revīzijas pasākumi, un ERP revīzijas pilnvaras
pagaidām uz tām neattiecas. Kā norādīts jau agrāk, ERP uzskata, ka tā būtu jāieceļ par
ārējo revidentu visām struktūrām, kas izveidotas, lai īstenotu ES politiku, tostarp
EAA 189.

186

Alice Billon-Galland un Yvonni-Stefania Efstathiou, “Are PESCO projects fit for purpose?” [Vai
PESCO projekti ir atbilstoši mērķim?], European Leadership Network un IISS, 20.2.2019.

187

Dick Zandee, “Developing European defence capabilities - bringing order into disorder”
[Eiropas aizsardzības spēju attīstība — kārtības izjaukšana], Clingendael institūts, 2017. gada
oktobris.

188

Burkard Schmitt, “The European Defence Fund – a potential game-changer for European
Defence” [Eiropas Aizsardzības fonds — potenciāls pārmaiņu nesējs Eiropas aizsardzības
jomā], The European Files, Eiropas Aviācijas un aizsardzības nozares asociācija, 2018. gada
jūnijs.

189

ERP informatīvais apskats “Komisijas priekšlikums attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu
2021.–2027. gadam”, 33. punkts, 2018. gada jūlijs.
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141 Veidojot Eiropas sadarbību aizsardzības jomā, it īpaši ar jaunām iniciatīvām,

tādām kā PESCO, CARD un Eiropas Aizsardzības fonds, varētu tikt radīti papildu
sarežģījumi. Patiešām, lai gan iniciatīvām vajadzētu būt savstarpēji pastiprinošām, tās ir
atšķirīgas un tām ir dažādi juridiskie pamati, tāpēc tām var tikt piemēroti atšķirīgi
revīzijas un budžeta izpildes apstiprināšanas pasākumi (sk. VI pielikumu). Tā rezultātā
efektīva un visaptveroša kontrole pār ES aizsardzības un drošības politiku varētu nebūt
iespējama. Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis dalībvalstis palielināt KDAP
pārredzamību, pārskatatbildību un parlamentāro pārraudzību atbilstoši savām
pilnvarām citās jomās 190.

190

Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. decembra rezolūcija par gada ziņojumu par kopējās
drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2018/2099(INI)), 60.–63. punkts.
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Nobeiguma piezīmes
142 Rīcība aizsardzības jomā ES līmenī vēl nesen bija ierobežota, un Eiropas
aizsardzības savienība nav izveidota. Tomēr, reaģējot uz jaunās globālās vides
izaicinājumiem, ES ir noteikusi jaunus mērķus un uzsākusi jaunas iniciatīvas, lai
stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm.

143 Šajā apskatā mūsu mērķis bija izgaismot dažas no galvenajām problēmām, kas

saistītas ar ES jauno vērienīguma līmeni aizsardzības jomā un ierosināto finansējuma
palielinājumu. Tā kā neseno ES iniciatīvu ietekmi vērtēt ir pāragri, aizsardzības jomā
īstenotās ES līmeņa rīcības pievienotā vērtība vēl ir jāpierāda praksē.

144 Labāku aizsardzības spēju veicināšana Eiropā nozīmē rīcību, nevis tikai vārdus,

tāpēc ir efektīvi jāīsteno reālas iniciatīvas ar mērķi atbalstīt konkurētspējīgu Eiropas
aizsardzības nozari un uzlabot dalībvalstu militārās spējas, pilnībā papildinot NATO.
Visbeidzot, ES panākumi un nākotne aizsardzības jomā ir pilnībā atkarīga no dalībvalstu
politiskās gribas, jo tām ir galvenā loma Eiropas aizsardzības sistēmā.

