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I.

IEVADS

1. Militārās mobilitātes iniciatīva ir būtisks priekšnoteikums ātrai un netraucētai militārā
personāla, materiālu un iekārtu pārvietošanai ikdienas darbību vajadzībām, kā arī krīžu un
konfliktu laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās. Iniciatīva ir svarīga arī Covid-19 krīzes
apstākļos, jo stiprina Savienības vispārējo sagatavotību un noturību. Tā var arī veicināt ES
būtisko nozaru, piemēram, aizsardzības un transporta nozares, ekonomikas atveseļošanu pēc
pandēmijas, it īpaši ar publiskā sektora ieguldījumiem.
2. Militārās mobilitātes iniciatīva tika sākta 2017. gada 10. novembrī1 un precizēta 2018. gada
28. marta ES Militārās mobilitātes rīcības plānā (turpmāk “rīcības plāns”)2. Tajā aplūkotas trīs
galvenās jomas — transporta infrastruktūra, regulatīvie un procedurālie jautājumi un citi
starpnozaru jautājumi — un paredzēts veicināt civilās un militārās jomas sinerģiju un
balstīties uz pašreizējo politiku un instrumentiem. Iniciatīva ir vērsta uz Savienības pievienoto
vērtību un ļauj ES dalībvalstīm ātrāk un efektīvāk rīkoties kopīgās drošības un aizsardzības
politikas valstu un starptautisko darbību kontekstā.
3. Komisijas priekšsēdētāja fon der Leiena ir uzsvērusi nepieciešamību Eiropas Savienībai
izveidot īstu Eiropas aizsardzības savienību3. Augstās pārstāves un Komisijas iesniegtais
rīcības plāns ir viens no tādas savienības varbūtējiem stūrakmeņiem. Tas arī palīdz pietiekamā
mērā sasniegt noteiktos drošības un aizsardzības mērķus, par ko 2016. gada 14. novembrī
vienojās Padome4 pēc iepazīstināšanas ar ES globālo ārpolitikas un drošības politikas
stratēģiju 2016. gada jūnijā5.
4. Rīcības plāns tiek īstenots saskaņā ar pastāvīgo strukturēto sadarbību, arī projektu līmenī, kā
arī atbilst konkrētajiem pasākumiem, par kuriem ES dalībvalstis vienojās 2018. gada
25. jūnijā6. Efektīvā mijiedarbība starp ES un NATO personālu, kas ir ES un NATO
sadarbības pamatā, militārās mobilitātes jomā turpinās ar konkrētiem rezultātiem, uzlabojot
iepriekš sasniegtos rezultātus, joīpaši saskaņotību starp attiecīgajiem militāro prasību
kopumiem, uz kuriem balstīts abu organizāciju veiktais darbs šajā jomā. Šī sadarbība turpinās,
īstenojot Varšavas un Briseles kopīgās deklarācijas7, ar tām saistīto vienoto priekšlikumu
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Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Militārās mobilitātes uzlabošana Eiropas Savienībā”
(JOIN(2017) 41 final).
2
Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Par Militārās mobilitātes rīcības plānu”
(JOIN(2018) 5 final).
3
Piemēram: “Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem. Mana programma Eiropai.” Politikas
pamatnostādnes nākamajai Eiropas Komisijai (2019–2024). U. fon der Leiena, 2019. gada 10. septembris:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43a17056-ebf1-11e9-9c4e-01aa75ed71a1; Komisijas
priekšsēdētājas U. fon der Leienas atklāšanas runa Pasaules ekonomikas forumā 2020. gada 22. janvārī:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_102.
4
Padomes secinājumi par ES globālās stratēģijas īstenošanu drošības un aizsardzības jomā, 2016. gada
14. novembris: https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf.
5
Kopīgs redzējums, kopīga rīcība: stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un
drošības politikas stratēģija, 2016. gada jūnijs:
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
6
Padomes secinājumi par drošību un aizsardzību ES globālās stratēģijas kontekstā, 2018. gada 25. jūnijs,
18. punkts: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/lv/pdf.
7
Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas
ģenerālsekretāra kopīgā deklarācija, 2016. gada 8. jūlijs: https://www.consilium.europa.eu/media/21481/natoeu-declaration-8-july-en-final.pdf; Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ģenerālsekretāra Kopīgā deklarācija par ES un NATO sadarbību,
2018. gada 10. jūlijs: https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf.
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kopumu8 un tam sekojošo izveidoto strukturēto dialogu par militāro mobilitāti personāla
līmenī. Strukturētais dialogs par militāro mobilitāti ir detalizētāk aplūkots jaunākajā
5. progresa ziņojumā par ES un NATO sadarbību9.
5. Rīcības plāna īstenošana ir turpinājusi sekmīgi virzīties uz priekšu, pateicoties ciešai un
nepārtrauktai sadarbībai starp Komisijas dienestiem, Eiropas Ārējās darbības dienestu,
ieskaitot ES Militāro štābu, un Eiropas Aizsardzības aģentūru, kā arī ES dalībvalstu pilnīgai
iesaistei visu valdības iestāžu mēroga pieejā, vienlaikus respektējot valstu suverenitāti un
lēmumu pieņemšanas tiesības.
6. Rīcības plānā ir noteikts, ka Augstajai pārstāvei un Komisijai jāiesniedz periodiski progresa
ziņojumi10. Pirmais kopīgais progresa ziņojums par Militārās mobilitātes rīcības plāna
īstenošanu (turpmāk “ziņojums”) tika iesniegts 2019. gada 3. jūnijā11. Tajā tika secināts, ka
visās jomās panākts būtisks un jūtams progress, un precizēts, ka jauns progresa ziņojums tiks
iesniegts līdz 2020. gada vasaras beigām. Padome atzinīgi novērtēja ziņojumu un to, ka
galvenajās jomās tika sasniegts progress un taustāmi rezultāti12.
7. Šis otrais ziņojums papildina Eiropas Aizsardzības aģentūras otro gada pārskatu par militāro
mobilitāti13, kuru aģentūras valde atzinīgi novērtēja 2020. gada 25. maijā.

