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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par ES un ASV attiecību stāvokli 

(2017/2271(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā dokumentu “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība — stiprāka Eiropa. Globāla 

Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija”, ar ko 2016. gada 

28. jūnijā iepazīstināja Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve 

ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), un Komisijas un Eiropas Ārējās 

darbības dienesta (EĀDD) 2017. gada 7. jūnija kopīgo paziņojumu “Stratēģiska pieeja 

izturētspējai ES ārējās darbības jomā” (JOIN(2017)0021), 

– ņemot vērā rezultātus ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmēm, kas notika 2011. gada 

28. novembrī Vašingtonā un 2014. gada 26. martā Briselē, 

– ņemot vērā kopīgos paziņojumus, kas sniegti Vašingtonā 2016. gada 28. un 

29. novembrī rīkotajā Transatlantiskā likumdevēju dialoga (TLD) 

79. starpparlamentārajā sanāksmē, Valletā 2. un 3. jūnijā rīkotajā TLD 80. sanāksmē un 

Vašingtonā 2017. gada 5. decembrī rīkotajā TLD 81. sanāksmē,  

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 28. aprīļa paziņojumu “Eiropas Drošības programma” 

(COM(2015)0185), 

– ņemot vērā 2016. gada 6. aprīļa Komisijas un EĀDD kopīgo paziņojumu “Kopīgs 

regulējums hibrīddraudu apkarošanai ― Eiropas Savienības reakcija” 

(JOIN(2016)0018), 

– ņemot vērā Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētāju un NATO ģenerālsekretāra 

2016. gada 8. jūlija kopīgo deklarāciju par kopīgo priekšlikumu kopumu, ko ES un 

NATO Padomes apstiprināja 2016. gada 5. un 6. decembrī, un 2017. gada 14. jūnijā un 

5. decembrī pieņemtajiem progresa ziņojumiem par tā īstenošanu, 

– ņemot vērā 2017. gada 18. decembrī pieņemto ASV valsts drošības stratēģiju un 

2018. gada 19. janvārī pieņemto ASV valsts aizsardzības stratēģiju,  

– ņemot vērā 2015. gada ES klimata diplomātijas rīcībplānu, ko pieņēma Ārlietu padome, 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, Lēmumu 1/CP.21, UNFCCC Pušu konferences 21. sesiju 

(COP 21) un Pušu konferences 11. sesiju (CMP 11), kas vienlaikus ir Kioto protokola 

pušu sanāksme un kas notika Parīzē no 2015. gada 30. novembra līdz 11. decembrim,  

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par transatlantiskajām attiecībām, jo īpaši 

2006. gada 1. jūnija rezolūciju par ES un ASV attiecību uzlabošanu Transatlantisko 

partnerattiecību nolīguma ietvaros1, 2009. gada 26. marta rezolūciju par transatlantisko 

attiecību stāvokli pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs2, 2011. gada 

                                                 
1 OV C 298 E, 8.12.2006., 226. lpp. 
2 OV C 117 E, 6.5.2010., 198. lpp. 
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17. novembra rezolūciju par ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 

28. novembrī1 un 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par ES lomu plašākas transatlantiskās 

partnerības veicināšanā2, 

– ņemot vērā 2016. gada 22. novembra rezolūciju par Eiropas aizsardzības savienību3, 

– ņemot vērā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par kopējās ārpolitikas un drošības 

politikas īstenošanu4, 

– ņemot vērā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par kopējās drošības un aizsardzības 

politikas īstenošanu5, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas 

atzinumu (A8-0000/2018), 

A. tā kā ES un ASV partnerība balstās uz spēcīgām politiskajām, kultūras, ekonomiskajām 

un vēsturiskajām saitēm, kopīgām vērtībām, piemēram, brīvību, demokrātiju, 

cilvēktiesībām un tiesiskumu, un kopīgiem mērķiem, piemēram, labklājību, drošību, 

atvērtu un integrētu ekonomiku, sociālo attīstību un iekļautību, ilgtspējīgu attīstību un 

konfliktu atrisināšanu miermīlīgā ceļā, un tā kā gan ASV, gan ES ir demokrātijas, kuras 

darbojas saskaņā ar tiesiskumu un kurās ir funkcionējošas līdzsvara un atsvara sistēmas; 