Šo apskatu 2019. gada 16. jūlija sēdē pieņēma Revīzijas palātas III apakšpalāta.
Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs
Klaus-Heiner Lehne
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I pielikums. Hronoloģisks pārskats
3.2018. PADR 2018. g. uzaicinājumi iesniegt

6.2016. Iepazīstināšana ar ESGS
12.2013. Eiropadomes
sanāksme: aizsardzības
jautājumi, nosakot prioritārās
darbības

7.2016. ES un NATO kopīgā deklarācija — Varšavas

priekšlikumus

samits

3.2018. 17 sākotnējo PESCO projektu pieņemšana

11.2016. Īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā

7.2018. ES un NATO kopīgā deklarācija

11.2016. Eiropas Aizsardzības rīcības plāns

7.2018. SAP pārskatīšana

12.2016. Aizsardzības tiesību aktu kopuma pieņemšana

9.2018. ES un ANO stratēģiskā partnerība
11.2018. 17 jaunu PESCO projektu pieņemšana
11.2018. Ziņojums par CARD izmēģinājuma kārtu

2013

2014

2015

2016

2017

6.2017. Eiropadomes aicinājums uzsākt PESCO
Apzīmējumi
Komisija
EAA
Eiropadome / ES Padome
Augstais pārstāvis / EĀDD
Starptautiskā sadarbība

Avots: ERP.

6.2017. MPĪC izveide
6.2017. PADR uzsākšana
12.2017. ES un NATO: jauni priekšlikumu kopumi konkrētām
darbībām
12.2017. PESCO uzsākšana

2018

2019

3.2019. PADR 2019. g. uzaicinājumi
iesniegt priekšlikumus
3.2019. EDIDP darba programmas
pieņemšana
5.2019. PESCO gada ziņojums
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II pielikums. Eiropas aizsardzības iestāžu sistēma: sarežģīta joma, kurā ir daudz dalībnieku
ES iestādes un
aģentūras

EIROPADOME
AP/PV

Eiropas Komisija
GROW ĢD

MOVE ĢD

FPI

ECFIN ĢD

EĀDD
KDAP un reaģēšana uz
krīzi
CPĪC

Galvenie dienesti

CMPD

Eiropas Parlaments

Padome
ES Militārais
štābs
MPĪC

AFET

Ārlietu padome
COREPER II

PDK

CIVCOM

ESMK

Galvenie dienesti

SEDE

Galvenās komitejas

Pol. mil. grupa

Citas darba grupas

KDAP aģentūras
Eiropas Aizsardzības aģentūra

Dalībvalstis —
daudzpusējas
aizsardzības
struktūras
Starptautiskās
organizācijas

OCCAR

APVIENOTO
NĀCIJU
ORGANIZĀCIJA

Eiropas
Pārvietošanās
koordinācijas centrs

NATO

Eirokorpu
ss

EIROPAS DROŠĪBAS UN
SADARBĪBAS
ORGANIZĀCIJA

NORDEFC
O

EI2

ĀFRIKAS
SAVIENĪBA

Višegrādas
grupa

Trešās valstis, kas piedalās KDAP
misijās

Galvenie partneri

Avots: ERP.

ITRE
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III pielikums. Svarīgos ES dokumentos norādītās spēju
prioritātes (2013.–2019. g.)
2013. g. Eiropadome

Gaiss

2014. g. SAP

2016. g. ES globālā stratēģija

2018. g. SAP

Bezpilota gaisa kuģi (UAV )

Gaisa spējas starp operācijas
veikšanas vietām

Aeromobilitāte

Degvielas uzpilde lidojumā

Jaunas paaudzes gaisa
satiksmes pārvaldības sistēma
(SESAR )

Pārākums gaisā
Militāro gaisa spēju integrēšana
mainīgā aviācijas nozarē

Vadība,
kontrole,
informācija un
kiberjoma

Spēju nodrošināšana
operācijām, kas ietver
reaģēšanu uz kiberdraudiem

Kiberaizsardzība

Kiberdraudu novēršana
(kiberaizsardzība)

Izlūkošana, novērošana un
rekognoscēšana

Satelītsakari

Kosmosā bāzēti informācijas
pakalpojumi

Autonoma piekļuve kosmosam Kosmosā bāzēti informācijas un
un pastāvīga Zemes novērošana sakaru pakalpojumi

Uzlaboti informācijas un sakaru Digitālās spējas un
pakalpojumi karadarbības vietā kibertehnoloģijas

Informācijas pārākums

Tālvadības gaisa kuģi, kas veic
Tālvadības gaisa kuģu sistēmas
novērošanu
Satelītsakaru spēju
nodrošināšana