II.

MILITĀRĀS PRASĪBAS MILITĀRAJAI
SAVIENĪBĀ UN ĀRPUS TĀS

MOBILITĀTEI

EIROPAS

A. Militāro prasību atjaunināšana
8. 2019. gada 8. maijā Politikas un drošības komiteja aicināja Eiropas Ārējās darbības
dienestu / ES Militāro štābu sniegt atjauninātus transporta infrastruktūras parametrus un
ģeogrāfiskos datus par militārās mobilitātes militārajām prasībām ES un ārpus tās (turpmāk
“militārās prasības”)14. Padome 2019. gada 15. jūlijā apstiprināja atjauninātās militārās
prasības, kuras ES Militārais štābs sagatavoja ciešā sadarbībā ar Komisijas dienestiem,
Eiropas Aizsardzības aģentūru un ES dalībvalstīm. Ģeogrāfisko datu atjaunināšana deva ES
dalībvalstīm iespēju pārskatīt un pielāgot informāciju, kas attiecas uz noteiktām militārā
transporta tīkla daļām (piemēram, trūkstošajiem savienojumiem un pārrobežu elementiem), kā
arī turpināt apsvērt tehniskās prasības, ievērojot visas valdības mēroga pieeju iesaistīt
8

Padomes secinājumi par Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un Ziemeļatlantijas
Līguma organizācijas ģenerālsekretāra kopīgās deklarācijas īstenošanu, 2016. gada 6. decembris:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/en/pdf; Padomes secinājumi par
Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas
ģenerālsekretāra kopīgās deklarācijas īstenošanu, 2017. gada 5. decembris:
https://www.consilium.europa.eu/media/31947/st14802en17.pdf.
9
Piektais progresa ziņojums par ES Padomes un NATO Padomes 2016. gada 6. decembrī un 2017. gada
5. decembrī apstiprināto vienoto priekšlikumu kopumu, 2020. gada 16. jūnijs:
https://www.consilium.europa.eu/media/44451/200616-progress-report-nr5-eu-nato-eng.pdf.
10
Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Par Militārās mobilitātes rīcības plānu”, 2018. gada
28. marts (JOIN(2018) 5 final), 10. lpp.
11
Progresa ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Militārās mobilitātes rīcības plāna īstenošanu
(JOIN(2019) 11 final).
12
Padomes secinājumi par drošību un aizsardzību ES globālās stratēģijas kontekstā, 2019. gada 17. jūnijs,
52. punkts: https://www.consilium.europa.eu/media/39786/st10048-en19.pdf.
13
Pielikums dokumentam SB 2020/023, 2020. gada 25. maijs.
14
Militārās prasības attiecībā uz militāro mobilitāti Eiropas Savienībā un ārpus tās (ST 14770/18), 2018. gada
28. novembris.
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attiecīgās kompetentās valstu iestādes, nevis tikai aizsardzības ministriju. Viss darbs tika
veidots un īstenots, to saskaņojot ar NATO attiecīgā personāla līmenī15.
9. Militāro prasību atjaunināšana ir nodrošinājusi stingru pamatu nākamajiem soļiem rīcības
plāna īstenošanā infrastruktūras jomā, it īpaši neatbilstību analīzes un tādu divējāda lietojuma
prasību atjaunināšanai, kas piemērojamas divējāda lietojuma transporta infrastruktūras
finansējumam no Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta 2021.–2027. gadam (sk.
14.–20. punktu).