B. tā kā globālā, sarežģītā un aizvien daudzpolārākā pasaulē ES un ASV būtu jāturpina 

ieņemt svarīgu konstruktīvu lomu, nostiprinot starptautiskās tiesības un kopīgi risinot 

reģionālos konfliktus un globālās problēmas; 

C. tā kā ES joprojām ir pilnībā apņēmusies ievērot daudzpusējību un veicināt kopīgas 

vērtības, 

Uz vērtībām balstīts visaptverošs satvars 

1. atgādina un uzstāj, ka ilgā ES un ASV partnerība balstās uz kopīgām vērtībām, tostarp 

brīvību, tiesiskumu, mieru, demokrātiju, vienlīdzību, tirgus ekonomiku, sociālo 

taisnīgumu un cilvēktiesību, arī minoritāšu tiesību, ievērošanu, kā arī kolektīvo drošību, 

un šo vērtību veicināšanu; 

2. uzsver, ka ES un ASV attiecības ir pamatgarants stabilitātei pasaulē un ir bijušas 

stūrakmens abu reģionu centieniem nodrošināt mieru un stabilitāti to sabiedrībās kopš 

Otrā pasaules kara beigām, kā arī ciešākai daudzpusējai ekonomiskajai sadarbībai un 

tirdzniecībai; uzskata, ka politika “Amerika pirmajā vietā” kaitēs gan ES, gan ASV 

interesēm; 

3. uzsver, ka partnerība ir kas vairāk par tikai ārpolitikas un tirdzniecības jautājumiem un 

                                                 
1 OV C 153 E, 31.5.2013., 124. lpp. 
2 OV C 65, 19.2.2016., 120. lpp. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0435. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0493. 
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0492. 
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ietver arī citus jautājumus, piemēram, drošības, ekonomikas un finanšu jautājumus, 

klimata pārmaiņas, enerģētiku, kultūru, kā arī zinātni un tehnoloģiju; uzsver, ka šie 

jautājumi ir savstarpēji cieši saistīti un būtu jāskata šajā pašā visaptverošajā satvarā;  

4. pauž bažas par to, ka pēc prezidenta D. Trampa ievēlēšanas sākuši atšķirties viedokļi 

attiecībā uz globālu jautājumu un reģionālu konfliktu risināšanu; vēlas noskaidrot, vai 

transatlantiskās attiecības, kas veidojušās desmitiem gadu laikā, arī šobrīd ir tikpat 

nozīmīgas; uzsver, ka uz vērtībām balstītam visaptverošam mūsu partnerības satvaram 

ir būtiska nozīme pasaules ekonomikas un drošības struktūras nodrošināšanā; 

Partnerības nostiprināšana 

5. atgādina par šīs partnerības lielo potenciālu un to, ka tā atbilst gan ES, gan ASV 

stratēģiskajām interesēm, cenšoties sasniegt abpusēju labklājību un drošību un 

nostiprināt uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību; prasa veicināt abu pušu dialogu un 

iesaisti visos šīs partnerības aspektos; uzsver, ka abu pušu lēmumi un rīcība ietekmē 

pasaules ekonomikas un drošības struktūru un abu partneru intereses; 

6. uzsver, ka ES un ASV ir viena otrai svarīgākā partnere un ka ar vienpusēju rīcību tikai 

tiek vājināta transatlantiskā partnerība, kam ir jābūt vienlīdzīgu partneru sadarbībai; 

7. aicina PV/AP, Padomi, Komisiju un ES dalībvalstis labāk koordinēt ES politiku 

attiecībās ar ASV administrāciju, lai sniegtu pārliecinošu vēstījumu, ka ES ir 

konsekventa un efektīva starptautiskā dalībniece; 