Sauszeme

Kaujas spējas starp operācijas
veikšanas vietām

Kaujas spējas uz zemes

Uzlabots materiāltehniskais
atbalsts izvietotajiem spēkiem

Uzlabotas materiāltehniskā un
medicīniskā atbalsta spējas

Medicīniskā atbalsta sniegšana
operācijām
Patrulēšana un eskortēšana jūrā

Flotes manevrējamība

Jūras kara uzraudzības sistēmas

Zemūdens kontrole, kas veicina
noturību jūrā

Jūra

Dažādas jomas

Pilna spektra spējas sauszemes,
Transversālas spējas, kas palīdz
Enerģētika un vides aizsardzība gaisa, kosmosa un jūras
sasniegt ES mērķu vērienīgumu
aizsardzības jomā, ietverot
stratēģiskos instrumentus
Modelēšana, simulācija un
eksperimentēšana

Avots: ERP, pamatojoties uz:
Eiropadomes 2013. gada decembra secinājumiem;
2014. un 2018. gada spēju attīstības plāniem;
2016. gada ES globālo stratēģiju.
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IV pielikums. ES aizsardzības nozares apakšsektoru (aviācijas, sauszemes, jūras kara nozares) galvenās
iezīmes, 1/2
Apgrozījums
(miljardi EUR)

Aviācija

Sauszeme

45

Nodarbinātība

187 000

Produktu piemēri

Gaisa kuģi
Aviācijas dzinēji
Helikopteri
Raķetes
Kosmosa sistēmas

Bruņumašīnas
(galvenie kaujas
tanki u. c.)
Artilērija
Kājnieku ieroči un
munīcija
Dzinēji
Sensori
C4ISR

28

Galvenās
Galvenie ES
atrašanās vietas uzņēmumi

Francija
Vācija
Itālija
Zviedrija
Apvienotā
Karaliste

Francija
Vācija
Itālija
Apvienotā
Karaliste
Somija

258 000

Jūras kara nozare

22

Francija
Vācija
Virsūdens kuģi
Itālija
Jūras desanta kuģi
Apvienotā
Zemūdenes
Karaliste
Jūras spēku ieroči
Spānija
Nīderlande

Galvenās ieinteresētās personas
ES rūpniecības galvenās iezīmes
no trešām valstīm
Piegādes ķēdē ir iekļauts neliels skaits lielu rūpniecības grupu un daudz MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu
kapitālu.

BAE Systems (AK)
Airbus (ES)
Thalès (Fr.)
Leonardo (It.)
MBDA (ES)

BAE Systems (AK)
Leonardo (It.)
Rheinmetall (Vāc.)
Krauss-Maffei
Wegmann (Vāc.)
Nexter (Fr.)

Lockheed Martin Corp. (ASV)
Nozarei ir augsts konsolidācijas līmenis valstu un Eiropas līmenī ar tādiem pasaules mēroga uzņēmumiem
Boeing (ASV)
kā Airbus un EADS . Tomēr salīdzinājumā ar attiecīgajiem ASV uzņēmumiem galvenie ES uzņēmumi ir
Raytheon (ASV)
samērā mazi.
Northrop Grumman Corp. (ASV)
General Dynamics Corp. (ASV)
Nozare ir R&D ziņā ietilpīga (līdz pat 30 % no kaujas lidaparātu kopējām izmaksām) un cieši saistīta ar
civilo sektoru. Izņemot dažus gadījumus (tādus kā BAE Systems , MBDA un Saab ), galvenie uzņēmumi ir
iesaistīti divējāda lietojuma darbībās un nav pilnībā atkarīgi no aizsardzības sektora.

General Dynamics (ASV)
Oshkosh Corp. (ASV)
Textron (ASV)
Mitsubishi Heavy Industries (Jap.)
Indian Ordnance Factories (Ind.)
High Precision Systems (Kr.)
Uralvagonzavod (Kr.)