III.

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

10. Ņemot vērā to, ka militārām darbībām nepieciešamā pārvietošanās ir atkarīga no civilās
transporta infrastruktūras, sinerģijas palielināšana starp Eiropas transporta tīklu un
militārajām vajadzībām ir būtisks rīcības plāna pīlārs.

A. Finansējums divējāda lietojuma transporta infrastruktūrai
11. Līdz 2019. gada pavasarim likumdevēji bija panākuši vienotu izpratni un atbalstīja ierosināto
Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta 2021.–2027. gadam regulas tekstu, kas
ietver nepieciešamos noteikumus divējāda lietojuma transporta infrastruktūras projektu (gan
esošās infrastruktūras modernizācijas, gan jaunas infrastruktūras būvniecības) finansēšanai16.
Tika nolemts, ka galīgā vienošanās par Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta
finanšu piešķīrumu 2021.–2027. gadam tiks panākta 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu
shēmas sarunās.
12. 2020. gada 21. jūlijā Eiropadome panāca vienošanos par jauno ES ilgtermiņa budžetu. Ar to
no Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta 2021.–2027. gadam militārajai
mobilitātei tiek piešķirti 1,5 miljardi EUR (1,69 miljardi EUR faktiskajās cenās)17. 2020. gada
septembrī vienošanās gaida Eiropas Parlamenta apstiprinājumu.
Militāro prasību atjaunināšana
13. Sākotnējā militāro prasību un Eiropas transporta tīkla prasību neatbilstību analīzē tika
konstatētas neatbilstības civilo un militāro infrastruktūras prasību kopumā, kā arī trūkstoši
savienojumi militārajā transporta tīklā18. Sākotnējās neatbilstību analīzes secinājumu rezultātā
tika pieņemts lēmums atjaunināt militārās prasības. Atjauninātais militāro prasību dokuments,
ko Padome apstiprināja 2019. gada 15. jūlijā19, ietver pārskatītas vispārīgās infrastruktūras
prasības un stratēģiskos ģeogrāfiskos datus (sk. 8.–9. punktu).
Atjauninātā neatbilstību analīze
15