8. prasa pēc iespējas drīz sarīkot ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi, lai pieņemtu 

lēmumu par kopīgu darba kārtību divpusējos jautājumos un globālos un reģionālos 

jautājumos; 

9. uzstāj, ka strukturētam dialogam par ārpolitiku transatlantiskā līmenī, iesaistot arī EP un 

ASV Kongresu, ir izšķirīga nozīme transatlantiskajā struktūrā, un prasa paplašināt ES 

un ASV dialoga ārpolitikas jomu; 

10. atgādina par savu ieteikumu izveidot Transatlantijas politisko padomi (TPP) ārpolitikas 

un drošības politikas jautājumu sistemātiskai apspriešanai un koordinēšanai, kuru vadītu 

AP/PV un ASV valsts sekretārs un balstītu politisko vadītāju regulāri kontakti; 

11. atzinīgi vērtē TLD pastāvīgo un nepārtraukto darbu ES un ASV attiecību veicināšanā, 

īstenojot parlamentāro dialogu un koordinējot kopīgu interešu jautājumus; 

12. atgādina, ka gan ES, gan ASV sabiedrība ir stipra tāpēc, ka tā ir veidota, pamatojoties 

uz dalībnieku plurālismu, cita starpā valdību, parlamentu, dažādu politisko iestāžu, 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju, plašsaziņas līdzekļu un reliģisko grupu plurālismu; 

uzsver, ka abām pusēm būtu jāstiprina saiknes pāri Atlantijas okeānam, lai dažādos 

līmeņos — un ne tikai koncentrējoties uz austrumkrastu un rietumkrastu — veicinātu 

transatlantiskās partnerības vērtības, cita starpā piešķirot atbilstošu finansējumu; 

Kopā risinot globālas problēmas 

13. uzstāj, ka ES un ASV arī turpmāk būtu jāieņem svarīga konstruktīva loma, kopīgi 
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pievēršoties reģionāliem konfliktiem un globālām problēmām; atgādina par 

daudzpusības nozīmi globālu jautājumu risināšanā un uzstāj, ka šie jautājumi būtu 

jāskata attiecīgajos starptautiskajos forumos; tāpēc pauž bažas par to, ka nesenie ASV 

lēmumi (distancēties no svarīgiem starptautiskiem nolīgumiem, atstāt starptautiskus 

forumus un provocēt spriedzi tirdzniecības attiecībās) varētu nozīmēt atkāpšanos no šīm 

kopīgajām vērtībām un radīt saspīlējumu attiecībās; 

14. norāda, ka citām pasaules lielvarām, piemēram, Krievijai un Ķīnai, ir spēcīgas politiskās 

un ekonomiskās stratēģijas, no kurām daudzas varētu neatbilst mūsu vērtībām, un tādēļ 

ir ļoti svarīgi veicināt ES un ASV partnerību, arī turpmāk sekmēt mūsu kopīgās 

vērtības, tostarp starptautisko tiesību ievērošanu, un izveidot kopīgu sankciju politiku; 

15. uzsver, ka drošībai ir daudzi savstarpēji saistīti aspekti un tās definīcija aptver ne vien 

militāro, bet arī vides, enerģijas, tirdzniecības, kiberjautājumu un komunikāciju, 

veselības, attīstības, humanitāros un citus aspektus; tāpēc uzsver, ka līdzsvarota un 

savstarpēji izdevīga transatlantiska tirdzniecības nolīguma ietekme sniegtos daudz tālāk 

par tirdzniecības un ekonomikas aspektiem; uzstāj, ka drošības jautājumi būtu jārisina 

kopīgi, izmantojot plašu pieeju; šajā sakarībā pauž bažas par budžeta samazināšanas 

lēmumiem, piemēram, finansējuma samazināšanu valsts veidošanai Afganistānā un 

attīstības palīdzībai Āfrikā paredzētā ASV budžeta finansējuma samazināšanu par 50 %; 