Šī nozare nav tik koncentrēta kā aviācija. Galvenie integrētāji koncentrējas NV valstīs. Tomēr MVU ir
svarīga loma kā apakšuzņēmējiem un specializētu produktu piegādātājiem, kuri darbojas nišas tirgos visā
ES.
Kopuzņēmuma “KNDS ” izveide starp Nexter un Krauss-Maffei Wegmann ilustrē nozares neseno
konsolidāciju Eiropas Savienībā.
Nozare ir salīdzinoši vairāk atkarīga no aizsardzības sektora un joprojām atrodas valsts īpašumā.
Tā ir arī mazāk ietilpīga R&D ziņā (<15 % sauszemes spēku bruņojuma programmai) nekā aviācijas nozare,
un tajā ir mazāk divējāda lietojuma iespēju.

Eiropas piegādātāji koncentrējas sešos lielos jūras kara nozares uzņēmumos, kas darbojas kā galvenie
darbuzņēmēji un sistēmu integrētāji. Pēc būtības nozare paļaujas uz daudzveidīgu piegādes ķēdi, ko veido
liels skaits specializētu piegādātāju, kuriem bieži vien ir saikne ar citām nozarēm, it īpaši elektroniku
BAE Systems (AK)
Northrop Grumman Corp. (ASV)
Naval Group (Fr.)
(Thales ) vai aviāciju saistībā ar ieročiem vai dzinējiem (Rolls Royce un MBDA ).
General Dynamics Corp. (ASV)
ThyssenKrupp (Vāc.)
Huntington Ingalls Industries
Fincantieri (It.)
Nozare ir samērā atkarīga no aizsardzības sektora (izņemot Fincantieri ). Valsts īpašumtiesību līmenis ir
(ASV)
Navantia (Sp.)
salīdzinoši augsts (Naval Group , Fincantieri un Navantia ), un galvenie ES uzņēmumi (izņemot BAE
United Shipbuilding Corp. (Kr.)
Damen (Nīd.)
Systems ) parasti specializējas jūras kara nozarē.
Piegādes ķēdē aizvien biežāk tiek ņemtas vērā iespējas, ko rada divējāda lietojuma tehnoloģijas.

Avoti: ERP, pamatojoties uz:
ASD facts and figures 2017 ” [Aviācijas un aizsardzības rūpniecības asociācijas fakti un skaitļi par 2017. gadu];
2013. gada jūnija pētījumu Eiropas Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejai “Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata (EDTIB ) izveide”;
EAA pasūtīto pētījumu par rūpnieciskajām un tehnoloģiskajām kompetencēm jūras kara nozarē, 2016. g.;
TNO ziņojumu “Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata izveide”, 2009. g.;
IKEI Research and Consultancy pētījumu par Eiropas sauszemes spēku bruņojuma nozares perspektīvām, 2012. g.
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IV pielikums. ES aizsardzības nozares apakšsektoru (aviācijas, sauszemes, jūras kara nozares) galvenās
iezīmes, 2/2
ES sadarbība

Svarīga aviācijas nozares iezīme ir samērā augstais ES sadarbības un integrācijas līmenis
salīdzinājumā ar citām nozarēm.
Aviācija

Pēdējās desmitgadēs Eiropas Savienībā tika īstenots liels skaits divpusēju un daudzpusēju
sadarbības programmu kaujas lidaparātu, helikopteru, UAV , raķešu un kosmosa sistēmu jomā.
Tomēr attiecībā uz iznīcinātājiem (Rafale , Gripen un Eurofighter ) ir notikusi programmu
dublēšanās.

Sauszeme

ES sadarbības projekti sauszemes spēku bruņojuma nozarē ir bijuši ļoti ierobežoti. Nozarei ir
raksturīga spēju dublēšanās pa valstīm. Piemēram, 2018. gadā Eiropas Savienībā bija 17 veidu
kājnieku bruņumašīnas.