Atjauninātas militārās prasības attiecībā uz militāro mobilitāti Eiropas Savienībā un ārpus tās (ST 10921/19),
2019. gada 4. jūlijs; Padome apstiprinājusi 15. jūlijā, konsolidētas ar atlikušo daļu 19. jūlijā (ST 11373/19).
16
Priekšlikums "Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas
instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014"; Progresa ziņojums, Eiropas Savienības
Padome, 2018/0228(COD), 2019. gada 13. marts: https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01en19.pdf.
17
Eiropadomes ārkārtas sanāksme (2020. gada 17., 18., 19., 20. un 21. jūlijs). Secinājumi, 2020. gada 21. jūlijs,
53. lpp.: https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf.
18
Kopīgais dienestu darba dokuments “Militārās prasības un Eiropas transporta tīkls: neatbilstību analīze”,
2019. gada 3. maijs (SWD(2019) 175 final).
19
Atjauninātas militārās prasības attiecībā uz militāro mobilitāti Eiropas Savienībā un ārpus tās (ST 10921/19),
2019. gada 4. jūlijs; Padome apstiprinājusi 15. jūlijā, konsolidētas ar atlikušo daļu 19. jūlijā (ST 11373/19).
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14. Pēc militāro prasību atjaunināšanas un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 2020. gada
31. janvārī Komisijas dienesti un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 2020. gada
17. jūlijā iesniedza Padomei militāro prasību un Eiropas transporta tīkla prasību savstarpējo
neatbilstību atjauninātu analīzi20.
15. Atjauninātajā neatbilstību analīzē secināts, ka militāro prasību atjaunināšana ir pozitīvi
ietekmējusi militāro mobilitāti ES un ārpus tās. Pirmkārt, tagad pastāv mazāk atšķirību starp
civilās un militārās tehniskās infrastruktūras prasību kopām un atlikušās neatbilstības dažos
gadījumos ir mazākas. Līdz ar to tagad saistībā ar militāro pārvietošanos ir nepieciešams
mazāk riska mazināšanas pasākumu. Otrkārt, ir pieaudzis militārā transporta tīkla kopējais
garums un mezglu skaits. Daži no šiem militārā transporta tīkla papildinājumiem ir
palīdzējuši samazināt trūkstošo pārrobežu savienojumu skaitu. Kaut arī militārā transporta
tīkla un Eiropas transporta tīkla pārklāšanās ir nebūtiski samazinājusies no 94 % līdz 93 %, tā
joprojām ir ļoti plaša.
16. Turklāt sakarā ar kopējā militārā transporta tīkla paplašināšanu tagad lielāks skaits transporta
infrastruktūras projektu būtu tiesīgi pretendēt uz finansējumu, iesniedzot pieteikumus pēc
turpmākajiem Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta uzaicinājumiem iesniegt
priekšlikumus militārās mobilitātes jomā.
Divējāda lietojuma prasības
17. Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta 2021.–2027. gadam regulas tekstā, ko
apstiprinājuši likumdevēji, noteikts, ka Komisija pieņems īstenošanas regulu, kurā būs
precizētas infrastruktūras prasības, kas piemērojamas divējāda lietojuma infrastruktūras
darbībām. Lai gan Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta 2021.–2027. gadam
regula vēl nav pieņemta, Komisijas dienesti ir uzsākuši divējāda lietojuma prasību īstenošanas
regulas izstrādes procesu, lai varētu sākt finansēt projektus pēc iespējas agrāk, sākot no
2021. gada.
18. No 2019. gada aprīļa vidus līdz vasaras beigām Komisijas dienesti apspriedās ar attiecīgajām
visu transporta veidu asociācijām, lai noteiktu augstākās robežas infrastruktūras prasībām, kas
būtu noderīgas civiliem mērķiem. Pēc informācijas saņemšanas no transporta asociācijām
Komisijas dienesti ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, tostarp ES Militāro
štābu, un apspriežoties ar ES Aviācijas drošības aģentūru, Eiropas Aizsardzības aģentūru, kā
arī Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, sagatavoja pirmo divējāda lietojuma prasību projektu.
Tas bija balstīts uz militārajās prasībās noteikto infrastruktūras parametru un transporta
asociāciju sniegto datu pārklāšanos.
19. Divējāda lietojuma prasību projekts tika vēl vairāk uzlabots trīs sanāksmēs, kurās piedalījās
Eiropas transporta tīkla komitejas locekļi un ES dalībvalstu aizsardzības ministriju eksperti un
kas notika laikā no 2019. gada septembra līdz 2020. gada janvārim. Pēdējā sanāksmē tika
sagatavots projekts, par kuru ES dalībvalstis vienojās neoficiāli. 2020. gada 17. jūlijā
Komisijas dienesti nosūtīja ES dalībvalstīm īstenošanas regulas projektu komentāru
sniegšanai, lai to varētu pieņemt, tiklīdz stājas spēkā Eiropas Infrastruktūras savienošanas
instruments 2021.–2027. gadam.
20. Divējāda lietojuma prasības kļūs par atskaites punktu turpmākajai infrastruktūras plānošanai
tām ES dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot civilās un militārās mobilitātes savstarpējās
sinerģijas sniegtās priekšrocības.
20

Kopīgais dienestu darba dokuments par militāro prasību un Eiropas transporta tīkla prasību savstarpējo
neatbilstību atjauninātu analīzi, 2020. gada 17. jūlijs (SWD(2020) 144 final).
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Divējāda lietojuma projektu plūsma
21. Komisijas dienesti uzaicināja ES dalībvalstis noteikt prioritāros divējāda lietojuma projektus
un iesniegt tos 2020. gada pirmajā pusgadā, lai Komisijas dienesti varētu ciešā sadarbībā ar
Eiropas Ārējās darbības dienestu, tostarp ES Militāro štābu, sagatavot projektu plūsmu, kas
atbilst divējāda lietojuma vajadzībām Eiropas līmenī.
22. Kaut arī 2019. gadā tika sasniegta ļoti pozitīva virzība, tostarp divējāda lietojuma prasību
neformāla pabeigšana 2020. gada janvārī, projektu plūsmas sagatavošanas process 2020. gadā
ir palēninājies pēc Covid-19 uzliesmojuma. Neskatoties uz to, tiek turpināts darbs, lai
nodrošinātu, ka Komisijas dienesti pabeidz projektu plūsmu līdz 2020. gada beigām, kā
plānots. Līdz šim ir notikušas vairākas sanāksmes, un agrīnās tendences liecina par lielu ES
dalībvalstu ieinteresētību.
23. Kā jau minēts, Eiropadome ir vienojusies par divējāda lietojuma transporta infrastruktūras
finansēšanas budžetu 1,69 miljardu EUR apmērā21. Ņemot vērā dalībvalstu lielo ieinteresētību
un gatavību ieguldīt, budžets palīdzēs stimulēt ekonomiku, tādējādi veicinot arī atveseļošanu
pēc Covid-19 krīzes, jo īpaši, ja finansējumu projektiem varētu piešķirt priekšlaicīgi.