16. uzsver sadarbības, koordinācijas un sinerģijas efektu drošības un aizsardzības jomā un 

uzstāj, ka sloga sadalē nebūtu jātiecas tikai uz mērķi 2 % no IKP izmantot aizsardzībai; 

norāda, ka NATO joprojām ir izšķirīga nozīme Eiropas kolektīvajā aizsardzībā; 

17. aicina ES pastiprināt Eiropas aizsardzības savienību un paātrināt tās izveidi, lai panāktu 

vairāk sinerģijas aizsardzības izdevumu jomā; uzstāj, ka aktīvāka sadarbība aizsardzības 

jomā ES līmenī pastiprina Eiropas devumu NATO aliansē un nostiprina transatlantisko 

saikni; tāpēc atbalsta nesenos centienus uzlabot Eiropas aizsardzības struktūru, cita 

starpā Eiropas Aizsardzības fondu un jaunizveidoto pastāvīgo strukturēto sadarbību 

(PESCO); 

18. atkārtoti uzsver, ka ES un ASV ir jāpastiprina sadarbība kiberdrošības un aizsardzības 

jomā;  

19. uzsver, ka ir vajadzīga kopīga pieeja digitālo platformu reglamentēšanai un to 

pārskatatbildības palielināšanai; 

20. uzsver, ka svarīga ES un ASV terorisma apkarošanas centienu daļa ir kritiskās 

infrastruktūras aizsardzība, kā arī visaptveroša pieeja terorisma apkarošanai, arī 

koordinējot rīcību starptautiskos forumos; 

21. atgādina, ka sevišķi svarīga ir ciešāka sadarbība cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju un terorisma finansēšanu; 

22. uzsver, ka ES ir apņēmusies uzlabot savu kaimiņvalstu labklājību, stabilitāti, noturību 

un drošību pirmām kārtām ar nemilitāriem līdzekļiem, jo īpaši īstenojot asociācijas 

nolīgumus; 

23. uzteic stratēģisko koncentrēšanos un aicina ASV iesaistīties turpmākajos kopīgajos 
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centienos Rietumbalkānos; 

24. aicina ES un ASV aktīvāk un efektīvāk iesaistīties Ukrainas teritorijā notiekošā 

konflikta atrisināšanā un atbalstīt visus centienus panākt ilgstošu miermīlīgu risinājumu, 

kurā būtu ievērota Ukrainas vienotība, suverenitāte un teritoriālā integritāte; 

25. atkārtoti pauž apņēmību ievērot starptautiskās tiesības un vispārējās vērtības, jo īpaši 

attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu un strīdu atrisināšanu miermīlīgā ceļā; uzsver, ka 

mūsu uzticamībai kā nozīmīgam starptautisko procesu dalībniekam un sarunu vadītājam 

būtiski svarīga ir kodolieroču neizplatīšanas stratēģijas konsekvence; 

26. atgādina, ka ES ir cieši apņēmusies saglabāt kopīgo visaptverošo rīcības plānu ar Irānu 

kā vienu no galvenajiem starptautiskās kodolieroču neizplatīšanas struktūras pīlāriem, 

kas svarīgs arī saistībā ar Ziemeļkorejas jautājumu, un kā izšķirīgu elementu reģiona 

drošībai un stabilitātei; atkārtoti norāda, ka attiecīgajos veidos un forumos ir kritiskāk 

jāpievēršas Irānas darbībām saistībā ar ballistiskajām raķetēm un reģionālo stabilitāti, 

kas ir atsevišķs jautājums no kopīgā visaptverošā rīcības plāna; uzsver, ka 

transatlantiskajai sadarbībai ir izšķirīga nozīme šā jautājuma risināšanā; stingri nosoda 

prezidenta D. Trampa lēmumu vienpusēji izstāties no kopīgā visaptverošā rīcības plāna 

un piemērot ekstrateritoriālus pasākumus ES uzņēmumiem, kas darbojas Irānā; 

