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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu 
dimensijas pārskatīšanu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) attīstību kopš 2004. gada un jo īpaši 
Komisijas progresa ziņojumus par tās īstenošanu,

 ņemot vērā ar Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Palestīniešu pašpārvaldi un 
Tunisiju kopīgi pieņemtos rīcības plānus, 

 ņemot vērā Komisijas 2003. gada 11. marta paziņojumu „Plašāka Eiropa —
kaimiņattiecības: jauna sistēma attiecībām ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm”1, 
2004. gada 12. maija paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politika –– stratēģijas 
dokuments”2, 2006. gada 4. decembra paziņojumu par Eiropas kaimiņattiecību politikas 
nostiprināšanu3, 2007. gada 5. decembra paziņojumu „Stipra Eiropas kaimiņattiecību 
politika”4 un 2010. gada 12. maija paziņojumu „Eiropas kaimiņattiecību politikas 
novērtējums”5,ņemot vērā 2010. gada 26. jūlijā pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus 
par EKP, 

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, proti, 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas 
kaimiņattiecību politiku, 2007. gada 15. novembra rezolūciju par EKP nostiprināšanu, 
2009. gada 19. februāra rezolūciju „Barselonas process - Savienība Vidusjūras reģionam”, 
2010. gada 20. maija rezolūciju par Savienību Vidusjūrai, 2006. gada 6. jūlija rezolūciju 
par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu (ENPI) un 2009. gada 19. februāra 
rezolūciju par ENPI pārskatīšanu,

 ņemot vērā ES un Marokas Asociācijas padomes 2008. gada 13. oktobra secinājumus, 
piešķirot Marokai īpašu statusu, 

 ņemot vērā ES un Jordānijas Asociācijas padomes 2010. gada 26. oktobra secinājumus, 
piešķirot Jordānijai īpašu statusu,

 ņemot vērā to, ka Briseles 2008. gada 13. un 14. marta Eiropadomē tika apstiprināts 
Barselonas process – Savienība Vidusjūras reģionam,

 ņemot vērā Komisijas 2008. gada 20. maija paziņojumu „Barselonas process – Vidusjūras 
reģiona valstu savienība”6,

                                               
1 COM (2003) 0104 galīgā redakcija.
2 COM(2004)0373, galīgā redakcija.
3 COM(2006) 0726 galīgā redakcija.
4 COM(2007)0774 galīgā redakcija.
5 COM(2010)0207.
6 COM(2008) 0319.
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 ņemot vērā 2008. gada 13. jūlijā Parīzē notikušās Vidusjūras reģiona valstu augstākā 
līmeņa sanāksmes deklarāciju,

 ņemot vērā Savienības Vidusjūras reģionam Parlamentārās asamblejas sanāksmēs 
Prezidija 2008. gada 12. jūlijā Parīzē, 2009. gada 20. novembrī Kairā, 2010. gada 
22. janvārī Rabatā, 2010. gada 22. janvārī Palermo un 2010. gada 12. novembrī Romā 
pieņemtos paziņojumus,

 ņemot vērā Savienības Vidusjūras reģionam Parlamentārās asamblejas 2010. gada 13. un 
14. martā Ammānā notikušajā 6. plenārsēdē komiteju pieņemtos ieteikumus,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta izveidošanai (ENPI)1,

 ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā EKP mērķi ir nostiprināt drošību, demokrātijas stabilitāti un labklājību, veicināt labu 
pārvaldību un pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu,

B. tā kā kopš 2004. gada, kad tika uzsākta EKP, ir nostiprinātas attiecības ar partnervalstīm 
un panākti daži taustāmi ieguvumi; tā kā joprojām pastāv neatrisinātas problēmas, galvenā 
uzmanība pašlaik ir jāpievērš īstenošanai, ņemot vērā skaidri noteiktas rīcības prioritātes, 
precīzus kritērijus un diferencēšanu saskaņā ar darbības rezultātiem un panākumiem;

C. tā kā ar Lisabonas līgumu ES ir radīti apstākļi, lai uzlabotu politikas virzienu un darbības 
efektivitāti un saskaņu, jo īpaši ārējo attiecību jomā, izveidojot Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD) un augstā pārstāvja/Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu;

D. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu Eiropas Savienība veido īpašas 
attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, kuras 
pamatā ir Savienības vērtības un kuru raksturo ciešas, miermīlīgas un uz sadarbību 
balstītas attiecības;

E. tā kā neatrisināti konflikti kavē EKP īstenošanu, liekot šķēršļus ekonomikas, sociālajai un 
politiskajai attīstībai, kā arī reģionālajai sadarbībai, stabilitātei un drošībai;

F. tā kā ES vajadzētu veicināt augšupejošu pieeju, palielinot atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai
un demokratizācijas procesam, kas ir priekšnoteikums ilgtermiņa stabilitātei;