Galvenās sadarbības
programmas

A400
NH-90
Eurofighter Typhoon
MALE RPAS
Meteor
Tiger

Boxer

Tehnoloģiskā plaisa ir vērojama saistībā ar vidēja augstuma ilglidošanas bezpilota lidaparātiem (MALE ), kas līdz šim ir tikuši iepirkti
galvenokārt no ASV un Izraēlas. Tomēr vairāki sadarbības projekti pašlaik notiek ES līmenī (piemēram, Eiropas MALE RPAS ).
Nozarei pašlaik ir laba pozīcija pasaules tirgū, kurā darbojas spēcīgākie dalībnieki. Dažiem ES produktiem, piemēram, kaujas
lidaparātiem (Rafale un Typhoon ), raķetēm (MBDA ) vai helikopteriem (Eurocopter ), ir bijuši ļoti labi eksporta rādītāji. Tomēr tirgū
joprojām dominē galvenie ASV uzņēmumi un jauni konkurenti var apdraudēt ES rūpniecības konkurētspēju šajā nozarē.

Liels apjoms (Leopard un bruņumašīnas) tiek eksportēts uz Dienvidaustrumāziju, Indiju, Tuvo Austrumu valstīm, Brazīliju un
Austrāliju.
Pasaules tirgū notiekošajā konkurences cīņā ir iesaistīti dalībnieki no visas pasaules (ASV, Krievijas, Japānas, Izraēlas, Indijas un
Dienvidkorejas). ES rūpniecības konkurētspēju ietekmē tas, ka galvenie ES uzņēmumi salīdzinājumā ar konkurentiem ASV ir samērā
mazi.

Pieredze ar ES sadarbības projektiem jūras kara nozarē ir bijusi ierobežota, un tie galvenokārt
tika īstenoti uz divpusējas sadarbības pamata (FREMM starp Itāliju un Franciju).
Nozare joprojām tiek organizēta pa valstīm, kur 60–80 % materiālu, komponentu un sistēmu
valsts līmenī iegūst galvenie darbuzņēmēji. Ņemot vērā ES sadarbību piegādes ķēdē, šis skaitlis
pieaug līdz 95 %.

Šī nozare spēj nodrošināt svarīgas militārās spējas un augstās tehnoloģijas, tādas kā moderni kaujas lidaparāti, raķetes, helikopteri,
stratēģiskie aviopārvadājumi un gaisa tankkuģi.

Šī nozare spēj izstrādāt, izgatavot, atjaunināt un atbalstīt karadarbībai uz sauszemes svarīgas militārās spējas, tādas kā galvenie
kaujas tanki un kaujas bruņumašīnas, munīcija, augstas precizitātes munīcija, artilērijas sistēmas un raķešu palaišanas iekārtas.

Pastāv iespējas īstenot vairāk sadarbības programmu — programmu “Eiropas galvenais kaujas
tanks” un nākotnē paredzēto artilērijas sistēmu, ko izstrādās Francija un Vācija.

Jūras kara nozare

Spējas, kompetence, konkurētspēja

Eiropas jūras kara nozare spēj izstrādāt, integrēt un saražot visas galvenās spējas šajā sektorā, sākot no kuģiem līdz gandrīz visām
pamatsistēmām un komponentiem. Attiecībā uz būtiski svarīgām sistēmām tā nav atkarīga no trešām valstīm.
FREMM

Nozare ir ļoti konkurētspējīga starptautiskajos tirgos, ko atspoguļo pārliecinoša tirgus daļa un eksporta rezultāti, it īpaši augstākas
pievienotās vērtības tirgus segmentos, tādos kā zemūdenes, mīnu kuģi un fregates.
Jūras kara nozare kļūst aizvien atkarīgāka no eksporta. Galvenie eksporta tirgi ir Tuvie Austrumi, Āfrika, Āzija un Dienvidamerika.
Pieaug konkurence no Ķīnas, Dienvidkorejas un Krievijas.

Avoti: ERP, pamatojoties uz:
ASD facts and figures 2017 ” [Aviācijas un aizsardzības rūpniecības asociācijas fakti un skaitļi par 2017. gadu];
pētījumu Eiropas Parlamenta Drošības un aizsardzības apakškomitejai “Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata (EDTIB ) izveide”, 2013. gada jūnijs;
EAA pasūtīto pētījumu par rūpnieciskajām un tehnoloģiskajām kompetencēm jūras kara nozarē, 2016. g.;
TNO ziņojumu “Eiropas aizsardzības tehniskā un rūpnieciskā pamata izveide”, 2009. g.;
IKEI Research and Consultancy pētījumu par Eiropas sauszemes spēku bruņojuma nozares perspektīvām, 2012. g.
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V pielikums. SVID 191 analīze — EDTIB
Stiprās puses

