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Redaktora sleja
Kad 2011. gada maijā ES mājā notika pirmā žurnāla „Latvijas inte
reses Eiropas Savienībā” atvēršanas svētki, redkolēģijas vārdā aicināju da
lībniekus izteikt savus priekšlikumus par tiem aktuālajiem tematiem, kuri
būtu iekļaujami nākamajos izdevumos. Viens no pirmajiem publiski paus
tajiem ierosinājumiem bija saistīts ar drošības un aizsardzības jautājumiem.
2012. gada žurnāla otrais numurs gandrīz pilnībā ir veltīts Eiropas un
transatlantiskās drošības aktualitātēm. Starptautiskā drošības dienas kārtība kļūst arvien sarežģītāka un daudzveidīgāka. Ikvienai valstij un starp
tautiskajai organizācijai vienlaikus jāmeklē risinājumi plašam risku un
izaicinājumu spektram, sākot no vardarbīgu konfliktu novēršanas un bei
dzot ar cilvēkdrošības stiprināšanu. Starptautiskās un nacionālās drošības
garantēšanai mūsdienās nepieciešami visnotaļ ievērojami finanšu resursi,
modernās tehnoloģijas un uz tām balstīts bruņojums, kā arī jaunas aizsardzības un drošības sektora vadības un pārvaldības formas. Vairākus gadus
ilgstošā finanšu krīze ir smagi skārusi aizsardzības jomu. Gandrīz ikviena
valsts saskaras ar jautājumu, kā samazināta aizsardzības budžeta apstākļos
nodrošināt visu nepieciešamo drošības garantēšanas funkciju pildīšanu.
Žurnālā iekļautie raksti piedāvā dažādus skatījumus uz šiem aktuālajiem
jautājumiem: Eiropas Savienība nāk klajā ar apvienošanās un dalīšanās pie
eju drošībai un aizsardzībai, NATO aizstāv viedās aizsardzības projektu, ES
uzsāk aizsardzības sektora integrēšanu, ES un NATO meklē ceļus ciešākai
un efektīvākai sadarbībai, kas palīdzētu taupīt līdzekļus organizāciju dalīb
valstīm, savukārt pašām valstīm jāapsver nepieciešamība izvērtēt drošības
politikas izstrādes un pieņemšanas formas un to atbilstību mainīgajai starp
tautiskajai videi. Rakstu autori ir Latvijas drošības politikas speciālisti un
pētnieki. Varam uzskatīt, ka šis izdevums ir Latvijas ieguldījums sabiedris
kajā diskusijā pirms NATO samita Čikāgā.
Sākot ar šo žurnāla numuru, mainīsies tā tematiskais sadalījums. Ak
tualitāšu un viedokļu vietā sāksim mērķtiecīgāk informēt lasītājus par pre
zidentūras aktualitātēm, vairojot Latvijas ekspertīzi šajā laukā. Stāstīsim
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par pašreizējās prezidentūras aktualitātēm, norises gaitu, panākumiem un
problēmām, dodot vārdu gan pašmāju, gan ārvalstu speciālistiem. Šajā nu
murā poļu pētniece Lidija Puka atskatīsies uz Polijas prezidentūras paveikto ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam izvērtējuma jomā. Latvijai
tuvojoties prezidentūras pienākumu pildīšanai 2015. gadā, informācija šajā
sadaļā palielināsies.
Žurnāls „Latvijas intereses Eiropas Savienība” turpmāk iznāks, patei
coties Vadības partnerības atbalstam. Drošības tematikai veltīto izdevumu
atbalsta Latvijas Aizsardzības ministrija.
Žaneta Ozoliņa,
LU profesore,
žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore

Eiropas Savienības institūcijas, 7.–25. lpp.

I
Eiropas Savienības institūcijas

ES un NATO integrācija — vienīgais
risinājums mūsdienu drošības
izaicinājumiem
Dr. Artis Pabriks,

Latvijas aizsardzības ministrs
Rakstā apskatītas Eiropas Savienības un NATO savstarpējās attiecības un
sadarbība. Ievadā īsi ilustrēta vēsturiskā situācija pēc Otrā pasaules kara,
kad abas organizācijas tika izveidotas. Turpmāk analizēti galvenie izai
cinājumi aizsardzības un drošības jomās pēdējās desmitgadēs. Rakstā
aplūkoti arī ES un NATO pozitīvie un negatīvie sadarbības aspekti un
secināts, ka pastāv virkne politisku un praktisku izaicinājumu ES un
NATO sadarbībā, kā arī norādīts, ka politiskā līmenī viens no būtiskāka
jiem soļiem būtu pārvarēt vēlmi lūkoties uz problēmām tikai no sava,
šaura skatu punkta, kas ļautu novērst funkciju dublēšanos, nevajadzīgu
konkurenci un nelietderīgu finanšu resursu tērēšanu. Katrai organizācijai
ir jāfokusējas uz savām spēcīgajām pusēm, ļaujot ES attīstīt civilo krīžu
vadību, bet NATO — militāro. Praktiskā līmenī viens no mērķiem ir vei
dot vienotu ES un NATO izpratni par tādiem fenomeniem kā, piemēram,
masu iznīcināšanas ieroči, kibervide, enerģētiskā drošība.
Atslēgvārdi: draudi, drošība, ES, NATO, sadarbība, spējas.
The article seeks to explore the relationship and cooperation between the
European Union and NATO. It begins by briefly illustrating the historical
setting after World War II, when the two organizations were founded,
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and continues with an analysis of the major challenges in the area of
defence and security during the last decades. The article also analyzes the
positive and negative aspects of cooperation between the EU and NATO,
and concludes that there are number of political and practical challenges
that need to be addressed. The author argues that on the political level,
one of the most significant steps would be to change the prevailing tendency to think only within the confines of each respective organization,
in order to avoid any doubling of functions or unnecessary competition
between both organizations, which leads to inefficient use of the already
scarce resources. Each of the organizations should focus on their strong
points, allowing the EU to develop its civilian crisis management capabili
ties, while NATO concentrates on military capabilities. On a practical
level, one of the targets should be to develop a common action and
understanding of threats such as weapons of mass destruction, cyber
security and energy security.
Keywords: capabilities, cooperation, EU, NATO, security, threats.

Otrais pasaules karš pilnībā mainīja situāciju pasaulē. Tas bija vērojams
gan politiskajā, gan ekonomiskajā jomā, gan pārzīmētajos pasaules atlantos, kuros tagad dominēja divas spēcīgas lielvaras — ASV un PSRS. Liel
britānijas premjerministrs V. Čērčils izveidojušos situāciju raksturoja kā
„dzelzs priekškara” nolaišanos starp Padomju Krieviju un Eiropu. Otrā pasaules kara beigās izveidojās bipolāra pasaule; savstarpējās attiecības raksturoja aukstais karš. Šajā periodā iezīmējās asa sāncensība visās jomās — gan
politiskajā un ekonomiskajā jomā, gan zinātnē un bruņojuma attīstībā. Vienlaikus radās labvēlīga situācija, lai veidotu dažādas starptautiskas un reģionālas organizācijas, kuru mērķis bija apturēt karu un noturēt radušos
status quo.
1949. gadā kā militārais pretspars PSRS tika izveidota Ziemeļatlantijas
alianse, savukārt gadu vēlāk Eiropas Savienības (ES) priekštece — Eiropas
Ogļu un tērauda kopiena — sāka ekonomiski un politiski apvienot Eiropas
valstis ar galveno mērķi nākotnē nepieļaut militāru konfliktu Eiropas valstu
starpā. Šo 60 gadu laikā ES un NATO ir attīstījušās paralēli, katra atbildot
par savu jomu, taču nevar noliegt, ka šajā attīstībā ir iezīmējušies arī zināmi
simbiozes elementi. Nav noslēpums, ka spēcīgākā NATO valsts ASV ieguldīja ļoti lielus līdzekļus Eiropas aizsardzībā, savukārt šādā situācijā Rie
tumeiropas valstis vairāk naudas varēja ieguldīt „maigo spēju” attīstīšanā —
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dabas un cilvēka izraisīto katastrofu seku likvidēšanā, humanitārajā palī
dzībā, drošības sektora reformās, pēckonflikta situāciju risināšanā. Līdz ar
to NATO bija ietvars1, kura paspārnē ES varēja kļūt par sociālu un ekono
misku veiksmes stāstu. Abu organizāciju paralēla pastāvēšana bija adekvāta
aukstā kara un bipolāras pasaules situācijā, taču, domājot par nākotni, pastāv jautājums, vai šo organizāciju pašreizējās attiecības sniedz atbildi mūs
dienu realitātei un pastāvošajiem draudiem pasaulē.

Pēdējās desmitgades izaicinājumi
Aizvadītajai desmitgadei izteikti raksturīgi tādi jauni draudi kā globā
lais terorisms, energoresursu trūkums, uzbrukumi kibervidē. Tās kļuvušas
par modernām kara vešanas jomām, kuru redzamākās izpausmes ir karš
Irākā un Afganistānā. Gan NATO, gan ES ir spiesta tieši atbildēt uz visiem
šiem izaicinājumiem, jo pretējā gadījumā tiks apdraudēta šo organizāciju
dalībvalstu stabilitāte un mierīga pastāvēšana. Modernajiem draudiem na
cionālo valstu robežas vairs nav šķērslis. Kā piemēru var minēt cīņu kiber
vidē, kurai nav ģeogrāfisku ierobežojumu. Kiberuzbrukumi jau ir skāruši
gan mūsu tiešos kaimiņus, gan tālākus reģionus, ar kuriem mums it kā nav
tiešas saiknes, taču tie ir atstājuši ietekmi uz ģeopolitisko situāciju, līdz ar
to pastarpināti ietekmē arī mūs. Uz to norāda gan 2007. gada notikumi
Igaunijā, gan Ziemeļkorejas aktivitātes kiberuzbrukumos, gan arī jau vairā
kus gadus notiekošais Indijas-Pakistānas „kiberkarš”, kurš gan nav vērsts
pret mums, taču jāatceras, ka šīs valstis atrodas vienā no pasaules nemierīgākajiem reģioniem un tām ir kodolieroči. Tas nozīmē, ka mūsdienu pa
saules drošības vidi raksturo klasisko un moderno draudu un izaicinājumu
mijiedarbība, tādēļ šos draudus var pārvarēt tikai ar ciešāku pārnacionālu
sadarbību.
Kā raksturīga šā posma iezīme jāmin arī pasaules ieslīgšana ekonomiskā krīzē, kas vājinājusi gan nacionālās valstis, gan starptautiskās organi
zācijas. NATO un ES kontekstā šis notikums atstājis ietekmi uz finansēm —
gandrīz visas abu organizāciju valstis aizsardzības izdevumus samazina,
lai spētu cīnīties ar ekonomiskās krīzes sekām. Virkne valstu līderu, t.sk.
1
21 no 27 ES dalībvalstīm ir arī NATO dalībvalsts. 2013. gadā ES iestāsies Horvātija, kura kopš
2009. gada ir NATO dalībvalsts.
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NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens, apzinoties situācijas nopietnību, jau sākuši zvanīt trauksmes zvanus, norādot, ka investīciju sama
zinājums aizsardzībai radīs arvien lielākas problēmas Eiropai uzņemties
atbildību par starptautisko krīžu vadību aiz tās robežām.2 Tajā pašā laikā
tikai dažas NATO dalībvalstis ir spējušas adekvāti un savlaicīgi reaģēt, atvē
lot NATO noteiktos 2% no valsts iekšzemes kopprodukta valsts aizsardzībai.
Diemžēl Latvija nav starp šīm valstīm. Atšķirībā no kaimiņvalsts Igaunijas
Latvija šim mērķim šobrīd atvēl tikai pusi no nepieciešamā, taču šāda si
tuācija nevar saglabāties ilgstoši.
Potenciāli pasaules drošības situāciju ietekmē arī tas, ka parādās virkne
valstu ar nepiepildītām politiskām, ekonomiskām un militārām ambīcijām,
kuras, atšķirībā no Rietumu pasaules, jau tagad iegulda nopietnus līdzekļus
bruņoto spēku attīstībā. Šīs valstis tiek apzīmētas kā BRIC valstis.3 Nerau
goties uz ekonomisko krīzi, BRIC valstis aizvien lielāku uzmanību pievērš
modernu militāro spēju attīstīšanai, un šis fakts starptautiskajā dienaskār
tībā atkal iekļāvis spēku pārdales jautājumu. Tādējādi pastāv iespēja, ka tu
vākajā desmitgadē samazināsies ASV ģeopolitiskā ietekme un, mainoties
līdzsvaram, mainīsies arī ASV ģeopolitiskās intereses un militārā klātbūtne
pasaulē, kas jau sākusi pavērsties Āzijas virzienā. Pašreiz ASV neatsakās no
saviem Eiropas sabiedrotajiem, taču šādu iespēju nākotnē nevar izslēgt. Lai
spētu kavēt šāda scenārija īstenošanos, ir tikai viens ceļš — NATO Eiropas
partneriem, no kuriem lielākā daļa ir ES dalībvalstis, jāsāk vairāk ieguldīt
savā aizsardzībā, jo sasniegumi ekonomikā un politikā ir jāspēj aizsargāt,
lai arī nākotnē saglabātu savu globālā spēlētāja lomu.

ES un NATO līdzšinējās sadarbības šķēršļi
Līdz jauno draudu parādīšanās brīdim un ģeopolitiskās situācijas iz
maiņām ES un NATO attiecībām bija raksturīga paralēla darbība vai pat sav2
Europeans Retreat on Defense Spending. August 24, 2011 http://online.wsj.com/article/SB
10001424053111903461304576524503625829970.html („The Wall Street Journal” mājas lapa; aplūkota 20.02.2012.).
3
Saīsinājums no četru valstu nosaukumu pirmajiem burtiem angļu valodā — Brazīlija, Krievija (Russia), Indija, Ķīna (China). Pastāv jaunāka šī saīsinājuma versija — BRIICS, kur otrais ‘I’
ir Indonēzija, bet galā pievienotais ‘S’ — Dienvidāfrika (South Africa). Uz iestāšanos šajā „klubā”
pretendē arī Meksika, Dienvidkoreja, Persijas līča valstis, Ukraina, Turcija.
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starpēja konkurence, lai gan abām organizācijām ir kopīgas fundamentālas
stratēģiskās intereses un līdzīga izpratne par būtiskākajām pasaules problē
mām. To pierāda abu organizāciju klātbūtne gan Afganistānā, gan Kosovā.
Abām organizācijām ir labs pamats sadarbībai, taču diemžēl ir vairāki as
pekti, kas to kavē.
Pirmkārt, abām organizācijām aizvien pastāv tendence domāt šauri —
tikai savas institūcijas ietvaros, bet mūsdienu apstākļos tas nav tālredzīgi.
Piemēram, 2007. gadā Sudānā abas organizācijas izveidoja divas, viena otru
faktiski dublējošas operācijas. Arī šobrīd sadarbība Afganistānā balstās galvenokārt uz neformāliem kontaktiem, jo formālā informācijas aprite starp
abu valstu operācijām nepastāv. Tas ir paradoksāli, jo lielākā daļa ES dalībvalstu ir arī NATO biedri. Līdz ar to būtu jāpaplašina skatupunkts gan
nacionālo valstu līmenī, gan organizāciju līmenī. Mainot domāšanu, abām
organizācijām jāspēj vienai otru papildināt.
Otrkārt, nav nekāds noslēpums, ka ES un NATO sadarbību apgrūtina
Kipras un Turcijas sarežģītās attiecības. Taču Turcijas un Kipras attiecības
dažkārt ir tikai aizsegs vai iegansts, kas slēpj daudz dziļākas problēmas. Ne
meklējot, kura no pusēm ir vainīgā, uzskatu, ka Eiropā līdz šim attiecību
nozīme ar Turciju nav pietiekami novērtēta. Aukstā kara gados tā bija viens
no Ziemeļatlantijas alianses svarīgākiem sabiedrotajiem, sargājot Melnās jūras reģionu. Savukārt šodien tas ir būtisks Eiropas partneris attiecībās ar ne
mierīgajiem Tuvajiem Austrumiem. Ja ES vēlas būt spēlētājs šajā reģionā,
tā nedrīkst atstumt Turciju, kura ir visai neatkarīgs spēlētājs ar plaukstošu
ekonomiku un vienlaikus visādā ziņā tuva Eiropai. Turcija ir viens no ļoti
retajiem ģeopolitiskajiem spēlētājiem, kas spējis saglabāt labas attiecības
gan ar Eiropu, gan valstīm reģionā no Ēģiptes līdz Pakistānai. Kaut arī pēdējos gados ir notikuši daži starpgadījumi, Turcijai kopumā ir labas attie
cības ar Izraēlu. Tas ir ļoti svarīgi, zinot Izraēlas bažas saistībā ar Irānas
kodolprogrammu, jo Turcija turpina uzturēt dialogu ar Irānu un Teherāna
rēķinās ar Ankaras viedokli reģiona jautājumos. Turcija ir būtiska drošības
„ražotāja” NATO un līdz ar to lielā mērā arī ES. Diemžēl ES, piemērojot
dubultus standartus attiecībā uz Turcijas uzņemšanu, arvien vairāk šo valsti
attālina no Eiropas. Turcija kļūst arvien pašpietiekamāka, un Turcijas politiķu un iedzīvotāju skepse pret iestāšanos ES ar katru gadu aug augumā.
Pavisam drīz Eiropas Savienībai Turcija būs nepieciešama vairāk kā Turcijai ES.
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Treškārt, iespējams, svarīgākais kavēklis, ir abu organizāciju nevienlīdzība militāro spēju attīstībā un strauji augošā plaisa starp ASV un
Eiropu — NATO Eiropas valstu militārās spējas iepretim ASV spējām ir
krietni mazākas. Tāpat arī ES kopējā aizsardzības politika tālu atpaliek no
NATO piedāvātās. Atsevišķas valstis joprojām nevar konkurēt ar NATO
militārajām spējām, tajā pašā laikā virkne valstu joprojām ir atturīgas
pret NATO dalībvalsts Turcijas iespējamo dalību ES, kas atrisinātu šo abu
organizāciju attiecību dilemmu. Tādēļ, ja abās organizācijās būtu iespējams
panākt gandrīz identisku pārstāvniecību, problēma tiktu atrisināta. Neno
liedzami — ir ļoti būtiski, ka ES vadošās valstis apzinās nepieciešamību
stiprināt Eiropas aizsardzības spējas, taču uzskatu, ka Eiropas spējas nedrīkst
tikt veidotas kā konkurents NATO. Gluži pretēji — ir jāattīsta savstarpējā
sadarbība, un tā jāveido ļoti koordinēti un pārdomāti.
Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā ES, veidojot Eiropas drošības aiz
sardzības politiku (kas vēlāk pārtapa Kopējā drošības un aizsardzības poli
tikā), pieņēma t.s. Petersbergas uzdevumus (Petersberg tasks). Uzdevumu
mērķis — sagatavot ES valstu bruņotos spēkus konfliktu novēršanai un
miera uzturēšanai pasaules „karstajos punktos”, jo pēdējās divās desmitgadēs ir ārkārtīgi pieaugusi miera uzturēšanas spēku nepieciešamība daudzo
un daudzveidīgo krīžu dēļ. Protams, tas ietver arī zināmus militāros uzde
vumus, piemēram, konfliktējošo pušu nošķiršanu ar spēku. Ar laiku tika iz
strādāti detalizētāki plāni par to, kādas intensitātes operācijām, cik ilgā laikā
un kādus spēkus ES var nosūtīt. Eiropai ļoti raksturīgajā kompromisu garā
ir pakāpeniski izveidotas militārās struktūras — ES Militārais Štābs, Ope
rāciju centrs, kurš var, ja tiek izmantots, vadīt nelielas ES operācijas. Taču
tās visas ir struktūras, nevis patiesas militārās spējas. Būtiskākais nav mai
nījies — ES ir gatava tikai zemas intensitātes operācijām. Ik pa laikam gan
ES aizsardzības, gan ārlietu ministri uzdod retorisku jautājumu — kādām
jābūt ES ambīcijām? Ja vēlamies ieguldīt starptautiskajā drošībā, mums jābūt gataviem uz augstas intensitātes operācijām, taču, ja ir lielas ambīcijas, jābūt arī militārajām spējām tās īstenot. Te rodas virkne jautājumu, uz
kuriem šobrīd atbilžu vēl nav, jo ir pietrūkusi nopietna diskusija par ES
aizsardzības politikas nākotni — vai ES militāro spēju palielināšana nedub
lētu NATO, vai ES ir gatava tikai zemas intensitātes operācijām, vai tomēr
risinājums ir ciešākā ES un NATO sadarbībā?
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Manuprāt, 2011. gada notikumi Lībijā skaidri norāda uz ES un NATO
sadarbības nepieciešamību, proti, lai Rietumvalstu politiskajām ambīcijām
atbilstu arī spējas tās īstenot. Gandrīz visas Eiropas valstis,4 kuras piedalī
jās NATO vadītajā operācijā, bija ES dalībvalstis. Nenoliedzami ir apsvei
cami tas, ka Eiropas valstis ir gatavas uzņemties atbildību un ātri pieņemt
lēmumus par krīzi Eiropai ģeogrāfiski un ekonomiski nozīmīgos reģionos,
atšķirībā no situācijas Balkānos 90. gadu sākumā. Tajā pašā laikā Lībija arī
uzskatāmi parādīja, cik Eiropas valstis aizvien ir militāri atkarīgas no ASV
palīdzības. Tāpēc jāņem vērā, ka ASV atbalsts nākotnē reģionālo krīžu risi
nāšanai varētu būt mazāks un ES valstīm ir vairāk jādomā par drošības uz
turēšanu savā un tai piekļaujošajos reģionos.

Pozitīvās sadarbības tendences
Kopš 2002. gada ES un NATO attiecības ir pārvarējušas lūzuma punktu,
un ir izdevies panākt nelielu virzību uz savstarpēju tuvināšanos, iespējams — tālāku integrāciju. Dažus no trūkumiem ir izdevies vērst ieguvumos.
Kā vienu no piemēriem var minēt panākto „Berlīne Plus” vienošanos. Ap
zinoties gan savas ierobežotās spējas, gan to, ka vajadzīga sadarbība, šī ES
un NATO vienošanās ļauj ES izmantot NATO struktūras, plānojot un va
dot ES operācijas. Tomēr jānorāda, ka „Berlīne Plus” mehānismam ir arī
savi ierobežojumi — viens nosacījums ir tā dēvētās pirmatteikuma tiesības
(angl. — right of first refusal), proti, NATO vispirms ir jāatsakās no iesais
tīšanās kādā noteiktā krīzē, lai ES varētu sākt rīkoties un izmantot NATO
resursus. Otrais — NATO jābūt vienprātībai „Berlīne Plus” mehānisma
iedarbināšanā, lai ļautu ES izmantot Ziemeļatlantijas alianses resursus. Zinot Turcijas un Kipras attiecības, nav viegli panākt vienprātību. Spilgts pie
mērs ir Turcijas piecu mēnešu ilgā blokāde ES misijas Concordia uzsākšanai
Maķedonijā 2003. gadā. Šobrīd vienīgā operācija, kur „Berlīne Plus” mehā
nisms tiek izmantots, ir Althea — zemas intensitātes militārā operācija Bos
nijā un Hercegovinā, kura, iespējams, ar laiku pārtaps apmācību misijā.
Šādā kontekstā NATO parādās kā „pirmais atbildētājs” kādai krīzei
(angl. — first respondent), ES nostādot pakārtotā lomā. Kādēļ? Te atkal
atgriežamies pie fakta, ka katrai no organizācijām tomēr ir sava spēcīgā
4
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puse — ES prasmīgi vada civilās krīzes, NATO veiksmīgāk tiek galā ar
tīri militāra rakstura izaicinājumiem. Atcerēsimies, ka bieži vien militāro
draudu saknes meklējamas nemilitārajās problēmās. Tādēļ ir nepieciešama
simbioze ES un NATO attiecībās.
Labs piemērs ir 2011. gada rudens bruņotās sadursmes Ziemeļkosovā, kur strauji eskalējās attiecības starp NATO (KFOR) un ES (EULEX)
spēkiem no vienas puses un vietējiem, Prištinas valdību neatzīstošajiem serbiem no otras puses. ES varēja tikt galā ar situāciju tikai tad, kad palīgā
nāca NATO spēki. Faktiski krīze Kosovā izrādījās labas sadarbības, viedās
aizsardzības piemērs. Diemžēl šai situācijai var pretstatīt ierobežoto sadar
bību Afganistānā. Kaut arī abas institūcijas darbojas viena mērķa vadītas —
atjaunot mieru un stabilitāti, rīcība bieži ir nesaskaņota un informācijas
apmaiņa slikta, jo katra organizācija domā tikai savas institūcijas ietvaros.
Abu organizāciju tuvināšanos veicina organizāciju jau veiktās un uz
sāktās iekšējās reformas. Pēdējā laikā ES iekšienē ir atjaunojušās debates
par federālismu ES, bet NATO aktualizējušies meklējumi, kā panākt daudz
lielāku efektivitāti ar samazinātajiem aizsardzības finansējuma līdzekļiem.
Ekonomiskā krīze ne tikai piespiež samazināt izdevumus aizsardzībai, bet
arī mainīt domāšanu, pastiprināti pievēršot uzmanību resursu efektīvākai
izmantošanai jeb jau pieminētajai viedajai aizsardzībai. ES to dēvē par re
sursu apvienošanu un dalīšanu (angl. — pooling & sharing), bet NATO —
par daudznacionālo pieeju (angl. — multinational approaches). Nav tik bū
tiski, kā mēs šo sadarbības formu nosaucam, taču ideja ir viena — abām
organizācijām jāattīsta kopējas militārās spējas. Jāatzīst, ka, pastāvot sadar
bībai starp abām organizācijām, neizbēgami palielinās arī savstarpējā at
karība. Savukārt tas veicina savstarpējo uzticēšanos, kas ir ļoti būtiski, jo
abām organizācijām ir viena pamatvērtību sistēma un aizsardzība kļūst
„viedāka”.
Jānorāda, ka arī Latvija ir gandarīta par to, ka ES un NATO darba kār
tībā tagad būtisks jautājums ir resursu apvienošana (jeb daudznacionāli
projekti). Latvijai šī pieeja ir svarīga, un varam lepoties, ka resursu efektīvu
izmantošanu nacionālā un Baltijas valstu līmenī sākām īstenot vēl pirms
ES un NATO, tādējādi šobrīd varam kalpot kā pozitīvs piemērs reģionālās
sadarbības attīstīšanā. Protams, būtisks dzinulis Latvijā tam bija smagā
finanšu un ekonomiskā krīze, taču tā pavēra iespējas īstenot veiksmīgu aiz
sardzības sistēmas reformu, kuru augstu novērtējuši gan ES, gan NATO.
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2012. gada maijā notiks Čikāgas samits, un dalībvalstis sagaida, ka
tajā tiks sperts vēl viens solis pretī efektīvai resursu izmantošanai jeb viedai
aizsardzībai. Plānots, ka līdz samitam izkristalizēsies tās aizsardzības jo
mas, kurās NATO dalībvalstis varēs padziļināt savu sadarbību, integrēt sa
vas spējas, ne tikai ietaupot līdzekļus, bet — kas ir daudz būtiskāk — radot
jaunas spējas, kuras būs pieejamas visām Alianses valstīm. Īpaši nozīmīgi tas
būs NATO Eiropas partneriem.
Ja vēlreiz pievēršamies augošajām ekonomikām dažādos pasaules re
ģionos, kas lielu uzmanību pievērš arī militārajai attīstībai, jāatzīmē, ka
ES „maigā vara” var sniegt nozīmīgu ieguldījumu arī NATO attiecībās ar
BRIC valstīm. Svarīgi, ka BRIC nebūt nav homogēns veidojums — šī ne
formālā bloka valstu starpā valda sāncensība, un pagaidām ģeopolitiski tā
viena otru līdzsvaro. Savukārt instruments, ko ES šajā situācijā var izmantot, ir izveidotais ES Ārējās darbības dienests — struktūra, kādas nav NATO,
bet kurai ir liels potenciāls attiecību veidošanā ar trešajām valstīm.

Ciešāka integrācija — risinājums mūsdienu izaicinājumiem
Pasaule pēdējās desmitgades laikā ir būtiski mainījusies, saplūstot kla
siskajiem un modernajiem draudiem un radot pavisam citu situāciju nekā
brīdī, kad ES un NATO tika veidotas, vai brīdī, kad beidzās aukstais karš.
Lai ES un NATO spētu atbildēt uz šiem mūsdienu izaicinājumiem, kas ne
pazīst nacionālo valstu robežas, ir nepieciešama daudz lielāka abu organi
zāciju mijiedarbība un, iespējams, pat integrācija. Diemžēl šobrīd to kavē
vairāki politiski faktori, kas ietekmē arī praktisko izpildījumu. Pirmkārt,
viena no būtiskām problēmām ir nepieciešamība pēc domāšanas maiņas —
ir jāspēj palūkoties ārpus savas organizācijas ietvariem, nevis abām paralēli
veikt vienus un tos pašu uzdevumus, tā izšķērdējot resursus. Otrkārt, ir
jānovērtē savu iespēju stiprās un vājās puses un jāattīsta savstarpējais dia
logs. Jāļauj ES attīstīt civilo krīžu vadības spējas, bet NATO — militārās,
nepieciešamības gadījumā vienai otru atbalstot. Treškārt, neraugoties uz po
litiskajiem ierobežojumiem, kurus var mainīt tikai pakāpeniski, praktiskās
sadarbības iespējām ir visai plašs darbības lauks. Viens no mērķiem būtu
veidot vienotu ES un NATO izpratni par draudiem, piemēram, masu iznī
cināšanas ieročiem, kritiskās infrastruktūras (kibervides, enerģētiskās vides) drošību. Īpaši būtiski ir apzināties netradicionālo draudu nozīmi laikā,
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kad NATO samazinājusi aizsardzības finansējumu, bet ES cīnās ar ļoti
smagām finanšu un ekonomiskajām problēmām. Būtiski atcerēties, ka arī
ekonomikas un monetārās politikas stabilitāte ir drošības jautājums.
Reālās situācijas pasaules karstajos punktos liecina, ka to risināšanas
veiksmes formula jeb risinājums mūsdienu izaicinājumiem slēpjas ES un
NATO sadarbības stiprināšanā. Savstarpēja konkurence mūsdienu ierobe
žotajos finansiālajos apstākļos vairs nav attaisnojama, un tā nenes cerētos
rezultātus. Apzinoties šo situāciju, arī Baltijas valstu līmenī esam meklējuši
risinājumus, un kopš 2011. gada esam spēruši pirmos soļus, padziļinot
Baltijas valstu attiecības ar Ziemeļvalstīm. Tas notiek Ziemeļvalstu aizsar
dzības sadarbības formāta NORDEFCO ietvaros, un būtiski, ka tajā ietilpst
arī divas NATO neietilpstošas valstis — Zviedrija un Somija, kas savukārt
ir ES dalībvalstis. Iespējams, ka šajā ziņā esam spēruši soli priekšā citiem
reģioniem, nojaucot formālās robežas starp ES un NATO, taču nevar no
liegt, ka šī sadarbība pastiprina drošības situāciju reģionā, tādējādi sniedzot
pienesumu gan ES, gan NATO.
Pasaule ir mainīga, un mainīgi ir drošības izaicinājumi, tāpēc nemi
tīgi ir jālūkojas, kā tos pārvarēt. Nevar nepiekrist NATO ģenerālsekretāram
Andersam Fogam Rasmusenam, kurš organizācijas nākotnes attīstībai redz
trīs virzienus — prioritāšu izvirzīšanu, specializāciju un starpnacionālus
risinājumus.5 Ceru, ka trešais minētais virziens ietver arī padziļinātu un ko
ordinētāku NATO sadarbību ar ES.

