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DIENVIDU PARTNERVALSTIS

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) attiecas uz Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju,
Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu, Sīriju un Tunisiju. To veido divpusējā politika starp
ES un atsevišķām partnervalstīm, ko papildina reģionālās sadarbības struktūra – Savienība
Vidusjūrai. Reaģējot uz demokrātiskas sacelšanās notikumiem dienvidu kaimiņvalstīs, ES
saistībā ar 2011. gada EKP palielināja atbalstu demokrātiskajām pārmaiņām. 2015. gadā tā
veica papildus EKP pārskatīšanu.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību 8. pants;

— Līguma par Eiropas Savienību V sadaļa: “ES ārējā darbība”;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi).

INSTRUMENTI

Asociācijas nolīgumi nodrošina juridisko pamatu ES divpusējām attiecībām ar Alžīriju, Ēģipti,
Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Palestīniešu pašpārvaldi un Tunisiju. Asociācijas nolīgums,
kas tika parafēts ar Sīriju, pirms šīs valsts valdība vardarbīgi apspieda sabiedrības protestus
2011. gadā, tā arī netika parakstīts. Sarunas par ES un Lībijas pamatnolīgumu tika pārtrauktas
2011. gada februārī un joprojām nav atsāktas.
Saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku ES un tās dienvidu partnervalstis (izņemot Alžīriju,
Lībiju un Sīriju) ir pieņēmušas divpusējus rīcības plānus. Tie nosaka politisko un ekonomisko
reformu plānus, izvirzot īstermiņa un vidēja termiņa prioritātes trim līdz pieciem gadiem.
EKP rīcības plānos atspoguļotas ES un katras partnervalsts vajadzības, intereses un spējas, un
to mērķis ir jo īpaši attīstīt demokrātisku, sociāli taisnīgu un iekļaujošu sabiedrību, veicināt
ekonomikas integrāciju un izglītību, attīstīt mazos un vidējos uzņēmumus un lauksaimniecību,
kā arī atvieglot personu pārvietošanos pār robežām.
Šos rīcības plānus galvenokārt finansē Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) un citi
tematiskie instrumenti. Atbalsts tiek nodrošināts, arī izmantojot Eiropas Investīciju bankas
un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas sniegtos aizdevumus. Katru gadu Komisija
un Eiropas Ārējās darbības dienests EKP progresa ziņojumos publicē savu novērtējumu par
sadarbību ar katru partnervalsti.
ES vēlas arī veicināt piekļuvi tirgum un sadarbību ar tās dienvidu partnervalstīm migrācijas
un mobilitātes jautājumos. Pašlaik notiek sarunas par padziļinātiem un visaptverošiem brīvās
tirdzniecības nolīgumiem (DCFTA) ar Maroku un Tunisiju. Maroka bija pirmā Vidusjūras
reģiona valsts, kura 2013. gada jūnijā uzsāka mobilitātes partnerību ar ES, kas paver ceļu uz vīzu
režīma atvieglošanu un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem. Pēc tam sekoja partnerība ar Tunisiju
2014. gada martā un Jordāniju 2014. gada oktobrī. ES cer, ka drīz tiks pabeigtas sarunas par
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mobilitātes partnerību ar Libānu. Tiek apsvērti turpmāki dialogi ar citām Vidusjūras dienvidu
reģiona valstīm.
Savienība Vidusjūrai (UfM), kuru izveidoja 2008. gadā, lai atjaunotu Eiropas un Vidusjūras
reģiona valstu partnerības, nodrošina reģionālu satvaru sadarbībai starp ES dalībvalstīm un
15 Vidusjūras reģiona valstīm, tostarp arī desmit dienvidu partnervalstīm.

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA

A. Alžīrija
Kā liels reģionālais dalībnieks un nozīmīgs enerģijas ražotājs Alžīrija ir svarīgs ES partneris
dienvidu kaimiņreģionā. 2005. gadā stājās spēkā asociācijas nolīgums. Sarunas par EKP rīcības
plānu sākās 2012. gadā un joprojām turpinās. Partneru sadarbībā īpaša uzmanība tiek pievērsta
politiskām un sociāli ekonomiskām reformām, cīņai pret korupciju, drošībai un sadarbībai
enerģētikas jomā.
