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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par prioritāšu izvērtēšanu un noteikšanu ES attiecībām ar Austrumu partnerības 
valstīm

(2013/2149(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2009. gada 7. maijā Prāgā uzsākto Austrumu partnerību,

– ņemot vērā Varšavā 2011. gada 29. un 30. oktobrī notikušās augstākā līmeņa sanāksmes 
secinājumus,

– ņemot vērā Viļņā 2013. gada 28. un 29. novembrī notikušās augstākā līmeņa sanāksmes 
secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 11. marta paziņojumu „Plašāka Eiropa —
kaimiņattiecības: jauna sistēma attiecībām ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm” 
(COM(2003)0104), 2004. gada 12. maija paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politika ––
stratēģijas dokuments” (COM(2004)0373), 2006. gada 4. decembra paziņojumu „Eiropas 
kaimiņattiecību politikas nostiprināšana” (COM(2006)0726), 2007. gada 5. decembra 
paziņojumu „Stipra Eiropas kaimiņattiecību politika” (COM(2007)0774), 2008. gada 
3. decembra paziņojumu „Austrumu partnerība” (COM(2008)0823) un 2010. gada 
12. maija paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politikas novērtējums” 
(COM(2010)0207),

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2013. gada 20. marta kopīgo paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politika: 
ceļā uz ciešāku partnerību” (JOIN(2013)0004) un 2011. gada 25. maija kopīgo 
paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs” (COM(2011)0303),

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2010. gada 26. jūlija un 2011. gada 20. jūnija sanāksmju 
secinājumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) un 2013. gada 18. un 
19. novembra sanāksmju secinājumus par Austrumu partnerību, un Ārlietu padomes 
(tirdzniecības jautājumi) 2011. gada 26. septembra sanāksmes secinājumus un 
Eiropadomes 2013. gada 7. februāra sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2012. gada 15. maija kopīgo paziņojumu „Austrumu 
partnerība — ceļvedis 2013. gada rudens augstākā līmeņa vadītāju sanāksmei” 
(JOIN(2012)0013) un „Īstenojot jaunu Eiropas kaimiņattiecību politiku” 
(JOIN(2012)0014), kā arī pievienotos 2013. gada 20. marta darba dienestu dokumentus 
(Reģionālie ziņojumi, SWD(2013)0085 un SWD(2013)0086),

– ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju „Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz 
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spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem”1, 

2011. gada 14. decembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību pārskatīšanu2, un 
2011. gada 7. aprīļa rezolūcija par Eiropas kaimiņattiecību politikas austrumu dimensijas 
pārskatu3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP), jo īpaši Austrumu partnerības (AP), mērķis 
ir paplašināt ES dibinātāju vērtības un idejas;

B. tā kā AP ir vērsta uz Eiropas valstīm un ir reakcija uz partnervalstu sabiedrības tiekšanos 
uz Eiropu;

C. tā kā AP valstīs ir dziļi sakņojusies tiekšanās uz Eiropu, un tajās joprojām notiek sarežģīta 
pāreja pēc desmitiem gadu traucētas izaugsmes PSSR valdīšanas laikā;

D. tā kā pašreizējo impulsu attiecībās ar Austrumu partneriem vajadzētu izmantot, lai 
mudinātu cilvēkus AP valstīs censties panākt turpmākas demokrātiskās reformas;

E. tā kā AP būtu jāsekmē sadarbība humanitārā, ekonomiskā, sociālā un kultūras dimensijā;

F. tā kā nesenā attīstība AP valstīs un to attiecībās ar ES ir brīdinājums, ka ES joprojām 
netiek uzskatīta kā vienīgā politiskā alternatīva,

1. atgādina AP sasniegumus un centienus, kas ir politiskā sistēma attiecību stiprināšanai 
starp ES un Austrumu partneriem, kuras pamatā ir savstarpējas intereses, saistības, dalīta 
atbildība un kopējs pienākums, kā arī institucionālais pamats politiskajai sadarbībai un 
forums dialogam starp partnervalstīm; šajā saistībā atzinīgi vērtē Euronest parlamentārās 
asamblejas un citu sadarbības platformu izveidošanu, piemēram, AP Pilsoniskās 
sabiedrības forums un Austrumeiropas iniciatīvu kongress; tomēr norāda, ka jaunākās 
norises dažās AP valstīs ir pievērsušas uzmanību politisko procesu trauslumam;

2. atzīst, ka AP projektam nepieciešami jauni stimuli un skaidrs redzējums par turpmāko 
virzību, koncentrējoties ne tikai uz politisko sadarbību, bet uz AP sabiedrības 
nostiprināšanu ES, tādējādi mudina ES īpaši koncentrēties uz bezvīzu režīmu izveidošanu, 
uz ieguldīšanu jaunatnē un nākotnes līderos, kā arī uz enerģētikas nozari;