5
NATO Secretary General calls for new approach to defence spending. September 12, 2011
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_77936.htm (NATO mājas lapa; aplūkota 20.02.2012.).
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Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
Rakstā aplūkota ES un NATO sadarbības nozīme Eiropas valstu drošības
un aizsardzības jomā. Šķēršļi, kas risināmi galvenokārt politiskajā līmenī,
liedz ES un NATO attīstīt attiecības stratēģiskā līmenī. Lai gan ir izveidoti
ES-NATO divpusēja dialoga un sadarbības formāti, to potenciāls joprojām netiek pilnībā izmantots. Neformālie darba līmeņa kontakti spēlē no
zīmīgu lomu praktiskās sadarbības īstenošanā starp ES un NATO, taču tie
nespēj kompensēt stratēģiskās sadarbības trūkumu ilgtermiņā.
Atslēgvārdi: aizsardzība, drošība, ES-NATO, sadarbība, stratēģiskā part
nerība.
The article looks at the importance of EU-NATO cooperation in the
area of European security and defence. The obstacles requiring solutions
at the political level prevent the EU and NATO from developing their
relationship at the strategic level. Although EU-NATO bilateral formats
for dialogue and cooperation have been established, their potential is still
not fully exploited. Informal working-level contacts play a significant role
in practical cooperation between NATO and the EU, but they cannot
compensate for the lack of strategic cooperation in the long run.
Keywords: cooperation, defence, EU-NATO, security, strategic partner
ship.

Ievads
Eiropas Savienības (ES) un NATO attiecību vēsture ir bagāta gan
sasniegumu, gan pretrunu ziņā. Par šo abu organizāciju sadarbības
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daudzveidīgajiem aspektiem šajā numurā savā rakstā „ES un NATO integrācija — vienīgais risinājums mūsdienu drošības izaicinājumiem” runā Latvijas aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks. Tomēr pēdējos gados Briselē
pieaug satraukums par ES un NATO savstarpējo attiecību saturu un nākotnes izredzēm, jo ikdienā savstarpējais oficiālais dialogs joprojām ir gaužām
apgrūtināts. Abas organizācijas ne tikai regulāri slavē attiecību auglīgumu,
bet arī ir vienisprātis, ka tās spētu daudz vairāk paveikt kopā, ja vien nepa
stāvētu šķēršļi to sadarbībai. Abu organizāciju nolūkus joprojām ierobežo
dažādas politiskās realitātes, kas ietekmē starptautiskās misijas un operācijas, kurās tiek patērēti ievērojami militārie un civilie resursi. Raksta pirmajā
daļā aplūkošu tās intereses, kuras ir abu organizāciju sadarbības pamatā.
Otrajā daļā tiks apskatīti partnerības ieguvumi un zaudējumi. Noslēgumā
akcentēšu dažus iespējamos risinājumus sadarbības uzlabošanai.

Sadarbība Eiropas interesēs
ES un NATO sadarbība ir viens no fundamentālajiem jautājumiem,
ja skatāmies uz Eiropas nākotnes lomu starptautiskajā drošībā, tās partne
rību ar ASV, sarūkošajiem aizsardzības resursiem un pieaugošo globālo
konkurenci. ES un NATO attiecību svarīgumu apliecina gan ES Lisabonas
līgums, gan jaunā NATO Stratēģiskā koncepcija. Vēloties arī turpmāk būt
stratēģisks spēlētājs pasaulē, Eiropa izjūt spiedienu radīt nosacījumus, kas
ļautu tās ierobežotos resursus maksimāli efektīvi un „viedi”, kā arī caur
NATO turpināt ciešu sadarbību ar ASV, kas eiropiešiem nenoliedzami bijusi
stratēģiskais partneris un līderis.
ES ir unikāla organizācija ar dažādu institūciju un instrumentu klāstu,
tomēr līdzās diplomātijai un civilajām spējām arī Eiropai vajadzīgas militā
rās spējas. Bez pieejas militārajam spēkam Eiropai būs grūti saglabāt statusu
starptautiskajā sistēmā, kad citas valstis, piemēram, Ķīna un Krievija, atvēl
ievērojamus līdzekļus militārajai jomai. Turklāt ASV jaunā aizsardzības stra
tēģija, kas paredz, ka turpmāk amerikāņu galvenā prioritāte būs Āzijas un
Klusā okeāna reģions, ir likusi eiropiešiem saprast, ka nākotnē vajadzēs vairāk paļauties uz saviem spēkiem. Nenoliedzami — jo plašāka instrumentu
izvēle, jo lielākas iespējas būt ietekmīgiem un stāties pretī jauniem iz
aicinājumiem. Līdz ar to Eiropas ieguvums no NATO, kuras sastāvā tā ir
un kurā koncentrēti tās militārie spēki, ir nenoliedzams. Turklāt NATO
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kā Eiropas valstu drošības garants nav zaudējusi savu svarīgumu — tās kā
aizsardzības kopienas jeb militārās alianses primārais uzdevums joprojām
ir Eiropas demokrātiju aizsardzība. Lai gan NATO ir transformējusi un
paplašinājusi savu kompetenci un ES raugās uz savu militāro spēju stipri
nāšanu, ir skaidrs, ka tās paliks atsevišķas, atšķirīgas un politiski autonomas
organizācijas. Taču ES un NATO ir nepieciešamas viena otrai kā partneres,
jo tām abām ir, ko piedāvāt otrai — sākot jau ar to, ka ES var iesaistīties
krīžu risināšanā tur, kur NATO nav intereses un atbilstošu spēju, un otrādi.
Tām abām ir instrumenti, ar ko tās var atbalstīt un papildināt viena otras
aktivitātes. Līdz ar to turpmākajai sadarbībai būtu jābalstās uz šo atziņu,
ņemot vērā gan mainīgo drošības vidi, gan sarūkošos aizsardzības budžetus ekonomiskās lejupslīdes ietekmē. Kā zināms, Eiropai tuvākajā nākotnē
būs jāiztiek ar to, kas tai jau ir, turklāt taupības režīmā jāmēģina nepazau
dēt jau līdz šim ierobežotās militārās spējas. Ilgtermiņā raugoties, Eiropas
valstīm jāmeklē iespējas palielināt investīcijas aizsardzības jomā, sevišķu
vērību pievēršot operacionālo spēju trūkumam. Par to Eiropas valstīm jādomā gan ES, gan NATO ietvaros.
Taču ES un NATO attiecībās pietrūkst viena būtiska elementa — stra
tēģiskā līmeņa sadarbības, kas būtiski ierobežo sadarbības rezultatīvos rā
dītājus. Visi pārējie pamatnosacījumi dialogam un praktiskajai sadarbībai
jau ir radīti, taču diemžēl to potenciāls netiek pilnībā izmantots.

Neformālās partnerības ieguvumi un zaudējumi
Raugoties uz pašreizējām ES un NATO attiecībām, jāsecina, ka tajās
eksistē divas paralēlas — formāla un neformāla līmeņa — dimensijas.
Iemesls tam ir šķēršļi, kas radušies un arī risināmi galvenokārt politiskajā
līmenī. Problēmas ir vairākas — sākot ar nesabalansēto spēku samēru starp
dalībvalstīm militārajā jomā, atšķirīgajām politiskajām stratēģijām, kā arī
dažādu skatījumu par starptautisko organizāciju lomu un kompetenci. Gan
ES, gan NATO sastāv no dalībvalstīm, kam ir atšķirīgas nacionālās pozīci
jas, domāšana un uztvere. Nenoliedzami, valstīm ir raksturīgi par prioritāti
noteikt nacionālās intereses un vērtēt tās augstāk par ES-NATO stratēģisko
partnerību. Tādējādi ES dalībvalstis nav spējušas nodefinēt skaidru un sa
skaņotu Eiropas stratēģisko interesi, kas balstītos uz tās reālajām spējām.
Turklāt Eiropas militāri spēcīgāko valstu (Lielbritānijas, Francijas un Vācijas)
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skatījums uz ES Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) attīstību ir atšķirīgs. Lai gan problēmjautājumi ir vairāki, tie visi vairāk vai
mazāk ir jūtīgi un neviennozīmīgi interpretējami. Joprojām vislielākā uz
manība tiek pievērsta Kipras neatrisinātajam jautājumam jeb Kipras (ES
dalībvalsts) un Turcijas (NATO dalībvalsts) sarežģītajām attiecībām. Neatrisinot šo jautājumu, ir mazas cerības panākt progresu abu organizāciju
attiecībās — vismaz tajos jautājumos, ko apgrūtina un bloķē tieši šis šķēr
slis. Taču jāatceras, ka Kipras-Turcijas attiecības tomēr nav atbildīgas par
atšķirībām spēku sadalījumā, atsevišķu valstu ambīcijām vai arī aizsprie
dumiem Eiropas valstu aizsardzības jomā.
Attiecībā uz ES un NATO dialoga un sanāksmju formātiem, klupšanas
akmens ir nespēja nodrošināt visu ES un NATO dalībvalstu atrašanos pie
sarunu galda. Turklāt kopš ES paplašināšanās 2004. gadā formālā darba
kārtība un diskusiju saturs ir ievērojami sarucis. Iemesls ir tas, ka Kipra nevar
piedalīties ES-NATO formālajās tikšanās, jo to bloķē Turcija. Savukārt Kipra
ierobežo jautājumu loku, ko ES var apspriest ar NATO bez Kipras klātbūtnes.
Rezultātā vienīgais, ko ES un NATO vēstnieku tikšanās reizēs formāli iespē
jams pārrunāt, ir ES militārā operācija Bosnijā un Hercegovinā ALTHEA,
kas tiek īstenota saskaņā ar „Berlīne Plus” vienošanos.1 Sanāksmes apsīkst,
jo to saturs netiek piepildīts ar aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, nevar
pārrunāt Afganistānas jautājumu un pretpirātisma operācijas pie Somālijas
krastiem un Āfrikas raga. Turklāt abas organizācijas nevar apmainīties ar
klasificētajiem dokumentiem, izņemot dažus dokumentus, kas attiecas uz
ALTHEA un atsevišķiem spēju jautājumiem.
Strupceļš politiskajā līmenī nozīmē to, ka ES un NATO ne tikai nevar
pārrunāt stratēģiskus jautājumus dažādās jomās, bet ierobežota ir arī re
ālā sadarbība. Kā zināms, abās organizācijās ir starptautiskais civilais un
militārais personāls, kas uztur ikdienas darba līmeņa kontaktus (angl. —
staff-to-staff contacts). ES un NATO personālam praktiski jākompensē trūk
stošie politiskā līmeņa kontakti, ievērojot „sarkanās līnijas”, ko noteikusi
politiskā blokāde.
1
2002. gadā ES un NATO noslēdza vienošanos, kas ļauj ES izmantot NATO struktūras ES
operāciju plānošanai un vadīšanai. Tā nosaka, ka NATO vispirms jāatsakās no iesaistīšanās konkrētas krīzes risināšanā, tikai tad ES var izmantot NATO resursus. Turklāt NATO resursu izman
tošana pakļauta NATO dalībvalstu vienprātības principam, ko ietekmē Turcijas-Kipras attiecības.
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Tāpat kā Briselē, militārā personāla sadarbība operāciju vietās notiek
„plecu pie pleca”, bet formāli informācijas apmaiņa ir problemātiska. Vienīgā
formālā politiskā vienošanās, kas šobrīd pastāv, ir „Berlīne Plus”, un vienīgā
operācija, kas tās ietvaros darbojas, ir ALTHEA. Līdz ar to „Berlīne Plus”
nozīmē arī vienīgo efektīvo ES-NATO militāro sadarbību. Lai gan „Berlīne
Plus” tika noslēgta ar vislabākajiem nolūkiem, tās pievienotā vērtība un ilgt
spēja ir nosacīta. Bieži tiek pausts viedoklis, ka, tiklīdz militārā operācija
ALTHEA tiks slēgta, šim mehānismam vairs nebūs izmantojamības nākotnē.
Turklāt šis mehānisms nav paredzēts civilo misiju vajadzībām, kā arī nevar
nodrošināt šobrīd tik aktuālo civili-militāro pieeju krīžu pārvarēšanā. Pie
mēram, nav cerību par „Berlīne Plus” potenciālu izmantošanu Afganistānā.
Arī ideja par „apgriezto „Berlīne Plus””, kad ES dotu savus civilos resursus
NATO, nešķiet realizējama, kad konsultācijas un potenciālās vienošanās at
duras pret “sarkanajām līnijām”.
Turklāt, runājot par operāciju plānošanu un īstenošanu, ES nav pa
šai sava autonoma operāciju štāba, kas būtu pielīdzināms NATO rīcībā
esošajām struktūrām. Līdz šim ES ir īstenojusi vairākas militārās misijas arī
bez „Berlīne Plus” izmantošanas, kas vēlreiz norāda uz šīs vienošanās neizmantoto potenciālu. Šobrīd operāciju vajadzībām ES ir pieejami pieci
nacionālie štābi, piemēram, ES pretpirātisma operāciju ATALANTA vada
Lielbritānijas štābs Nortvudā. ES dalībvalstu vidū nav vienprātības attiecībā
uz pastāvīga operāciju štāba veidošanu, un to apliecināja arī šī jautājuma
kārtējā aktualizēšana 2011. gadā, kad Lielbritānija bloķēja „Veimāras trij
nieka”2 virzīto priekšlikumu par pastāvīgas civili-militāras plānošanas un
vadīšanas struktūras veidošanu. Par ilggadējās diskusijas kompromisu uz
skatāms aizvadītā gada 1. decembra ES Padomes lēmums aktivizēt līdz šim
neizmantoto Operāciju centru ES operāciju atbalstam Āfrikas ragā. Tas gan
nenozīmē, ka diskusija par ES struktūrām ir noslēgusies, un tā turpināsies
gan ES KDAP attīstības, gan NATO „viedās aizsardzības” (smart defence)
kontekstā, kur jau kādu laiku aktuāla efektīva resursu izmantošana.
Tas, ka ES-NATO sadarbība eksistē tikai „Berlīne Plus” robežās, ir iezīmējis problēmas Kosovā un Afganistānā, kur ES un NATO īsteno ope
rācijas paralēli, bez formāliem sadarbības ietvariem. Mijiedarbība starp
organizācijām operāciju vietās notiek, taču „zem perimetra”, tas ir, kamēr
2

Francija, Vācija un Polija.
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sadarbība ir diskrēta, tikmēr dalībvalstis, kam šis sadarbības aspekts ir jū
tīgs, izliekas to nemanām. Realitātē operācijas laukā visas puses ir spējīgas sadarboties, taču šāda neformāla un laikietilpīga prakse apgrūtina
un palēnina informācijas apmaiņu tādās riska vietās kā Afganistāna, kur
personāla aizsardzība ir ļoti būtisks jautājums. Tādējādi personālam, kas
atrodas operāciju vietās, nav citas izvēles, kā vien meklēt risinājumus si
tuācijām, kurās var tikt apdraudētas cilvēku dzīvības. Salīdzinājumā ar
operācijām Kosovā un Afganistānā, ES un NATO pretpirātisma operācijās
daudz mazāk tiek runāts par ES-NATO sadarbības problēmām, jo pretpi
rātisma aktivitātēs iesaistīto starptautisko spēlētāju sadarbība izskatās pat
efektīva. Tas varētu būt skaidrojams ar starptautisko cīņu pret pirātiem, kā
arī ASV lomu, kas pozitīvi veicinājusi personāla mijiedarbību un informā
cijas apmaiņu.
Lai ES un NATO spētu iesaistīties krīžu pārvarēšanas misijās un ope
rācijās, tām nepieciešami civilie un militārie resursi. Ņemot vērā samazinātos aizsardzības budžetus, abu organizāciju lielākais izaicinājums ir ne
tikai attīstīt operācijām nepieciešamās spējas, bet arī lielās taupības laikos
nepazaudēt to, kas tām jau ir. Jāatzīmē, ka Eiropas valstis tikušas asi kriti
zētas par nespēju sniegt pietiekamu militāro ieguldījumu NATO operācijā
ISAF Afganistānā, kā arī par nespēju nodrošināt adekvātas civilās spējas ES
policijas misijai EUPOL Afganistānā. Šobrīd ASV satrauc tas, vai Eiropas
valstis spēs pildīt savas saistības NATO ietvaros, jo turpina pieaugt atšķi
rība starp ASV un Eiropas aizsardzības budžetiem. Ja Eiropas valstis vēlas
saglabāt teikšanu lēmumu pieņemšanā, tām ir jādala atbildība, kas nozīmē
arī atbilstošus izdevumus aizsardzībai. Ņemot vērā ES ambīcijas par vis
aptverošo pieeju (angl. — comprehensive approach) krīžu risināšanā, tās
dalībvalstīm nepieciešamas militārās spējas, kuras var kombinēt ar ES civi
lajiem instrumentiem.
Līdz ar to nepieciešamība ir likusi ES un NATO dalībvalstīm raudzī
ties pēc praktiskiem risinājumiem, kas balstīti uz divpusēju un daudzpu
sēju sadarbību, jo kļuvis arvien grūtāk un neizdevīgāk attīstīt un uzturēt
militārās spējas tikai nacionālā līmenī. Šis process norisinās gan ES, gan
NATO pusē, un to virza gan pašas dalībvalstis, gan NATO viedās aizsardzības koncepcija par ierobežoto resursu efektīvāku izmantošanu, veido
jot ciešāku dalībvalstu sadarbību. Rezultātā ES lielu vērību velta tās resursu
apvienošanas iniciatīvai (angl. — pooling & sharing), kamēr NATO īsteno
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viedās aizsardzības daudznacionālo pieeju (angl. — multinational approa
ches). Tā vietā, lai sacenstos par tām pašām spējām, ES un NATO redz
nepieciešamību pēc informācijas apmaiņas un caurskatāmības, ko šobrīd
var nodrošināt tikai abu organizāciju neformālie personāla (angl. — staffto-staff) kontakti. Koordinācijai tiek izmantota ES-NATO Spēju darba
grupa (EU-NATO Capability Group), kuras saturu līdzīgi kā citos formālos
formātos ierobežo iepriekšminētie politiskie šķēršļi. Jāatzīmē, ka kritisku
spēju trūkums operācijās liek ES un NATO identificēt arī konkrētus pro
jektus (piemēram, cīņai pret improvizētajām spridzināšanas ierīcēm un me
dicīniskajam atbalstam), ko attīstīt kopīgiem spēkiem, novēršot iespējamo
pūliņu dublēšanos. Turklāt trūkstošo spēju vajadzība operācijās mudina
risināt tās caur daudznacionālām iniciatīvām, piemēram, tika izveidota
daudznacionālā helikopteru iniciatīva (Multinational Helicopter Initiative),
lai palielinātu pieejamo helikopteru skaitu Eiropas valstīm, kas iesaistījušās
operācijā Afganistānā.
Lai gan ārēji šķiet, ka ekonomiskās lejupslīdes apstākļos abas organizā
cijas ir kļuvušas viedākas, ES un NATO attiecībās vēl joprojām nepieciešams reāls pagrieziena punkts. Kamēr drošības un aizsardzības jautājumu
darba kārtība pasaulē jau labu laiku ir mainījusies, abu organizāciju for
mālajās attiecībās valda sastingums. Taču tikai partnerība stratēģiskā līmenī
var nodrošināt to, ka abām organizācijām būs instrumenti, ar ko rīkoties
nākotnē, līdz ar to abām pusēm jātiecas uz savstarpēji koordinētu pieeju
jaunajiem drošības izaicinājumiem.

Meklējot pagaidu risinājumus
ES-NATO partnerības stiprināšanai nepieciešams izmantot tos politiskos resursus, kuri ir abu organizāciju rīcībā. Pēc Lisabonas līguma stāšanās
spēkā ir izveidots Eiropas Ārējās darbības dienests. Tādējādi aiz politiska
dialoga stāv noteiktas institūcijas, līderi un pārvaldes struktūras, kuras nodrošina politiku pārmantojamību un ilgtspēju. Fakts, ka abas organizācijas
neformāli tiekas un apmainās ar vēstulēm augstākajā līmenī, kā to demonstrē Augstās pārstāves K. Eštones un NATO ģenerālsekretāra A. F. Rasmusena dialogs, kurā abas puses uzsver sadarbības nepieciešamību un aicina
panākt progresu, ir apliecinājums apņēmībai, kura materializējama dzīvē.
2010. gadā NATO ģenerālsekretārs vairākkārt atkārtoti aicināja risināt
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politiskos šķēršļus, kas liedz ES un NATO formālās sanāksmēs pārrunāt
tādus svarīgus jautājumus kā progresa panākšana Afganistānā. Ar mērķi
risināt šo situāciju Rasmusens piedāvāja „līdzsvaroto paketi”, t.i., rast iespēju
noslēgt drošības vienošanos starp ES un Turciju, kā arī vienošanos starp
Eiropas Aizsardzības aģentūru un Turciju, pretī piedāvājot nodrošināt Kip
ras dalību visās ES un NATO kopējās sanāksmēs. Diemžēl jārēķinās ar to, ka
ES-NATO uzlabošana nekad nebūs pietiekams arguments Kiprai vai Turci
jai, lai tās piekristu šādai kārtībai. Diplomātiskie centieni līdz šim ir cietuši
neveiksmi, jo nacionālās drošības jautājums būs svarīgāks nekā ES-NATO
stratēģiskā partnerība.
Tā kā pie apvāršņa nav manāms risinājums pastāvošajiem politiskajiem
šķēršļiem, abu organizāciju personālam neatliek nekas cits kā meklēt dažādus veidus, kā izdarīt ikdienas darbu, nepārkāpjot “sarkanās līnijas”. Prak
tiskās darbības līmenī abās institūcijās tiek pielikts daudz pūļu, lai panāktu
pieņemamus nosacījumus kopīgai rīcībai, kurai nav formāla politiska pie
sega. Lai gan var šķist — ja jau problēmas var tikt risinātas darba līmenī, tad
varētu iztikt bez politisko risinājumu panākšanas, tomēr neformālā sadarbība un kontakti, kas šobrīd palīdz koordinēt atsevišķas iniciatīvas mili
tāro spēju jomā un operācijās, eksistē bez ilgtspējas garantijas. Turklāt ir
neiespējami demonstrēt konkrētus rezultātus oficiālā līmenī, kas ir nosacī
jums attīstības tālākai virzībai un padziļināšanai. Līdz ar to pastāv abu pušu
sakari, kas paņem daudz laika un enerģijas, bet netiek nodrošināta efektīva sadarbības īstenošana. Personiskie kontakti un “pašdarbība” nav slikta,
kamēr jautājumi tiek risināti ad hoc līmenī, taču, ja netiks panākts risinājums, ilgākā termiņā šī sadarbība var zust.
Bez formāla ES-NATO sadarbības ietvara ir grūti to padziļināt vai
izvērst, piemēram, krīžu pārvarēšanas jautājumos, nodrošinot praktisku un
efektīvu koordināciju jau pašā krīžu risināšanas sākumā. Rezultātā NATO
nevar paļauties uz sadarbību ar ES jautājumā par civilajiem komponen
tiem, kas papildinātu NATO militāros resursus, kā arī ES nevar izmantot
visu savu potenciālu, ko pati deklarējusi Lisabonas līgumā. Tas nozīmē, ka
trūkst stratēģiskā līmenī panāktas vienošanās, ka partnere spēs sagādāt nepieciešamās spējas. Turklāt formālas vienošanās atvieglotu militārā perso
nāla darbu, kam šobrīd nākas iztikt ar “džentlmeņu vienošanos”, kas tāpat
neatrisina problēmu ar informācijas apmaiņu.
Diplomātiem jāturpina strādāt, lai pietuvinātu Kipras un Turcijas
jautājuma atrisināšanu. Šobrīd reāls progress nav paredzams, kamēr ir kāds
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risinājums attiecībā uz Kipru. Taču, ņemot vērā pastāvošo politisko un
ekonomisko situāciju, jāapzinās skaudrā realitāte. ES un NATO var fokusē
ties uz praktisko sadarbību, kas svarīga abu organizāciju dalībvalstīm, kā arī
darīt visu iespējamo, lai mazinātu politisko šķēršļu radītās negatīvās sekas.
Piemēram, abām organizācijām jāpanāk maksimāli efektīva resursu
izmantošana. Jāspēj paaugstināt darba efektivitāti esošo struktūru ietvaros,
tas ir, neveidojot jaunas institūcijas vai štābus, kas izmantojami tikai vienai
no organizācijām. Piemēram, daudznacionāli štābi, kas izmantojami gan
ES, gan NATO vajadzībām, varētu būt laba prakse, jo ļoti svarīgi, lai abu
organizāciju militārais personāls varētu strādāt plecu pie pleca. Resursi jā
iegulda nevis struktūrās, bet reālās, operācijām nepieciešamās spējās. Tur
klāt ES un NATO jācenšas runāt kopīgā valodā, tām jāizmanto vienoti
kritēriji, jāsaskaņo savi ambīciju līmeņi un koncepcijas. Koordinācijas procesā jānovērš konkurence pēc vieniem un tiem pašiem resursiem un spē
jām. Vienmēr jātur prātā visaptverošā pieeja krīžu risināšanā un iespēja
„apmainīties” ar civilajiem un militārajiem resursiem. Jāmeklē risinājumi,
lai ES un NATO varētu izmantot viena otras resursus, un jaunu iniciatīvu
gadījumā jāmeklē iespējas strādāt kopā.
Lai saglabātu un attīstītu militārās spējas, Eiropas valstīm jāizmanto
iespējas, ko var atrast arī ārpus nacionāliem un organizāciju rāmjiem. Paš
reizējos ekonomiskajos apstākļos Eiropas valstīm ir jāuzlabo savstarpējā
sadarbība aizsardzības jomā, jo tikai tā tās varēs kopā ar ASV risināt globā
lās drošības problēmas. Divpusēja un daudzpusēja sadarbība, reģionālas iniciatīvas ir risinājums, kam uzmanību velta arī militāri spēcīgākās valstis,
piemēram, Lielbritānija un Francija, kuras abas vienojušās par konkrētiem
aizsardzības sadarbības pasākumiem. Līdzās savstarpējai sadarbībai Eiropai jāsaglabā stratēģiskais dialogs ar ASV. Jāņem vērā, ka jebkurš vēlas sa
biedroto, kas ir noderīgs reālas krīzes apstākļos un ir spējīgs akceptēt riskus
un sniegt ieguldījumu, tāpēc eiropiešiem jādomā, kā tā varētu atbalstīt ASV,
tajā skaitā ar civilajām spējām un instrumentiem.
Eiropa zaudēs savu ietekmi, ja tā nepieliks pūles, lai kļūtu spēcīgāka
drošības un aizsardzības jomā. Un, lai nostiprinātu savas pozīcijas, eiro
piešiem svarīga ES un NATO sadarbība. Tā joprojām ir bloķēta stratēģiskajā
līmenī uz neparedzamu laika periodu, taču katrs mēģinājums rast radošus
un praktiskus risinājumus būs ieguvums abām organizācijām un to dalīb
valstīm.

Eiropas savienības politikas, 27.–72. lpp.

27

II
Eiropas Savienības politikaS

Latvija un tās stratēģiskā kultūra.
Cits skatījums uz ES drošības identitāti
Airis Rikveilis,

LU doktorants un Latvijas Aizsardzības ministrijas Militāri Publisko
attiecību departamenta direktors 1
Stratēģiskās kultūras analīze ļauj sekmīgāk izskaidrot valstu drošības eli
tēm raksturīgo rīcību drošības politikas īstenošanā, jo tā bieži ir balstīta
uz priekšstatiem, kas tieši izriet no Latvijas vēsturiskā pieredzes. Eiropas
Savienības valstīs vienlaikus pastāv vairākas stratēģiskās kultūras, kurām
raksturīgas gan kopīgas vērtības un principi, gan arī reģionālas atšķirības.
Latvijas stratēģiskās kultūras analīze ir iespējama, tikai skatoties caur
20. gadsimta vēstures notikumu prizmu, jo vairāki no tiem tieši ietekmē
drošības politikas formulēšanu arī 21. gadsimtā. Brīvības cīņas 1919.–
1920. gadā, Padomju Savienības īstenotā Latvijas okupācija 1940. gadā
un tai sekojošie Otrā pasaules kara notikumi Latvijā ir virzījuši pašreizējo
drošības eliti uz integrāciju NATO un ES — diviem modernās Latvijas
drošības politikas stratēģiskajiem principiem. Vēsturiskā pieredze liek lat
viešiem skatīties uz valsts drošību galvenokārt no aizsardzības viedokļa,
un tas nosaka galvenās atšķirības no daudzu citu ES valstu stratēģiskās
kultūras.
Atslēgvārdi: aizsardzība, drošības politika, okupācija, stratēģiskā kultūra.

1
Publikācijā izteiktās idejas un vērtējumi pauž autora personīgos uzskatus un nav tiešā
vai netiešā veidā saistāmi ar Latvijas Aizsardzības ministrijas politiku un oficiālo attieksmi šajos
jautājumos.
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The analysis of a country’s strategic culture allows us to explain the course
of action chosen by decision-makers, based on certain patterns of ex
perience and security perceptions. Various strategic cultures exist within
the EU, and they have strong, common traits, as well as some regional
differences. Latvian strategic culture is one example, and it shares many
security concerns with the majority of EU members. Some differences are
due to regional characteristics similar to other Baltic States and Nordic
nations, and others have historical roots.
The strategic culture in Latvia can only be understood through the
prism of various historical events that have shaped Latvian perceptions
of security threats and the nature of its strategic culture. The struggle
for freedom in 1919-1920, occupation of Latvia by the Soviet Union in
1940, and subsequent tragic events during the Second World War have
determined the strategic principles of contemporary Latvian security
policy - integration into NATO and the European Union. Thus, Latvians
see their security predominantly through the prism of defence, which is
one of the main factors that differentiate it from the strategic cultures of
quite a few other members of the EU.
Keywords: defence, occupation, security policy, strategic culture.