G. tā kā cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma ievērošana, kā arī iestāšanās pret 
nāvessodu ir ES pamatprincipi un tā kā Parlaments ir stingri apņēmies panākt nāvessoda 
atcelšanu; 

H. tā kā Savienības Vidusjūras reģionam reģionālo kontekstu raksturo teritoriāli konflikti, 
politiskās krīzes un pieaugoša sociāla spriedze, un visas šīs parādības kavē Savienības 
Vidusjūras reģionam iestāžu darbību, kā arī būtisku reģionālās integrācijas projektu 

                                               
1 OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
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uzsākšanu, kurus augstākā līmeņa sanāksmē Parīzē 2008. gada jūlijā paredzēja īstenot 
valstu un to valdību vadītāji;

I. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir pastiprinājusi pašreizējās politiskās, ekonomiskās un 
sociālās problēmas EKP dienvidu partnervalstīs;

J. tā kā demogrāfiskās tendences liecina, ka tuvāko 20 gadu laikā ES dalībvalstīs iedzīvotāju 
skaits būs stabils, taču pieaugs vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvars, savukārt EKP 
dienvidu valstīs būs vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums un jo īpaši darbspējas vecuma 
iedzīvotāju daļas pieaugums; tā kā ekonomikas izaugsme un darba vietu radīšana šajās 
valstīs varētu neatbilst paredzētajam iedzīvotāju skaita pieauguma tempam, jo īpaši ņemot 
vērā to, ka dažās no šīm valstīm jau pašlaik ir ļoti augsts bezdarba līmenis, kas ir sevišķi 
augsts jauniešu vidū; 

K. tā kā ENPI ir veicinājis EKP finansēšanas vienkāršošanu; tā kā, izstrādājot instrumentu, 
kas aizstās EKPI, būtu jāņem vērā EKP stratēģiskā pārskata secinājumi un jārīko plašas 
apspriedes ar visām ieinteresētajām personām;

EKP pārskatīšana – vispārīga informācija

1. atkārtoti apstiprina vērtības, principus un saistības, kas ir EKP pamatā un ietver 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, pareizu pārvaldību, 
tirgus ekonomiku un ilgtspējīgu attīstību, un norāda, ka EKP joprojām ir darboties spējīga 
sistēma, lai padziļinātu un stiprinātu attiecības ar mūsu tuvākajām partnervalstīm nolūkā 
atbalstīt to politiskās, sociālās un ekonomikas reformas; uzsver, ka ir būtiski saglabāt 
kopīgas atbildības principu EKP programmu koncepcijā un īstenošanā;

2. uzsver, ka EKP stratēģiskajā pārskatā ir jāņem vērā visu partneru pieaugošās politiskās 
saistības un jāpastiprina tāda diferencēšana pēc darbības rezultātiem, kuras pamatā ir 
skaidri formulēti kritēriji; 

3. uzsver nepieciešamību atzīt un savā labā izmantot ar Lisabonas līgumu ieviestās izmaiņas, 
jo īpaši augstā pārstāvja/Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata pieaugušo nozīmi, 
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveidi un Eiropas Parlamenta jaunās pilnvaras, 
lai labāk saskaņotu ES ārpolitiku un palielinātu ārējās darbības un ārpolitikas efektivitāti 
un leģitimitāti;

Dienvidu dimensija

4. norāda uz īpašo statusu, kas jau ir piešķirts dažām partnervalstīm vai par ko pašlaik notiek 
sarunas ar šīm partnervalstīm; uzsver, ka ir svarīga pārredzamāka un saskaņotāka pieeja 
šai diferencēšanai un skaidru kritēriju ieviešana, kuri ir jāizpilda, lai varētu saņemt īpašo 
statusu;

5. pauž nožēlu par to, ka nevienā īpašā statusa piešķiršanas partnervalstīm posmā un EKP 
rīcības plānu izstrādes laikā nav notikusi apspriešanās ar Eiropas Parlamentu; aicina 
Padomi un EĀDD iesaistīt Eiropas Parlamentu lēmumu pieņemšanas procesā par īpašā 
statusa piešķiršanu, tostarp izpildāmajiem kritērijiem, kā arī rīcības plānos ietverto 
prioritāšu un pamatnostādņu izstrādē;
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6. aicina augsto pārstāvi/Komisijas priekšsēdētāja vietnieci aktīvi iesaistīties konfliktu 
atrisināšanā reģionā, nodrošinot ES aktīvu lomu ne vien kā līdzekļu devējai, bet arī 
dalībniecei, un nepieļaujot, ka šie konflikti kavē EKP, tās reģionālās dimensijas un 
daudzpusējās sadarbības, piemēram, Savienības Vidusjūras reģionam, attīstību;