B. Eiropas transporta tīkla regulas22 pārskatīšana
24. Komisijas dienesti strādā, lai līdz 2020. gada novembrim pabeigtu Eiropas transporta tīkla
regulas pārskatīšanas procesu. Kā norādīts rīcības plānā23, tie izvērtēs vajadzību pārskatītajā
regulā iekļaut dažas divējāda lietojuma prasības, kā arī ar dažām militārā transporta tīkla
daļām paplašināt Eiropas transporta tīklu gadījumos, kur vērojamas būtiskas civilpersonu
plūsmas.

C. TENtec informācijas sistēma
25. Pēc tam kad Padome 2018. gada novembrī apstiprināja militāro prasību sākotnējo kopumu,
Komisijas dienesti militārā transporta tīkla datus ieklāja interaktīvajā TENtec karšu skatītājā24,
tādējādi ļaujot ērti vizualizēt ES militārā transporta tīklu. Tiklīdz 2019. gada jūlijā tika
atjauninātas militārās prasības, Komisijas dienesti atjaunināja arī interaktīvo militārā
transporta tīkla skatītāju. Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 2020. gada janvārī
Komisijas dienesti skatītāju atjaunināja vēlreiz. Komisijas dienesti turpina meklēt veidus, kā
vēl vairāk uzlabot šo skatītāju.
26. TENtec skatītājs ir saņēmis pozitīvas atsauksmes un joprojām ir galvenais līdzeklis, ar kuru
ES iestāžu personāls un ES dalībvalstu pārstāvji var piekļūt ES militārā transporta tīklam un
to analizēt.
27. Visbeidzot, attiecībā uz militāro un civilo datubāzu iespējamo sasaisti, kas minēta rīcības
plānā, paredzams, ka apspriešanās ar attiecīgajām personām tiks sākta 2020. gada otrajā
pusgadā.
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Sk. iepriekš 17. zemsvītras piezīmi.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348,
20.12.2013., 1. lpp.).
23
Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Par Militārās mobilitātes rīcības plānu”
(JOIN(2018) 5 final), 5. lpp.
24
Piekļuve interaktīvajam skatītājam tiek nodrošināta, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas, sazinoties ar
move-tentec@ec.europa.eu.
22
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IV.

BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMI

28. Militārajai jomai nāktu par labu, ja ES līmenī tiktu veikta turpmāka saskaņošana bīstamo
kravu pārvadājumu jomā. 2019. gadā Eiropas Aizsardzības aģentūra iepazīstināja ar
rezultātiem no tās pirmā apsekojuma par pašreizējām normām un noteikumiem, kas
piemērojami bīstamo kravu pārvadājumiem militārajā nozarē. Apsekojumā tika apzināti
valstu tiesiskie regulējumi un it īpaši šķēršļi un ierobežojumi, kas saistīti ar bīstamu kravu
pārvietošanu. Kamēr valstu līmenī tiek sagatavoti attiecīgie secinājumi, tika nolemts
apsekojuma rezultātus aplūkot pašreizējās Eiropas Aizsardzības aģentūras programmas
“Robežšķērsošanas atļauju procedūru optimizēšana Eiropā”.
29. Komisijas dienesti un Eiropas Aizsardzības aģentūra ir izveidojuši platformu zināšanu
apmaiņai starp civilajiem un militārajiem ekspertiem par bīstamo kravu pārvadājumiem. Šāda
apmaiņa ir notikusi, piedaloties attiecīgo kopienu sanāksmēs un personālam savstarpēji
sazinoties. Eksperti turpina cieši sadarboties, galvenokārt jautājumā par sauszemes un gaisa
pārvadājumu tehniskajiem risinājumiem, kas pašlaik tiek apspriesti robežšķērsošanas atļauju
programmas ietvaros. Turklāt 2020. gada februārī tika organizēts īpašs seminārs par bīstamo
kravu pārvadājumiem, lai veicinātu kopīgu izpratni starp visiem programmas
“Robežšķērsošanas atļauju procedūru optimizēšana Eiropā” dalībniekiem.
30. Komisijas dienesti turpina atbalstīt Eiropas Ārējās darbības dienestu (it īpaši ES Militāro
štābu) un Eiropas Aizsardzības aģentūru, lai izveidotu saskaņotu brīvprātīgo praksi
dalībvalstu līmenī, pamatojoties uz civilās jomas noteikumiem, kas piemērojami bīstamo
kravu pārvadājumiem. Šajā sakarā ES un NATO strukturētajā dialogā par militāro mobilitāti
ES iestādes un struktūras turpināja izvērtēt iespēju atsaukties uz NATO standartizācijas
vienošanos AMovP6 kā atsauces noteikumu kopumu bīstamo kravu pārvadājumiem militārajā
jomā, lai izmantotu šīs vienošanās deklasifikāciju 2019. gadā.
31. Darbs, ko Eiropas Aizsardzības aģentūra veica saistībā ar robežšķērsošanas atļauju tehnisko
risinājumu (CBMP TA) sauszemes pārvadājumiem, skaidri parāda, ka ciešāka sadarbība un
savstarpēja uzticēšanās starp ES dalībvalstīm militārajā nozarē nāktu par labu centieniem
novērst atšķirīgas valstu pieejas. Pasākumam, kas apvieno civilās jomas noteikumu
piemērošanu kā noklusējuma pieeju un, ja nepieciešams, tiek papildināts ar NATO
standartizācijas vienošanās AMovP6 noteikumiem, būtībā vajadzētu būt pietiekamam, lai ātri
un plūstoši veiktu starptautiskus bīstamu kravu pārvadājumus militāriem mērķiem Eiropas
Savienībā.
32. Saistībā ar iespējamības un turpmākas rīcības ES līmenī nepieciešamības izvērtēšanu
Komisijas dienesti ir analizējuši vairākas iespējas, lai izveidotu atsauces sistēmu
noteikumiem, kas jāpiemēro bīstamo kravu pārvadājumiem militārajā jomā. Juridiskais
pamats turpmākai rīcībai vēl jānosaka ciešā sadarbībā starp Komisijas dienestiem un Eiropas
Ārējās darbības dienestu, iesaistot arī Eiropas Aizsardzības aģentūru.

V.

MUITA UN PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS
A. Muita

33. Rīcības plānā noteiktie konkrētie pasākumi, kas veicami, lai racionalizētu un vienkāršotu
muitas formalitātes pārrobežu militārās pārvietošanās gadījumā, vienlaikus nodrošinot
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sinerģiju ar NATO, galvenokārt ietver grozījumus divās Komisijas regulās25, kas saistītas ar
Savienības muitas tiesību aktiem.
34. Komisija 2020. gada 3. aprīlī pieņēma Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 grozījumu, kas
stājās spēkā 2020. gada 16. jūlijā26. Ar minēto grozījumu ir definēts tādu preču jēdziens, kas
pārvietojamas vai izmantojamas militārām darbībām, un ieviesta ES veidlapa 302 kā muitas
dokuments, kas jāizmanto ES dalībvalstīm, arī tādu militāro darbību kontekstā, kas skar
Savienības kopējo drošības un aizsardzības politiku. Minētais grozījums ļauj izmantot ES
veidlapu 302 kopā ar esošo NATO veidlapu 302 kā muitas deklarāciju dažādām pārrobežu
pārvietošanās darbībām.
35. ES veidlapas 302 veidne tika izstrādāta kopā ar ES dalībvalstīm Eiropas Aizsardzības
aģentūras muitas programmas ietvaros. Pēc aģentūras valdes 2019. gada augusta saskaņojuma
aģentūra 2019. gada septembrī Komisijai iesniedza ES veidlapas 302 veidni, lai to varētu
iekļaut Savienības muitas tiesību aktu pārskatīšanā.
36. Līdztekus deleģētās regulas pārskatīšanai Komisija 2020. gada 29. jūnijā pieņēma grozījumu
Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, un tas stājās spēkā 2020. gada 20. jūlijā27. Grozījumi
īstenošanas regulā aptver galvenokārt procesuālos noteikumus par ES un NATO veidlapas
302 izmantošanu.
37. Minētie grozījumi, kurus paredzēts faktiski piemērot pēc 2020. gada vasaras, būtiski veicinās
rīcības plānā noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz saistīto muitas procesu vienkāršošanu
un racionalizēšanu visā ES un vienādu muitas procedūru piemērošanas nodrošināšanu
pārrobežu militārās pārvietošanās gadījumā visās ES dalībvalstīs. Lai turpinātu nodrošināt
vienādu procedūru piemērošanu, Komisijas dienesti gatavo īpašus norādījumus militārajiem
lietotājiem un muitas dienestiem par ES veidlapas 302 izmantošanu. Šim nolūkam dienesti
sīkāk izstrādās Eiropas Aizsardzības aģentūras sagatavotos norādījumus, kā arī apspriedīsies
ar Eiropas Ārējās darbības dienestu. Paredzams, ka norādījumu pirmā redakcija būs pieejama
2020. gada beigās.
38. ES veidlapa 302 tika izstrādāta, ievērojot pilnīgu pārredzamību un dialogā ar NATO. Lai
pilnībā saskaņotu ES un NATO veidlapas 302 veidnes, būtu nepieciešami pielāgojumi no
NATO puses. Lai vienkāršotu muitas procesu, vēlamais gala rezultāts militārajām vajadzībām
joprojām ir tāds, ka ES un NATO izmanto identiskas veidlapas 302 veidnes, saglabājot
atšķirīgu juridisko pamatu.
39. Attiecībā uz ES veidlapas 302 iespējamo izmantošanu digitālā formātā Eiropas Aizsardzības
aģentūra kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm ir izstrādājusi programmas dokumentu. Pirmais
solis ir izvērtēt veidlapas 302 digitalizācijas vajadzību un iespējamos tādas rīcības riskus un
nestos ieguvumus. Atkarā no novērtējuma iznākuma paredzams, ka pamatu turpmākajām
25

Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem
Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.), un Komisijas 2015. gada 24.
novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai
īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido
Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).
26
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/877 (2020. gada 3. aprīlis), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu
(ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru
papildina Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 203, 26.6.2020., 1. lpp.).
27
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 893/2020 (2020. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu
(ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu
(OV L 206, 30.6.2020., 8. lpp.)
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digitalizācijas darbībām veidos pētījums par atbilstošas militāras muitas sistēmas tehnisko
specifikāciju noteikšanu. Programmas dokumentu ir paredzēts parakstīt līdz 2020. gada
beigām.

B. Pievienotās vērtības nodoklis
40. Cits būtisks rezultāts, kas sasniegts kopš pagājušā gada ziņojuma, ir Padomes Direktīvas
(ES) 2019/223528 pieņemšana 2019. gada 16. decembrī. Direktīva nodrošina vienādu fiskālo
režīmu piemērošanu aizsardzības pasākumiem NATO un ES satvarā, paredzot, ka pievienotās
vērtības nodokli un akcīzes nodokļus nepiemēro piegādēm bruņotajiem spēkiem, ja šie spēki
tiek izvietoti ārpus nosūtītājas dalībvalsts un piedalās aizsardzības pasākumos saskaņā ar
kopīgo drošības un aizsardzības politiku. Tāds atbrīvojums no nodokļiem jau tiek attiecināts
uz piegādēm bruņotajiem spēkiem, kuri piedalās NATO aizsardzības pasākumos, atrodoties
ārpus savas valsts. Saskaņojot abu aizsardzības pasākumu netiešo nodokļu režīmu, šajā
grozījumā atzīta kopējās drošības un aizsardzības politikas un militārās mobilitātes augošā
nozīme.
41. ES dalībvalstīm jāpieņem normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu
minētās direktīvas prasības šo pasākumu īstenošanai no 2022. gada 1. jūlija.

VI.

ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS ATĻAUJAS

42. Šajā jomā darbība turpinājās Eiropas Aizsardzības aģentūras ietvaros, īstenojot programmu
“Robežšķērsošanas atļauju procedūru optimizēšana Eiropā”, kurai pievienojušās 25 iesaistītās
dalībvalstis, kā arī Norvēģija saskaņā ar tās administratīvo vienošanos ar Eiropas
Aizsardzības aģentūru. Programmas “Robežšķērsošanas atļauju procedūru optimizēšana
Eiropā” mērķis ir kalpot par pamatprogrammu, lai izstrādātu divus tehniskos risinājumus —
vienu sauszemes un otru gaisa transporta vajadzībām. Programma progresē ļoti labi,
pateicoties visu attiecīgo ieinteresēto personu aktīvai dalībai daudzās īpašajās darba grupās,
kuras atbalsta Komisijas dienesti un Eiropas Ārējās darbības dienests, ieskaitot ES Militāro
štābu. Iesaistītās dalībvalstis jau ir sagatavojušas abu tehnisko risinājumu pirmos projektus,
kurus turpinās izstrādāt visu iesaistīto dalībvalstu eksperti ar mērķi atcelt esošos
ierobežojumus valstu tiesību aktos. Ir būtiski saglabāt ES dalībvalstu stingro apņemšanos
sasniegt programmas mērķi, lai izveidotu saskaņotu pārvietošanās darbību apstiprināšanas
procesu Eiropā.
43. Arī programma “Robežšķērsošanas atļauju procedūru optimizēšana Eiropā” ir balstīta uz jau
esošajiem Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) projektiem un pasākumiem. Viens no šiem
projektiem ir tehniskais risinājums attiecībā uz sauszemes robežšķērsošanu un tranzītu
militārām vajadzībām Eiropā. Tas izstrādāts Eiropas Aizsardzības aģentūras ES multimodālā
transporta mezgla projektā, kam pievienojušās 17 ES dalībvalstis. Otrs piemērs ir to
secinājumu iekļaušana, kas gūti 2012. gadā izveidotā un 20 ES dalībvalstu parakstītā
diplomātisko atļauju tehniskā risinājuma ietvaros. Tehniskais risinājums ļauj iesaistītajām
valstīm pārlidot citai citas teritoriju un/vai tajā nosēdināt militārā transporta lidmašīnas.