Ievads
Latvijas intereses Eiropas Savienībā (ES) ir nešķiramas no vērtībām,
kuras tā īsteno un aizstāv gan kā nacionāla valsts, gan kā Eiropas kultūras,
politikas un ekonomiskās telpas dalībniece. Drošības koncepta pētniecībā
par galveno jomu parasti tiek minētas politikas dalībnieku dažādas varas
kategorijas starptautiskajā sistēmā. Ja par pētījumu objektu diskusiju tikpat
kā nav, tad par varas avotiem un to izcelsmi domas dalās, ne tikai raugoties no lielāko starptautisko attiecību teoriju — reālisma, institucionālisma
un sociālā konstruktīvisma viedokļa vien. Arvien svarīgākas kļūst psiholo
ģiskās un emocionālās dimensijas, kas liek analizēt un izprast, ka politikas
līderu un sabiedrības attiecībās tieši šo jautājumu loma līdz šim nav tikusi
pienācīgi novērtēta. Šo dimensiju mijiedarbību drošības politikā ir pieņemts dēvēt par stratēģisko kultūru.2
2
Angļu valodā esošajā literatūrā termins „stratēģiskā kultūra” (strategic culture) tiek lietots
paralēli terminam „drošības kultūra” (security culture).
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Stratēģiskās kultūras analīze, balstoties uz pagātnes notikumiem, ļauj
izskaidrot daudzus modernās politikas lēmumu pieņemšanas pamudināju
mus un prognozēt turpmāko politiskā procesa dalībnieku uzvedību. Bieži
tiek uzskatīts, ka Latvijā nākotnes attīstība pārlieku daudz skatīta, izmanto
jot negatīvo vēsturisko pieredzi. Pagātnes notikumu izzināšana arvien būs
svarīga nacionālās drošības jomā, tomēr norobežošanās no moderno drošības problēmu risināšanas var draudēt ar to, ka Latvijā samazināsies to
cilvēku skaits, kuri saprot un spēj visaptveroši izskaidrot pasaulē notiekošo.
Tādējādi pastāv risks iestigt ne tikai savā pagātnē, bet arī dziļā provinciālismā, kas diemžēl var sašaurināt Latvijas drošības politikas efektivitāti, un
Latvija atkal var palikt viena pret tās iespējamajiem drošības apdraudēju
miem.
Tāpēc šajā rakstā es aizstāvu viedokli, ka Latvijā pastāvošā stratēģiskā
kultūra ir eiropeiska pēc sava satura, tomēr tai ir raksturīgas vairākas bū
tiskas reģionālas atšķirības, kas Latvijas drošības politikas veidošanā ienes
specifiskas un atšķirīgas nianses. Vienlaikus ir svarīgi, lai Latvijas stratēģiskā
elite daudz nopietnāk pievērstu uzmanību mūsu valsts drošības kultūras
analīzei un nepieņemtu to par pašsaprotamu, bet gan apzinātos riskus, kas
pastāv, veidojoties alternatīvām un konkurējošām stratēģiskajām kultūrām
Latvijā un ES.

Kas veido stratēģiskās kultūras jēdzienu?
Valsts stratēģijas formulēšana drošības, aizsardzības un ārpolitikas jo
mās varētu tikt uztverta kā pieejamo resursu izteiksme politiskās varas kategorijās. Tomēr šajā gadījumā no politikas pētniecības tiktu izslēgti tādi
komponenti kā tradīcijas, notikumu simbolisms, pieņemamais un nepie
ņemamais politiskās uzvedības jomā.
Pētījumos par šo starptautisko attiecību pētniecības disciplīnu tiek iz
dalīti vairāki kritēriji, pēc kuriem stratēģiskās kultūras komponenti tiek
identificēti. Lai arī šo komponentu klāsts ir pietiekami plašs, stratēģiskās
kultūras pētnieki ir vienojušies, ka psiholoģiskā un emocionālā dimensija
drošības politikā nav ignorējama, tāpat kā sabiedriskā aktivitāte un kultūra.
Runājot Henriki Heikas (Henrikki Heikka) vārdiem, „pārdomas par nācijas
esības jēgu, traģiski spēku līdzsvara pārpratumi vai citu valstu nodomi,
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pārspīlējumi uzbrukuma vai aizsardzības stratēģijas aprēķinos, kā arī
iekšpolitiskie apsvērumi”3 iekļaujas stratēģiskās kultūras definīcijā. Meklējot stratēģiskās kultūras „īstenotājus”, Ians Džonstons (Ian Jonston) rosina
pētīt nacionālās drošības elites (politikas stratēģus, militāros līderus, viņu
retoriku, kā arī politiskās un militārās ceremonijas) un skatīt to rīcību kā
integrētas sistēmas simbolus.4 Jāpiebilst, ka neatņemama stratēģiskās kultūras izpētes sastāvdaļa ir arī drošības politiku definējošie dokumenti —
koncepcijas, stratēģijas un deklarācijas. Lai arī daudzos gadījumos šie do
kumenti nepilnīgi atspoguļo drošības politikas dienaskārtību vai problēmu
risināšanas metodikas, tie ir svarīgi izpratnes veidošanai par to, kā nacionā
lās drošības veidotāji uztver apkārtējo pasauli un kā redz savu vietu tajā.
Daudzās stratēģiskās kultūras definīcijās ir saskatāms vienojošs kritērijs, un tā ir nozīmīgu vēstures notikumu ietekme mūsdienu drošības po
litikas formulējumos. Klifords Gērcs (Cliford Geertz) norāda, ka stratēģiskā
kultūra ir vēsturiski veidota un paaudzēs pārmantotu simbolu sistēma.5
Savukārt Kolins Grejs (Colin Gray) uzskata, ka stratēģiskā kultūra ir defi
nējama kā attieksme pret spēka lietošanu, kas izriet no nācijas vēstures
priekšstatiem.6 Viņu papildina Tomass Mānkens (Thomas Mahnken), kurš
norāda uz nepieciešamību analizēt ne tikai kopīgo pieredzi, bet arī no tās
izrietošo kolektīvo identitāti.7
Tātad, lai būtu iespējams runāt par stratēģisko kultūru kādā valstī, ir
nepieciešamas nacionālās drošības institūcijas, spēka un drošības struktū
ras, kā arī nacionālās drošības elite, kas pārstāv un īsteno attiecīgu drošības politiku. Savukārt šī politika izriet no nācijas priekšstatiem par tās
vietu un lomu attiecīgā reģiona un globālās drošības kontekstā un ir balstīta uz kopīgu vēstures pārdzīvojumu un vienotu vēstījumu par to attiecībā
pret citiem starptautiskās politikas dalībniekiem.
Analizējot minētos kritērijus, ir svarīgi noskaidrot to, kā attiecīgajā
valstī vai politiskajā sistēmā sadarbojas nacionālās drošības institūcijas, vai
3
Heikka H. Strategic Culture and the English School. The Finnish Institute of International
Affairs, UPI Working Papers, 2002, p. 5.
4
Johnston I. A. Thinking About Strategic Culture. International Security, 1995, Vol. 19, No. 4.
5
Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973, p. 89.
6
Gray C.S. The National Style in Strategy: The American Example. International Security,
1981, Vol. 6, No. 2, p. 22.
7
Mahnken T. G. United States Strategic Culture. SAIC, 2006, p. 4.
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tās veidotas konkrētas drošības kultūras dēļ vai, gluži pretēji, — pašas veido
attiecīgu drošības kultūras vidi. Tas ir būtisks rādītājs stratēģiskās kultūras
stabilitātei un spējai saglabāties politisko pārmaiņu ietekmē.

Stratēģiskās kultūras elementi Latvijā
Latvijas stratēģiskās kultūras pamatu veido trīs notikumi Latvijas vēs
turē, kas iespaidojuši mūsdienu Latvijas nacionālās drošības nostādnes un
prioritātes. Pirmais no tiem ir Brīvības cīņas 1919. un 1920. gadā, kurās
salīdzinoši vāji bruņotā, bet ar lielu iedvesmu apveltītā Latvijas armija kopā
ar saviem igauņu, angļu, franču un poļu sabiedrotajiem izcīnīja nozīmīgas
uzvaras, kas nodrošināja Latvijas valsts pastāvēšanu. Par otro ir uzskatāma
traģiska ģeopolitiska pārrēķināšanās divdesmit gadus vēlāk — Latvijas di
binātājus kopā ar valsti nolēma Padomju Savienības īstenotai okupācijai
un daudzu desmitu tūkstošu Latvijas pilsoņu dalībai Otrajā pasaules karā
divu okupācijas spēku uniformās. Rūgtā 1940. gada pieredze pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas kļuva par pamatu tādas drošības politikas formulē
šanai, kas par savu galveno uzdevumu izvirzīja iestāšanos NATO un ES un
stingras saites ar Amerikas Savienotajām Valstīm. 2004. gadā, kļūstot par
abu minēto organizāciju dalībvalsti, Latvija ir ieguvusi vēl nebijušu dro
šību, vienlaikus uzņemoties saistības piedalīties starptautiskās drošības stip
rināšanā arī tad, ja tas vairāk skar reģionālās, NATO vai ES intereses un ne
tik tieši Latvijas nacionālo drošību.
Saskaņā ar Džonstona viedokli par stratēģiskās kultūras īstenotājiem
Latvijā ir jāuzskata visi tie lēmējvaras un izpildvaras pārstāvji, kuri piedalās nacionālās drošības lēmumu pieņemšanā, kā arī Valsts prezidents kā
bruņotā spēka Augstākais vadonis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris un viņa padotībā esošais personāls. Jāsecina, ka kopš Nacionālās dro
šības likuma (NDL) ieviešanas 1995. gadā ir radīts visaptverošs un pietiekami sekmīgi funkcionējošs nacionālās drošības un aizsardzības organizāciju tīkls. Šīm struktūrām NDL ir paredzējis konkrētas kompetences un
atbildības jomas. Valsts aizsardzības un drošības uzdevumi, tostarp integ
rācija NATO un ES, kā arī dalība starptautiskajās operācijās un citās akti
vitātēs līdz šim ir izpildīti sekmīgi, un tas liecina, ka struktūras ir bijušas
vērstas uz sadarbību. Tas gan nenozīmē, ka tās vienādi raugās uz visām dro
šības problēmām.
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Latvijas drošības un aizsardzības institūcijas īsteno arī izvērstu tradī
ciju kopumu, kur galvenais uzsvars ir uz Pirmajā un Otrajā pasaules karā,
kā arī Brīvības cīņās kritušo latviešu karavīru piemiņas godināšanu. Tā kā
Latvijai, atšķirībā no Lietuvas, nav valstiskās pieredzes, kas sniegtos līdz
pat viduslaikiem, tad kritušo pieminēšanas īpatnība ir tā, ka arī latviešu ka
ravīri citu valstu uniformās — strēlnieki, vācu armijas leģiona un padomju
karavīri — ceremonijās tiek godināti, izrādot militāru cieņu. Lai novērstu
dalīšanu „pareizajos” un „nepareizajos” karavīros, tiek godināti visās uni
formās kritušie latvieši. Vienlaikus ir pamanāms, ka Latvijas armijai ir maz
svinību, kas notiktu ārpus piemiņas vietām. Tas veido militāro tradīciju
kultūru emocionāli smagnēju un izteikti vērstu pagātnē. Tāpēc ir jādomā
par pasākumiem, kuriem nav tikai atmiņu un sērošanas vēstījuma, pie
mēram, plašāk svinot Latvijas armijas izveidošanas dienu — 10. jūliju, kas
ļautu izmantot vasaras priekšrocības brīvdabas pasākumu rīkošanā un ar
mijas popularizēšanā, vienlaikus nesaistot šo datumu ar kauju atceri vai
emocionālu kritušo karavīru piemiņu. Kopumā armijas loma Latvijas stra
tēģiskās kultūras attīstībā ir nozīmīga, jo faktiski ikviens valstī nozīmīgs
piemiņas pasākums notiek ar armijas līdzdalību.
Latvijas drošības politikas pamatdokumenti ir izkārtoti saprotamā
hierarhijā —Nacionālās drošības koncepcija ir pamats tālākiem aizsardzī
bas politikas un ārpolitikas dokumentiem. Aizsardzības koncepcija nosaka
jautājumus, kas attiecināmi uz valsts aizsardzības principiem, savukārt Ār
politikas koncepciju faktiski aizstājušas ārpolitikas debates Saeimā. Nacio
nālās drošības pamatdokumenti liecina, ka 1940. gadā īstenotā nepretošanās
padomju spēkiem modernās drošības elites vidū tiek uzskatīta par kļūdu.
Tāpēc dokumentos ietvertās idejas ir balstītas uz vēlmi neatkārtot pagātnes
kļūdas. 1995. gada Ārpolitikas koncepcija, pamatojot nepieciešamību integrēties NATO un ES, norāda, ka „atsakoties no sadarbības ar NATO, Latvija izvēlētos izolāciju un atgriešanos Krievijas pastiprinātā ietekmē”.8 Vēl
vairāk vēstures notikumu klātbūtni modernās drošības politikas lēmumos
parāda, piemēram, tādi notikumi kā Saeimas balsojums par Latvijas karavīru dalību ASV vadīto spēku operācijā Irākā. Toreiz debatēs gan tā laika
premjers, gan aizsardzības ministrs savu argumentāciju balstīja uz nepie
ciešamību atcerēties, ka Baltijas valstu okupācija notika tāpēc, ka pasaules
8

Latvijas Republikas Ārpolitikas koncepcija. Latvijas Republikas Saeima. 1995. gada 5. aprīlis.
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sabiedrība tikai noskatījās uz notiekošo starp Hitleru un Staļinu. Runājot
premjera Repšes vārdiem, „Mums ir jācīnās un jāmācās no vēsturiskām kļūdām. Arī pirms Otrā pasaules kara Latvija cerēja, ka lielvaru nesaskaņas
to neskars, jo mēs taču nevienu neapdraudējām. Domāju, ka par šo savu
kļūdu, par šo vilcināšanos noslēgt kaut vai militāru vienošanos Baltijas valstu starpā, mēs esam dārgi samaksājuši, un otrreiz vairs šo kļūdu neatkār
tosim.”9 Tādējādi institūcijas Latvijā ir tās, kuras veido stratēģiskās kultūras
vidi, un tā var mainīties, ja mainās nozīmīgi elites parametri, viņu stratēģiskā orientācija, valsts drošības konceptuālais redzējums un elites sastāvs
atkarībā no politikas procesa izmaiņām.
Stratēģiskā kultūra Latvijā nav statiska, respektīvi, drošības politikas
pamatpostulāti tikai šķietami ir tie paši, kas pirms desmit gadiem. Pēdējā
laika notikumi ar mēģinājumiem panākt krievu valodai otras valsts valodas statusu atklāj, ka Latvijā aktīvi veidojas otra — paralēla stratēģiska kul
tūra. Tai ir teju visas iepriekš minētās stratēģiskās kultūras pazīmes, tostarp
attiecīgas elites pastāvēšana, savs ļoti izteikts vēstījums, kopēja vēstures ap
ziņa un skaidri izteikts darbības simbolisms. Nav vienīgi attiecīgu institū
ciju, jo tās ir iegūstamas tikai komplektā ar varu. Tā kā vienas politiskās
sistēmas ietvaros teorētiski var pastāvēt vairākas stratēģiskās kultūras, rodas jautājums, vai Latvijas ilgstoši īstenotā orientācija uz iekļaušanos trans
atlantiskās drošības struktūrās un Eiropas ekonomiskajā telpā ir tik ļoti
neatgriezeniska, cik varētu šķist pirmajā mirklī? Ar potenciāli konkurējošām un pat savstarpēji izslēdzošām stratēģiskajām kultūrām Latvijas drošības elitei, iespējams, pirmo reizi tās pēdējo divdesmit gadu pastāvēšanās
vēsturē orientāciju uz rietumiem ir jāspēj pamatot vairāk nekā tikai ar da
bisku Latvijas piederību Eiropai.

Kopīgais un atšķirīgais Eiropā
Saskaņā ar Māstrihtas līgumu izveidoto ES institūciju sistēma nav ap
stājusies pie pārnacionālu normatīvo aktu nostiprināšanas ES pilsoņu dzīvē.
Integrācija ir padziļināta ar vienotu valūtu, kopīgām izpildinstitūcijām, par
lamentu un nesenā pagātnē arī ar ES Padomes prezidentu, ārlietu ministru
9
Einara Repšes uzstāšanās Saeimas debatēs 2003. gada 19. martā. http://www.saeima.lv/
steno/2002_8/st_030319/st1903.htm (LR Saeimas mājas lapa; aplūkota 12.02.2012.).
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un diplomātisko dienestu. Loģiski, ka strukturālās pārmaiņas liek analizēt
to, vai šajā laikā Eiropas valstis ir kļuvušas tuvākas arī vienotu drošības
priekšstatu jomā un vai būtu iespējams apgalvot, ka tām ir izveidojusies
kopīga stratēģiskā kultūra.
ES valstis gandrīz nevienā gadījumā nepauž pilnīgi identisku skatu
uz drošību, tomēr par savdabīgu kompromisu šajā jautājumā ir uzskatāms
mēģinājums vienoties par ES Kopējo Drošības un aizsardzības politiku.
Latvijas interesēs vienmēr ir bijis nodrošināt, lai ES un NATO resursu iz
mantošana krīzes situāciju pārvarēšanā nedublētos, lai maksimāli efektīvi
tiktu izmantotas ES kaujas grupas un lai krīžu risināšanā tiktu izmantoti
visaptveroši civilie un militārie resursi. Šajā jomā, tāpat kā multilaterālisma
principu izmantošanai krīžu risināšanā, Latvijas pozīcija ir identiska ci
tām ES valstīm, turklāt Latvija savu resursu robežās piedalās šā brīža ES
operācijā Somālijā (EU NAVFOR ATALANTA), policijas misijā Afganistānā
(EUPOL), novērošanas misijā Gruzijā (EUMM) un likuma varas misijā Ko
sovā (EULEX). Atbilstoši savai reģionālajai piederībai Latvija par svarīgu
uzskata sadarbību starp Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī Poliju. Šī ideja,
lai arī pagaidām nav radusi atspoguļojumu ES dokumentos, ir pienācīgi atainota attiecīgo valstu drošības politikas dokumentos un NATO vadības
pozīcijās par viedo aizsardzību.
Atšķirības starp ES valstīm ir vērojamas izpratnē par Eiropas aiz
sardzības principiem. Latvijā idejiski drošību izprot kā valsts aizsardzību,
Valsts aizsardzības koncepcijā norādot, ka „Latvijas valsts aizsardzības
stratēģiskais pamatprincips ir dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
kolektīvās aizsardzības sistēmā, kuras uzdevums ir tās dalībvalstu aizsardzība pret jebkura veida militāru apdraudējumu”. Savukārt Eiropas Drošības Stratēģija (EDS) akcentē plašāku risku redzējumu, starp kuriem
svarīgākie ir terorisms, masu iznīcināšanas ieroču izplatība, kā arī reģionālie konflikti, valstu varas sabrukums un organizētās noziedzības darbība.
Arī Latvijas Nacionālās Drošības koncepcijā (NDK) minēts, ka Latvijas
drošības politikas pamats ir dalība NATO kolektīvās drošības sistēmā, un,
lai arī drošības arhitektūra ir balstīta uz pieņēmumu par to, ka pārskatāmā
nākotnē militārs apdraudējums nav gaidāms, pagājušajā gadā apstiprinā
tajā NDK sadaļā par militārā apdraudējuma pārvarēšanu piemin nepieciešamību savstarpējās uzticības veidošanai ar Krieviju. Tas liek netieši no
prast, ka drošības politikas formulētāji kaimiņvalsti attiecina uz tādām,
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no kurām ilgtermiņā nav sagaidāmas paredzamas attiecības. Latvijas un
Krievijas attiecības joprojām atrodas „vēstures gūstā”, jo, pat neraugoties
uz nenoliedzamo attīstību atsevišķos segmentos diplomātijā un ekonomis
kajā sadarbībā, kopējais to raksturs joprojām ir smagnējs. Okupācija un
komunistu režīma noziegumi no Krievijas puses joprojām nav atzīti un no
sodīti, bet tikai vairs nav skaidrs, vai Latvija uz to vēl uzstāj.
EDS attiecībā uz Krieviju rosina strādāt, veidojot ciešākas attiecības,
kas ir „svarīgs faktors mūsu drošībai un labklājībai” un, ka „kopējo vērtību
ievērošana pastiprinās virzību uz stratēģiskām partnerattiecībām”.10 Ir ap
šaubāms, ka ES valstīm un Krievijai ir saglabājusies kaut viena kopīga
vērtība, un jautājums, vai vairs vispār ir kāds, kurš tam īsteni tic. Tomēr
attiecību prakse ES partneru vidū ir atšķirīga, un šeit ir vietā atcerēties
Francijas darījumu ar Krieviju, pārdodot Mistral desantkuģus, kas potenciāli var kaitēt, piemēram, Baltijas valstu drošības interesēm.
Vēl viena būtiska atšķirība no EDS ir tā, ka Latvijas drošības politikas
dokumentos ir uzsvērts sadarbības princips ar ASV. ES drošībā ASV tiek
atvēlēta tikai pastarpināta loma, minot, ka „rīkojoties kopīgi, Eiropas Sa
vienība un Amerikas Savienotās Valstis var kļūt par ārkārtīgu spēku, lai
veicinātu labo pasaulē”.11 Latvija pasludina sadarbību ar ASV par stratēģiski
svarīgu un iespējams, ka Latvijas drošības elites uzsvars uz šādām attiecībām ir noteikts tieši tāpēc, ka pastāv zināma nedrošība par „eiropiešu” po
tenciālo attieksmi pret jebkādu drošības krīzi Baltijā, kas līdz ar to uzskatāma
par zināmu balansēšanas principu īstenošanu Latvijas drošībā.
Kā Latvijā, tā arī citās ES dalībvalstīs stratēģiskajai elitei pastāv prob
lēmas ar modernās drošības izpratnes veidošanu plašākas sabiedrības slā
ņos, kas spētu nodrošināt ilgtermiņa leģitimitāti pastāvošajai drošības
politikai. Iedzīvotāji drošības politiku par prioritāti lielākoties neuzskata,
un sabiedrība arvien vairāk sliecas atbalstīt „izolētas drošības politiku” ce
rībā, ka tā tos pasargās no globāliem draudiem. Kā Saeimas ārpolitikas
debatēs norādīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, „ja par izolacionismu
var runāt lielas valstis, [..] tad es teiktu, ka tas ir nepareizi, bet viņas to vēl
var pārdzīvot. Bet, ja par izolacionismu runā mazas valstis vai vidēja izmēra
valstis, tad es teiktu, ka šeit tā jau ir vai nu stratēģiska kļūda vai nezināšana,
10
Eiropas Drošības stratēģija, 14. lpp. http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
031208ESSIILV.pdf (Eiropas Savienības Padomes mājas lapa; aplūkota 12.02.2012.).
11
Turpat, 13. lpp.
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vai arī kaut kas cits [..]”12 Spilgtākais piemērs ir ES valstu sabiedrību nega
tīvā attieksme pret operāciju Afganistānā, ko tās cer pabeigt 2014. gadā. Taču
tādā vai citādā formā misijai ir jāturpinās arī pēc tam.
Diemžēl pilnvērtīgi salīdzināt Latvijas drošības politikas dokumentus
un EDS nav iespējams, jo EDS ir pieņemts 2003. gadā un, lai arī 2008. gadā
tai pievienots formāls izpildes plāns ar risku un priekšstatu korekcijām,
drošības situācija pasaulē ir būtiski mainījusies. Līdz ar to patlaban šādām
NDK un EDS atšķirībām ir vērts pievērst uzmanību vairāk teorētisku de
bašu ietvaros, apzinoties, ka pastāv vairāki atšķirīgi pieņēmumi par moderno draudu izcelsmi un būtību. Redzams, ka ES drošībā valda pieņēmumi,
kuri neveicina saprātīgu aizsardzības izdevumu nodrošinājumu, bet gan
paļāvību uz trešo valstu racionālu pieeju savas varas izmantošanai, kas ne
vienmēr ir drošākais veids jebkura veida konflikta novēršanai.

Priekšlikumi tālākai stratēģiskās kultūras koncepta attīstībai
Latvijai ir raksturīga tāda pati stratēģiskā kultūra kā lielākajai daļai
Centrālās un Austrumeiropas valstu, kas uzsver NATO vadošo lomu Eiro
pas drošībā un stipras transatlantiskās saites un ietekmīgu ASV lomu Eiro
pas drošībā. Izteiktāk nekā citās ES valstīs Latvijā dominē uz vēsturiskā
pāridarījuma bāzes balstīta stratēģiskā kultūra, kas drošību īsteno pamatā
caur valsts aizsardzības prizmu. Vienlaikus, tāpat kā visās ES valstīs, Latvijas
drošībā dominē aizsardzības un drošības finansējuma un militāro spēju iero
bežotība, ko valstis mēģina kompensēt ar daudzpusējo pieeju un kopīgiem
projektiem aizsardzības jomā, pēdējā laikā atbalstot viedo aizsardzību.
Stratēģiskās kultūras koncepta tālākai attīstībai Latvijā piedāvāju vai
rākus priekšlikumus. Lai arī Latvijas stratēģiskā kultūra ir skaidrojama tikai
vairāku 20. gadsimta vēstures notikumu kontekstā, tas nenozīmē, ka tā ir
statiska. Tāpēc, pirmkārt, stratēģiskajā kultūrā ir jārod jauni elementi, kas
varētu Latviju virzīt prom no tendences „atgriezties vēsturē” un konservatīvi turēties pie priekšstatiem, kas atkal un atkal apstiprina, ka Latvijas vēs
turiskās traumas nav izdziedētas un pārvarētas.
12
Saeimas Ārpolitikas debates. http://www.saeima.lv/lv/transcripts/view/104 (LR Saeimas
mājas lapa; aplūkota 12.02.2012).
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Otrkārt, vienotas ES stratēģiskās kultūras rašanās joprojām ir tikai
sākuma stadijā. ES valstis kopumā ir līdzīgas savos priekšstatos par draudu
un risku izcelsmi un pārvarēšanu, tomēr valstis ES centrālajā un austrumu
daļā joprojām izteikti balsta drošību uz NATO 5. panta garantijām, kas ir
galvenais apsvērums, kādēļ viņas šajā aliansē vispār ir iestājušās. Nevar
apgalvot, ka valstīm ES rietumos šādi drošības jautājumi nav izprotami,
tomēr to dienaskārtību veido citas prioritātes. Vienotas ES stratēģiskās
kultūras rašanās pagaidām aktīvāk redzama procedūru, nevis priekšstatu
līmenī. Tieši priekšstati par drošības riskiem ES rietumu un austrumu daļas dalībvalstīs ir jāmēģina līdzsvarot.
Treškārt, īpaša uzmanība Latvijā ir jāpievērš konkurējošas stratēģis
kās kultūras parādīšanās konsekvencēm. Esošās nacionālās drošības elites
orientācija uz rietumiem ir balstīta gan uz drošības interesēm, gan uz ko
pīgām vērtībām, kas to vieno ar transatlantiskajiem partneriem. Tomēr tā
daudzos gadījumos nav identiska ekonomiskās elites daudz merkantilāka
jam „ekonomiskajam reālismam”, kas neievēro atšķirību naudas izcelsmei
un tās ietekmei uz politikas veidošanu nacionālajā līmenī. Arī citos sa
biedrības slāņos pastāv daudz pielaidīgāka attieksme pret dažāda rakstura
ietekmēšanos no Latvijas austrumu kaimiņvalstīm, kas izpaužas, piemēram, protesta balsojumos pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, ja
pastāv aizliegums nodarboties ar preču kontrabandu, kā arī ieinteresētību
uzturēties Latvijai nedraudzīgā informatīvajā telpā. Latvijas „sadalīšana”
var nebūt alternatīvās stratēģiskās kultūras mērķis, bet līdzeklis esošās stra
tēģiskās elites diskreditācijai gan.
Visbeidzot, stratēģiskā kultūra ir starptautisko attiecību pētniecības
nozare, kas ietver sevī starpdisciplinārus elementus no socioloģijas, antro
poloģijas un citām sociālo zinātņu nozarēm. Tā kā stratēģiskās kultūras no
stādnes Latvijā līdz šim ir maz pētītas, politikas zinātnes pētniekiem būtu
lietderīgi vairāk pievērsties šai disciplīnai, jo ar tās palīdzību būtu iespējams prognozēt, pie kādiem nosacījumiem Latvijas drošības jautājumu risi
nāšanā būtu iespējams atbrīvoties no pagātnes rēgiem — okupācijas un
cietēja tēla reprodukcijas — un panākt situāciju, ka Latvijā dominē pašapziņas pilna eiropeiskuma apziņa, nevis pliekana un nekādu labumu nedo
doša prasība pēc „dzīvošanas kā Eiropā”. Nav izslēgts, ka tās arī ir augstākās
Latvijas intereses ES.
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Raksts veltīts vienai no Eiropas Savienības iniciatīvām Eiropas drošības
un aizsardzības politikas ietvaros — apvienošanās un dalīšanās iniciatīvai
(A&D). Raksta mērķis ir, izsekojot A&D iniciatīvas attīstībai, skaidrot tās
aktualitāti patlaban, identificēt būtiskākos šķēršļus tās sekmīgai realizācijai,
kā arī vērst uzmanību uz apstākļiem, kas jāņem vērā, formulējot Latvijas
pozīciju attiecībā uz A&D. Lai arī A&D koncepta priekšvēsture sniedzas
vēl XX gs. 80. gados, pašlaik interesi par to pastiprina globālās finanšu
krīzes radītās sekas. Situācijā, kad vienlaikus tiek samazināti izdevumi
aizsardzības un drošības jomai, taču palielinās globālo draudu un izaici
nājumu spektrs, centieni rast kopīgus risinājumus, kas ļautu ietaupīt
līdzekļus un palielināt efektivitāti sektorā, ir jo īpaši atbalstāmi. Rakstā aplūkoti faktori, kas kavē sadarbības ieceres. Starp tādiem būtu minama gan
atsevišķu dalībvalstu un konkrētu atbildīgo amatpersonu zemā ieintere
sētība, gan joprojām neskaidrā atsevišķu institūciju loma A&D realizācijā.
Savukārt fakts, ka NATO ir nākusi klajā ar savu viedās aizsardzības (Smart
Defence) konceptu, kas pēc mērķa un ievirzes ir līdzīgs A&D, rada bažas
par grūtībām, kas potenciāli varētu rasties abu iniciatīvu saskaņošanā
un paralēlas darbības novēršanā.
Atslēgvārdi: aizsardzība, apvienošanās un dalīšanās, drošība, Eiropas Dro
šības un aizsardzības politika, sadarbība.
This article is devoted to one of the initiatives in the framework of the
ESDP, namely pooling and sharing (P&S). The aim of the article is to trace
the development of the P&S initiative, analyze its current significance,
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identify the most notable obstacles for its successful implementation, as
well as to stress the nuances to be taken into account when stating Latvia’s
position regarding P&S. Although the history of the P&S concept can be
traced back to the 1980s, it has become especially attractive today, due to
the consequences of the global financial crisis. While expenses for security
and defence are being decreased, the spectrum of global threats and
challenges is growing. As a result, efforts to seek common solutions that
aim to increase efficiency in this sector should be encouraged. The article
addresses factors that hinder the implementation of the P&S initiative.
These include, among others, the low degree of involvement of individual
EU member-states, as well as the ambiguous role of certain institutions
regarding the implementation of P&S. The fact that NATO has developed
its own Smart Defence concept, whose aims and main lines of action are
similar to those of P&S, could create a challenge in harmonizing both
initiatives in order to avoid a doubling of activities.
Keywords: cooperation, defence, European Security and Defence Policy,
pooling and sharing, security.