B. Ēģipte
Eiropas Savienības un Ēģiptes attiecības regulē asociācijas nolīgums, kas ir spēkā kopš
2004. gada, un tajās tiek ievēroti mērķi, kas izvirzīti 2007. gada EKP rīcības plānā. 2011. gadā
pēc Ēģiptes revolūcijas ES apņēmās atbalstīt valsts politiskās, ekonomiskās un sociālās
reformas. Tomēr progress šajās jomās bijis neliels, jo valsts piedzīvoja sarežģītu politiskās
nestabilitātes posmu. ES un Ēģipte 2016. gada 11. oktobrī parakstīja EUR 129 miljonu
finansiālās palīdzības paketi, lai finansētu sociālekonomisko attīstību Ēģiptē. Ēģipte arī saņem
finansējumu saistībā ar ES Ārkārtas trasta fondu stabilitātes nodrošināšanai un neatbilstīgas
migrācijas un personu pārvietošanas iemeslu novēršanai Āfrikā.
C. Izraēla
ES un Izraēlai ir daudzpusīgas attiecības, kuru pamatā ir ciešas ekonomiskās un tirdzniecības
attiecības un tehniskā sadarbība. Attiecības, kuras balstās uz 2000. gadā noslēgto asociācijas
nolīgumu, turpmākajos gados strauji attīstījās, ievērojami paplašinoties daudzās nozarēs.
2009. gadā ES nolēma – lai attiecībām piešķirtu “īpašo” statusu, jāpanāk progress Tuvo
Austrumu miera procesā. Izraēliešu apmetņu paplašināšana okupētajās palestīniešu teritorijās
tiek uzskatīta par draudu divu valstu risinājumam. Tomēr sadarbība turpinās, pamatojoties
uz 2005. gada EKP rīcības plānu. ES 2013. gadā piedāvāja Izraēlai un nākamajai Palestīnas
valstij “īpašu privileģētu partnerību”, kas abām pusēm paredzēja līdz šim vēl nebijušu politiska,
ekonomiska un drošības atbalsta kopumu saistībā ar nolīgumu par galīgo statusu.
D. Jordānija
ES uzskata Jordāniju par nozīmīgu partnervalsti, kas veicina stabilitāti Tuvajos Austrumos. ES
un Jordānijas asociācijas nolīgums, kas ir spēkā kopš 2002. gada maija, nodrošina šo divpusējo
attiecību juridisko pamatu. EKP rīcības plānu pieņēma 2012. gadā, un 2016. gada decembrī tika
panākta vienošanās par jaunām ES un Jordānijas partnerības prioritātēm, kā arī paktu. Saistībā ar
EKP Jordānija ir pirmā Vidusjūras reģiona partnervalsts, ar kuru Eiropas Savienība ir pabeigusi
tehniskās sarunas, rezultātā piešķirot “īpašo statusu”. 2014. gada oktobrī ES un Jordānija
uzsāka mobilitātes partnerību. Jordānijai 2013. gadā pirmo reizi tika piešķirta makrofinansiālās
palīdzības (MFA) pakete EUR 180 miljonu apmērā. ES 2016. gada decembrī nolēma piešķirt
otro MFA par maksimālo summu EUR 200 miljoni 2016.–2017. gada laikposmam. Jordānijā
uzņem vairāk nekā 655 000 Sīrijas bēgļu, un, reaģējot uz Sīrijas krīzi, Komisija papildus
parastajai plānotajai palīdzībai, kas paredzēta Jordānijai, ir sniegusi palīdzību bēgļiem un
neaizsargātajām kopienām vairāk nekā EUR 680 miljonu apmērā. Londonā 2016. gada
4. februārī notikušajā konferencē “Atbalsts Sīrijai un reģionam” ES solīja nodrošināt Jordānijai
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un Libānai EUR 1 miljardu Sīrijas bēgļu un uzņēmējkopienu atbalstam. Jordānija saņem
līdzekļus no Madad fonda, Eiropas Savienības Reģionālā trasta fonda reaģēšanai uz krīzi Sīrijā,
kas tika izveidots 2014. gada decembrī, lai ES varētu saskaņotāk un integrētāk reaģēt uz krīzi.
E. Libāna
ES un Libānas attiecības ir balstītas uz asociācijas nolīgumu, kas ir spēkā kopš 2006. gada, un
atbilst EKP rīcības plānā noteiktajam ceļvedim 2013.–2015. gadam, un 2016. gada novembrī
tika panākta vienošanās par jaunām ES un Libānas partnerības prioritātēm, kā arī paktu.