Vājās puses

Eiropas vadītāju klātbūtne pasaules tirgos

Sadrumstalots aizsardzības tirgus ar jaudas pārpalikumu,
dublēšanos un apjomradītu ietaupījumu trūkumu

Spēja izstrādāt un saražot plašu militāro produktu klāstu
aviācijas, sauszemes, jūras kara un elektronikas tirgus
Aizsardzības aprīkojuma un sistēmu pieaugošās izmaksas
segmentos
Pieredze daudznacionālā sadarbībā (it īpaši aviācijas
nozarē)

Salīdzinoši zems R&D izdevumu līmenis

Augsti kvalificēts darbaspēks

Uz sadarbību balstītu aizsardzības iepirkumu un R&D
trūkums
Atšķirības dalībvalstu eksporta politikā
Ierobežota piekļuve pārrobežu tirgiem Eiropas
Savienībā, it īpaši MVU

Iespējas

Draudi

Vispārējo militāro izdevumu pieaugums

Konkurence ar tradicionālajiem un jauniem
konkurentiem

Impulss ES sadarbībai aizsardzības jomā, ko atbalsta
dalībvalstis

Inovācijas spēju un tehnoloģiskā pārākuma zudums, kas
samazina globālo konkurētspēju

Lielu jaunu sadarbības programmu (“Nākotnes kaujas
gaisa sistēma”, Eurodron MALE , “Eiropas galvenais
kaujas tanks”) uzsākšana

Piegādes drošība ar pieaugošu atkarību no
starptautiskām un sarežģītām piegādes ķēdēm

Racionalizācijas un pārstrukturēšanas potenciāls, it īpaši
Dalībvalstis nedod priekšroku ES piegādātājiem
sauszemes un jūras kara nozarē
Divējāda lietojuma iespējas un pieaugoša mijiedarbība
ar civilo sektoru

Avots: ERP.

191

Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.

Lieli šķēršļi ienākšanai trešo valstu tirgū
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VI pielikums. Galvenie revīzijas pasākumi ES aizsardzības jomā
ERP

KĀDP budžeta nodaļa, ietverot civilās KDAP misijas

X

EĀDD administratīvie izdevumi, ietverot ES Militāro štābu

X

DFS
2021.–2027. gadam

Pašreizējā DFS (2014.–2020. g.)

Militārās KDAP misijas
Kopējās darbības izmaksas (mehānisms “Athena ”)

Valsts revīzijas
iestādes un
struktūras

Revidentu
kolēģija(-s)

X

Militārās KDAP misijas
Individuālās darbības izmaksas

X

KDAP aģentūras, tostarp Eiropas Aizsardzības aģentūra
Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds

X
X

PESCO — projekti bez ES budžeta finansējuma

?

PESCO — projekti ar ES budžeta finansējumu

X

PADR

X

EDIDP

X

Spēju veidošana drošības un attīstības atbalstam (ar IcSP
finansējumu)

X

Eiropas Aizsardzības fonds*

X

Eiropas Miera nodrošināšanas fonds**

X

Militārā mobilitāte*

X

* Pamatojoties uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem.
** Pamatojoties uz AP/PV priekšlikumu.

Avots: ERP.