Ievads
Eiropas Savienības (ES) politisko procesu vērotāji ir konstatējuši, ka
Eiropas politiskās elites (gan nacionālajā, gan pārnacionālajā līmenī) prob-
lemātiskās un kritiskās situācijās visai bieži mēdz pieturēties pie konkrēta
uzvedības modeļa.
Proti, brīžos, kad gaisotne ap kādu no aktuālajiem jautājumiem kļuvusi
tik nokaitēta, ka kavēšanās ar lēmumu pieņemšanu varētu izraisīt tālejošas
nevēlamas sekas un provocēt sarežģītas situācijas, samērā ierasts scenārijs
ir jaunu politisku iniciatīvu, vīziju vai stratēģiju piedāvājums no ES valstu
un ES līderu puses. Šim solim seko valstu nacionālo pozīciju precizēšana,
kura tad arī iezīmē tālāko labi iecerēto programmu izdošanos, stagnēšanu
vai neizdošanos.
Viena no šādām jaunām iniciatīvām ES drošības un aizsardzības po
litikas (EDAP) ietvaros ir apvienošanās un dalīšanās (A&D), kas vairāk
pazīstama kā pooling & sharing. Rakstā aplūkosim šīs iniciatīvas būtību un
nepieciešamības pamatojumu, kā arī akcentēsim grūtības, ar kurām nāksies
sastapties, īstenojot šo ES ieceri.
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Kas un kāpēc?
A&D koncepts nav pilnībā jauns. Tā būtība izriet no elementāras vēlmes padarīt aizsardzības politiku efektīvāku un vienlaikus arī lētāku. A&D
vēsture iesniedzas 1980. gadu beigās, kad starptautiskajā arēnā jau bija jau
šamas aukstā kara beigu pazīmes, un neizbēgams kļuva jautājums par esošo
kaujas spēju atbilstību jaunajai situācijai, kurā tradicionālām karošanas
formām (valsts pret valsti) vairs nebija vietas. Starpvalstu attiecībās pa
stiprinoties sadarbības tendencēm drošības un aizsardzības jomās un pa
lielinoties valstu iesaistei starptautisko draudu un izaicinājumu novēršanā,
tika aktualizēts pieņēmums, ka arī šī nasta valstu starpā varētu tikt dalīta
(angl. — burden sharing). Arī pēdējos gados ir atsākusies līdzīga diskusija,
kuras ietvaros tiek meklētas jaunas pieejas EDAP pilnveidošanai, un aktīvas
šīs diskusijas dalībnieces ir gan ES, gan Ziemeļatlantijas līguma organizācija
(NATO). Finanšu krīzes sekas, par ko uzskatāmi liecina izdevumu samazinājums aizsardzības jomai teju vai ikvienā valstī, interesi par šāda veida
sadarbību tikai pastiprina. Valstīm un organizācijām būtu ievērojami vieglāk
sekmīgi veikt drošības un aizsardzības funkcijas, ja tiktu pārskatīta izdevumu
atbilstība pildāmajiem uzdevumiem un iespējami izskaustas militāro spēju
dublēšanās epizodes. Alianses leksikā šīs pieejas raksturošanai tiek izmantots vārdu salikums „viedā aizsardzība” (Smart Defence), bet ES lieto apzī
mējumu A&D. Abu pieeju virsmērķis būtībā ir viens — mudināt dalībvalstis
meklēt veidus, kādos būtu iespējams padarīt vairāk, izmantojot iespējami
mazāk līdzekļu jeb to do more with less.

Kāda ir A&D būtība ES skatījumā?
Par pieejas izstrādes galvenajām iniciatorēm uzskatāmas divas ES da
lībvalstis — Vācija un Zviedrija, kuras 2010. gada novembrī nāca klajā ar
t.s. Ģentes iniciatīvu (Ghent Initiative). Tā izklāstīta politiskajā dokumentā
„Par Eiropas imperatīvu militārās sadarbības intensifikācijai Eiropā” („Paper on European Imperative Intensifying Military Cooperation in Europe”).
Piedāvājumu atbalstīja arī pārējās dalībvalstis.1 Koncentrētā veidā idejas
1
Pirms ar A&D iniciatīvu nāca klajā Vācija un Zviedrija, par to gan tika diskutējuši Ungārijas
un Austrijas aizsardzības politikas jomas pārstāvji, gan arī šī problemātika bija akcentēta Centrālās un Austrumeiropas valstu pārstāvju debatēs dažādos formātos.
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būtība raksturojama šādi: „Iniciatīvas mērķis ir saglabāt un veicināt nacio
nālās sadarbības spējas, kā rezultātā tiktu nodrošināta augstāka rezultativi
tāte, ilgtspēja, savstarpējas sadarbības mehānismi un izmaksu efektivitāte.”2
Faktiski šeit nav runa par principiāli jaunas politikas veidošanu, bet gan
esošo resursu un spēju pielāgošanu konkrētu mērķu sasniegšanai, ļaujot
ietaupīt kā atsevišķo dalībvalstu, tā arī ES kopējos resursus. Tādējādi šīs
iniciatīvas kodolu veido šādas komponentes: ES dalībvalstu militāro spēju,
kas izmantojamas ES interesēs, apzināšana; reģionālās sadarbības konkrētu
aizsardzības projektu īstenošanā izvērtēšana un atbalsta sniegšana tiem, kā
arī kopīgu stratēģiski nozīmīgu projektu ietveršana prioritāšu lokā un rīcības
programmas izstrāde to īstenošanai. A&D koordinēšana uzticēta Eiropas
drošības aģentūrai (EDA).

Kāpēc ES ir nākusi klajā ar A&D piedāvājumu?
A&D tikusi piedāvāta prozaisku apsvērumu dēļ. Globālā finanšu krīze
ir atstājusi acīmredzamu iespaidu uz visu Eiropas valstu aizsardzības bu
džetiem, kuros tiek veikti izdevumu samazināšanas pasākumi, tādējādi ne
izbēgami liekot apsvērt un pārskatīt aizsardzības spējas un to kvalitatīvo
atbilstību mūsdienu drošības izaicinājumiem. Situācija ir paradoksāli skumja,
jo, aizsardzības spējām atvēlētajam finansējumam samazinoties, starptau
tisko izaicinājumu spektrs un apjoms turpina pieaugt. Faktiski valstīm jāuz
ņemas arvien jauni pienākumi, apkarojot terorismu, nemierniekus, pirātus,
hakerus, narkotiku izplatītājus; jānovērš dabas katastrofu radītās sekas. Šādu
uzskaitījumu varētu turpināt, diemžēl esošais finansējums neļauj izvērst at
bilstošu militāro spēju daudzveidību.
Izaicinājumi, kuru skaits aizvien palielinās, pēc savas būtības ir kom
pleksi — kā iesaistīto un apdraudēto valstu, tā arī pašu draudu rakstura ziņā
(ekoloģiskās dabas katastrofas ietekmē civiliedzīvotājus, valstu ekonomi
kas, sociālo sfēru). Līdz ar to nepieciešamība pēc sadarbības mehānismiem
dažādos formātos un jomās palielinās. Nevienas valsts rīcībā nav pietiekams
2
Pooling and Sharing, German-Swedish Initiative. Food for thought. Berlin and Stockholm,
November 2010. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede
260511deseinitiative_/sede260511deseinitiative_en.pdf (Eiropas Parlamenta mājas lapa; aplūkota
20.01.2012.).
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potenciāls, lai tā vienīgi saviem spēkiem varētu risināt visu iespējamo draudu
spektru.
Viens no A&D pamatuzstādījumiem ir veicināt reģionālo sadarbību
drošības jomā. Vēsturiski ir izveidojies paradokss, ka, lai gan ES ietvaros
reģionālā sadarbība ir ikdienas parādība, aizsardzības jomā tā nav tikusi
pietiekami izvērsta. Kā piemēru šeit var minēt Ziemeļvalstis. Ziemeļeiropas
sadarbības programma aizsākās 2005. gadā, divpusēji sadarbojoties Norvē
ģijai un Zviedrijai, un pakāpeniski programmā iesaistījās arī Somija, Dānija
un Īslande. 2008. gadā valstu sadarbības rezultātā izveidotā Ziemeļu kaujas grupa (Nordic Battle Group) bija gatava operāciju veikšanai, savukārt
2009. gadā valstu sadarbība pārauga jaunā kvalitātē, un tās īstenošana tiek
turpināta Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbības (Nordic Defence Coopera
tion) formāta ietvaros. Sadarbība aptver 5 jomas:
1. stratēģiskā attīstība — pētījumu veikšana, koncepciju izstrāde, ilg
termiņa stratēģiskā analīze (10–20 gadu laika periodam);
2. spējas — sadarbība spēju attīstīšanas jomā 2–10 gadu periodā, kopējas mācības;
3. cilvēkresursi un izglītība — dažāda veida kursi, augstākā militārā iz
glītība. Attīstot šo jomu, tikušas izveidotas tādas insititūcijas kā
Ziemeļu operāciju dzimumu centrs (Nordic Centre for Gender
in Operations), Operāciju mācību centrs (Operations Training
Centre) — noris pastāvīga integrācija ar mērķi sasniegt iespējami
ciešu savstarpēju sadarbību. Darbības tiek plānotas laika periodam
līdz 5 gadiem;
4. apmācības un ierindas mācības — dažāda veida militārās mācības,
kas arī tiek plānotas laika periodam līdz 5 gadiem;
5. sadarbība militāro operāciju jomā 0–2 gadu laika perspektīvā. Uz
manība galvenokārt tiek veltīta Afganistānai.3
ES līdzšinējā darbība misijās liecina, ka operacionālajā līmenī tai aizvien nākas sastapties ar virkni problēmu. Darbība daudznacionālās operācijās
ar sarežģītām, dārgām un ilgtermiņa misijām nav iespējama bez atbilstošas
iesaistīto valstu vēlmes dalīties un apvienoties spēju un finansējuma ziņā.
Šāda prakse gan aizvien ir attīstīta visai vāji.
3
Areas of cooperation. http://www.nordefco.org/areas-of-c/ (Ziemeļvalstu aizsardzības sadar
bības mājas lapa; aplūkota 27.01.2012.).
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Militārās spējas kļūst arvien dārgākas, lielā mērā arī tādēļ, ka tās bal
stās uz moderno tehnoloģiju pielietojumu. Augšupejoša dinamika šajā jomā
daudzējādā ziņā būs atkarīga arī no investīciju palielinājuma pētniecībai un
attīstībai (P&A). ES šajā ziņā, salīdzinājumā ar vienu no saviem sīvākajiem
konkurentiem — ASV, atrodas iedzinēja pozīcijā. Daļēji tas skaidrojams ar
nozares struktūru — ES augsto tehnoloģiju nozare ir ievērojami mazāka
nekā ASV.4 Lai arī ES ekonomika kopš 2000. gada ir kļuvusi lielākā mērā
zināšanu intensīva, šajā ziņā plaisa starp ES un ASV ir paplašinājusies.
2011. gada februārī publiskotajā Inovāciju Savienības tablo konstatēts, ka
ES inovāciju rādītāju ziņā joprojām nespēj mazināt savu atpalicību no saviem nozīmīgākajiem konkurentiem — ASV un Japānas. Arī Lisabonas
līguma mērķis — ieguldīt 3% no IKP P&A jomā aizvien nerealizējas.5
Laika periodā no 2000. līdz 2007. gadam ES P&A intensitāte stagnēja,
daļēji arī tādēļ, ka paralēli kopējo izdevumu pētniecībai un attīstībai pie
augumam palielinājās arī IKP. Aizvadīto dažu gadu laikā P&A intensitāte
ES ir pieaugusi no 1.85% no IKP 2007. gadā līdz 2.01% 2009. gadā, taču
atkal — daļēji pateicoties samazinājumam IKP rādītājos.6
Šis apstāklis rada pamatu satraukumam ES dalībvalstu vidū — ES
rīcībā ir ievērojams pētniecības finansējums, Inovāciju savienība demonstrē
vērienīgas ambīcijas, palīdz arī vienotā tirgus mehānismi, taču aizsardzības sektorā šo faktoru labvēlīgā ietekme ir manāma tikai daļēji.7
Dalībvalstu aizsardzības ministri uz esošo un plānoto projektu pamata ir definējuši vairākas A&D prioritātes. Par tādām tikušas atzītas he
likopteru mācību programma, jūras novērošanas tīkls, Eiropas Satelītu
komunikācijas iepirkuma vienība, lauku medicīnas hospitāļi, lidmašīnu
4
Eiropas pētniecības telpa kļūst aizvien saistošāka, bet ES pētniecības un attīstības intensitāte
samazinās, tomēr šis nav īstais laiks atpūtai. Preses relīze IP/09/92, Briselē, 2009. gada 22. janvārī.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/92&format=HTML&aged=1&lan
guage=LV&guiLanguage=en (Eiropas Savienības mājas lapa; aplūkota 27.01.2012.).
5
Innovation Union Competitiveness report 2011 — frequently asked questions. Press release
MEMO 11/392, Brussels, 9 June, 2011. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=MEMO/11/392&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=lv (Eiropas Savienības
mājas lapa; aplūkota 25.01.2012.).
6
Innovation Union Competitiveness report 2011 — frequently asked questions. Press release
MEMO 11/392, Brussels, 9 June, 2011. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=MEMO/11/392&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=lv (Eiropas Savienības
mājas lapa; aplūkota 25.01.2012.).
7
Sk. P. Filipsona rakstu „Eiropas Savienības Kaujas grupu stratēģisko gaisa pārvadājumu no
drošinājums”.
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uzpildīšana gaisā, spēju attīstīšana, nākamās paaudzes militāro satelītu ko
munikācijas izveide, izlūkošanas spēju attīstība, lidotāju apmācība, Eiropas
transporta centrs, jūras spēku loģistika un mācības, kā arī aktualizēti virkne
citu piedāvājumu.8
Iepriekš minētie apsvērumi ir apliecinājums tam, ka ES dalībvalstu
aicinājumos veltīt vairāk uzmanības un aktīvāk izmantot ES rīcībā esošos
līdzekļus aizsardzības un drošības spēju vairošanai ir vērts ieklausīties.
Šādas nepieciešamības pamatojuma loģika ir skaidra. Tomēr atklāts paliek
jautājums, vai deklarētajai politiskajai ambīcijai sekos arī attiecīgi lēmumi
un darbības, kas apvienošanās un dalīšanās uzstādījumam ļautu realizēties
praksē.

Kādas ir galvenās problēmas ceļā uz rīcībspējīgu A&D?
Pašlaik pieņēmums par apvienošanos un dalīšanos ir visai problemātisks vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt, vērojams atbildīgo amatpersonu kūt
rums — zema ieinteresētība un vairīšanās uzņemties atbildību. Šajā sakarā
pirmām kārtām būtu minams Eiropas ārējās un drošības politikas ministra
amats, kas ES ticis izveidots līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Ketrīna
Eštone (Catherine Ashton), kura patlaban ieņem minēto posteni, un kurai
līdz ar to arī pienāktos ierosināt kopēju Eiropas līmeņa projektu virzīšanu,
līdz šim vērā ņemamu entuziasmu nav demonstrējusi, un viņas loma procesos bijusi neliela. Eštone pat izpelnījusies krietnu kritikas devu par ne
ierašanos uz aizsardzības ministru tikšanos divas reizes pēc kārtas, kad
darba kārtībā bijuši ietverti ar A&D saistīti jautājumi. Francijas aizsardzības
ministrs Ervē Morēns (Hervé Morin) augstajai pārstāvei Eštonei ir veltījis
skarbus vārdus: “Mums ir nepieciešams, lai ES institūcijas izrādītu gatavību darboties. Eštones kundzei pienāktos virzīt uz priekšu Eiropas ambīciju, valstis nespēj to izdarīt saviem spēkiem vien.”9
Otrkārt, viedokļu atšķirības, kas joprojām vērojamas dalībvalstu vidū,
neizbēgami rada koordinācijas problēmas. Francija ir uzņēmusies šīs
8
Top 10 priorities. http://www.eda.europa.eu/Capabilitiespriorities/Top10priorities (Eiropas
drošības aģentūras mājas lapa; aplūkota 16.10.2011.).
9
Ames P. Ministers agree to push forward pooling and sharing. http://www.europolitics.info/
sectoral-policies/ministers-agree-to-push-forward-pooling-and-sharing-art282145-13.html
(Izde
vuma Europolitics mājas lapa; aplūkota 25.01.2012.).
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iniciatīvas kvēlākā propagandētāja lomu, vienlaikus kritizējot citas ES dalībvalstis par nepietiekamo ieguldījumu, ko tās sniedz aizsardzības spēju
attīstīšanā. Savukārt Apvienotā Karaliste demonstrē visai piesardzīgu nostāju, un tās pārstāvji pat ir izteikuši šaubas par EDA saglabāšanas lietderību. Lielākā daļa valstu ir ieņēmušas nogaidošu pozīciju, kas skaidrojams
gan ar ES lēno iešūpošanos aizsardzības jomā, gan ar to, ka ES vadošās valstis pašas nespēj rast vienprātību šajā jautājumā.
Treškārt, zināmā mērā spieķus riteņos turpmākai sekmīgai darbībai
liek arī 21 no 27 ES dalībvalstu paralēlā iesaiste NATO. Tā kā arī NATO
ir nākusi klajā ar savu piedāvājumu — jau pieminēto viedās aizsardzības
konceptu —, pamatoti rodas jautājums, kā abas iniciatīvas tiks saskaņotas.
Pastāv bažas, ka, orientējoties uz izdevumu un operacionālo funkciju efek
tivizēšanu, varētu notikt darbību pārklāšanās, kas savukārt radītu papildu
izdevumus.
Lai arī operāciju komandieri un eksperti ne reizi vien likuši noprast,
cik daudz kopīgiem spēkiem iespējams izdarīt, neapdraudot valstu nacionālo suverenitāti, valstis aizvien, pūloties to pasargāt, izturas piesardzīgi.
Tādēļ ilglaicīgu institucionālu pieeju un veidojumu vietā tās nereti nosliecas par labu ad hoc risinājumiem.10
ES dalībvalstis aizvien ir visai kūtras, arī piedāvājot praktiskus iero
sinājumus Pastāvīgās strukturētās sadarbības aizsardzības jautājumos (Per
manent Structured Cooperation in Defence — PSCiD) īstenošanai praksē.
Arī šajā sakarā būtu minami vismaz trīs aspekti, kas ved strupceļā. Viens
no būtiskākajiem ir neskaidrās politiskās vīzijas un stratēģiskie mērķi. Ideju
ir ne mazums, taču to savstarpēja salāgošana rada grūtības. Pārlūkojot
argumentus, kas izskan gan politikas veidotāju, gan akadēmiskās vides pārstāvju vidū norisošajās diskusijās, redzams, ka tajās trūkst konkrētu sasniegumu akcentēšana, ko PSCiD potenciāli varētu sniegt kā atsevišķajām
valstīm, tā ES kopumā. Līdz ar to projekts nebauda lielu dalībvalstu uzticību.
Vienlaikus jāatzīst — par secīgiem soļiem PSCiD ieviešanai praksē ir
pāragri runāt, pirms tikuši izpildīti priekšnosacījumi — skaidri nodefinēti
principi un kritēriji, pēc kuriem būtu jānorit PSCiD ieviešanai. Līdz šim
10
Major C., Mölling C. EU military Capabilities — some European Troops, but not yet a Euro
pean Army. In: EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in the Making. Eds. E. Greco,
N. Pirozzo and S. Silvestri. Roma: Instituto Affari Internazionali, 2010, p. 17.
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neskaidrības šajā jomā ir bijis vērā ņemams klupšanas akmens. Eksperti
norāda: „Trūkst pieejas, kas iezīmētu tālāko attīstību uz esošās sadarbības
projektu bāzes un spētu integrēt dažādās iesaistīto pušu intereses.”11
Finanšu krīze, kuru jau vairākkārt pieminējām, atstājusi sekas arī uz
PSCiD ieviešanu. Ņemot vērā neskaidrības, kas valda ap šo iniciatīvu, da
lībvalstis līdzekļu atvēlēšanu PSCiD nereti uzlūko kā risku, kas varētu ne
attaisnoties, kā rezultātā iniciatīvai trūkst adekvāta finansiāla seguma.12
Ir būtiski apzināties, ka, nepanākot izeju no ieilgušās strupceļa situācijas,
ne vien tiks zaudēts nozīmīgs iespēju logs sadarbībai aizsardzības jomā,
bet arī nepilnīgi tiks izmantots potenciāls, ko satur PSCiD kā viens no uz
skatāmākajiem Kopējās ārējās un drošības politikas (KĀDP) ietvaros pie
dāvātajiem jauninājumiem. Izskan pat pamatotas bažas par to, ka „nespēja
nodrošināt PSCiD funkcionēšanu varētu nopietni apdraudēt EDAP”.13
Tomēr jāatzīmē — pirms nekritiski suminām P&S iniciatīvu, būtu vēr
šama uzmanība vēl uz virkni apstākļu un rodamas atbildes uz vairākiem
būtiskiem jautājumiem. Pastāvīgi ir jāpārlūko ES stratēģiskā virzība un in
tereses. Pašlaik tā visdrīzāk būtu raksturojama kā neskaidra. Der atcerēties,
ka ES nav vienotas ārpolitiskās stratēģijas, bet gan vienīgi Eiropas drošības
stratēģija, kas ir nu jau gandrīz 10 gadus vecs dokuments (tā tika pieņemta
vēl 2003. gadā). Nav viennozīmīgi skaidrs arī tas, vai visas ES dalībvalstis
būs vienlīdz lielā mērā gatavas nodoties šīs iniciatīvas realizācijai. Augstāk
iezīmētās tendences vedina domāt, ka tā tas nebūs. Neatbildēti paliek arī
jautājumi par lomu, kādu tajā uzņemsies ES, EDA un ES Ārējās darbības
dienests (EĀDD). Vai valstis spēs vienoties par veidu, kādā panākt A&D
veiksmīgu funkcionēšanu praksē un tās ieviešanu? Vai šī ir ilgtermiņa vai
arī īstermiņa iniciatīva? Cik saskaņoti tiks īstenota sadarbība ar NATO,
kas P&S iniciatīvu īstenošanā ir īpaši būtiski?14

11
Major C., Mölling C. EU military Capabilities — some European Troops, but not yet a Euro
pean Army. In: EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in the Making. Eds. E. Greco,
N. Pirozzo and S. Silvestri. Roma: Instituto Affari Internazionali, 2010, p. 20
12
Turpat.
13
Turpat, p. 21
14
Report by the Head of the European Defence Agency to the Council, May 23, 2011.
http://www.eda.europa.eu/Libraries/Documents/Report_by_the_Head_of_the_Agency_to_the_
Council_-_23_May_2011.sflb.ashx (European Defence Agency mājas lapa; aplūkota 25.01.2011.).
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Ko tas nozīmē Latvijai?
Kā ikvienai dalībvalstij, arī Latvijai, definējot savu pozīciju attiecībā uz
A&D, sākotnēji ir jārod skaidra atbilde uz vismaz trim jautājumiem. Pirm
kārt, vai tās nacionālie mērķi var tikt sasniegti bez kopējas ES aizsardzības
spējas? Otrkārt, kā izturēties un rīkoties aizvien pieaugošās savstarpējās
atkarības situācijā, kas jo īpaši spilgti izpaužas drošības un aizsardzības sek
torā? Treškārt, cik augsta cena būtu maksājama par savas valsts drošību un
aizsardzību?
Latvijai kā mazai valstij ar ierobežotiem resursiem, skaidri apzinoties,
ka finansējumu nav iespējams atvēlēt visam, kam būtu vērts to piešķirt, šo
brīd būtu lietderīgi pievienoties valstu grupai, kuras ieņēmušas nogaidošo
pozīciju, uzmanīgi sekojot līdzi turpmākajai procesu attīstībai. Vienlaikus
ir svarīgi pozicionēt sevi kā ES dalībvalsti, kurai rūp kopēji projekti, un
kura ir gatava tiem iespēju robežās sniegt zināmu pienesumu. Būtu vērts
nodefinēt jomas, kurās Latvija regulāri un ilgtermiņā ar savu artavu būtu
gatava ņemt dalību ES iniciatīvās. Tāpat Latvijas interesēs būtu konsekventi
iestāties par ciešu sadarbību ES un NATO starpā. Pozas ieņemšana, ka tikai
un vienīgi NATO ir vērā ņemama aizsardzības struktūra, kas savā būtībā ir
pamatota, ilgtermiņā mazina valsts interešu paušanu un īstenošanu Eiropas drošības politikas ietvarā. Rezultātā par Latviju var veidoties priekšstats
kā par valsti, kas fiziski ir ES, bet politikas veidošanā nav ieinteresēta un tā
dēļ ar to var nerēķināties.
Iniciatīvu valsts var demonstrēt, arī iestājoties „par” un mudinot uz
noteiktām darbībām. Latvija līdzās Igaunijai un Lietuvai ir bijusi dedzīga
reģionālās sadarbības veicinātāja. A&D iniciatīvas kodolu veido reģionālo
projektu atbalstīšana. Latvija var dalīties ar savu pieredzi un piedāvāt eks
pertīzi šajā jomā.
Pēdējā laikā dažādos forumos samērā plaša uzmanība tiek veltīta
KĀDP leģitimitātes jautājumam, kas liek izskanēt pamatotām bažām. Tiek
atzīts, ka misiju sekmīgas norises priekšnoteikums un rādītājs ir ne vien
izmaksu efektivitāte, bet arī procesu leģitimitāte.15 Patiesi, ES aizvien pie
augošā aktivitāte krīžu vadībā demokrātisku atskaitīšanos saistībā ar KĀDP
15
Sk., piem., European Security Round Table Annual Conference 2010. http://www.securityround-table.eu/conf_conference10.php (Eiropas Drošības apaļā galda mājas lapa; aplūkota
27.01.2012.).
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ir padarījis par vitāli svarīgu jautājumu. Viens no mehānismiem, kas šādu
atskaitīšanos spētu padarīt par realitāti un vienlaikus arī atbilstu Latvijas
interesēm, būtu kā nacionālā, tā Eiropas Parlamenta (EP) lomas palielinā
šana jeb, citiem vārdiem sakot, ir nepieciešams parlamentārās kontroles
garants. Šāda institucionāla līdzsvara sekmēšana ir vēlama jo īpaši tālab,
ka ārējās un drošības politikas jomas tradicionāli raksturo zems caurskatāmības līmenis, un iespējas sabiedrībai aktīvi sekot līdzi attīstībai un izmaiņām tajās ir minimālas. Pieaugošā drošības un aizsardzības sektora
eiropeizācija un daudzpusējo misiju (kā civilo, tā militāro, kā arī civilimilitāro) skaita pieaugums aktualizē jautājumu par lielāku nacionālo par
lamentu, bet jo īpaši EP — vienīgās ES insititūcijas, kuras locekļus tieši
ievēl dalībvalstu pilsoņi — lomu. Kā EP, tā nacionālajiem parlamentiem
būtu jādod iespēja saņemt informāciju par militāro spēku izvietojumu,
sniegt par to savu vērtējumu, kā arī paust nostāju par lēmumu iesaistīties
PSCiD. Jāpiezīmē, ka Lisabonas līgumā šajā jomā jau iestrādāti daži vēr
tīgi jauninājumi, kas paredz plašākas iespējas īstenot parlamentāro uzrau
dzību pār ES ārējām, drošības un aizsardzības aktivitātēm.16 Lai nu kā,
nepieciešamība pēc lielākas parlamenta iesaistes KĀDP lēmumu pieņemša
nas procesā aizvien ir aktuāla.

Greco E., Pirozzi N. and Silvestri S. Conclusions and policy recommendations. What model
for EU Crisis Management? Realities and prospects in the post-Lisbon era. In: EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in the Making. Eds. E. Greco, N. Pirozzo and S. Silvestri. Roma:
Instituto Affari Internazionali, 2010, p. 106.
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Eiropas Savienības kaujas grupu
stratēģisko gaisa pārvadājumu
nodrošinājums
Pēteris Filipsons,

LU Politikas zinātnes nodaļas maģistrants
Viens no Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas
rezultātiem ir ES kaujas grupu izveide 2007. gadā. Vienā no šīm grupām
2010. gadā piedalījās arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents.
Efektīvai kaujas grupu darbībai ir nepieciešami stratēģiskie nodrošinātāji, tostarp stratēģisko gaisa pārvadājumu spēja. Pašlaik Eiropas Savie
nības valstīm pieejamie moderna un ietilpīga gaisa transporta resursi
ir ierobežoti. Par šīs problēmas risinājumu var uzskatīt Airbus A400M
transporta lidmašīnu programmu, kurā ir iesaistījušās sešas ES dalībval
stis. Sarežģījumu dēļ pirmās lidmašīnas pasūtītājiem tiks piegādātas ne
ātrāk kā 2013. gadā, tāpēc ES dalībvalstīm pašreiz nākas paļauties uz īs
termiņa gaisa transporta risinājumiem, kuri nav pilnībā atbilstoši kaujas
grupu vajadzībām. Ilgtermiņā ES dalībvalstu stratēģiskā gaisa transporta
kapacitāte būs atkarīga arī no tā, kā attīstīsies Eiropas Aizsardzības aģen
tūras ietvaros izveidotā Eiropas Gaisa transporta flote.
Atslēgvārdi: Airbus A400M, Eiropas Savienība, kaujas grupas, Eiropas
Gaisa transporta flote, stratēģisko gaisa pārvadājumu spēja.
One of the outcomes of the European Common Security and Defence
Policy is the establishment of the European Battle Groups in 2007. In
2010 the Latvian National Armed Forces also took part in one of the
Battle Groups. For the Battle Groups to be effective, strategic enablers are
required, including strategic airlift possibilities. EU member states are
currently lacking sufficient air transportation resources. This problem is
being addressed by the Airbus A400M transport aircraft program, in which
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six EU member states are participating. However, since the first planes
will be delivered only in 2013, the EU member states currently still
have to rely on temporary solutions, which are not satisfactory for fulfilling the needs of the EU Battle Groups. In the long term, the European
strategic air transportation capabilities will also depend on the develop
ment of the European Air Transport Fleet, which is a program within
the European Defence Agency.
Keywords: Airbus A400M, Battle Groups, European Air Transport Fleet,
European Union, Strategic Airlift.