3. uzsver, ka lielāks progress var tikt panākts bezvīzu režīma izveidē; šajā saistībā norāda, ka 
vīzu liberalizācija ir tikai viens no vairākiem procesiem, kuru mērķis ir tuvināt sabiedrību, 
un ka šajā jomā nepieciešami lielāki centieni, proti, attiecībā uz sadarbības attīstīšanu 
izglītības un kultūras jomā; uzskata, ka lielāks uzsvars būtu jāliek uz faktu, ka AP projekts 
ir drīzāk vērsts uz sabiedrību nevis iestādēm;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0446.
2 OV C 168 E, 14.06.2013., 26. lpp.
3 OV C 296 E, 2.10.2012., 105. lpp.
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4. uzsver ieguldījumu nozīmi jaunatnē un nākotnes līderos, pilnīgi izmantojot stipendiju 
iespējas saskaņā ar programmu „Erasmus visiem”, lai veicinātu studentu apmaiņu starp 
AP valstīm un ES dalībvalstīm, un izveidojot Austrumu partnerības universitāti un Melnās 
jūras Eiropas koledžu, kas nodrošinātu pēcdiploma studijas un tiektos veidot nākotnes 
līderus no AP valstīm un ES dalībvalstīm;

5. mudina starp ES dalībvalstīm un AP valstīm organizēt lielāku skolnieku apmaiņu un 
uzskata, ka šim mērķim jāpiešķir īpašs finansējums;

6. uzsver nepieciešamību uzlabot jaunatnes sadarbību, izmantojot projektu „Austrumu 
partnerības jaunatnes logs”, ko īsteno programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, tādējādi 
stiprinot jaunu cilvēku aktīvu pilsonību, attīstot solidaritāti un veicinot iecietību jaunu 
cilvēku vidū;

7. uzsver lielākas koncentrēšanās nozīmi uz enerģētikas nozares konsolidāciju, kas ir viens 
no galvenajiem nosacījumiem ekonomikas modernizācijai, un enerģētikas stratēģiju 
izstrādi atbilstoši Eiropas Enerģētikas kopienas saistībām; aicina turpināt gāzes un 
elektrības tirgus reformas un nodrošināt atbilstošu enerģijas daļu no atjaunojamiem 
resursiem;

8. norāda, ka ir radušās grūtības ar AP veicināšanu un īstenošanu, un uzsver, ka ES 
līdzdalībai vajadzētu pārsniegt politisko dialogu, lai risinātu un attīstītu sociālo, 
ekonomisko un kultūras dialogu;

9. prasa individualizētāku pieeju partnervalstīm, īstenojot diferencēšanas principu, novērtējot 
katras partnervalsts progresu un pamatojoties uz skaidriem kritērijiem un uz pašas valsts 
nopelniem, bet ar vispārēju koordināciju;

10. pauž bažas par dalītas izpratnes trūkumu par sadarbības būtību, jo ES sliecas koncentrēties 
uz AP valstu gatavību pieņemt Kopienas tiesību kopumu un Kopienas vērtības, kamēr 
partnervalstis apsver to savstarpējās attiecības ieguvumu un zaudējumu izteiksmē; norāda, 
ka ES tiek uzskatīta vienīgi kā līdzekļu devējs un partnervalstis kā labuma guvējs, lai gan 
visiem vajadzētu pildīt dubultu uzdevumu;

11. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstu vidū nav vienādas intereses par attiecībām ar AP 
valstīm un par attīstību tajās; ar bažām norāda uz izpratnes trūkumu dalībvalstu vidū par 
sadarbības ģeopolitisko nozīmi un par vienotu nostāju dažos jautājumos;

12. turklāt pauž nožēlu par nepietiekamo vēlmi AP partnervalstu vidū veidot kopēju vēstījumu 
un iesaistīties kopējos centienos attiecībā uz ES;

13. uzsver, ka drīzāk lielākas pūles būtu jāvelta, lai dalītos pieredzē par demokrātiskām 
reformām un procesiem, nekā ES standartu uzspiešanai, un katras atsevišķās valsts 
unikalitātes atzīšanai un partneru vienlīdzīgā stāvokļa uzsvēršanai, kā arī potenciālajiem 
sasvstarpējiem ieguvumiem;

14. mudina attiecīgajā gadījumā parakstīt un īstenot asociācijas nolīgumus ar partnervalstīm, 
lai veicinātu labu pārvaldību un tiesiskumu, cilvēktiesības, īpaši tiesības uz taisnīgu tiesu 
un cīņu pret korupciju, un atbalstītu partneru ekonomiku un uzņēmumiem draudzīgu 
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tiesību aktu izstrādi un modernizāciju;