28

Padomes Direktīva (ES) 2019/2235 (2019. gada 16. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par
kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas
vispārējo režīmu attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā, ST/14126/2019/INIT OV L 336,
30.12.2019., 10. lpp.).
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VII.

CITI JAUTĀJUMI

44. Kā norādīts rīcības plānā, par nozīmīgiem militārajai mobilitātei tiek uzskatīti arī daži
starpnozaru jautājumi, piemēram, dezinformācija, kiberdrošība un kritiskās infrastruktūras
aizsardzība. Šīs jomas ir daļa no 2016. gada kopīgā regulējuma hibrīddraudu apkarošanai29
22 darbībām, un pasākumu īstenošana šajās jomās turpinās. Ceturtais ziņojums par to, kā tiek
īstenots 2016. gada kopīgais regulējums hibrīddraudu apkarošanai un 2018. gada kopīgais
paziņojums par noturības un spēju palielināšanu cīņā ar hibrīddraudiem, tika publicēts
2020. gada 24. jūlijā30.

VIII.

SECINĀJUMI UN TURPMĀKĀ RĪCĪBA

45. Kopš pirmā progresa ziņojuma rīcības plāna īstenošana turpinās ar konkrētiem un taustāmiem
rezultātiem, proti, ir atjauninātas militārās prasības un neatbilstību analīze, panākta
vienošanās par divējāda lietojuma prasībām, kā arī pieņemta ES veidlapa 302 un direktīva,
kas nodrošina vienādu fiskālo režīmu piemērošanu aizsardzības pasākumiem NATO satvarā
un ES satvarā.
46. Turklāt Komisijas dienesti, Eiropas Ārējās darbības dienests un Eiropas Aizsardzības
aģentūra turpinās īstenot rīcības plānu un novērtēt tā progresu. Tas tiks saskaņoti īstenots ES
līmenī, pastāvīgi apspriežoties ar ES dalībvalstīm un pilnībā respektējot to suverenitāti un
lēmumu pieņemšanas tiesības, kā arī sadarbībā starp Komisijas dienestiem, Eiropas Ārējās
darbības dienestu un Eiropas Aizsardzības aģentūru. Turklāt militārās mobilitātes uzlabošanu
tiešā veidā veicina arī ES dalībvalstu vadītās darbības, it īpaši saistībā ar pastāvīgo strukturēto
sadarbību un tās attiecīgajiem projektiem, kā arī valstu 2018. gada saistību īstenošana.
Eiropas Savienības un NATO strukturētais dialogs personāla līmenī vēl vairāk uzlabo
sadarbību šajā jomā. Komisija un Augstais pārstāvis atzinīgi vērtē šo pieeju un ir apņēmušies
turpināt darbu iekļaujošā un efektīvā veidā.
47. Nākamo progresa ziņojumu Augstais pārstāvis un Komisija iesniegs līdz 2021. gada vasaras
beigām.

29

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Kopīgs regulējums hibrīddraudu apkarošanai —
Eiropas Savienības reakcija” (JOIN(2016) 18 final).
30
Kopīgais dienestu darba dokuments “Ziņojums par to, kā tiek īstenots 2016. gada kopīgais regulējums
hibrīddraudu apkarošanai un 2018. gada kopīgais paziņojums par noturības un spēju palielināšanu cīņā ar
hibrīddraudiem”, 2020. gada 24. jūlijs (SWD(2020) 153 final).
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