Ievads
Laikā, kad globālā ekonomiskā krīze joprojām liek Eiropas Savienības
(ES) valstīm, tostarp Latvijai, īstenot taupības pasākumus, militāro tēriņu
samazināšana ir praktiski neizbēgama. Kā liecina statistikas rādītāji, laika
posmā no 2007. līdz 2010. gadam ES dalībvalstis izdevumus aizsardzībai ir
samazinājušas par desmit miljardiem eiro.1
Neraugoties uz pesimistiskajiem finanšu rādītājiem, Eiropas Savienības
dalībvalstis turpina sadarboties Kopējās drošības un aizsardzības politikas
(KDAP) ietvaros. Viens no šīs sadarbības rezultātiem ir nelielu ātrās rea
ģēšanas vienību — ES kaujas grupu — izveide 2007. gadā.2 2010. gada pir
majā pusē šādā kaujas grupā piedalījās arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
kontingents ar 66 karavīriem.3
Būtiska komponente kaujas grupu nodrošinājumā ir stratēģiskā gaisa
pārvadājumu spēja to nogādāšanai misiju norises vietās. Stratēģisko gaisa
pārvadājumu spēju nodrošina augstas ietilpības militārās lidmašīnas, ku
ras var veikt lielus attālumus. Šādu lidmašīnu iegādei ir nepieciešami lieli
finansiāli ieguldījumi, ko pašreizējos apstākļos lielākās daļas ES valstu
bruņotie spēki nevar atļauties. Tajā pašā laikā ES dalībvalstīm ir izteikta
1
Additional Defence Data Statistics – 2010. December 16, 2011. http://www.eda.europa.eu/
Libraries/Documents/Additional_Defence_Data_2010.sflb.ashx (Eiropas Aizsardzības aģentūras
mājas lapa; aplūkota 10.01.2012.).
2
Kerttunen M. The EU Battlegroup — its Background and Concept. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. 2010, no. 1, pp. 131, 132.
3
ES Kaujas grupa. http://www.mod.gov.lv/lv/Par_aizsardzibas_nozari/Politikas_istenosana/
Latvijas_%20daliba_starpt_oper/ES_operac/ES_Kaujas_grupa.aspx (LR Aizsardzības ministrijas
mājas lapa; aplūkota 03.01.2012.).
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nepieciešamība pēc jauna un moderna gaisa transporta, kas būtu noderīgs gan individuāliem, gan kolektīviem mērķiem ES ietvaros. Šajā rakstā
tiks aplūkoti ES kaujas grupu darbības principi un tām nepieciešamie stra
tēģisko gaisa pārvadājumu resursi, kā arī pastāvošie un nākotnes risinājumi
gaisa transporta trūkuma mazināšanai.

Kaujas grupu koncepcija un izaicinājumi
Konceptuāli ES Kaujas grupa ir vienība, kurā sakopots minimālais
nepieciešamais militārais personāls un tehnika efektīvai patstāvīgu misiju
veikšanai vai ievadfāzes nodrošināšanai lielāku misiju ietvaros. Kaujas grupā
ietilpst aptuveni 1500 cilvēku liels militārais personāls, ko var nodrošināt
atsevišķa ES dalībvalsts vai dalībvalstu koalīcija. Katrai kaujas grupai ir
jābūt savam štābam, kā arī pieejai stratēģiskajiem nodrošinātājiem (angl. —
strategic enablers) — stratēģiskajam gaisa un/vai jūras transportam.4
Paralēli dežūras gatavībā ir divas kaujas grupas. Tām jāspēj sagatavo
ties misijai piecu līdz desmit dienu laikā un veikt misiju vismaz trīsdesmit dienu garumā. Kaujas grupas ir paredzētas darbībai ārpus ES robežām
gan Petersbergas uzdevumu (humanitāro, glābšanas, miera uzturēšanas un
krīžu pārvaldības), gan Eiropas Drošības stratēģijā paredzēto uzdevumu
(atbruņošanas un palīdzības sniegšanai trešajām valstīm cīņā ar terorismu)
veikšanai.5
Eiropas Savienības kaujas grupas kļuva pilnībā rīcībspējīgas 2007. gadā.
Katru pusgadu gatavībā ir divas kaujas grupas, kuras ik pēc pusgada mai
nās. Dažādu iemeslu dēļ līdz šim šīs vienības nav veikušas nevienu misiju.
Tās potenciāli varēja tikt izmantotas nemieru noregulēšanai Kongo De
mokrātiskajā Republikā 2008. gadā un pilsoņu kara apturēšanai Sudānā,
Darfūras reģionā. Pārbaudīt kaujas grupas darbībā nav bijis iespējams po
litisku iemeslu dēļ. Piemēram, kaujas grupu izmantošanu Kongo nemieru
noregulēšanā kavēja Lielbritānijas nevēlēšanās iesaistīties vēl vienā militārā
operācijā papildus Irākai un Afganistānai, savukārt intervenci Darfūrā ne
atbalstīja ANO Drošības padomes locekles Ķīna un Krievija.6
Kerttunen M. The EU Battlegroup — its Background and Concept. Kungl Krigsvetenskaps
akademiens Handlingar och Tidskrift. 2010, no. 1, pp. 131, 132.
5
Lindstrom G. Enter the EU Battlegroups. Chaillot Paper. 2007, no. 97, p. 17.
6
Koivula T. The Origins and the First Years of the European Union Battlegroups. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. 2010, no. 1, pp. 119, 120.
4
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Stratēģisko gaisa pārvadājumu problēma
Lai arī ES kaujas grupas nav veikušas nevienu misiju, kas dotu iespēju
novērtēt to trūkumus un priekšrocības, atsevišķas problēmas ir iespējams
identificēt, aplūkojot ES dalībvalstu rīcībā esošos militāros resursus. ES kaujas grupas ir nepieciešams operatīvi izvietot misiju norises vietās, tāpēc
dalībvalstīm ir vajadzīgs moderns un ietilpīgs gaisa transports, kas ļautu
pārvadāt militāro personālu un tehniku vairāku tūkstošu kilometru attālumā. Pašreiz ES dalībvalstīm ir izteikti ierobežots transporta lidmašīnu
skaits, un kopumā tās nevar nosaukt par atbilstošām kaujas grupu vajadzī
bām.
Piemēram, 2003. gada „Artemis” misijā ES militārās vienības pārvie
tošanai uz Ugandu bija nepieciešami 50 Antonov An-24 lidojumi, 20 Air
bus 300 lidojumi un 70 C-130 Hercules lidojumi. Vēl 276 lidojumi bija
nepieciešami, lai karavīrus un aprīkojumu nogādātu līdz operāciju norises
vietai Bunijā. Izmantojot ietilpīgāku gaisa transportu, lidojumu skaitu būtu
iespējams ievērojami samazināt.7
Pēc 2006. gada datiem izplatītākās militārās transporta lidmašīnas
ES dalībvalstu vidū ir C-130 Hercules un C-160 Transall (kopā aptuveni
300 vienības).8 Dažādu šo lidmašīnu modifikāciju kravnesība ir līdz 19 ton
nām, kas ir aptuveni četras reizes mazāk nekā tādai lielas ietilpības transporta lidmašīnai kā C-17 Globmaster.9 ES dalībvalstu rīcībā ir neliels to
skaits — septiņas šādas lidmašīnas ir tikai Lielbritānijas rīcībā. C-17 ir
krietni lielākas kravas durvis, kas tai, atšķirībā no C-130, ļauj pārvadāt,
piemēram, helikopterus. Tāpat Globemaster spēj vienlaikus pārvadāt 3 Brad
ley kājnieku kaujas bruņumašīnas, savukārt C-130 izmēri šādu tehniku pār
vadāt neļauj.10
Eiropas Savienības dalībvalstu stratēģisko gaisa pārvadājumu spēju ievērojami uzlabos Airbus koncernam pasūtītās 180 A400M lidmašīnas 22 mil
jardu eiro vērtībā. Beļģija, Lielbritānija, Vācija, Francija, Luksemburga,
Spānija un Turcija piedalās šīs lidmašīnas izstrādē jau kopš 2003. gada. Kaut
Lindstrom G. Enter the EU Battlegroups. Chaillot Paper. 2007, no. 97, p. 32.
Britain Adds to Its C–17 fleet. http://www.defenseindustrydaily.com/britain-to-buy-4-leasedc17s-add-a-5th-02506/ (Aizsardzības Rūpniecības Laikraksta mājas lapa; aplūkota 04.01.2012.).
9
	C–17 Globemaster III. December 29, 2011. http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp?fsID=86 (ASV Gaisa spēku mājas lapa; aplūkota 05.01.2012.).
10
Lindstrom G. Enter the EU Battlegroups. Chaillot Paper. 2007, no. 97, p. 33.
7
8
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arī pirmais A400M izmēģinājuma lidojums notika 2009. gada decembrī,
lidmašīnu nodošana pircējiem arvien kavējas, sadārdzinot projekta kopē
jās izmaksas un liekot pārskatīt līgumu starp ES dalībvalstīm un Eiropas
Aeronautikas aizsardzības un kosmosa izpētes korporāciju (EADS), kas ir
Airbus mātes kompānija.11
Šobrīd turpinās jaunu lidmašīnu būvēšana un izmēģināšana. 2011. gada
beigās tika pabeigta piektā A400M lidmašīna, un tās kopumā ir nolidojušas
2500 no 3700 paredzētajām lidojuma stundām, pirms tās tiks nogādātas
pasūtītājiem.12 Tas dod pamatu uzskatīt, ka no turpmākiem kavējumiem
A400M projekta realizācijā, iespējams, izdosies izvairīties. Ja A400M attais
nos uz sevi liktās cerības, ES dalībvalstu stratēģisko gaisa pārvadājumu nodrošinājums nākamo desmit gadu laikā ievērojami uzlabosies, tomēr tuvākajos gados neizbēgami nāksies paļauties uz vairākiem pagaidu risinājumiem.

Pagaidu risinājumi
Tās ES dalībvalstis, kuras ir arī NATO, pašlaik izmanto īrētas An-124
lidmašīnas SALIS līguma ietvaros, lai novērstu gaisa transporta resursu iz
trūkumu līdz A400M piegādēm. SALIS (Stratēģisko gaisa pārvadājumu
pagaidu risinājums) ir vienošanās starp 14 NATO dalībvalstīm, no kurām
12 ir ES locekles, kā arī divām partnervalstīm un Krievijas kompānijas
Volga Dnepr Vācijas filiāli Ruslan SALIS Gmbh. Šīs vienošanās ietvaros divas
An-124 transporta lidmašīnas ir nodotas NATO valstu rīcībā un atrodas
Leipcigas lidlaukā, bet divas citas lidmašīnas ir pieejamas sešu dienu laikā
un vēl divas deviņu dienu laikā. Dalībvalstis ir apņēmušās izmantot šīs lid
mašīnas vismaz 2000 lidojumu stundas gadā.13
Jāatzīmē, ka An-124 izceļas ar īpaši lielu kravnesību. Tā var pārvadāt
120 tonnas smagas kravas, kas ir sešas reizes vairāk, nekā spēj Hercules. Arī
kravas durvju izmēros An-124 pārspēj ne tikai Hercules, bet arī Globemaster
11
UK, Germany want 2-3 mths for A400M deal-French min. September 1, 2010. http://
www.reuters.com/article/idUSLDE6801W720100901 (Aģentūras „Reuters” mājas lapa; aplūkota
05.01.2012.).
12
Fifth Airbus Military A400M development aircraft makes first flight. http://www.airbusmilitary.com/PressRelease/tabid/133/ArticleId/179/Fifth-Airbus-Military-A400M-developmentaircraft-makes-first-flight.aspx („Airbus military” mājas lapa; aplūkota 07.01.2011.).
13
Strategic Airlift Interim Solution (SALIS). http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_
50106.htm (NATO mājas lapa; aplūkota 06.01.2012.).
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lidmašīnas. Tiesa gan, An-124 ir arī trūkumi — tai ir nepieciešams 3 kilo
metrus garš skrejceļš, lai nolaistos ar pilnu kravu, un tas var sagādāt prob
lēmas Āfrikas valstīs, kur ir ierobežots skaits atbilstošu lidlauku.14
Otrs stratēģisko gaisa pārvadājumu risinājums, ko izmanto NATO da
lībvalstis un kas ir pieejams arī ES misiju vajadzībām, ir SAC (Stratēģisko
gaisa pārvadājumu spēja) iniciatīva, kurā, atšķirībā no SALIS, nav iesaistītas
tās Eiropas valstis, kuras ir pasūtījušas A400M lidmašīnas. Šīs programmas ietvaros deviņas Eiropas NATO dalībvalstis, divas partnervalstis (Zvied
rija un Somija), kā arī ASV ir kopīgi iegādājušās trīs C-17 Globemaster
lidmašīnas izmantošanai NATO, ES, ANO un citās starptautiskajās misijās, par kurām vienojas dalībvalstis. ASV šajā programmā piedalās, iegādā
joties vienu no trīs lidmašīnām, bet pārējās dalībvalstis piedalās programmā
finansiāli, ņemot vērā tām nepieciešamās lidojuma stundas.15 Lidmašīnas
bāzējas Papas gaisa spēku bāzē Ungārijā, un to militārās struktūras koman
dieris šobrīd ir ASV Gaisa spēku pulkvedis.16
Sākotnēji SAC iniciatīvai bija pievienojusies arī Latvija, tomēr finan
siālu apsvērumu dēļ no dalības nācās atteikties. Kā sarunā norādīja Latvi
jas Aizsardzības ministrijas politiskais direktors Jānis Garisons, 2009. –
2010. gadā Latvijas aizsardzības budžets tika samazināts uz pusi, līdz ar
to bija jānosaka galvenās prioritātes — dalību starptautiskajās operācijās
un iesākto projektu pabeigšanu. Tā kā mūsu bruņotajiem spēkiem nav
jāpārvieto skaitliski lielas vienības un apjomīgas kravas, pieeja ietilpīgajām
C-17 lidmašīnām nav izteikti nepieciešama, un gaisa pārvadājumi tiek
veikti, izmantojot lētākus risinājumus. Tajā pašā laikā Garisons apstiprināja,
ka Latvija atbalsta kopēju spēju attīstīšanu ar saviem sabiedrotajiem, kā pie
mēru minot Latvijas dalību AGS (Alianses zemes novērošana) programmā
NATO ietvaros.
Salīdzinot abas pašreizējās kolektīvās gaisa pārvadājumu nodrošinā
juma programmas, var identificēt galvenās atšķirības tajās. SALIS pro
gramma, kas paredz An-124 īri, ir pagaidu risinājums Eiropas Savienības
dalībvalstīm, kuras gaida pasūtīto A400M transporta lidmašīnu piegādi no
Lindstrom G. Enter the EU Battlegroups. Chaillot Paper. 2007, no. 97, p. 34.
Strategic Airlift Capability. http://www.nato.int/cps/en/SID-AEA7D30E-E867E2B4/natolive/topics_50105.htm (NATO mājas lapa; aplūkota 06.01.2012.).
16
Heavy Airlift Wing Commander. http://www.heavyairliftwing.org/background/haw-commander („Heavy Airlift Wing” mājas lapa; aplūkota 06.01.2012.).
14
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Airbus. Savukārt SAC programma ir pastāvīgs risinājums jaunajām ES un
NATO Centrālaustrumeiropas un Austrumeiropas dalībvalstīm, kā arī Ziemeļvalstīm un Nīderlandei. Šīs valstis neplāno iegādāties lielizmēra tran
sporta lidmašīnas, līdz ar to iesaistīšanās SAC un kolektīva lidmašīnu iegāde
tām ir ilgtermiņa programma.
Diemžēl gan SALIS, gan SAC ir trūkumi, kas rada jautājumus par to,
cik efektīvi vajadzības gadījumā šīs programmas nodrošinātu ES kaujas
grupām nepieciešamos stratēģiskos gaisa pārvadājumus. SALIS programma
nenoliedzami ir pozitīvs kolektīvas sadarbības piemērs Eiropas valstu vidū.
Tomēr, ņemot vērā ES kaujas grupu vajadzības, vairāki šīs programmas
aspekti liek uz to raudzīties kritiski. Pirmkārt, kā jau tika minēts iepriekš,
An-124 lidmašīnām ir nepieciešams ļoti garš skrejceļš, lai nosēstos, un tas
var radīt sarežģījumus, ņemot vērā, ka ES kaujas grupu potenciālajās misijās ļoti būtiska būs operatīva darbība. Pie nosacījuma, ka militārajām vienī
bām ir jādodas uz operāciju norises vietu desmit dienu laikā pēc politiska
lēmuma pieņemšanas brīža, jebkura kavēšanās var apdraudēt misijas efek
tivitāti.
Otrkārt, jāņem vērā, ka transporta lidmašīnas tiek īrētas no Krievijas
uzņēmuma. Krievija ir parādījusi sevi kā pragmatisku sabiedroto NATO
misijā Afganistānā. Kā zināms, tieši izmantojot Krievijas dzelzceļus, notiek
NATO spēku apgāde.17 Tomēr kaujas grupu gadījumā vēlreiz jāuzsver ne
pieciešamība pēc operatīvas darbības. Ņemot vērā valsts un privātā sektora
attiecības Krievijā, ir pamats bažām, ka Volga Dnepr darbība noteiktos ap
stākļos varētu tikt ietekmēta no varas iestāžu puses, kas var aizkavēt šīs
kompānijas lidmašīnu izmantošanu kaujas grupu vajadzībām.
Divi iepriekš norādītie riska faktori ir mazāk satraucoši, ja SALIS
programma tiek vērtēta tikai kā pagaidu risinājums. Diemžēl Airbus ka
vēšanās, īstenojot A400M transporta lidmašīnu projektu, var novest pie tā,
ka SALIS programma būs nepieciešama pat vēl desmit gadus. Tikai
2010. gada martā A400M projektā iesaistītās puses vienojās par īpašiem
pasākumiem, lai projekts varētu turpināties. Septiņas lidmašīnu pasūtītājvalstis piekrita palielināt kontrakta summu no 20 līdz 22 miljardiem eiro
un nepiedzīt soda naudu par piegādes kavēšanos. Tāpat dalībvalstis piekrita
17
Russia approves rail transit for German arms to Afghanistan. November 11, 2008. http://
www.globalsecurity.org/military/library/news/2008/11/mil-081120-rianovosti01.htm
(Globālās
drošības mājas lapa; aplūkota 06.01.2012.).
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sniegt papildu finansiālu palīdzību Airbus apmaiņā pret atlīdzību no ienā
kumiem, kas tiks iegūti, pārdodot A400M trešajām valstīm. Pirmās tran
sporta lidmašīnas, visticamāk, tiks piegādātas ne ātrāk kā 2013. gadā,
līdz ar to kopējā 180 lidmašīnu pasūtījuma izpilde varētu tikt pabeigta ap
2020. gadu.18
SAC iniciatīva ir šķietami pievilcīgāka par SALIS programmu, jo tai
jau šobrīd ir redzami ilgtermiņa rezultāti — trīs jaunas C-17 Globemaster
transporta lidmašīnas ir nonākušas iesaistīto valstu rīcībā. SAC programma
ļauj tās mazākajām dalībvalstīm (piemēram, Igaunijai un Lietuvai) iegūt
pieeju aptuveni 111 milj. latu19 vērtām transporta lidmašīnām, kuru iegāde
tām izmaksātu visu gada aizsardzības budžetu. Līdz ar to ievērojami uzlabojas arī mazo ES dalībvalstu iespējas globāli projicēt savu militāro spēku
un īstenot ārpolitiskos mērķus. Labs piemērs sekmīgai SAC programmas
īstenošanai ir humanitārās palīdzības nogādāšana Haiti zemestrīcē cietu
šajiem, kas tika realizēta, Igaunijai, Dānijai, Norvēģijai, Somijai un Zviedrijai kopīgi izmantojot sev pieejamās C-17 lidojumu stundas.20
Neraugoties uz pozitīvajiem ieguvumiem no Stratēģisko gaisa pārva
dājumu programmas, vērtējot tās atbilstību ES kaujas grupu vajadzībām,
atklājas nopietni trūkumi. Viena no problēmām ir nelielais lidmašīnu skaits,
kas attiecīgi prasītu lielu lidojumu skaitu, lai potenciālajā misijas norises
vietā nogādātu vismaz 1500 cilvēku lielu militāro personālu un tehniku.
Tiesa gan, atsevišķām programmā iesaistītajām valstīm ir pieejamas An-124
lidojumu stundas SALIS ietvaros, kā arī ir savs gaisa transports.
Krietni nopietnāka ir konceptuāla problēma, ko rada ASV dalība šajā
programmā. Kā norādīts Sanmalo deklarācijā, Kopējās drošības un aizsar
dzības politikas izveides pamatā ir mērķis nodrošināt Eiropas Savienības
spēju autonomai rīcībai, kas nodrošināta ar pietiekamu militāru spēku.21
Kaujas grupu dislocēšanu, izmantojot lidmašīnas, kas tiek kolektīvi uzturētas
Deal saves Europe’s transport aircraft plans. IISS Strategic Comments, 2010, vol. 16, com. 8.
Boeing Turns to Cost Reduction on C–17 Sales. February 13, 2009. http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=defense&id=news/C17-021309.xml&
headline=Boeing%20Turns%20to%20Cost%20Reduction%20on%20C-17%20Sales („Aviationweek” mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.).
20
Berkompas K. L. Toward Strategy for Building Partner Capacity: Combined Ownership
and Operations. USAWC Class of 2010, 2010, p. 11.
21
Joint Declaration on European Defence. Franco-British Summit. Saint-Malo, December
4, 1998. http://www.atlanticcommunity.org/Saint-Malo%20Declaration%20Text.html (Atlantiskās
Kopienas mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.)
18
19
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ar ASV un kuru militāro struktūru komandē ASV armijas virsnieki, būtu
grūti atzīt par ES autonomu rīcību. Protams, ES un NATO sadarbība starp
tautiskās misijās ir atbalstāma, un to nosaka arī „Berlīne Plus” vienošanās,
kas paredz Eiropas Savienībai pieeju NATO resursiem.22 Tomēr ir skaidrs,
ka, lai sasniegtu 1998. gadā Sanmalo deklarācija izvirzīto mērķi, NATO un
ASV militārajiem resursiem drīzāk jāpapildina ES militārās spējas, nevis
jābūt to pamatā. Šī iemesla dēļ SAC nevar uzskatīt par ilgtermiņa risinājumu
ES kaujas grupu vajadzībām.

EATF un nākotnes perspektīva
Analizējot pašreizējos risinājumus ES stratēģisko gaisa pārvadājumu
jomā, jāsecina, ka ne SALIS, ne SAC ES kaujas grupām nesniedz pilnībā
atbilstošu stratēģisko gaisa pārvadājumu nodrošinājumu. SAC gan ir piemērs
tam, ka, apvienojot resursus, pat mazākās ES dalībvalstis var iegūt pieeju
modernākajam gaisa transportam, kas individuāli tām nebūtu pa spēkam.
Lielākās cerības ir saistāmas ar A400M programmu, kas sola būtiski
palielināt Eiropas Savienības dalībvalstu militārā gaisa transporta kapaci
tāti. Intensīvie un kopumā sekmīgie A400M testi pēdējo divu gadu laikā
norāda uz to, ka šo lidmašīnu izstrādes un izmēģinājuma fāze tuvojas no
slēgumam un, iespējams, jau 2013. gadā pirmās A400M lidmašīnas nonāks
pie pasūtītājvalstīm. Jāņem gan vērā, ka pilnīga pasūtījuma izpilde prasīs
aptuveni septiņus gadus, tādēļ ES dalībvalstu militārā gaisa transporta flotes atjaunošana noslēgsies ne ātrāk kā 2020. gadā.
Tas, ka Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībā būs moderns un kaujas
grupu vajadzībām atbilstošs gaisa transports, gan ir tikai daļa no risinājuma.
ES dalībvalstu vidū ir jāpastāv vienprātībai par to, kā šo resursu izmantot
kopējiem ES mērķiem, tostarp kaujas grupu vajadzībām. 2008. gada novembrī
tika parakstīta nodoma deklarācija starp 12 ES dalībvalstu (Beļģijas, Čehijas,
Francijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Portugāles,
Rumānijas, Slovākijas un Spānijas) aizsardzības ministriem par apņemšanos
izveidot EATF (Eiropas Gaisa transporta floti) Eiropas Aizsardzības aģentūras
ietvaros. EATF mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm apvienot un maksimāli efek
tīvi izmantot to rīcībā esošos gaisa transporta resursus, mazinot atkarību no
22
Berlin Plus Agreement. http://www.nato.int/shape/news/2003/shape_eu/se030822a.htm
(NATO mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.).

58

Pēteris Filipsons

civilā gaisa transporta starptautisku misiju nodrošināšanā. Deklarācijā tiek
uzsvērts, ka šī iniciatīva ir atvērta jebkurai ieinteresētajai ES dalībvalstij, tāpat
norādot uz A400M transporta lidmašīnu nozīmi EATF projekta īstenošanā.23
2009. gada novembrī EATF nodoma vēstuli parakstīja jau 14 ES da
lībvalstu (arī Zviedrijas un Polijas) ministri, ar to izsakot skaidru politisku
apņemšanos uzlabot ES stratēģisko gaisa pārvadājumu spēju. Dažus mēnešus vēlāk nodoma vēstulei pievienojās arī Rumānija. Visbeidzot, 2011. gada
maijā jau 17 ES dalībvalstis (iepriekšminētajām EATF iesaistītajām valstīm
pievienojās arī Bulgārija un Somija) vienojās par EATF A kategorijas pro
grammas uzsākšanu Eiropas Aizsardzības aģentūras ietvaros, kas paredz
arī pārvaldības komitejas izveidi programmas vadībai.24
Viens no EATF izveides mērķiem ir apzināt situāciju stratēģiskā gaisa
pārvadājumu jomā ES dalībvalstīs un izpētīt, kādi ir iespējamie uzlabojumi.
Šī programmas daļa tika pabeigta 2010. gada oktobrī līdz ar gala atskaites
sagatavošanu. Līdztekus 2010. gadā tika strādāts pie jautājumiem, kas sais
tīti ar nosēšanās un pārlidojumu atļaujām ES teritorijā. Turpmākie plāni
ietver ES dalībvalstu transporta lidmašīnu apkalpju sadarbības uzlabošanu
2011. un 2012. gadā.25 Piemēram, 2012. gada jūnijā ir ieplānoti kopīgi ES
dalībvalstu lidojumi Spānijā ar mērķi panākt labāku apkalpju saprašanos un
kopīgu procedūru ievērošanu.26
Jau 2010. gadā tika sākts un joprojām turpinās darbs pie stratēģiskā
gaisa transporta tīkla sistēmas izveides, kura ļaus pārvaldīt visus ES teritorijā un iespējamo misiju norises vietās pieejamos stratēģisko gaisa pārva
dājumu resursus. Šī projekta ietvaros plānots izstrādāt arī drošu interneta
vietni, kas ļautu centralizēt datus un līdz ar to paaugstināt esošā gaisa
transporta lietderīgu izmantošanu.27
23
Declaration of Intent Regarding the Establishment of a European Air Transport Fleet. http://
www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=468 (Eiropas Aizsardzības aģentūras mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.).
24
European Air Transport Fleet (EATF). EDA Fact Sheet. http://www.eda.europa.eu/Libraries/Documents/factsheet_-EATF_final.sflb.ashx (Eiropas Aizsardzības aģentūras mājas lapa; ap
lūkota 07.01.2012.).
25
European Air Transport Fleet. http://www.eda.europa.eu/Capabilitiespriorities/Top10priorities/STAM/EATF/Readmore (Eiropas Aizsardzības aģentūras mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.).
26
European Air Transport Fleet (EATF). EDA Fact Sheet. http://www.eda.europa.eu/Libraries/Documents/factsheet_-EATF_final.sflb.ashx (Eiropas Aizsardzības aģentūras mājas lapa; ap
lūkota 07.01.2012.).
27
European Air Transport Fleet. http://www.eda.europa.eu/Capabilitiespriorities/Top10priorities/STAM/EATF/Readmore (Eiropas Aizsardzības aģentūras mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.).
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Jāsecina, ka, lai arī militārā gaisa transporta resursi ES dalībvalstīm ir
ierobežoti, pastāv labas iestrādnes, lai esošās lidmašīnas būtu iespējams iz
mantot maksimāli efektīvi, tostarp arī kaujas grupu iespējamās misijās.
EATF ar katru gadu iesaistās arvien vairāk ES valstis, un tas ļauj cerēt, ka
pakāpeniski EATF sāks darboties visas Eiropas Aizsardzības aģentūras da
lībvalstis, tostarp Latvija. Arī mūsu kaimiņvalsts Lietuva ir spējusi atrast
līdzekļus trīs vidēja izmēra transporta lidmašīnu Alenia C-27J Spartan
iegādei par 75 miljoniem eiro un likumsakarīgi ir kļuvusi par EATF part
nervalsti.28 Latvijai pašlaik atbilstošu transporta lidmašīnu nav, tomēr jā
atzīmē 2009. gadā ar NATO līdzfinansējuma palīdzību uzsāktie Lielvārdes
militārā lidlauka rekonstrukcijas darbi. 29 Tā rezultātā tiks izveidota nepie
ciešamā infrastruktūra, lai Latvija varētu attīstīt savus gaisa spēkus un uz
ņemt sabiedroto lidmašīnas atbilstoši NATO prasībām.
Latvijas situācija, atrodoties ārpus Eiropas kolektīvajiem gaisa tran
sporta pārvadājumu risinājumiem, iezīmē plašāku problēmu, kura būtu jā
ņem vērā, attīstot EATF. ES dalībvalstu vajadzības ir atšķirīgas — Latvijai
ir nepieciešami ievērojami mazāki gaisa pārvadājumu resursi nekā lielākām
dalībvalstīm, piemēram, Polijai. Attiecīgi arī Latvijas iespējas finansiāli pie
dalīties kolektīvās programmās ir mazākas, it sevišķi ekonomiskās krīzes
apstākļos. Lai EATF varētu efektīvi līdzdarboties visas Eiropas Aizsardzības
aģentūras dalībvalstis, tai jābūt elastīgai, nodrošinot iespēju dalībvalstīm
piedalīties atbilstoši to spējām un vajadzībām.
Kaut arī pašlaik ES stratēģisko gaisa pārvadājumu nodrošinājums nav
atbilstošs kaujas grupu vajadzībām, gan Eiropas Gaisa transporta flotes at
tīstība, gan A400M lidmašīnu izstrāde dod cerību, ka jau tuvāko gadu laikā
situācija sāks uzlaboties. Visticamāk, kādu dienu ES kaujas grupas nāksies
nosūtīt to pirmajā misijā. Jo labāk šīs kaujas grupas būs sagatavotas, jo lie
lāka iespējamība, ka misija izdosies. Ar modernu un atbilstošu stratēģisko
nodrošinājumu apgādātas kaujas grupas, kas spēs izpildīt tām dotos uz
devumus, būs ievērojams ES Kopējās drošības un aizsardzības politikas
sasniegums.