15. atgādina, ka sadarbības mērķiem ar AP valstīm vajadzētu būt ciešākas stratēģiskās 
partnerības izveidošanai, cilvēku savstarpējo sakaru stiprināšanai starp ES un AP valstīm, 
sociālo saišu tīklu izveidošanai, ņemot vērā turpmāku integrāciju, un modernizācijas un 
proeiropeiskas nostājas atbalstīšanai, pārsniedzot tikai stabilizāciju;

16. veicina ciešāku attiecību attīstību starp partnervalstīm un stabilitātes sekmēšanu, un 
daudzpusējas uzticības veidošanu;

17. uzskata, ka sadarbības instrumentiem jābūt precīzi noteiktiem, ņemot vērā pieejamos 
instrumentus un programmas un īpaši koncentrējoties uz izglītību un akadēmisko 
apmaiņu; aicina nodrošināt papildu finanšu resursus AP īstenošanai un reformu atbalstam, 
pamatiniciatīvām un projektiem; aicina partnervalstis pilnībā iesaistīties Savienības 
programmās;

18. uzsver, ka prioritātei vajadzētu būt tiesu sistēmas reformai partnervalstīs, nodrošinot tiesu 
varas neatkarību;

19. uzsver ekonomiskās sadarbības sekmēšanas nozīmi, lai virzītu uz priekšu AP projektu, 
cita starpā veicinot sapratni par ekonomisko problēmu sarežģītību, veicinot labu 
pārvaldību finanšu nozarē, pārņemot sektorālo pieeju, veicinot tiesību aktus, kas atbalstītu 
MVU nozares attīstību, un sekmējot uzņēmumu partnerību starp ES un AP;

20. turklāt uzskata, ka, veicinot kopējus pasākumus ar citiem stratēģiskiem partneriem un 
sadarbību starptautiskās un Eiropas organizācijās, labumu gūtu visi iesaistītie;

21. uzsver nepieciešamību veicināt sociālās un kultūras saites, tādējādi praksē realizējot ES 
moto „Vienoti daudzveidībā”;

22. uzsver faktu, ka Eiropas Demokrātijas fondam var būt svarīga nozīme AP valstīs, lai 
stiprinātu pilsonisko sabiedrību;

23. uzskata, ka, lai uzlabotu sadarbību starp Austrumu partneriem, ES nevajadzētu uzspiest 
vienu valodu kopējos projektos un būtu jāveicina daudzvalodība, īpaši vietējās valdībās, 
pilsoniskajās un izglītības iniciatīvās;

24. uzsver nepieciešamību veicināt un atbalstīt kopīgus centienus pētniecībā un inovācijās, 
tostarp studentu apmaiņas programmas, virtuālos daudzvalodības projektos, dialogā starp 
kultūrām, ražojot kopīgas filmas un kopīgiem resursiem tulkojot literatūru, kopīgā 
nacisma un komunisma mantojuma izpētē un totalitāro režīmu un kopējās Eiropas 
vēstures izpētē;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei/Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas 
Ārējās darbības dienestam, Reģionu komitejai, AP valstu valdībām un parlamentiem, 
EDSO un Eiropas Padomei.
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PASKAIDROJUMS

Šis dokuments, kurā ir priekšlikumi nākotnei, radīts īpašā brīdī: Eiropas ekonomikas krīzes 
laikā, pēc Austrumu partnerības augstākā līmeņa vadītāju sanāksmes Viļņā, 2009.–2014. gada 
ES Parlamenta sasaukuma beigās, kad tās nozīme palielinās. Tāpēc EP vajadzētu iesniegt 
ambiciozu priekšlikumu, kas apliecinātu tā atvērtību un saistības pret Eiropas projekta 
attīstību. Šajā ziņā krīzei nevajadzētu ierobežot Parlamentu, tai drīzāk būtu jābūt stimulam, lai 
skatītos plašāk nekā tikai uz politisko apņemšanos un koncentrētos uz Austrumu partnerības 
valstu pilsoņiem, koncentrējoties uz politiku, kam būs taustāms rezultāts, piemēram, bezvīzu 
režīms. ES būtu arī jākoncentrējas uz jaunatni un jauniem līderiem, lai nodrošinātu viņu 
nākotnes nostiprināšanu ES. Turklāt ES būtu jākoncentrējas uz enerģētikas drošumu un šajā 
jautājumā jāsadarbojas ar Austrumu partneriem. Pieņemot šo dokumentu, vajadzētu sniegt 
stimulu drosmīgai politiskai pieejai Austrumu partnerības attīstībai, kā arī bruģēt ceļu mūsu 
idejām.