ES atbalsta Libānas vienotību, stabilitāti, neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti, jo
īpaši ņemot vērā situācijas pasliktināšanos kaimiņvalstī Sīrijā. Libāna, kurā ir 4,4 miljoni
iedzīvotāju, pašlaik uzņem aptuveni 1 miljonu reģistrētu Sīrijas bēgļu. 2014. gada decembrī
ES un Libāna uzsāka dialogu par migrāciju, mobilitāti un drošību, kas, iespējams, kalpos par
pamatu mobilitātes partnerības izveidei. Londonā 2016. gada 4. februārī notikušajā konferencē
“Atbalsts Sīrijai un reģionam” ES solīja nodrošināt Jordānijai un Libānai EUR 1 miljardu
Sīrijas bēgļu un uzņēmējkopienu atbalstam. Kopš krīzes sākuma Komisija papildus parastajai
plānotajai palīdzībai, kas paredzēta Libānai, ir sniegusi palīdzību bēgļiem un neaizsargātajām
kopienām gandrīz EUR 800 miljonu apmērā. Libāna saņem līdzekļus no Madad fonda, Eiropas
Savienības Reģionālā trasta fonda reaģēšanai uz krīzi Sīrijā, kas tika izveidots 2014. gada
decembrī, lai ES varētu saskaņotāk un integrētāk reaģēt uz krīzi.
F. Lībija
Lībiju, kurā kopš Gaddafi režīma krišanas vērojams sarežģīts politiskais, teritoriālais, sociālais
un cilšu dalījums, pārņem pilsoņu karš. Lībija ir zināma arī kā Sāhelas tranzīta tunelis
cilvēku tirdzniecībai un kontrabandai. Šajā sakarībā ES cenšas palīdzēt Lībijas iedzīvotājiem
izveidot stabilu un iekļaujošu valsti. Eiropas Savienība atbalsta ANO starpniecības centienus
izbeigt karadarbību un īsteno diplomātisku pieeju attiecībā uz Lībijas un reģionāla līmeņa
ieinteresētajām personām. 2013. gadā tika īstenota kopējās drošības un aizsardzības politikas
misija, lai palīdzētu veidot valsts robežu pārvaldības spējas. Tomēr misija bija jāpārceļ uz
Tunisu. Lībiju un ES nesaista līgumattiecības, tomēr šī valsts var pretendēt uz finansējumu
saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību instrumentu.
G. Maroka
Viena no dienvidu partnervalstīm, ar kurām ES ir visattīstītākās attiecības, ir Maroka.
Asociācijas nolīgums ir spēkā kopš 2000. gada, un 2013. gadā tika pieņemts jauns EKP rīcības
plāns. Valstij 2008. gadā tika piešķirts EKP īpašais statuss, kas atspoguļo mērķi stiprināt ES un
Marokas sadarbību un turpināt atbalstīt ekonomiskās un politiskās reformas. Prioritāte piešķirta
migrācijas jautājumiem. ES un Marokas mobilitātes partnerība tika uzsākta 2013. gada jūnijā.
Maroka ir pirmā reģiona valsts, kura ir sākusi sarunas par vīzu režīma atvieglošanas shēmu
un DCFTA ar ES. Turklāt 2014. gadā stājās spēkā atjaunots zivsaimniecības nolīgums. Eiropas
Savienības Tiesa 2016. gada decembrī apelācijas instancē lēma, ka ES var īstenot tās nolīgumus
ar Maroku, tomēr minētie nolīgumi neattiecas uz Rietumsahāru.
H. Palestīna
Vislielāko atbalstu Palestīniešu pašpārvaldei (PP) sniedz ES. ES atbalsta vispārējais mērķis
ir palīdzēt radīt iespējas tādas dzīvotspējīgas, neatkarīgas un demokrātiskas Palestīnas valsts
izveidei, kas mierīgi un droši spēj līdzāspastāvēt ar Izraēlu un pārējām kaimiņvalstīm. ES un
Palestīniešu pašpārvaldes attiecību juridisko pamatu veido pagaidu asociācijas nolīgums par
tirdzniecību un sadarbību, kas tika noslēgts 1997. gadā. ES un PP 2013. gadā parakstīja EKP
rīcības plānu. ES 2013. gadā piedāvāja Izraēlai un nākamajai Palestīnas valstij “īpašu privileģētu
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partnerību”, kas abām pusēm paredzēja līdz šim vēl nebijušu politiska, ekonomiska un drošības
atbalsta kopumu saistībā ar nolīgumu par galīgo statusu.
I. Sīrija
Pēc tam, kad Sīrijas valdība 2011. gada martā sāka vardarbīgi apspiest pret valdību vērstos
protestus, ES pieņēma vairākus aizvien ierobežojošākus pasākumus pret Sīrijas režīmu. Visas
divpusējās sadarbības programmas starp ES un Sīrijas valdību ir apturētas. ES atbalsta
iekļaujošas miera sarunas, lai īstenotu Sīrijas vadītu politisko pāreju. Kopš konflikta sākuma
ES kopīgi ar tās dalībvalstīm ir ieguldījusi vairāk nekā EUR 6,6 miljardus, lai palīdzētu Sīrijas
iedzīvotājiem viņu valstī, kā arī bēgļiem un reģiona uzņēmējām kopienām. Londonas 2016. gada
februāra konferencē par Sīrijas krīzi tika pausta apņemšanās nodrošināt vēl EUR 3 miljardus.