28
Lithuania completes C-27J purchase. October 14, 2009. http://www.key.aero/view_news.
asp?ID=933&thisSection=military („Key Aero” mājas lapa; aplūkota 07.01.2012.).
29
Atklāj būvdarbus Lielvārdes lidlaukā. http://www.la90.lv/?id=1654&obj=2511&top=0 („Latvijas armijai 90” mājas lapa; aplūkota 14.02.2012.).
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Cilvēkdrošība ir jēdziens, kas problematizē valstu attiecības ar to iedzī
votājiem, tomēr galvenokārt cilvēkdrošības problēmas ir skārušas attīstības
valstis. Līdz ar to šis jēdziens ir ticis izmantots attīstīto valstu ārpolitikā,
lai strukturētu to attiecības ar attīstības valstīm. Tomēr ne vienmēr cil
vēkdrošības elementa klātbūtne ārpolitikā tiek uzsvērta. Šajā rakstā tiek
identificēti seši jautājumi, ar kuru palīdzību ir iespējams pārbaudīt, vai
un cik lielā mērā cilvēkdrošības principi ir iekļauti ārpolitikā. Tā kā Latvija līdz ar iestāšanos ES ir uzsākusi realizēt attīstības sadarbības politiku,
kā arī tās karavīri atrodas Afganistānā, tad šis jautājums ir nozīmīgs arī
Latvijai.
Atslēgvārdi: ārpolitika, attīstības sadarbība, cilvēkdrošība, drošība.
Human security is a concept that draws attention to security issues in
relations between the state and its citizens, but this concept has mainly
been applied to developing countries. Nevertheless, for this reason, human
security has also become a significant foreign policy element of many de
veloped countries. However, this element is not always highly articulated,
as countries tend to pursue a multitude of foreign policy goals and values.
This article identifies six questions that make it possible to assess whether
human security is present in a particular country’s foreign policy or not.
This issue is also of considerable importance for Latvia, because of its
participation in the NATO mission in Afghanistan and its development
cooperation policy.
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Ievads
Cilvēkdrošības koncepts tika radīts 1990. gadu sākumā ar diviem mērķiem. Pirmkārt, ar šī jēdziena palīdzību var norādīt uz vardarbības prob-
lēmu valsts un tās iedzīvotāju attiecībās. Šeit runa ir gan par cilvēku
drošību konfliktu skartajās zonās, gan par valsts varas iestāžu mērķtiecīgu
rīcību, apdraudot savu iedzīvotāju drošību, gan par valsts nespēju aizsargāt
savus iedzīvotājus no sistemātiskas vardarbības. Otrkārt, cilvēkdrošības
jēdziens norāda uz valsts nespēju nodrošināt saviem iedzīvotājiem cilvēka
cienīgus dzīves apstākļus. Pieņemot, ka minētie nosacījumi pārsvarā ir sa
stopami attīstības valstīs, daudzas attīstītās valstis tos iekļāva ārpolitikā
kā vadmotīvu aktivitātēm, kas vērstas uz trūcīgo valstu iedzīvotāju fiziskās
drošības un labklājības uzlabošanu. Vairākas valstis, piemēram, Norvēģija,
Kanāda, Japāna cilvēkdrošības jēdzienu izmanto apzināti, taču citas valstis
šo jēdzienu nelieto, tomēr praksē īsteno pasākumus, kuru mērķis ir palielināt cilvēkdrošību attīstības valstīs.
Kā var uzzināt, vai cilvēkdrošības principi ir iekļauti ārpolitikā? Kādiem valstu uzvedības aspektiem ir vērts pievērst uzmanību, lai rastu atbildi
uz šo jautājumu? Ņemot vērā, ka Latvija līdz ar iestāšanos ES ir uzsākusi
realizēt attīstības sadarbības politiku un ka tās karavīri atrodas Afganistānā,
ir vērts noskaidrot, ar kādu instrumentu palīdzību var identificēt cilvēkdro
šības elementu klātbūtni ārpolitikā.1 Manuprāt, to var noskaidrot, uzdodot
jautājumus, kas skar ārpolitikas pamatprincipus, rīcības motivāciju un ārpolitikas praksi. Turpmāk rakstā tiek identificēti seši jautājumi, ar kuru palīdzību var noskaidrot, cik būtisks ir cilvēkdrošības koncepts ārpolitikā.

Cilvēkdrošība ārpolitikas motivācijā
1. jautājums. Cik lielā mērā un pie kādiem nosacījumiem valsts ir ga
tava sniegt palīdzību cilvēkiem citās valstīs? Atbilde uz šo jautājumu palīdz
1
Cilvēkdrošības jēdziens atsedz būtisku paradoksu. Tradicionāli ir ticis uzskatīts, ka drošība
galvenokārt ir saprotama kā valsts drošība, bet cilvēkdrošības jēdziens norāda uz tiem gadījumiem,
kad valsts pastāvēšana nav apdraudēta, taču tās iedzīvotāju drošība ir briesmās. Visnepatīkamākie
ir tie gadījumi, kad pati valsts aktīvi apdraud savus iedzīvotājus. Protams, šādos gadījumos priekšplānā izvirzās jautājums par citu valstu rīcību, proti, vai tās uzskatīs par pienākumu palīdzēt tiem
cilvēkiem citā valstī, kuru drošība ir apdraudēta. Tādējādi rodas gadījumi, kad cilvēkdrošības intereses tiek pretnostatītas suverenitātei.
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noskaidrot valsts un tās iedzīvotāju vispārējo attieksmi pret palīdzības
sniegšanu citu valstu iedzīvotājiem. Valstis pastāvīgi cenšas rast līdzsvaru
starp savām un citu valstu interesēm un pamatotām vajadzībām, tomēr
atšķirīgie principi, uz kuriem balstās nacionālā drošība un cilvēkdrošība,
periodiski nonāk savstarpējā konfliktā. Cilvēkdrošība ir ļoti prasīgs jē
dziens, ja tās principus sistemātiski mēģina iekļaut ārpolitikā. Piemēram,
cilvēkdrošības principi pieprasa sistemātiski iejaukties citu valstu iekšējās
lietās gadījumos, kad masveidā tiek pārkāptas cilvēktiesības un valsts ap
draud savu iedzīvotāju drošību. Šāda imperatīva pastāv arī tad, ja nekādas
pragmatiskas intereses nav iesaistītas. Ričards Bovss (Richard Bowes) raksta,
ka „ikviena starptautiskā humanitārā krīze lēmumu pieņēmējus nostāda
sarežģītu izvēļu priekšā un attīstīto valstu lēmumu pieņēmējiem ir jācenšas
samērot savas vērtības un intereses, lai formulētu produktīvus diplomātiskus un militārus risinājumus. Cilvēkdrošība un vispārcilvēciskās vērtības,
kuras pārstāv liberālās demokrātijas, spiež rietumvalstis iejaukties un pa
līdzēt krīzes skartajiem cilvēkiem pat tad, ja uz spēles nav liktas vitāli svarī
gas intereses. Nekā nedarīšana vairs netiek uzskatīta par pieņemamu rīcību
mūsdienu masu saziņas tehnoloģiju pārveidotajā pasaulē, jo tas būtiski ma
zinātu Rietumvalstu prestižu un reputāciju”.2
Cilvēkdrošības principi mudina ignorēt vispārpieņemtus starptautisko
attiecību spēles noteikumus, piemēram, valstu suverenitāti. Ja cilvēkdrošība
gūst virsroku, pastāv risks, ka starptautisko attiecību spēles noteikumus nāktos pārrakstīt, kas ne visiem ir pieņemams. Centieni pārformulēt cilvēk
drošības principus ir mēģinājums rast kompromisu starp cilvēkdrošības
pieprasīto iejaukšanos, kad indivīdu drošība tiek apdraudēta, un neiejauk
šanos, ko pieprasa suverenitātes princips.3 Līdz ar to pirmais jautājums at
tiecas uz dažādiem iekšpolitiskajiem faktoriem, kas vai nu pieļauj vai kavē
cilvēkdrošības elementu iekļaušanu ārpolitikā.

2
Bowes R.L. Sacrifice and the Categorical Imperative of Human Security. International Journal. 2001, vol. 56, no. 4, p. 663.
3
Kaldor M. A Decade of Humanitarian Intervention: The Role of Global Civil Society. 2001,
pp.138–141 http://www.gcsknowledgebase.org/wp-content/uploads/2001chapter51.pdf (Globālās
pilsoniskās sabiedrības zināšanu datu bāzes mājas lapa; aplūkota 05.02.212.).
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Cilvēkdrošība kā apzināta izvēle ārpolitikā
2. jautājums. Vai valsts pieder pie kādas valstu grupas, kas ir izrādījušas
īpašu interesi par cilvēkdrošību, un vai valsts definējusi cilvēkdrošības prin
cipus kā savas ārpolitikas pamatu? Rast atbildi uz šo jautājumu ir šķietami
vienkārši, jo parasti valstis cenšas popularizēt savas ārpolitikas iniciatīvas,
kas saistītas ar cilvēkdrošību. Var pieņemt, ka valstis, kurām ir līdzīgi priekšstati par cilvēkdrošību un kuras uzsver šos principus savā ārpolitikā, tos
patiešām centīsies arī realizēt praksē. Lai arī valstu patiesā ārpolitika var
būtiski atšķirties no deklarētās, tomēr var pieņemt, ka interese par cilvēk
drošību izpaudīsies valstu uzvedībā. 1990. gadu otrajā pusē tika izveidots
Cilvēkdrošības Tīkls (Human Security Network), kura dibināšanas mērķis
bija līdzīgi domājošu valstu grupas izveidošana ar nolūku popularizēt cil
vēkdrošību. Tiesa gan, tas jau ilgstoši nav spējis piesaistīt jaunus dalībnie
kus, un arī šī tīkla dibinātājvalstu interese par cilvēkdrošību ir nedaudz
mazinājusies.

Cilvēkdrošība politiskajā diskursā
3. jautājums. Vai cilvēkdrošība tiek pieminēta ārpolitikas dokumentos un
lēmumu pieņēmēju publiskajos izteikumos? Pastāv iespēja, ka valsts nav
paudusi vēlmi pievienoties kādai valstu grupai, kuras apvieno interese
par cilvēkdrošību, tomēr, neraugoties uz to, šī valsts īsteno cilvēkdrošības
principus ārpolitikā. Cilvēkdrošības jēdziens ir ticis izveidots ANO sistē
mas ietvaros, tas ir ieguvis plašu publicitāti, un to ir apņēmušies atbalstīt
daudzi nevalstiskie aktieri. Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka atsauces uz cil
vēkdrošību varētu būt identificējamas gan ārpolitikas pamatdokumentos,
gan amatpersonu izteikumos. Parlamentos notiek diskusijas par ārpolitiku,
ministri tiek izsaukti atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, un
šādas publiskas uzstāšanās var kalpot par nozīmīgu informācijas avotu, lai
noskaidrotu, vai cilvēkdrošības jēdziens tiek izmantots un kādā kontekstā
cilvēkdrošības principi tiek piesaukti un aizstāvēti vai apstrīdēti.

Cilvēkdrošība starptautiskajās misijās
4. jautājums. Vai šādi cilvēkdrošības principi — cilvēktiesību ievērošana,
leģitīma pārvalde, multilaterālisms, sabiedrības aktīva iesaiste, reģionāla pieeja,
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skaidri definēta intervences stratēģija4 — ir iekļauti iesaistīšanās nosacījumos, kas regulē starptautiskajās misijās iesaistītā personāla uzvedību konfliktu
zonās? Piedalīšanās starptautiskajās misijās un to nosacījumi ir būtisks in
dikators, ar kura palīdzību var identificēt cilvēkdrošības principu realizāciju ārpolitikā. Protams, ne visas valstis piedalās starptautiskajās misijās,
taču šāda principiāla izvēle var liecināt par to, ka konkrētajā valstī pastāv
būtiski ierobežojumi sekošanai cilvēkdrošības principiem. Un pretēji — var
pieņemt, ka starptautisko misiju spektra ietvaros cilvēkdrošības principu no
zīme un klātesamība var būtiski atšķirties. Pat vienas starptautiskās misijas
ietvaros būtiski var atšķirties valstu līdzdalības motivācija un to priekšstati
par uz spēles liktajām interesēm un vērtībām.
Jautājumā iekļautie cilvēkdrošības principi, kuru ievērošana starptautiskajās misijās būtu vēlama, ir veidoti ar domu tos likt par pamatu ES va
dītajām misijām. Tie pieprasa, lai tradicionālā starptautisko misiju prakse
tiktu izmainīta par labu izteiktākai cilvēkdrošības elementa iekļaušanai
tajās. Pirmais no jautājumā ietvertajiem principiem ir cilvēktiesību ievērošana starptautisko misiju realizācijas laikā. Lai arī šis princips šķiet pašsa
protams, tomēr cilvēkdrošības jēdziens palielina izvirzītās prasības attiecībā
uz cilvēktiesību ievērošanu, proti, tiek uzsvērta nepieciešamība panākt cil
vēktiesību ievērošanu konfliktu zonā, neraugoties uz grūtībām, kas saistītas
ar šo uzdevumu. Tādējādi Afganistānā un arī Irākā ierastā prakse, ka, pie
mēram, netiešie upuri tiek uzskatīti par skumju, taču neizbēgamu nodevu
cīņā pret terorismu, tiek atzīta par nepareizu un pat kaitīgu.
Starptautisko misiju pamatuzdevumam vajadzētu būt nevis ienaidnieka
sakaušanai vai iznīcināšanai, bet gan dzīves telpas nodrošināšanai tiem
civiliedzīvotājiem, kuri atrodas konflikta zonā. Dzīves telpas nodrošināšana
un civiliedzīvotāju pasargāšana no vardarbības kļūst par priekšnosacījumu
misijas mērķu sasniegšanai. Daudzpusējas pieejas realizēšana pastiprina
misijas leģitimitāti, savukārt leģitīmas pārvaldes nodrošināšana palielina
iespējas, ka pārvaldes neesamības iespaidā nesabruks pastāvošā sociālā kār
tība un ka iedzīvotāju vairākums izvēlēsies atbalstīt pastāvošo varu, nevis
4
Jautājumā nosauktos cilvēkdrošības principus ir formulējusi Mērija Kaldore. Principu de
finējums angļu valodā ir šāds: the primacy of human rights, legitimate political authority, a bottom-up approach, effective multilateralism, an integrated regional approach, clear and transparent
strategic direction. Avots: A European Way of Security. The Madrid Report of the Human Security
Study Group Comprising a Proposal and Background Report. Ed. M. Kaldor, 2007, pp. 4–5.
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piesliesies alternatīviem varas centriem. Starptautisko misiju veiksmīgs iz
nākums nav iespējams bez vietējo iedzīvotāju atbalsta, savukārt vietējo iedzīvotāju atbalstu nav iespējams saņemt, ja konfliktu zonās atrodošos cilvēku
dzīvības tiek vērtētas zemāk par karavīru un ārvalstu civilā personāla dzī
vībām. Visbeidzot, misijas formulējumā ir apzināti jāiekļauj cilvēkdrošības
elements, proti, starptautiskajām misijām ir jābūt formulētām un realizētām caur cilvēkdrošības prizmu.

Cilvēkdrošība attīstības sadarbībā
5. jautājums. Cik nozīmīgu vietu attiecīgās valsts ārpolitikā ieņem at
tīstības sadarbība? Šis jautājums ļauj pievērsties gan vispārīgajam attīstības
sadarbības nozīmes izvērtējumam konkrētās valsts ārpolitikā, gan palīdzī
bas sniegšanas motivācijas un apmēra analīzei. Lai arī mūsdienās vairums
attīstīto valstu atzīst attīstības sadarbību par vērtīgu ārpolitikas instrumentu,
ar kura palīdzību ir iespējams palīdzēt citām valstīm un sasniegt ļoti da
žādus ārpolitikas mērķus, tomēr ne visas attīstītās valstis vienlīdz lielā
mērā atzīst attīstības sadarbības stabilizējošo ietekmi. Attīstības sadarbības
politika ir būtisks instruments cilvēkdrošības uzlabošanai, jo ar sniegtās
palīdzības starpniecību var palīdzēt cilvēkiem attīstības valstīs un mazināt
tos draudus viņu drošībai, kuru iemesls ir zemais attīstības līmenis. Var
pieņemt, ka gadījumos, kad valstis izvēlas nesniegt attīstības palīdzību vis
pār vai cenšas sniegt pēc iespējas mazāku palīdzības apjomu, atbalsts cil
vēkdrošības principiem būs vājš. Savukārt liels sniegtās palīdzības apjoms
rada priekšnoteikumus cilvēkdrošības integrēšanai ārpolitikā.
6. jautājums. Cik lielā mērā attīstības palīdzība tiek novirzīta, lai uzlabotu indivīdu drošību? Šis jautājums turpina iepriekšējā jautājumā aizsākto
attīstības sadarbības politikas tēmu. Palīdzību citām valstīm var sniegt da
žādos veidos, un tās motivācija var būt ļoti dažāda, tāpēc būtiski ir noskaid
rot ne tikai kopējo atbalstu šai politikai, bet arī iedziļināties tās praktiskajā
īstenošanā. Cilvēkdrošības principiem ir raksturīgas rūpes par indivīdu izdzīvošanu un dažādiem cilvēku drošības aspektiem, kamēr attīstības sadarbības mērķis nereti ir palīdzības sniegšana valstij, lai tā labāk spētu veikt
pārvaldes funkcijas. Tā kā attīstības valstīs, kur pastāv dziļas pretrunas
starp valsti un sabiedrību, valsts pat var apdraudēt iedzīvotāju drošību,
tad uz cilvēkdrošības principiem balstītai attīstības sadarbības politikai
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vajadzētu būt piesardzīgai. Ja valsts ir represīva, tad tās varas nostiprinā
šana tikai palielinātu valsts pārvaldes institūciju represīvo kapacitāti. Šādās
situācijās uz cilvēkdrošības principiem balstītai attīstības sadarbības politikai
vajadzētu cik vien iespējams apiet valsts struktūras kā palīdzības saņēmēju
vai starpnieku un sniegt palīdzību iedzīvotājiem. Savukārt, ja valsts nav
represīva un ja galvenā problēma ir valsts zemā kapacitāte nodrošināt
iedzīvotājiem sabiedriskos pakalpojumus pienācīgā apjomā un kvalitātē,
tad palīdzības sniegšana ar nolūku stiprināt valsts pārvaldes kapacitāti ir
attaisnojama un neizraisa iebildumus. Tajā pat laikā palīdzības sniedzējam
vajadzētu pietiekami labi pārzināt saņēmējas valsts patiesās (nevis tikai val
dības apstiprinātās) vajadzības un sniegt palīdzību tur, kur apdraudējums
indivīdu drošībai ir vislielākais.

No jautājumiem pie pētījumiem
Iepriekš uzskaitītie jautājumi paver visai plašas iespējas izvērtēt cilvēkdrošības klātbūtni ārpolitikā. Šāds izvērtējums var pildīt vairākas funkcijas.
Pirmkārt, tas var palīdzēt noskaidrot, vai cilvēkdrošība ir ietverta ārpo
litikā. Ja cilvēki, kuri nodarbojas ar ārpolitikas lēmumu pieņemšanu un
realizēšanu, cilvēkdrošību nepiemin, tas vēl nenozīmē, ka tās principi nav
iekļauti ārpolitikā. Ja cilvēkdrošība ir tikusi skaidri definēta kā viens no ārpolitikas vadmotīviem, arī tad šāda pārbaude ir noderīga, jo tas ļauj pār
liecināties, vai vārdiem seko arī darbi.
Otrkārt, pastāv daudzi koncepti, ar kuru palīdzību var konceptualizēt
valstu aktivitātes ārpolitikā. Cilvēkdrošība ir viens no šādiem principiem. Ir
svarīgi skaidri apzināties, kādi principi virza ārpolitiku, jo tas paver labākas
iespējas atrast domubiedrus/sabiedrotos un izvairīties no situācijām, kad
ārpolitikas fokuss ir neskaidrs. Skaidri definēti principi stabilizē ārpolitiku
un pasargā to no pārlieku lielām svārstībām. Treškārt, precīzi definēti ār
politikas pamati ne tikai stabilizē, bet arī integrē ārpolitiku, pieprasot, lai
dažādi ārpolitikas elementi būtu saskanīgi. Tas palīdz izsargāties no šizo
frēniskas ārpolitikas.
Līdzšinējie argumenti liecina, ka ir vērts noskaidrot, vai un cik lielā
mērā cilvēkdrošības principi ir integrēti ārpolitikā. Tiesa gan, identificētie
seši jautājumi ir tikai pirmais solis, jo atbilžu meklējumi uz uzdotajiem
jautājumiem rada jaunus metodoloģiskus izaicinājumus, piemēram, kā
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novērtēt attīstības sadarbības politikas ietekmi uz cilvēkdrošību valstīs, kur
tā tiek realizēta? Nevar noliegt, ka pilnīgi precīzas atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem iegūt nevar, tomēr kopumā šāds izvērtējums varētu pildīt
nozīmīgu funkciju kaut vai tādēļ, ka tādējādi var noskaidrot gan to, cik
saskaņota ir ārpolitika, gan cilvēkdrošības klātbūtni dažādos ārpolitikas
virzienos, gan arī norādīt uz potenciāli veiksmīgām ārpolitikas stratēģijām,
kas varētu tikt veidotas, atsaucoties uz principiem, kas ir būtiski citām
valstīm.

Diskusija par Latvijas drošības politikas
plānošanu un īstenošanu
Diskusiju apkopoja Vizma Mičule,
LU Politikas zinātnes nodaļas studente
2011. gada 16. februārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē
politikas zinātnes studenti un pasniedzēji diskutēja ar Kasparu Druvas
kalnu par nacionālo drošību, drošības politiku un tās veidošanas un
īstenošanas procesu Latvijā.

Nu jau vairāk nekā divas desmitgades nacionālās drošības jēdziens,
kam savulaik bijusi raksturīga tikai militāra ievirze, ir kļuvis daudz plašāks.
Globalizācijas un ciešākas mijiedarbības procesu rezultātā nacionālo drošību ne mazāk ietekmē arī norises politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā,
sociālajā, iekšējās drošības, sabiedrības, vides sektorā un citviet. Jāteic, ka
Latvijā nacionālās drošības jēdziens tiek skatīts atšķirīgi no tā, kā to ierasts
aplūkot daudzās citās valstīs. Latvijas Nacionālās drošības likumā nacionālā
drošība tiek definēta kā ‘sasniegts stāvoklis’, kurpretī citviet pasaulē ierasts
nacionālo drošību skatīt kā procesu, kā pasākumu kopumu ceļā uz drošību.
Rodas jautājums, vai Latvijā pieņemtais drošības skatījums ir adekvāts,
ņemot vērā to, ka drošība nekad nevar tikt sasniegta un garantēta pilnībā?
Valstis tiek pakļautas arvien jauniem riskiem un draudiem, tādējādi tiekšanās uz drošību kā stāvokli bez riskiem un draudiem ir nesasniedzams
mērķis.
Vēl jo vairāk — valsts attālinās no veiksmīgas drošības politikas īste
nošanas, ja ceļa rādītāji uz virsmērķi tiek uzstādīti nepareizā virzienā. Pub
liski pieejamajos Latvijas nacionālās drošības politikas dokumentos bieži
tiek minēti tādi globāli nozīmīgi jautājumi kā starptautiskais terorisms,
klimata pārmaiņas, masu iznīcināšanas ieroči, enerģijas un resursu drošība,
kiberdrošība un citas starptautiska mēroga problēmas, kuras jau ir iekļautas
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Eiropas Savienības un NATO drošības politikas dokumentos. Nav šaubu, ka
šie riski Latviju var skart tāpat kā ikvienu pasaules valsti, taču būtu jāņem
vērā, ka Latvijas rīcībā nav tādu iespēju un resursu, lai tos nostādītu kā
prioritārus Latvijas nacionālās drošības politikas dienaskārtībā. Latvijas
drošības politikas mērķiem ir jābūt piezemētākiem, reāli sasniedzamiem. Ja
tiek uzstādīti neīstenojami mērķi, valsts drošības politika būtībā neizpilda
savu mērķi un sevi neattaisno. Taču nacionālās drošības stiprināšana ir
valsts pamatpienākums.
Latvija ir maza valsts, un tai būtu jāspēj īstenot kompetentu un veik
smīgu pārvaldību, kurā ietilpst kā krīzes situāciju risināšana, tā arī vienkāršas,
ikdienišķas sakārtotības radīšana visās jomās. Sakārtotība ir nepieciešama
ne tikai nacionālās drošības stiprināšanai, bet tas būtu arī Latvijas būtisks
ieguldījums starptautiskajā drošībā. Tieši tas būtībā ir reālākais, ko Latvijas
valsts ar savā rīcībā esošajiem resursiem un kapacitāti spēj panākt savai, re
ģiona, transatlantiskās telpas drošībai. Pārdomāti būvējot iekšējo drošības
politiku, veicot uzlabojumus šķietami nelielās lietās, Latvija var apliecināt
atbildību ne vien par saviem iedzīvotājiem, bet pasaules drošību kopumā.
Tomēr minētais ir vien vīzija par vēlamo, nevis Latvijas politikas rea
litāte. Radies iespaids, ka valsts institūcijām trūkst zināšanu un izpratnes
par savas lomas nozīmīgumu un tās neapzinās savu uzdevumu ciešo sa
saisti ar nacionālo drošību un tās īstenošanu kā valsts pamatpienākumu
pret iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, ka Latvija ir maza valsts, institucionālā
aparāta apjoms ir liels, taču nav līdz galam skaidras pārvaldes iestāžu kompetences, nav konkrēti noteiktas atbildīgās puses. Līdz ar to pat tādi pare
dzami notikumi kā ilgstošs sniegputenis vai elektroapgādes traucējumi
rada haosu, kas varētu tikt veiksmīgāk novērsts, ja atbildības jomas būtu
skaidri definētas. Pat, ja tas ir izdarīts, veicamo uzdevumu izpildi un krīžu
menedžmentu nereti ievērojami apgrūtina un kavē kompetences un resursu
trūkums vai to neracionāla izmantošana.
Finanšu un cita veida resursu nepietiekamība savukārt ir jautājums
par prioritāšu noteikšanu. Latvijai nav iespēju rast resursus visām nozarēm
vienlīdz lielā apmērā, tādēļ ir rūpīgi jāizsver prioritātes. Rodas dilemma:
sniegt pienesumu kopējai reģiona drošībai ar procentuāli niecīgu palīdzību
vai tomēr resursus izmantot kādas vietēji nozīmīgas jomas sakārtošanai?
Diskusijas gaitā gan no tās vadītāja, gan dalībnieku puses izskanēja pār
liecība, ka ir vajadzīgs piezemētāks skatījums uz nacionālo drošību, kas
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būtībā nozīmē tuvināšanos cilvēkdrošības aspektam, par ko Latvijā disku
sija aizsākusies pirms desmit gadiem, kamēr pasaulē šo jēdzienu visai plaši
izmanto jau gandrīz divdesmit gadus. Tieši cilvēkdrošība ietver sociālās un
ekonomiskās drošības jautājumus, kas ikdienā valsts iedzīvotājiem ir tie ak
tuālākie un sāpīgākie. Ļoti iederīgi šai kontekstā ir diskusijas vadītāja citētie Tomasa Filipa O`Nīla vārdi „All politics is local” (Visa politika ir vietēja).
Lai veidotu veiksmīgu politiku, tai skaitā drošības jomā, ir jāsāk ar pašu
sīkāko vienību, lai no atsevišķām, konsekventi sakārtotām vienībām veidotos vesels kopums, kas šajā gadījumā ir valsts nacionālā drošība.
Profesore Žaneta Ozoliņa norādīja, ka Latvijas drošības politika tiek
veidota sadrumstaloti, netiek domāts par kopainu, darbībā trūkst saskaņotības. Šim viedoklim pievienojās arī diskusijas vadītājs un studenti, piebil
stot, ka saskata koordinācijas un komunikācijas trūkumu starp nozaru
ministrijām. Lai arī Nacionālās drošības likumā ir noteikts, ka galvenie pamatprincipi ir efektīva savstarpējās sadarbības koordinācija, vienota iz
pratne par kopējiem mērķiem un dalīta atbildība par mērķu sasniegšanas
rezultātiem, praksē tie netiek īstenoti, jo katras nozares ministrija skatās uz
tās dienaskārtībā esošajiem jautājumiem tieši caur savas jomas prizmu, ne
reti neņemot vērā citu ministriju nostādnes un valsts mērķus kopumā.
Pirms desmit gadiem spēcīgs stimuls valsts nacionālās drošības politi
kas veidošanā nāca no ārpuses. Uzstādītais mērķis — integrācija Eiropas
Savienībā un NATO — lika Latvijai izpildīt visus nosacījumus un kalpoja kā
ceļrādis drošības politikas veidošanā. Bija konkrēts virsmērķis — iestāšanās
abās organizācijās — un apakšmērķi, uz kuru īstenošanu centrēt visus spē
kus. Tā kā nosacījumu izpildei līdzi sekoja starptautiskās organizācijas un
to dalībvalstis, noteikto uzdevumu izpilde bija pietiekami apzinīga un efek
tīva.
Tagad, kad šis tik nozīmīgais mērķis jau sasniegts, nav vīzijas par to,
kādai turpmāk jābūt Latvijas drošības politikai, un ārējais spiediens uz Lat
viju ir mazinājies. Ir virkne jautājumu, kuros Latvijas viedoklis iekļaujas
kopējā ES, NATO un citu starptautisko organizāciju skatījumā, līdz ar to
nav nepieciešamības pēc individuālas, patstāvīgas pozīcijas. Taču tas ne
būt nenozīmē, ka Latvija var atļauties pašapmierināti ieslīgt snaudā — ir
jāapzinās tās jomas, kurās Latvijas intereses ir specifiskas, ar atšķirīgām
iezīmēm, tai skaitā iekšējās drošības jautājumos, un jākoncentrējas uz mērķu
noteikšanu un izpildi tajās. Diskusijas vadītājs uzsvēra, ka jau izvirzītajiem
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mērķiem nepieciešama regulāra un sistemātiska koordinācija un kontrole,
kuras trūkums pašreiz ir vērojams.
Jārunā ir ne tikai par institucionālo nespēju izprast drošības politikas
veidošanu un īstenošanu. Arī iedzīvotājiem trūkst izpratnes par drošības
politikas būtību un nozīmi. Latvijas iedzīvotājiem būtu jāapzinās, ka drošība nav tikai tādi tāli jautājumi kā Latvijas karavīru misija Afganistānā
vai militāru konfliktu risināšana attīstības valstīs. Drošība tiklab attiecas
arī uz Latvijas kibertelpu, ko ikdienā izmanto lielākā daļa iedzīvotāju, vai
energoapgādes problēmām, kas var nest milzīgus ekonomiskos zaudējumus
tautsaimniecībai, ja šajā nozarē pastāvošie riski materializētos. Latvijā šāda
drošības izpratne pašreiz nepastāv, taču būtu ļoti nozīmīgi panākt, lai tā
pakāpeniski veidotos. Pasaules pieredze rāda, ka plašāka un padziļināta interese par drošību rodas pēc krīzēm, negaidītām katastrofām un uzbru
kumiem, taču tas ir novēloti. Nepieciešams izpratni gan indivīdu, gan
institūciju līmenī būvēt jau tagad un uzturēt ikdienā, lai vajadzības gadījumā
spētu ātri un atbilstoši reaģēt.
Nacionālās drošības kontekstā bieži tiek minēti tādi jēdzieni kā „draudi”
un „riski”, kas nebūt nenozīmē vienu un to pašu, tādēļ ir būtiski saprast
nošķīrumu starp tiem. Kaspars Druvaskalns izteica viedokli, ka draudi ir
definējami kā pastāvoša situācija, savukārt riski ir apstākļi, kas rada vai var
radīt draudus, tādēļ nacionālā drošības politika būtu jābalsta uz detalizētu
risku novērtējumu. Tas ļautu identificēt un novērtēt problemātiskos, jutī
gos punktus un reaģēt uz riskiem savlaicīgi ar preventīvām metodēm, nevis
koncentrēties tikai uz gatavību novērst sekas, kas prasa daudz lielākus re
sursus un upurus.
Diskusijas gaitā Kaspars Druvaskalns aicināja studentus paraudzīties
uz Latvijas nacionālo drošību tieši caur risku novērtējuma prizmu, proti,
aplūkojot riskus, kam var tikt pakļauta Latvijas drošība. No šāda viedokļa
raugoties, ir jāņem vērā gan šo risku ietekmes apjoms, gan iespējamības
līmenis. Riskus var iedalīt, piemēram, tiesiskajos, ekonomiskajos, sociālajos,
militārajos, drošības un citos, atkarībā no tā, kuram sektoram jāuzņemas
atbildība par riska novērtēšanu un novēršanu. Risku klasificēšana ir būtisks
posms drošības politikas veidošanas procesā, jo nereti ir problemātiski iz
šķirt, uz kuras nozares institūcijām konkrētā riska novērtēšana un no
vēršana attiecināma vislielākajā mērā. Vai korupcija ir tiesisks vai sociāls
jautājums? Vai ar migrāciju saistītajiem riskiem jānodarbojas drošības vai
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sociālajam sektoram? Līdz šim pilnvērtīgākais risku izvērtējums Latvijā
tiek veikts banku sektorā. Taču tas būtu ieviešams arī citās jomās, kas
ietekmē sabiedrības drošību ne mazāk kā ekonomiskie apdraudējumi.
Nacionālā drošības politika ir kas vairāk nekā tikai atsevišķs valsts
politikas virziens noteiktā sfērā, turklāt Latvijā šobrīd drošības politika
nav definēta kā politikas veids. Latvijā gan indivīdu, gan institūciju līmenī
ir jānonāk pie apziņas, ka tā attiecas ne vien uz neskaidrām „x” stundām
kaut kad nezināmā nākotnē, bet arī uz šķietami ikdienišķiem un ierastiem
jautājumiem. Tikai tad, kad šāda apziņa tiks iedzīvināta, varēs patiesi tuvi
nāties nacionālās drošības kā mērķa sasniegšanai neatkarīgi no tā, vai dro
šība tiek definēta kā process vai kā sasniegts stāvoklis.