X
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Akronīmi un abreviatūras
AP/PV: Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
ĀMNF: Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds
CARD: koordinētais ikgadējais pārskats par aizsardzību
CBSD: spēju veidošana drošības un attīstības atbalstam
CIVCOM: Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komiteja
CPĪC: Civilās plānošanas un īstenošanas centrs
DFS: daudzgadu finanšu shēma
DTIB: aizsardzības tehniskais un rūpnieciskais pamats
EAA: Eiropas Aizsardzības aģentūra
EĀDD: Eiropas Ārējās darbības dienests
EDIDP: Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma
EDTIB: Eiropas aizsardzības tehniskais un rūpnieciskais pamats
ERP: Eiropas Revīzijas palāta
ESGS: Eiropas Savienības globālā stratēģija
ESMK: Eiropas Savienības Militārā komiteja
ESMŠ: Eiropas Savienības Militārais štābs
FPI: ārpolitikas instrumenti
GROW ĢD: Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU
ģenerāldirektorāts
IISS: Starptautiskais Stratēģisko pētījumu institūts
IPSD: īstenošanas plāns drošības un aizsardzības jomā
KĀDP: kopējā ārpolitika un drošības politika
KDAP: kopējā drošības un aizsardzības politika
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LES: Līgums par Eiropas Savienību
MPĪC: Militārās plānošanas un īstenošanas centrs
MVU: mazie un vidējie uzņēmumi
NATO: Ziemeļatlantijas līguma organizācija
NORDEFCO: Ziemeļvalstu sadarbība aizsardzības jomā
NV: nodomu vēstule
OCCAR: Kopīgā bruņojuma sadarbības organizācija
PADR: sagatavošanas darbība aizsardzības pētniecībai
PESCO: pastāvīgā strukturētā sadarbība
R&D: pētniecība un izstrāde
R&T: pētniecība un tehnoloģijas
SAP: Spēju attīstības plāns
SIPRI: Stokholmas Starptautiskais miera pētniecības institūts

ERP darbinieku grupa
ERP apskatu “Eiropas aizsardzība” pieņēma III apakšpalāta, kuras pārziņā ir ārējo
darbību, drošības un tiesiskuma izdevumu jomu revīzija. Revīzijas uzdevumu vadīja
ERP loceklis Juhan Parts, un viņam palīdzēja biroja vadītājs Ken-Marti Vaher un biroja
atašejs Margus Kurm.

AUTORTIESĪBU ATRUNA
© Eiropas Savienība, 2019.
Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.
Lai izmantotu vai reproducētu fotoattēlus vai citus materiālus, uz kuriem neattiecas
Eiropas Savienības autortiesības, atļauja jālūdz tieši autortiesību īpašniekam.
1. attēls. Karte: © OpenStreetMap contributors. Kartes slāņos izmantotā kartogrāfija ir
licencēta saskaņā ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

Aizsardzība ir īpaša joma, kas atrodas
dalībvalstu valstiskās suverenitātes pamatā.
Rīcība aizsardzības jomā ES līmenī vēl nesen
bija ierobežota. Tomēr, reaģējot uz jaunās
globālās vides izaicinājumiem, ES ir uzsākusi
jaunas, ar aizsardzību saistītas iniciatīvas, lai
stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm. Tādējādi
aizsardzības joma ir nonākusi ERP uzmanības
lokā, jo būtiskais un straujais finansējuma
pieaugums, kas saistīts ar ES jaunajiem mērķiem
un iniciatīvām, rada lietderības riskus.
Tāpēc ERP ir sagatavojusi šo dokumentu, kas nav
revīzija, bet ir analītisks apskats, kura pamatā ir
tematisko publikāciju caurskatīšana un intervijas
ar ES un citu iestāžu un struktūru darbiniekiem.
Tajā ir īpaši aplūkots i) tiesiskais regulējums,
iestāžu sistēma un finanšu shēma aizsardzības
jomā, kā arī ii) pašreizējais stāvoklis saistībā ar
dalībvalstu aizsardzības spējām un nozarēm. Šis
apskats ir iecerēts, lai aplūkotu pašreizējo stāvokli
ES aizsardzības sadarbībā un izceltu dažus no
galvenajiem riskiem, kas saistīti ar ES jauno
vērienīguma līmeni un ar aizsardzību saistītām
iniciatīvām, kuras izstrādātas pēdējos gados.
Labāku aizsardzības spēju veicināšana Eiropā
nozīmē rīcību, nevis tikai vārdus, tāpēc ir efektīvi
jāīsteno reālas iniciatīvas ar mērķi atbalstīt
konkurētspējīgu Eiropas aizsardzības nozari
un uzlabot dalībvalstu militārās spējas, pilnībā
papildinot NATO. Visbeidzot, ES panākumi un
nākotne aizsardzības jomā ir visnotaļ atkarīga
no dalībvalstu politiskās gribas, jo tām ir galvenā
loma Eiropas aizsardzības sistēmā.
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