Eiropas Savienības Reģionālais trasta fonds reaģēšanai uz krīzi Sīrijā jeb Madad fonds pieņēma
programmu kopumu, kas ir līdz šim vienīgais lielākais ES pasākums reaģēšanai uz Sīrijas bēgļu
krīzi. Padome pirms 2017. gada 4. un 5. aprīļa Briseles konferences par atbalstu Sīrijas un
reģiona nākotnei (kuru organizēja ES, Vācija, Kuveita, Norvēģija, Katara, Apvienotā Karaliste
un Apvienoto Nāciju Organizācija) 2017. gada 3. aprīlī pieņēma jaunus secinājumus par ES
stratēģiju attiecībā uz Sīriju. Pēc konferences līdzpriekšsēdētāji sniedza paziņojumu. Eiropas
Parlaments 2017. gada 18. maijā pieņēma rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju.
J. Tunisija
Kopš 2011. gadā notikušās Tunisijas revolūcijas ES ir politiski, finansiāli un tehniski atbalstījusi
valsts pāreju uz demokrātiju. Vienprātīgā jaunas konstitūcijas pieņemšana Tunisijā 2014. gada
janvārī un sekmīgi organizētās parlamenta un prezidenta vēlēšanas laikā no 2014. gada oktobra
līdz decembrim bija liels solis uz priekšu. 2014. gadā, ņemot vērā ievērojamos panākumus, ES
un Tunisija vienojās izveidot privileģētu partnerību. Juridiskais pamats divpusējās attiecībās
joprojām ir asociācijas nolīgums, kas ir spēkā kopš 1998. gada. Pamatojoties uz EKP rīcības
plānu 2013.–2017. gadam, privileģētās partnerības mērķis ir stiprināt sadarbību politikas
jomā un ekonomikas integrāciju. Tunisija un ES 2014. gada martā uzsāka mobilitātes
partnerību. Sarunas par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA)
sākās 2015. gada oktobrī.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments ir pilnībā iesaistījies Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanā. Ar Ārlietu
komitejas starpniecību tas uzrauga EKP īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz EKP gada progresa
ziņojumiem un EKP pārskatiem. Komiteja seko līdzi politiskajai situācijai partnervalstīs,
regulāri veicot viedokļu apmaiņu ar augsta līmeņa valdības ierēdņiem, ekspertiem un pilsoniskās
sabiedrības ieinteresētajām personām. Budžeta pilnvaras ļauj Parlamentam tieši ietekmēt
Eiropas kaimiņattiecību instrumentam paredzētās summas. Parlamenta piekrišana ir bijusi
nepieciešama, lai noslēgtu visus asociācijas nolīgumus ar Eiropas kaimiņattiecību politikas
dienvidu partneriem. Parlamenta piekrišana ir vajadzīga arī visiem jaunajiem tirdzniecības
nolīgumiem, tostarp turpmākajiem DCFTA ar Maroku un Tunisiju.
Regulāras divpusējas attiecības ar dienvidu partnervalstu parlamentiem tiek uzturētas,
izmantojot pastāvīgās delegācijas. To, cik padziļinātas ir attiecības ar parlamentiem, lielā
mērā nosaka tas, cik attīstītas ir attiecības saistībā ar EKP. Tādējādi attiecības ar Marokas
parlamentu tika pilnveidotas, 2010. gadā izveidojot apvienotu parlamentāru komiteju (JPC),
un 2016. gadā JPC tika izveidota arī ar Tunisiju. Parlamenta attiecības ar Sīriju tika apturētas
sakarā ar pilsoņu karu, un pašreizējā situācija Lībijā arī kavē parlamentu attiecību veidošanu.
Reģionālā līmenī Eiropas Parlaments piedalās Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā,
kura gada laikā rīko vienu plenārsēdi un vairākas komiteju sanāksmes. EP pēdējo gadu laikā ir
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piedalījies vairākās ES vēlēšanu novērošanas misijās, tostarp Alžīrijā, Ēģiptē, Jordānijā, Libānā
un Tunisijā. Tas arī sniedz palīdzību tā demokrātijas atbalsta programmā iekļautu trīs prioritāru
valstu – Marokas, Tunisijas un Jordānijas – parlamentiem.
Kirsten Jongberg / Sabrina Saoudi
09/2017
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