Intervija, 73.–79. lpp.
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NBS attīstība starp nacionālo un
starptautisko drošības dimensiju
Dace Kundrāte,

Latvijas Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa

Intervija ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri
ģenerālmajoru Raimondu Graubi
NBS komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube sniedz ieskatu par
šā brīža aktualitātēm un prioritātēm drošības un aizsardzības politikā,
NBS attīstību un spēju pielāgoties jaunajiem drošības izaicinājumiem,
izplatītākajiem stereotipiem par kolektīvo aizsardzību, kā arī Latvijas
iespējām profilēties Eiropas Savienības un NATO resursu apvienošanas
iniciatīvās. Komandieris uzsver NBS pašaizsardzības spēju attīstības no
zīmi, kas balstās uz ilgtermiņa stratēģisko plānu izstrādi un materiālteh
nisko līdzekļu iepirkumiem, kā arī ieguldījumu starptautiskās drošības
veicināšanā un kolektīvās aizsardzības stiprināšanā.

Interview with the National Armed Forces Commander
Major General Raimonds Graube
The National Armed Forces (NAF) Commander Major General Raimonds
Graube provides an insight into the current agenda and priorities of
security and defence policy, the development of the NAF and its ability
to adapt to new security challenges, the most common stereotypes of
collective defence, and opportunities for Latvia’s involvement in European
Union and NATO initiatives for pooling resources. Commander Graube
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underlines the importance of developing the NAF self-defence capabilities, based on the development of a long-term strategic plan and pro
curement of material and technical resources, as well as the contribution
to the promotion of international security and strengthening of collective
defence.

Ņemot vērā krasi samazināto aizsardzības budžetu, šis ir bijis iz
aicinājumu laiks visai aizsardzības nozarei kopumā. Vai šobrīd vispār ir
iespējams runāt par NBS attīstību?
Jebkurai attīstībai ir divi galvenie principi — pirmais ir plāni, metodes
un bruņoto spēku nepieciešamību definējumi jeb ilgtermiņa plānu izstrāde
un nostiprināšana. Tas šobrīd ietver NBS attīstības plāna izstrādi, mācību
centru attīstību un sistēmas pilnveidošanu, lai nodrošinātu karavīru inte
lektuālo gatavību pildīt uzdevumus un izpratni par šo uzdevumu sarežģīto
raksturu. Savukārt otrs virziens ir materiāltehniskā attīstība. Bieži vien
valda vienkāršota izpratne par attīstību. Proti, vērtība ir tikai nopirktajam
bruņojumam — kuģim vai ierocim —, un tikai tad mēs attīstāmies. Tas ir
maldīgi! Attīstība notiek nepārtraukti!
Diemžēl pašlaik finanšu ierobežojumu dēļ attīstība nenotiek bruņojuma jautājumos, taču šie ierobežojumi ir devuši arī savus plusus. Bijām
spiesti domāt par NBS un aizsardzības sistēmas reorganizāciju un efektivizāciju. NBS ir strādājuši, lai optimizētu struktūru un uzlabotu komandvadību visos līmeņos. Esam strādājuši, lai stiprinātu NBS kaujas spējas
samazināta finansējuma apstākļos un samazinātu administratīvo aparātu.
Šobrīd ir izveidots NBS attīstības plāns un noteiktas kritiskās pašaizsardzības spējas. NBS attīstības plāns ir izstrādāts, izmantojot Latvijas ilg
gadējo pieredzi NATO, mūsu virsnieku pieredzi darbā dažādos NATO
štābos, kā arī Aizsardzības ministrijas amatpersonu pieredzi, kas iegūta ES
un NATO institūcijās. Bruņotie spēki strādā arī ar informāciju, ko mums
sniedz NATO un ES dalībvalstis, tajā skaitā arī klasificēto informāciju,
metodēm un procedūrām. Principā tas viss garantē, ka NBS attīstības
plāns ir pārdomāts un ilgtermiņa dokuments, kas balstīts uz faktiem un
metodoloģiju, ar kuru strādā visas ES un NATO dalībvalstis.
Šis plāns paredz ne tikai bruņojuma iepirkumus, bet arī plānoto
personāla apmācību. Tiek ņemti vērā virkne faktoru, lai garantētu, ka,
noslēdzoties materiāltehnisko līdzekļu un ieroču iepirkumam, šī sistēma
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būtu sagatavota, lai sasniegtu maksimālo rezultātu. Nākas secināt, ka līdz
šim lielākais sistēmas trūkums ir bijis tas, ka mēs vispirms pirkām kādu
militāro spēju, piemēram, ieročus vai kuģus, un tikai pēc tam komplektējām personālu. Tagad mēs darām to otrādi — jau sākotnēji skaidri zinām,
kas mums ir nepieciešams, lai sasniegtu maksimālo ieguvumu.
Principā NBS attīstību varam raksturot trīs galvenajos virzienos —
valsts kritiskā pašaizsardzība, spējas, kas jāattīsta starptautisko organizāciju
ietvaros, un mūsu atbalsts sabiedrībai, proti, cilvēku glābšana un meklēšana, nesprāgušās munīcijas iznīcināšana.
Savā ziņā, pateicoties ierobežotajam aizsardzības nozares finansēju
mam, bijām spiesti pārskatīt NBS plānošanas sistēmu un ciklu. Ļoti ceru,
ka tuvākajos gados tiks īstenoti NBS izstrādātie plāni atbilstoši budžeta
iespējām un pēc iespējas ātrāk spēsim palielināt NBS budžetu atbilstoši
NATO prasībām.
Taču, neskatoties uz finanšu situāciju, attīstība bruņotajos spēkos no
rit, īpaši karavīru intelektuālajā attīstībā, kur būtiska loma ir arī karavīru
motivācijas veicināšanai. Šeit vietā ir bijušā Latvijas armijas komandiera
ģenerāļa Pētera Radziņa atziņa: „Karavīram var būt vislabākais ložmetējs,
bet, ja viņš pēc pirmā šāviena bēg prom vai slēpjas, tad tam nav nozīme.”
Karavīru motivācijas loma ir nenovērtējama.
Šobrīd tiek ieguldīts nozīmīgs darbs karavīru karjeras plānošanā, lai
ikviens karavīrs būtu informēts par savām nākotnes perspektīvām bruņo
tajos spēkos, kā arī pievērsta nopietna uzmanība karavīru patriotiskās un
valstiskās apziņas veidošanā, veicinot Latvijas, NBS un katras vienības vēs
tures izpratni.
Kā Jūs raksturotu Latvijas ieguldījumu kolektīvajā aizsardzībā?
Pārāk vienkāršoti tiek debatēts par resursiem, kurus nepieciešams atvēlēt aizsardzībai. Proti, ir izplatīti divi kļūdaini pieņēmumi: pirmais —
„Mēs esam NATO! Un NATO mūs aizsargās!”; otrs — „Kas gan uzbruks
NATO!?”
Pirmais pieņēmums, ka, iestājoties NATO, mums vairāk nekas nav jādara, ir maldīgs. Šeit ir jāatgādina, ka NATO nav izveidota, lai aizstāvētu
Latviju, bet, lai visas alianses dalībvalstis aizstāvētu viena otru krīzes situā
cijā. Šobrīd mums drīzāk ir jāuzdod sev jautājums, vai mēs esam spējīgi
sniegt atbalstu, piemēram, dienvidvalstīm. Vai Latvijas rīcībā ir tādas spējas,
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lai sniegtu palīdzību? Mēs esam tikpat atbildīgi par Portugāli, Spāniju, Itāliju, Turciju un pārējo dalībvalstu problemātiku, cik viņi ir atbildīgi par
mums. Tur jau ir tā NATO būtība un spēks. Taču brīžiem sabiedrība to
neizprot. Nedrīkstam skatīties tikai caur egoisma prizmu un gaidīt, ka
NATO nāks mums palīgā. Vai mēs esam gatavi iet palīgā NATO, ja atbalsts
būtu nepieciešams kādai citai valstij?
Savukārt otra izplatītākā ir tēze, ka mums taču neviens neuzbruks! Un,
ja tomēr uzbruks — NATO to noteikti sakaus. Ja tiešām notiktu ļaunākais
un būtu kāda veida agresija pret mūsu valsti, arī NATO būtu nepieciešams
zināms laiks posms, lai fiziski mobilizētu visus spēkus. Tādēļ arī pašai
valstij ir jāspēj sevi aizsargāt un jābūt gatavai NATO atbalsta saņemšanai.
Visām NATO dalībvalstīm ir minimālas spējas, lai aizsargātu valsti no ag
resora, tādēļ ir aktuāli nodrošināt valsts minimālās pašaizsardzības spējas.
Un tas jau veido mūsu pašaizsardzības kopumu un tam ir jāvelta līdzekļi,
jo mēs nevaram būt tikai „drošības patērētāji”.
Vērtējot mūsu ieguldījumu starptautiskajās organizācijās, ir jāņem
vērā Latvijas šī brīža ekonomiskā attīstība. Ja vērtējam ieguldījumu NATO,
Latvijas ieguldījums kolektīvajā drošībā ir adekvāts. Taču, aplūkojot ES
operācijas, ir jāatzīst, ka mums šobrīd nav resursu, lai pilnībā īstenotu ES
Kopējās drošības un aizsardzības politikas nostādnes. Tomēr viennozīmīgi
pozitīvs piemērs ir mūsu virsnieku dalība ES pretpirātisma operācijā
ATALANTA.
Šobrīd NATO un ES dienaskārtībā ir aktuāls jautājums par efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu. Kā Jūs raksturotu šādu resursu ap
vienošanas iniciatīvu īstenošanu Latvijā?
Šobrīd ES un NATO dalībvalstīm ir aktuāla efektīva līdzekļu izmantošana. Tādēļ starptautiskajās organizācijās tiek īstenotas resursu apvienošanas iniciatīvas jeb viedā aizsardzība, domājot par nākotnes perspektīvām — kā ar mazākām izmaksām panākt labāku rezultātu. Šobrīd tiek
domāts, kā tērēt gudrāk un labāk, ja reiz nevaram tērēt vairāk.
Vērtējot Latvijas lomu šajās iniciatīvās, jāatzīst, ka Latvijas kā mazas
valsts pievienotā vērtība globālajā drošībā nebūs efektīva, ja dosim kājnieku rotas vai bataljonus. Kājnieku vienību daudzums Eiropā, ko var pie
dāvāt citas, lielākas dalībvalstis, ir daudz nozīmīgāks. Līdz ar to mūsu valsts
ieguldījums var palikt nepamanīts.
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Tādēļ mums ir jāgatavo augsti intelektuāli karavīri jeb, atvasinot no
viedās aizsardzības jēdziena, „viedo karavīru” specialitātes, kuras ir tehno
loģiski ļoti sarežģītas. Principā „viedo karavīru” varētu raksturot kā karavīru ar augstu pievienoto vērtību, kam ir sarežģīta apmācību sistēma un
kura ieguldījums ir nozīmīgs. Militārās operācijas ir pierādījušas šādu spe
ciālistu un vienību nozīmi. Piemēram, Gaisa atbalsta kontrolieri (JTAC),
nesprāgušās munīcijas neitralizētāji (EOD), inženiertehniskās vienības vai
speciālo uzdevumu vienības. Tieši šīs ir tās jomas, kur Latvija var sevi ap
liecināt. Šīs ir ļoti pieprasītas specializācijas, jo tām ir nepieciešams ļoti labi
un profesionāli sagatavots karavīrs. Principā šie ir tie virzieni, kuros Latvijai šobrīd būtu jāattīsta militārās spējas un kas ir būtiski arī valsts paš
aizsardzības spēju stiprināšanā.
Runājot par viedās aizsardzības īstenošanu, Latvija jau šobrīd ir pa
raugs Eiropai un NATO. Mēs to darām jau sen un īstenojam šādu pieeju
kopš 1995. gada, kad sākām attīstīt Baltijas projektus. Kā viens no labāka
jiem piemēriem ir Baltijas aizsardzības koledža. Baltijas valstīm nav katrai
savas augstākā līmeņa militārās izglītības sistēmas — mums ir viena kopēja.
Principā tas ir stratēģisks lēmums, kas norāda, ka mēs uzticamies viens
otram. Jāņem vērā, ka viedās aizsardzības lielākās bažas ir tieši par valstu
suverenitātes samazināšanos, jo tām vajadzēs uzticēt citām valstīm vai val
stu grupai kādu militāro spēju, tādējādi paļaujoties, ka uzdevumi tiks
veikti augstā kvalitātē. Mēs to darām jau tagad! Mums ir Baltijas aizsardzības koledža, militārā vienība BALTRON un BALTNET — principā mēs
jau esam pozitīvs piemērs, īstenojot viedās aizsardzības principu.
Šobrīd kā viens no pozitīvajiem viedās aizsardzības īstenošanas pie
mēriem tiek minēta NATO gaisa telpas patrulēšana virs Baltijas valstīm.
Šā gada sākumā medijos izskanēja informācija, ka patrulēšanu rotācijas
kārtībā varētu uzņemties arī Zviedrija un Somija. Kā Jūs komentētu šādu
iespēju?
Patiesi, NATO gaisa telpas patrulēšana virs Baltijas valstīm apliecina
alianses kolektīvās aizsardzības un solidaritātes principu, to apstiprina arī
Ziemeļatlantijas Padomes ieteikums NATO samitā pieņemt lēmumu pagarināt šo misiju līdz 2018. gadam.
Taču, vērtējot Somijas un Zviedrijas iespēju iesaistīties šajā projektā,
ir jāņem vērā, ka šīs nav NATO dalībvalstis, līdz ar to tās nevarētu arī
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nodrošināt patrulēšanu un līdzdalību šajā misijā. Nenoliedzami, Baltijas
valstu un Ziemeļvalstu sadarbība aizsardzības jomā ir ārkārtīgi svarīga, taču
šī ir NATO misija, un ir tikai loģiski, ka patrulēšanu rotācijas kārtībā veic
NATO dalībvalstis. Sadarbību ar Zviedriju un Somiju veiksmīgi var īstenot
reģionālajos sadarbības mehānismos. Mūsu valsts iedzīvotājiem ir svarīgi
zināt un redzēt, ka NATO sniedz Latvijai šādu drošības garantiju.
Kā Jūs raksturotu ES un NATO sadarbību drošības jomā?
Vērtējot NATO un ES attiecības, dublēšanās militārajā līmenī ir ne
pieņemama. Mēs nevaram un nedrīkstam dublēt — no militārā viedokļa
tai būtu jābūt vienotai militāro spēju sistēmai.
No savas personiskās pieredzes varu secināt, ka kopš 2005. gada, kad
biju militārais pārstāvis ES un NATO, ir sasniegts ievērojams progress. Vēl
tikai 2005., 2006. gadā mēs runājām par savietojamību un strukturālajām
atšķirībām starp ES un NATO, bet tagad daudzas lietas ir pozitīvi virzīju
šās uz priekšu. Es kā NBS komandieris vairs nejūtu atšķirības prasībās un
militāro spēju aprakstos starp ES un NATO. Šo jautājumu dalībvalstis ir
noregulējušas — prasības, sagatavojot ES kaujas grupas vai vienības NATO
uzdevumiem, principā neatšķiras.
Moderno vienību un valstu attīstība notiek atbilstoši modulārajam
principam — tas nozīmē, ka viena militārā vienība ir spējīga pildīt uzde
vumus, kas dažādās operācijās var atšķirties. Gan operācija Afganistānā,
gan ES pieredze pierāda, ka kaujas grupās iekļautās vienības tiek gatavotas
konkrētiem uzdevumiem un jau nākamajā operācijā var veikt pilnīgi cita
rakstura darbības. Līdz ar to pastāv iespējas tās savienot. Modulārais prin
cips sniedz mums sava veida elastīgumu un iespēju arī manevrēt starp ES
un NATO prasībām. Latvijas pašreizējā spēku plānošanas sistēma atšķiras
no 2005. gada, kad bija daudz vairāk neskaidrību. Taču jāņem vērā, ka arī
mūsu pašu pieredze ir augusi.
ES un NATO sadarbība militārajā jomā ir kļuvusi konstruktīvāka un
atšķirības prasībās vairs nav tādas, lai radītu mums militāras problēmas, taču
šeit ir politiska līmeņa sarežģījumi.
Kāda ir Latvijas iesaiste ES Kaujas grupā?
Eiropas drošības politika paredz gatavot vienības operācijām un krīžu
vadībai. Latvija jau ir piedalījusies un turpinās piedalīties ES kaujas grupās,
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nosūtot savu vienību 2013. gadā. Šobrīd norit gatavošanās process — ap
mācības pirms rotācijas ir īpaši intensīvas.
Tiek uzskatīts, ka Latvijai ir svarīgi iesaistīties ES kaujas grupās un
Eiropas kopējās drošības stiprināšanā. Pieredze, ko mums sniedz karavīru
nosūtīšana uz ES kaujas vienībām, dod iespēju trenēties un pārņemt citu
valstu pozitīvo pieredzi. Nākamā rotācija tiek plānota kopā ar Lielbritāniju.
Tas viennozīmīgi dod papildu zināšanas un pieredzi, sadarbojoties ar ci
tiem partneriem. No šāda viedokļa Latvijas dalība ES kaujas grupās ir gan
atbalstāma politiski, gan arī sniedz karavīriem nozīmīgu profesionālo pie
redzi.
Kādi, Jūsuprāt, ir nākotnes drošības izaicinājumi? Un kā Nacionālie
bruņotie spēki spēj pielāgoties draudu mainīgajai dabai?
Nenoliedzami, apdraudējuma forma šajā gadsimtā ir strauji mainījusies. Klasiskos konvencionālos draudus papildina jauni draudi — kiber
draudi, terorisms, individuālie teroristi, masu iznīcināšanas ieroči. Mēs
nedrīkstam vienkāršot situāciju un kādu no draudu veidiem uzskatīt par
pārāku — valstij ir jābūt gatavai stāties pretī visiem šiem izaicinājumiem.
Taču jāņem vērā, ka arī konvencionālie apdraudējumi joprojām pastāv, to
pierāda, piemēram, Arābu pavasaris, situācija Irākā un Afganistānā.
Jaunie draudi prasa īpašu pieeju — drošības spēku pārgrupēšanu, jaunu
vienību un spēju radīšanu un esošo spēju uzlabošanu. Viens no vislielākajiem 21. gadsimta izaicinājumiem ir spēja sabalansēt klasiskos militāros
draudus ar jaunajiem draudiem. Jaunajiem apdraudējumiem, piemēram, kiberdraudiem, ir nepieciešama vienota valstiska pieeja. Šo jautājumu risinā
šana prasa jaunu valstisku domāšanu, precīzus valsts drošības aizsardzības
plānus, kas ietvertu arī jaunos apdraudējumus.
NBS pielāgojas draudu mainīgajai dabai, pieskaņojot Speciālās uzdevumu vienības darbu, lai spētu reaģēt uz jaunajiem draudiem. SUV spēj
darboties kā pretterorisma vienība un iekļauties pretterorisma plāna īste
nošanā kopā ar Drošības policiju.
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Astoņas mācības no Polijas
prezidentūras ES Padomē
Rihards Bambals,

LU Politikas zinātnes nodaļas maģistrants
Polijas izaugsme pēdējos gados tiek salīdzināta ar Eiropas līmeņa Ķīnu
vai Brazīliju, tādēļ pirmā prezidentūra ES Padomē 2011. gada 2. pusē
bija gan izaicinājums, gan iespēja parādīt savu patieso spēku valstij, kas
iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Darbs ES institūcijās un veiksmīga
struktūrfondu līdzekļu apguve kombinācijā ar lielu iekšējā patēriņa
tirgu ir veicinājusi strauju ekonomisko izaugsmi, kas savukārt sekmējusi
eirooptimismu, proeiropeisku attieksmi un ambīcijas. Tas uzskatāms par
veiksmes formulu, kas ļāva Polijai parādīt profesionālāko ES vadību no
līdzšinējām jaunajām dalībvalstīm. Rakstā tiek analizēti izaicinājumi, iz
virzītās prioritātes un galvenie Polijas sasniegumi. Autors iezīmē astoņas
mācības, ko Latvija var gūt no Polijas pieredzes, gatavojoties prezidentūrai ES Padomē 2015. gadā, tostarp tādās jomās kā cilvēkresursu plā
nošana, prioritāšu izvirzīšana un panākumu iespējamība, eirozonas loma,
izmantotā simbolika kultūras programmā u.c.
Atslēgvārdi: ES Padome, Latvija, pieredze, Polijas prezidentūra, prioritā
tes, sasniegumi.
The first Polish EU Presidency (July–December 2011) was both a challenge
and an opportunity to demonstrate its true strength for a country that
joined the EU in 2004 and which has since been compared to a European
level China or Brazil. A combination of jobs in European institutions,
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successful use of structural funds and a large internal market fostered
rapid economic growth during the time of recession, and this, in turn,
resulted in a general Euro-optimism and pro-European attitude and
ambitions. This can be considered a formula for success, which allowed
Poland to demonstrate the most professional EU presidency amongst
new member-states so far. This article analyzes the challenges, priorities
and principal achievements of Poland. The author proposes eight lessons
that Latvia should learn from the Polish experience in preparation for
the EU Council presidency in 2015, in fields such as human resource
planning, choice and feasibility of priorities, the role of the Euro zone, use
of symbols in the cultural programme and others.
Keywords: achievements, EU Council, experience, Latvia, Polish presi
dency, priorities.

Polijas izejas pozīcijas Eiropas Savienībā
Pirms analizēt, kā Polija izmantoja iespēju spēlēt augstākajā līgā, pusgadu vadot ES, ir nepieciešams apskatīt „kāršu sadalījumu”, tostarp attiecībā
pret Latviju. Poļi ir sestā pārstāvētākā tautība Eiropas Komisijā (1443 jeb
4,4% no kopējā EK darbinieku skaita — 32949). Visvairāk pārstāvētie ir
beļģi (6026 jeb 18,3%), itāļi (3662 jeb 11,1%) un francūži (3361 jeb 10,2%),
savukārt latvieši ir tikai 236 (0,7%).1 Polijai ir septītais lielākais ārlietu die
nests (starp ES-27) gan pēc cilvēku skaita (3785, kas ir tuvu tam, cik plānots
EĀDD kopā — 3900), gan pēc diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību
skaita ārvalstīs.2 Salīdzinājumam — Latvijai 2011. g. janvārī ir 537 cilvēki,
un ar 44 diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs tā
ir 22. vietā ES.3 Prezidentūras laikā poļiem bija vairāki augsta ranga amati
ES institūcijās, tostarp Eiropas Parlamenta prezidents Ježijs Buzeks (Jerzij
1
Resources humaines. RH Chiffres Clés des Membres du Personnel. DG HR Resources
humaines et securité. http://ec.europa.eu/civil_service/docs/hr_key_figures_en.pdf (Eiropas Komi
sijas mājas lapa; aplūkota 28.01.2012).
2
Hemra S., Raines T., Whitman R. A Diplomatic Entrepreneur. Making the Most of the
European External Action Service. A Chatham House Report. London: The Royal Institute of International Affairs, 2011, p. 4.
3
Ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem. Latvijas Republikas
Ārlietu ministrija, 2011. gada 14. janvāris. 1. pielikums un 2. pielikums.
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Buzek), Eiropas Komisārs finanšu un budžeta jautājumos Janušs Levandov
skis (Janusz Lewandowski), EĀDD starpinstitūciju ģenerālsekretāra vietnieks Macejs Popovskis (Maciej Popowski) un citi. Liels iekšējā patēriņa
tirgus, kapitalizēta banku sistēma un veiksmīgā ES fondu apguve (2009. gadā
lielākā ieguvēja visā ES) ļāva krīzes laikā vairāk tērēt un sildīt ekonomiku
(skatīt 1. tabulu vispārējam ieskatam Polijas-Latvijas salīdzinājumā), kas
noteica to, ka tā faktiski ir vienīgā recesijas neskartā valsts Eiropā (vienīgajai nepārtraukts IKP pieaugums). Trešā priekšrocība — izteikts proeiro
peiskums, atbalstot kopienas metodi, lielāku ES budžetu un par mērķi
pirms prezidentūras izvirzot iedzīvotāju ticības Eiropai atgriešanu. Ce
turtā — izteiktas ambīcijas, ko parādīja, piemēram, atverot jaunu, modernu
pastāvīgās pārstāvniecības ēku Briselē pie pašas Eiropas Komisijas un no
sūtot uz to papildus 100 darbiniekus.4 Pēdējais elements bija eirooptimisms — 2011. gada pavasarī ES uzticējās 52% poļu, bet neuzticējās 33%
(Latvijā uzticējās tikai 42%, bet neuzticējās 48%).5 No otras puses, pie prog
nozētajiem sarežģījumiem tika minētas parlamenta vēlēšanas prezidentūras laika vidū; neveiksmīgi izvēlēta ES aizsardzības attīstīšanas prioritāte
(Dānija, Kipra nespētu noturēt dienaskārtībā); Austrumu partnerība (prio
ritāte, kurā izcelties, bet grūti pārliecināt Vāciju, Franciju); neatrašanās
eirozonā; prezidentūras neitralitātes saglabāšana sarunās par daudzgadu
budžetu Polijai tik svarīgo Kohēzijas fonda līdzekļu kontekstā, kā arī pre
zidentūras vadīšana laikā, kad „visa ES iziet stresa testu eiro, Šengenas,
EDAP, kaimiņpolitikas un citās jomās”.6

The Polish EU Presidency: Budget and Solidarity. http://www.euractiv.com/europes-east/
polish-eu-presidency-budget-solidarity-linksdossier-505551 („EurActiv” mājas lapa; aplūkota
01.02.2012).
5
Public opinion in the European Union. Eurobarometer 75, Spring 2011. p. 44. http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_publ_en.pdf (Eiropas Komisijas mājas lapa;
aplūkota 28.01.2012).
6
Mahony H. A short guide to the Polish Presidency. http://euobserver.com/895/32347 („EU
Observer” mājas lapa; aplūkota 02.02.2012).
4

Rihards Bambals

84

1. tabula

Latvijas un Polijas izejas pozīcijas ES

Iedzīvotāju skaits (milj.)
IKP izmaiņas pret iepriekšējo gadu
(2009., 2010., 2011. gads)
Eksporta uz ES-27 daļa no kopējā
eksporta 2010. g. (%)
Importa no ES-27 daļa no kopējā
importa 2010. g. (%)
Bezdarbs 2011. g. (%)
Inflācija 2011. g. (%)
Darbinieki Eiropas Komisijā
(skaits; % no visiem)
Ārlietu dienestā nodarbinātie
(2011. g. janvārī)
Iedzīvotāju uzticība ES
(2011. g. pavasarī)

Polija
Latvija
38,20
2,23
+1,6%; +3,9%; +4,0% -17,7%; -0,3%; +4,5%
79,1%

67,2%

70,8%

76,1%

9,9%
3,9%
1443 (4,4%)

14,8%
4,2%
236 (0,7%)

3 785

537

52,0 %

42,0 %

Avoti: Eurostat, Eiropas Komisija, Eurobarometer

1. mācība — tā vietā, lai ar demogrāfijas datiem nosodītu katru, kas
emigrē uz ārvalstīm darba meklējumos, ir nepieciešama radikāla informēšanas kampaņa par darba iespējām ES institūcijās, veicinot plašāku Lat
vijas pārstāvību Eiropā dažādu rangu amatos. Mērķa institūcijas —
Eiropas Komisija un EĀDD. Ieguvumi — informācijas aprites tīklojuma
paplašināšanās, politiku koordinācijas un lobija iespēju skaita pieaugums.
2. mācība — redzami ieguvumi no ES (darbs ES institūcijās un citās val
stīs, fondu līdzekļu apguve u.c.)
eirooptimisms (uzticība ES)
proeiropeiskums
ambīcijas
profesionāla sagatavošanās. Tāda izskatī
jās loģiskā attīstība Polijas scenārijā. Katras komandas veidošanā un attīstībā būtiskākais ir izveidot vīziju un panākt, lai visi iesaistīti to saprot un
strādā tās dēļ.