27. pauž bažas par ASV drošības un tirdzniecības politiku Austrumāzijā un 

Dienvidaustrumāzijā, cita starpā politisko vakuumu, kas izveidojies pēc tās izstāšanās 

no Klusā okeāna valstu partnerības, un atzinīgi vērtē aktīvo ES tirdzniecības politiku 

šajā pasaules daļā, arī politiskā līdzsvara labad; 

28. atzinīgi vērtē jaunu augsta līmeņa dialogu uzsākšanu ar Ziemeļkoreju (KTDR) un 

atgādina, ka šo sarunu mērķim vajadzētu būt miermīlīgai saspīlējuma novēršanai un līdz 

ar to miera, drošības un stabilitātes veicināšanai reģionā un pasaulē; uzsver, ka tajā pašā 

laikā ir jāturpina izdarīt spiedienu uz KTDR, līdz tā atteiksies no savām 

kodolbruņošanās ambīcijām; 

29. prasa, lai ES un ASV pastiprināti sadarbotos, meklējot miermīlīgu risinājumu 

reģionālajiem konfliktiem un pastarpinātajam karam Sīrijā, jo kopīgas stratēģijas 

trūkums varētu mazināt iespējas miermīlīgi atrisināt konfliktus, un aicina visas 

iesaistītās puses atturēties no rīcības, kas varētu saasināt situāciju; atkārtoti apliecina, ka 

saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2254 ANO vadītajam Ženēvas 

procesam ir svarīgākā loma Sīrijas konflikta atrisināšanā, sarunās piedaloties visām 

konfliktā iesaistītajām pusēm un ar galveno starptautisko un reģionālo rīcībspēku 

atbalstu; prasa pilnībā īstenot un ievērot ANO Drošības padomes rezolūcijas, kas tiek 

pārkāptas Astanas sarunu valstīs; 

30. atgādina, ka ES atbalsta jēgpilna Tuvo Austrumu miera procesa atsākšanu virzībā uz 

divu valstu risinājumu, un uzstāj, ka ir jāizvairās no jebkādas rīcības, kas kaitētu šiem 

centieniem; uzsver, ka Jeruzalemes jautājumam ir jābūt daļai no galīgā miera nolīguma 

starp izraēliešiem un palestīniešiem; uzsver, ka kopīgais ceļvedis būtu jānostiprina; 

31. atgādina par kopīgajām interesēm Āfrikā, kur ir jāsniedz lielāks atbalsts labai 

pārvaldībai, demokrātijai, cilvēktiesībām un drošības jautājumiem; 



 

PE616.905v02-00 8/8 PR\1153405LV.docx 

LV 

32. norāda uz kopīgajām politiskajām, ekonomiskajām un drošības interesēm attiecībā uz 

Ķīnu un Krieviju un atgādina, ka kopīgi centieni, arī PTO satvarā, varētu palīdzēt 

novērst nelīdzsvarotību pasaules tirdzniecības darījumos ar mērķiem ārvalstīs, 

piemēram, saistībā ar Ukrainu un Zīda ceļu; 

33. uzstāj, ka migrācijas jautājumi būtu jārisina, īstenojot sadarbību, partnerību un 

cilvēktiesību aizsardzību, kā arī pārvaldot migrācijas maršrutus un īstenojot vispārēju 

pieeju ANO līmenī; 

34. atbalsta pastiprinātu ES un ASV sadarbību enerģētikas jautājumos, pamatojoties uz ES 

un ASV Enerģētikas padomes satvaru; 

35. pauž nožēlu par ASV izstāšanos no Parīzes nolīguma, taču uzteic ASV privātpersonu, 

uzņēmumu, pilsētu un pavalstu nerimstošos centienus; 

36. mudina uz turpmāku sadarbību inovācijas, zinātnes un tehnoloģiju jomā; 

° 

° ° 

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, EĀDD, Komisijai, dalībvalstu, 

pievienošanās valstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ASV prezidentam, 

ASV Senātam un Pārstāvju palātai. 

 