Polijas prezidentūras prioritātes, rezultāti, secinājumi
Saviem sešiem mēnešiem Polija bija izvirzījusi 3 prioritātes — 1) Eiropas integrācija izaugsmei — ES daudzgadu budžeta diskusiju vadība
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(Kohēzijas politika un kopējās lauksaimniecības politikas reforma kā gal
venie elementi), Eiropas vienotā tirgus padziļināšana (akcents uz digitālo
pakalpojumu tirgu, atbalsts EK piedāvātajam Vienotā tirgus līgumam),
Eiropas vienotā patenta ieviešana, atbalsta palielināšana inovācijām un iz
pētei; 2) droša Eiropa — ekonomiskās un finanšu pārvaldības, enerģētikas
un pārtikas drošības veicināšana, kā arī EDAP un Eiropas civilo un militāro
spēju attīstīšana; 3) no atvērtības iegūstošā Eiropa — Austrumu partnerības
(noslēgt Asociācijas nolīgumus ar Ukrainu, Moldovu; panākt cilvēktiesību
ievērošanu Baltkrievijā), Eiropas kaimiņpolitikas (palīdzība Tunisijas, Ēģiptes, Lībijas valstu pārejas procesos) un paplašināšanās (Horvātija) aktivi
zēšana, ES-Krievijas modernizācijas partnerība, kā arī ES aktīvāka iesaiste
starptautiskajos forumos.7 3. mācība — prezidentūras prioritāšu dokuments — kodolīgs mērķu uzstādījums, konkrēti uzdevumi katrai no 10 padomēm (kuras Polijas ministriem jāvada), kā arī zīmīgāko pasākumu
kalendārs — viss vienuviet un apjoms tikai 38 lapaspuses. Var tikai mācīties,
kā izveidot prezidentūras politikas dokumentu, kas nav pārāk „ierēdnieciski tehnisks”, nav pārāk izplūdis vispārinājumos un nav pārāk garš. Iespē
jams, labākā formula prioritāšu prezentācijai. 4. mācība — skatot prioritātes
(integrācija, drošība, ES pozīcija pasaulē), skaidri redzams, ka ir tādas,
kuras problemātikas, valstu nevienprātības u.c. iemeslu dēļ aktualitāti tu
vākajā laikā noteikti nezaudēs (enerģētika, ES militāro un civilo spēju attīs
tība, Austrumu partnerība), ir tādas, kuras tiek mantotas, bet ir terminētas
(daudzgadu budžets, Horvātijas pievienošanās), un ir tādas, ko nevar pare
dzēt līdz pēdējam brīdim („Arābu pavasaris”). Iespējams, ka tā ir formula,
kādā Latvijai izvēlēties 3 prioritātes: 1) ilgstoši aktuālā — var definēt jau
šobrīd, izejot no stratēģiskajām interesēm; 2) mantotā-terminētā — var pār
ņemt un turpināt/pabeigt no iepriekšējā prezidentūru trio, iezīmēsies sarunu ceļā 2012.–2013. g.; 3) negaidītā — var noformulēties neparedzētu
notikumu kontekstā pašā pēdējā brīdī (mazāk kā gadu pirms prezidēšanas).
Savukārt, novērtējot savus sasniegumus, Polija kopumā lepojas ar 18 pa
nākumiem, no kuriem zīmīgākie: a) „sešpakas” (Six-Pack) ekonomiskās un
fiskālās uzraudzības mēru ieviešana, pastiprinot Stabilitātes un izaugsmes
paktu (tika panākts vairāk nekā gadu meklētais kompromiss starp EK,
7
Programme of the Polish Presidency of the Council of the European Union, July 1–December 31, 2011. Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, 2011, pp. 6–11.
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Padomi un Parlamentu); b) pirmo reizi kopš Lisabonas līguma stāšanās
spēkā laikus tika pieņemts ES nākamā gada (2012. g.) budžets; c) Eiropas
fonda izveide demokrātijas atbalstam (European Endowment for Demo
cracy) — jauns ES instruments autoritāru un sistēmisku pārejas procesu
valstu demokratizācijas atbalstam; d) vienošanās par ES enerģētikas politi
kas ārējo dimensiju; e) vienbalsīgas vienošanās panākšana par ES mandātu
sarunās ar Turkmenistānu un Azerbaidžānu par gāzes piegādēm, kas ir bū
tiski Dienvidu Koridora projektu īstenošanai; f) Horvātijas uzņemšanas
līguma savlaicīga sagatavošana/parakstīšana; g) prezidentūras sagatavotais
ziņojums par Kohēzijas politikas nākotni 2014.-2020. periodam, saskaņā ar
kuru Kopējam stratēģiskajam ietvaram jābūt vispārējās regulas pielikumam,
Kohēzijas politikas nacionālo reformu programmu izveide — valstīm pie
lāgotas rekomendācijas, lai ar Kohēzijas politikas instrumentiem efektīvāk
virzītos uz stratēģijas „Eiropa-2020” mērķu sasniegšanu, kā arī panāktu, ka
tās resursi tiek izmantoti projektiem ar visaugstāko pievienoto vērtību (uz
ņēmējdarbība, izpēte un attīstība, inovācijas, enerģijas efektivitāte, klimata
pārmaiņas, nodarbinātība un sociālā integrācija).8 Cita starpā ārpolitika palī
dzēja arī risināt iekšpolitiskus jautājumus, jo, kā norādīja Polijas politiskā
korespondente Briselē Dominika Cosica (Dominika Cosic), „Sešu mēnešu
prezidentūra bija laba iespēja izskaidrot Polijas iedzīvotājiem, ko ES nozīmē,
kā tā strādā, un kur ir Polijas vieta ES”.9 Arī tāda ir viena no prezidentūras
funkcijām, īpaši jaunām dalībvalstīm.
No otras puses, trīs prezidentūras lielākās vilšanās bija nespēja panākt
vienošanos par: 1) Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai
(Nīderlande bloķē); 2) Eiropas patentu (nevar vienoties, kur atradīsies cen
trālais patentu tiesas birojs); 3) Asociācijas nolīgumu starp ES un Ukrainu,
kas liktu pielāgot tirdzniecības likumdošanu ES normām (lielākie iebildumi
Vācijai).10 Daži eksperti ir norādījuši, ka par spīti spēcīgajai vēlmei pielietot
„kopienas metodi” parādu krīzes risināšanā, Polijas neatrašanās eirozonā
8
Major results of the work of the Polish Presidency of the European Union Council. Press
Release. December 22, 2011. http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/spotkania_i_wydarzenia/osiagniecia_en.pdf (Polijas prezidentūras mājas lapa; aplūkota 10.12.2012.).
9
Assessing Poland’s EU presidential performance. http://www.euronews.net/2011/12/20/
assessing-polands-eu-presidential-performance/ (Eiropas ziņu mājas lapa; aplūkota 10.02.2012).
10
As EU presidency near end, Poland vents frustrations. December 16, 2011. http://www.
euractiv.com/future-eu/eu-presidency-nears-poland-vents-frustrations-news-509788 („EurActiv”
mājas lapa; aplūkota: 04.02.2012).
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ievērojami mazināja spējas ietekmēt Francijas un Vācijas lēmumus sarunās.
Eiropas Politikas studiju centra pētnieks Pjotrs Kačinskis (Piotr Kaczynski)
to skaidro: „Viņi (Polijas valdība) nepiedalījās eirozonas samitos jūlijā vai
oktobrī (..) Tas ir ļoti nopietns lēmums, un tas bija ļoti nopietns darbs, ko
viņi (Polijas valdība) paveica ar „sešpaku”. Bet viņi nesēdēja pie galda, kad
šie lēmumi tika pieņemti.”11 5. mācība — Polija ir kārtējais pierādījums tam,
ka dzīve ir skarba, jo mantotā dienaskārtība un aktuālie notikumi ne tikai
neļauj noteikt visas valsts stratēģiskās intereses par prioritātēm, bet lielākoties programmatiskos uzstādījumus nav iespējams arī pilnībā realizēt. Labā
kajā gadījumā — tās realizēs nākamās prezidentūras. Izeja ir grūta, bet ne
neiespējama — ar uzbāzīgu lobiju panākt, ka Latvijai izdevīgi nosacījumi
tiek iekļauti jau Lietuvas, Grieķijas, Itālijas prezidentūru dienaskārtībās.
6. mācība — iestāšanās eirozonā bez jaunas valūtas un finansiālajiem ieguvumiem ir arī spēcīgs signāls, kas apliecina integrāciju Eiropas kodolā un
nodomu nopietnību vadīt ES, kā arī sniedz tiesības piedalīties Eirogrupas
sanāksmēs. Nevar aizmirst, ka to (kopš izveides) vada Eiropā visilgāk amatā
esošais Luksemburgas premjers Žans Klods Junkers, cilvēks, kas pārstāv Lat
vijas trio prezidentūras valsti un no kura varētu daudz mācīties.
Prezidentūras realizēto publiskās diplomātijas un kultūras programmu
raksturo 7. mācība — Polija plaši pielietoja spēcīgu simboliku, piemēram,
amatpersonas ļoti bieži vēl pirms prezidentūras sākuma uzsvēra vārdu „so
lidaritāte”, netieši atsaucoties uz 80. gadu kustību Solidarnostj. To izmantoja, runājot gan par Kohēzijas fondu līdzekļu saglabāšanu, gan salīdzinot
ES reakciju uz „Arābu pavasari” ar 1989. g. revolūciju pieredzi, gan izman
tojot kustības simboliku prezidentūras logo.12 Poļi nekautrējās izmantot
simbolus, ar kuriem ir pazīstami Eiropā, piemēram, premjers Donalds
Tusks prezidentūras prioritātes prezentēja kā „vērtības, kas balstītas Jāņa
Pāvila II mācībās”13. Atslēgas vārdi un spēcīgas personības, ar ko identificēties — Polija pierādīja, ka viss ģeniālais ir vienkāršs, turklāt tie ir darbi, ko
11
Assessing Poland’s EU presidential performance. http://www.euronews.net/2011/12/20/
assessing-polands-eu-presidential-performance/ (Eiropas ziņu mājas lapa; aplūkota 10.02.2012).
12
The Polish EU Presidency: Budget and Solidarity. http://www.euractiv.com/europes-east/
polish-eu-presidency-budget-solidarity-linksdossier-505551 („EurActiv” mājas lapa; aplūkota
01.02.2012).
13
Government Adopts EU presidency goals. Polskie Radio, June 1, 2011. http://www.thenews.
pl/1/10/Artykul/25195,Government-adopts-EU-presidency-goals (Poļu radio mājas lapa; aplūkota
02.02.2012).
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Latvijā var veikt jau šobrīd — saprast, ar ko mēs identificējamies un kas
esam Eiropai.
Visubeidzot, iespējams, lielākais Polijas ieguvums bija iespēja node
monstrēt pārējai Eiropai, ka tās rīcībā esošie ieroči (stabila politika un eko
nomiskā izaugsme kombinācijā ar eirooptimismu un proeiropeiskumu)
spēs jau tuvākajā laikā aizstāt Lielbritāniju, nostājoties blakus „Merkozy”14
tandēmam un integrējot „Jauno Veimāras trīsstūri” (Francija-Vācija-Polija)
ES pārvaldībā. Polija var kļūt neatsverams atbalsts abiem Eiropas smagsva
riem laikā, kad iekšējie saspīlējumi ES palielinās un cīņa par nacionālajām
nevis kopienas interesēm jaunā daudzgadu budžeta kontekstā kļūst asāka
(neskatoties uz to, ka Vācijas-Polijas attiecības ievērojami uzlabojušās kopš
D. Tuska kļūšanas par premjeru, bet Francijas-Polijas attiecības pasliktināju
šās kopš N. Sarkozī ES glābšanas plānu paziņošanas, attiecinot to tikai uz
17 eirozonas valstīm).15 8. mācība — intensīvām politiskajām konsultāci
jām un lēmumu pieņemšanas savstarpējai koordinācijai ar Poliju būtu jābūt
neatņemamai darba sastāvdaļai, gatavojoties Latvijas prezidentūrai. Ņemot
vērā poļu proeiropeisko optimismu, ambīcijas un vēlmi vadīt, kā arī stabilos
izaugsmes rādītājus, nav iemesla domāt, ka Polija kautrētos vai kavētos
dalīties pieredzē.
Ar pirmo prezidentūru ir tāpat kā ar pirmo iespaidu — tas vienmēr ir
pats svarīgākais. Polijai izdevās līdz šim profesionālākā prezidentūras debija
no jaunajām ES dalībvalstīm (Slovēnija, Čehija, Ungārija), kas, iespējams,
būtu sasniegusi vairāk, ja atrastos eirozonā, ja prezidētu „garajā” pusgadā,
ja ES nepārdzīvotu lielāko problēmu un nevienprātības periodu tās vēsturē,
un, ja vien... Realitātē nav „ja” varianta, nākamā iespēja būs ne ātrāk kā pēc
14 gadiem, tādēļ profesionalitāte un elastīga darba kārtības pielāgošana
jāpatur prātā arī Latvijai. Polija izaugsmes ziņā tiek salīdzināta ar Eiropas
līmeņa Ķīnu vai Brazīliju, tai ir mums līdzīgas intereses ES (Kohēzijas po
litika, enerģētikas neatkarība, BJR attīstība) un tagad arī mums noderīga
pieredze. Atliek novēlēt veiksmi tās izmantošanā!

14
Apzīmējums Francijas prezidenta un Vācijas kancleres savstarpējo attiecību uzlabojumam
2011. gadā, uzņemoties kopīgu atbildību par politiku izstrādi ES glābšanai no ekonomiskās recesijas sekām.
15
Ochmann C. The New EU. The Consequences of the Polish EU Presidency. Spotlight Europe.
January, 2012, no. 1, pp. 3–6.
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Polijas prezidentūras ES laikā 2011. gada otrajā pusē veiktā Eiropas Sa
vienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas pārskatīšana veicināja Polijas
ārpolitikas ziemeļu dimensijas attīstību. Iepriekš nepieredzēts stratēģijas
izvērtēšanas process notika ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Polija
izlēma stratēģijas izvērtēšanu veikt, ievērojot demokrātijas principus un
konsultējoties ar iesaistītajiem dalībniekiem. Tā rezultātā Padomes seci
nājumi tika balstīti uz dalībvalstu, ES institūciju, reģionālo organizāciju
un ārējo partneru ierosinājumiem. No vienas puses, konsultācijas uzlaboja
reģionālo komunikāciju un apliecināja Polijas kā uzticamas reģionālas
partneres statusu. No otras puses, tās parādīja dalībvalstu piesardzību
attiecībā uz iedziļināšanos stratēģijas būtībā. Rezultātā izvērtēšanas pro
cess pievērsās tehniskiem jautājumiem — pārvaldībai, indikatoriem un
finansējumam. Maz uzmanības tika pievērsts stratēģijas ārējai komunikācijai un tās popularizēšanai. Ja valstis vēlas, lai stratēģija kļūtu par
efektīvu reģionālo izaicinājumu risināšanas instrumentu, dalībvalstīm jāpārskata tās būtība. Izvērtēšanas process varētu turpināties Lietuvas pre
zidentūras 2013. gada un Latvijas prezidentūras 2015. gada laikā.
Atslēgvārdi: Baltija, Baltijas jūras reģiona stratēģija, Eiropas Savienība,
makroreģions, Polija, prezidentūra, reģionālisms.
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The revision of the EU Strategy for the Baltic Sea Region („the Strategy”,
„EUSBSR”) held during the Polish presidency of the EU Council in the
second half of 2011, triggered the development of the northern dimen
sion of Polish foreign policy. It also strengthened country relations in the
region, especially with Sweden, Finland and Denmark.
The unprecedented review was conducted in close co-operation
between the Presidency and the European Commission. Moreover, Po
land decided to base the review on the „democratic” process of extensive
consultations with the Strategy stakeholders. As a result, the Council Con
clusions were based on feedback from Member States, EU institutions,
regional organizations and external partners. On the one hand, the con
sultations improved regional communication and presented Poland as
a reliable regional partner. On the other hand, they revealed a general
reluctance of Member States to interfere with the Strategy content. As a
consequence, the review focused on the Strategy’s technical improvement, in the form of governance, indicators and financing. Also, little
attention was drawn to the external communication and promotion of
the Strategy and its review. However, if the Strategy is to serve as an
effective instrument for addressing regional challenges, its content needs
to be reviewed. This process could be conducted during the Presidencies
of the EU Council of Lithuania in 2013, and/or Latvia in 2015.
Keywords: Baltics, EU, EU Strategy for the Baltic Sea Region, macroregion,
Poland, presidency, regionalism.

EU Strategy for the Baltic Sea Region.
Why was the revision needed?
The process of developing the Strategy was initiated by the „Baltic
Europe” group of Members of the European Parliament, in response to the
geopolitical transformations after the EU enlargement of 2004, which
imposed the EU acquis on all of the Baltic Rim states, except Russia. In
November 2006 the EP adopted a Resolution postulating a strategy of co
operation in the Baltic Sea region. Later, the European Council requested
the development of such an instrument from the Commission (December
2007). It was adopted in the form of a Commission Communication in June
2009, and approved by the European Council as the first „macro-regional
strategy for the EU” in October 2009, during the Swedish Presidency of
the EU Council. During this process of political evolution, the strategy
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concept developed from the Strategy for the Northern Dimension, through
the Strategy for the Baltic Environment, to the EUSBSR, which consists of
nearly 80 projects categorized under 15 priority areas and 6 goals, with
no hierarchy of importance (an easily accessible, attractive, safe, secure
and prosperous area of sustainable development). Some of the goals are in
conflict, for example, an increase in regional transport improves regional
trade and prosperity, but may have a negative impact on the environment.
Moreover, the technical aspects of the Strategy needed improvement
and the governance and competence distribution of the Strategy were
vague. The cross-sectoral approach triggered cooperation between actors
from regional, through national, to an EU level. At the same time, none of
them had a sense of ownership of the Strategy. The projects were not suited
to making decisive progress in regional co-operation — on the contrary,
some of them were doubling initiatives already in existence. Not surprisingly, given that the Strategy was introduced in the middle of the financing
period, without any additional national funds from Member States, there
was no motivation to push the projects forward.

Consultations before the Presidency
Although the preparations for the Strategy review began almost a year
beforehand, the motivation to raise the Baltic Sea region agenda during
the Polish Presidency was external rather than internal. It did not come as
a natural extension of the country’s foreign policy. There was no national
document to describe the country’s interests in the Baltic Sea region and the
means to achieve them. The northern dimension of Poland’s foreign policy
developed in the shadow of policy towards the West, and later towards the
East. Moreover, the economic crisis and the migration policy that dominated
the time of the Presidency gave priority to European integration as the source
of growth, security in Europe, and a Europe benefiting from openness.
The obligation to conduct a review of the Strategy came from the „Re
port of the European Commission on the Implementation of the EU Strategy
for the Baltic Sea Region”, from June 2010. The need to review and implement the macro-regional strategies was also mentioned in point 10 of
Part II of the „18 month programme of the Council (1 July 2011–31
December 2012)”, established by Poland, Denmark and Cyprus. According
to the programme, the review was to be conducted using an integrated
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approach, whilst respecting the individual circumstances of each Member
State involved, with a key focus on the socio-economic, transport, cultural
and environmental aspects of the regions, and as a complementary addition
to already existing EU policies. Apart from these, there were no guidelines
on how to conduct the review.
The pre-Presidency preparations focused on establishing Poland’s posi
tion on the Strategy review. The task was not easy, and the variety of actors,
diverse goals and different stages of project implementation created a need
to draw a realistic picture of the functioning of the Strategy. The goal was to
create well-targeted improvements in the review process. As a result, during
the pre-Presidency stage of the review, international consultations were
already held parallel to national consultations. The process of preparation
of the Polish position was conducted by the Polish Ministry of Foreign
Affairs (MFA), which is the National Contact Point of the Strategy. It
covered wide-scale consultations with EU Member States, (especially macroBaltic Member States), EU institutions and regional stakeholders. They
were conducted in a variety of forms, including a general survey, bilateral
meetings and stakeholder meetings. Additionally, the MFA requested thinktank expertise.
The MFA of Poland, together with the Permanent Representation of
Poland to the EU in Brussels, conducted a survey among entities involved
in the Strategy from Member States. At the same time, a survey was con
ducted at the national level, to obtain feedback on the past experience of
implementing the Strategy from the major Polish stakeholders — Priority
Areas Coordinators, the leaders of the Flagship Projects, Managing Autho
rities of the Operational Programmes, and selected Ministerial departments.
Between March 2010 and July 2011, four direct meetings with the national
stakeholders were held, allowing for the exchange of ideas. The European
Commission and the Operational Programmes Managing Authorities of
the central and regional level participated in the meeting in April and the
last meeting in June was devoted to the discussion on the objectives and
indicators of the Strategy. Finally, on 1 July 2011, the Polish position on the
Strategy review was adopted by the Committee on European Affairs.
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Review during the Presidency
Poland based the process of the review on three pillars — close cooperation with the European Commission, consultations with Member
States and regional stakeholders, and the creation of ad hoc bodies to support
the Presidency. At the same time, the external promotion of the Strategy
and the review was very limited.
The European Commission was the strongest institutional partner of
the Presidency during the Strategy review, and the second Commission Report on the Implementation of the EUSBSR, submitted to the European
Council on 22 June 2011, constituted a formal basis for the Strategy review.
Moreover, during the six consultations on the review with the DG REGIO
(Baltic Team), from November 2010 to August 2011, Poland had the
opportunity to verify the capacity and willingness of the European
Commission to take on the governance of the Strategy. Last, but not least,
the European Commission supported the MFA in the process of consulta
tions with the remaining EU institutions. In the European Parliament
they included the meeting with the Baltic Intergroup (May 2011), and the
public hearings on the review in the Environment Committee and in the
Committee on Regional Development in June 2011. The Committee of the
Regions was consulted by written procedure.
The Presidency proceeded with the process of bilateral consultations
with the EU Member States involved in the Strategy implementation, as
well as with Russia and Norway. In the period May-June 2011 the Ministry
of Foreign Affairs held bilateral consultations in Warsaw with Finland,
Denmark, Sweden, Lithuania, Latvia and Estonia. The main focus of these
consultations was on technical improvements, but also on the goals that
the Strategy should aim at from each country perspective. Bilateral consul
tations were also conducted with the non-Baltic EU Member States (on
general subjects of macro-regional Strategies), and with Norway and Russia
(on these countries’ involvement in the Strategy).
In general, the countries demonstrated very limited interest in the Baltic
Sea, which is not surprising taking into account that the most significant
financial and migration problems were located in the southern, rather
than northern EU countries. Nor were they willing to invest any additional
financial or human resources during the time of crisis. As a consequence,
the Member States did not see the need for a profound revision of the
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provisions of the Strategy and its Action Plan, their demands being limited
to technical issues related to improving governance, coordination and project
implementation. Apart from these, they expressed their will to introduce
targets and indicators to assess the Strategy progress more adequately.
The consultations with the regions were conducted via their orga
nizations. The Baltic Sea States Sub-regional Co-operation delivered a written
contribution in May 2011, and in October 2011 organized a conference
entitled „The EUSBSR and the Cohesion Policy — expectations and roles
of the regions in the Baltic Sea region”. The Permanent Representation of
the Republic of Poland to the EU conducted the consultations with the mem
bers of the Informal Baltic Sea Regions' Contact Group, which delivered
the opinions of 18 regions of the Baltic Sea States in July 2011. On the sole
initiative of the Baltic Sea Group — the representatives of regional offices
in Brussels, in October 2011 the Presidency received informal input, which
was particularly useful for further discussion on the funding of projects
under the Strategy.
At the request of the Presidency, in June 2011 the European Commis
sion appointed a platform for discussion on objectives and indicators, in the
form of the special Task Force on Targets and Indicators in the EUSBSR and
the Task Force for the Roles of Different Actors in the Implementation of
the EUSBSR (each of them held 4 meetings during the time of the Presidency).
Additionally, in July 2011, at a meeting of COREPER II, Poland, in its
capacity as presiding country of the EU Council, requested the resumption
of the work of the Friends of the Presidency for the EU Strategy for the Baltic
Sea Region („FOP”). The formula of the FOP, which was successful during
the Presidency of Sweden, turned out very effective during the Strategy
review. The first FOP meeting in July focused on the second European
Commission Report on the Progress of the Implementation of the EUSBSR.
The remaining three FOP meetings held in September and October 2011,
focused on preparations of the text of the Conclusions of the Council on
the revision of the EUSBSR (their draft from August 2011 was sent to
Member States through the Secretariat General of the Council). The agreed
text in the FOP formula was adopted at a meeting of COREPER II on
10 November, and then approved at the General Affairs Council meeting
on 15 November 2011. The last FOP meeting served to forward the key
findings from the discussions that took place during the Second Annual
EUSBSR Stakeholder’s Forum in Gdansk.
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Nevertheless, the external communication and promotion of the Stra
tegy were among the weakest elements of the review process. To some extent
this stemmed from the lack of general interest in the subject at the time of
the financial crisis, relatively low political representation during the related
pubic events, the lack of interest from the side of the Polish media, and
the low level of social awareness on the problems related to the Baltic Sea.
Despite the fact that nearly a quarter of the 750 participants of the
Second Annual EUSBSR Stakeholder Forum (held in Gdansk between
24–26 September 2011 together with the Baltic Development Forum) were
from Poland, and that Polish experts contributed to the BDF reports, neither
the Forum nor the Council Conclusions on the review of the EUSBSR
received any attention in the national media.

Council Conclusions and prospects
The Council Conclusions on the review of the EU Strategy of the Baltic
Sea Region from 15 November 2011 focused primarily on the technical
improvements of the Strategy, such as governance, clarity, project mana
gement, evaluation and financing. The main proposals included improving
the Strategy governance by strengthening the role of the European Com
mission and stronger political commitment of Member States at various
levels, clarification of the respective roles of the stakeholders, creation of an
interactive website serving as a platform for the exchange of good practices
and information on implemented projects. The recommendations to estab
lish clear objectives and indicators to facilitate the Strategy evaluation, and
to ensure an adequate level of funding of the projects not only from the
cohesion, but also from the other sectoral policies were included. Never
theless, the broad Strategy goals have not been changed, nor has any addi
tional funding for macro-regional strategies been established at the EU level.
The Presidency effectively used the EU instruments available to de
velop regional policy. Close co-operation with the European Commission
enhanced the inter-institutional dialogue, and the creation of the Task
Forces helped the Presidency. In the European Council, work in the format
of the Friends of the Presidency was the right formula to discuss the text of
the Council Conclusions.
Choosing the „democratic model” for the Strategy review, through
extensive consultations, had a two-fold effect. On the one hand, it enabled
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to get a broad picture on the Strategy strengths and weaknesses, as the
input from the stakeholders ranged from the level of the regions, to the EU
Institutions. The consultations legitimized the review process and increased
communication between Poland and the countries of the region. On the
other hand, they showed the limits to developing regional policy. At that
time none of the Member States was willing to change the Strategy content,
which limited the scope of the review, leaving aside the time-or-moneyconsuming, or controversial issues. Hence, the Strategy remains ineffective
for addressing the majority of the regional challenges.
From the perspective of Poland, the review process drew Warsaw closer
to the Baltic Sea — via Brussels. The obligation to conduct the Strategy re
vision created an impulse for the development of the northern dimension
of Polish foreign policy. Moreover, after the review, the national working
group for coordinating the implementation of the EUSBSR was created in
Poland, to support the National Contact Point in carrying out management
tasks of the Strategy in Poland (such as funding possibilities or information
exchange). On an international level, the consultations helped to promote
Poland as a reliable and attractive partner, and to improve bilateral relations,
especially with Sweden, Finland, and Denmark. Poland can build on this
capital, for example, in the form of joint co-operation in the East, or for the
joint promotion of democracy. An indirect effect of the revision was that
Poland gained support for extending the provisions of the Agreement on the
visa-free regime between Poland and Russia on 14 December 2011, to cover
the whole Kaliningrad region. At the same time, external communication and
the promotion of the Strategy and the review remained underdeveloped.
The Presidency of Denmark and Cyprus will follow with the imple
mentation of the Council Conclusions of 15 November 2011. The technical
improvements can provide a stimulus for the development of the projects
within the Strategy Action Plan. Nevertheless, if the Strategy is to serve as
an effective tool for addressing regional challenges, it requires a more pro
found, substantial review. The experience of the Polish Presidency shows
that the preparations for the review of the content should start earlier than
one year before a country takes up Presidency, with an analytical expertise,
rather than just a process of consultations.