7. pauž nopietnas bažas par to, ka nepārtraukti tiek uz vēlāku laiku atlikta Savienības 
Vidusjūras reģionam otrā valstu un to valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksme, kas ir 
negatīvs signāls šā reģiona tautām un iestādēm; atgādina, ka politiskajai spriedzei un 
reģionālajiem konfliktiem Vidusjūras reģionā nevajadzētu kavēt konkrētu panākumu 
gūšanu nozaru un daudzpusējās sadarbības jomā un ka Savienība Vidusjūras reģionam var 
sniegt ieguldījumu uzticības klimata radīšanā, īstenojot būtiskus integrācijas projektus un 
atklātu politisko dialogu un tādējādi sekmējot kopējo tiesiskuma un drošības mērķu 
sasniegšanu solidaritātes un miera gaisotnē;

8. prasa konkrēti īstenot saskaņotas sarunas par padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības zonu, lai izveidotu Eiropas un Vidusjūras reģiona brīvas tirdzniecības zonu, 
ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju katrā no partnervalstīm; arī mudina izveidot 
dienvidu–dienvidu divpusējo un daudzpusējo ekonomisko sadarbību, kas sniegtu 
taustāmus ieguvumus pilsoņiem, kā arī uzlabotu politisko gaisotni reģionā; 

9. uzskata, ka pastiprināta apakšreģionālā sadarbība starp dalībvalstīm un EKP valstīm, 
kurām ir noteiktas kopējas intereses, varētu radīt pozitīvu dinamiku visā Vidusjūras 
reģionā; mudina dalībvalstis izpētīt maināmās ģeometrijas iespējas kā sadarbības modeli 
un uzsver, ka EKP nākotnē vajadzētu veicināt un sekmēt šādu pieeju, jo īpaši ar reģioniem 
paredzēto finansējumu;

10. attiecībā uz mobilitāti atbalsta vīzu režīma procedūru atvieglošanu EKP dienvidu valstīm, 
jo īpaši studentiem, pētniekiem un uzņēmējiem, un iestājas par to, ka atpakaļuzņemšanas 
nolīgumus ar partnervalstīm var attiecināt tikai uz nelegāliem imigrantiem, neietverot tos, 
kuri sevi uzskata par patvēruma meklētājiem, bēgļiem vai personām ar nepieciešamību 
pēc aizsardzības, un atkārtoti atgādina, ka neizraidīšanas princips attiecas tikai uz 
personām, kurām draud nāvessoda izpilde, necilvēcīga izturēšanās un spīdzināšana;

11. aicina augsto pārstāvi/Komisijas priekšsēdētāja vietnieci, EĀDD un Komisiju saziņā ar 
EKP dienvidu valstīm priekšplānā izvirzīt ES politiskās prioritātes attiecībā uz nāvessoda 
atcelšanu un cilvēktiesību un pamatbrīvību, jo īpaši biedrošanās, preses un plašsaziņas 
līdzekļu brīvības, ievērošanu; 

12. pieņem zināšanai to, ka līgumattiecībās ar visām EKP valstīm ir ietverti noteikumi 
attiecībā uz regulāru forumu cilvēktiesību jautājumu risināšanai tehniskā līmenī 
cilvēktiesību apakškomitejās; prasa EĀDD pilnībā izmantot pašreizējās apakškomitejas un 
jebkurās sarunās censties panākt, lai tās darbotos efektīvāk un būtu vairāk uz rezultātiem 
orientētas;

13. aicina augsto pārstāvi/Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Komisiju stiprināt pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju ietekmi politikas uzraudzībā un atbalsta plānošanā un īstenošanā 
ar šajā nolūkā īpaši izveidotu veiktspējas palielināšanas instrumenta starpniecību; 

14. uzsver strukturētas sadarbības nozīmi augstākās izglītības un pētniecības jomā, lai 
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veicinātu kvalifikāciju un izglītības sistēmu savstarpēju atzīšanu, jo īpaši nolūkā palielināt 
studentu, pētnieku un pasniedzēju mobilitāti, papildus veicot pasākumus, lai apkarotu 
intelektuālā darbaspēka emigrāciju;  šajā sakarībā atzinīgi vērtē ar programmu Tempus
augstākajai izglītībai sniegto atbalstu un ar otro rīcības programmu ERASMUS Mundus
sniegtās apmaiņas iespējas, kā arī Eiropas un Vidusjūras reģiona universitātes (EMUNI) 
izveidi;15. uzsver, ka ir svarīgi tuvināt ieguldījumus, apmācību, pētniecību un 
jauninājumu attīstību, īpaši pievēršot uzmanību apmācībai, kas ir pielāgota darba tirgus 
vajadzībām, lai risinātu reģiona sociāli ekonomiskās problēmas;

16. uzskata, ka ilgtspējīgai attīstībai vajadzētu būt EKP pārskatīšanas pamatprincipam, jo 
īpaši vēršot uzmanību uz vides aizsardzības uzlabošanu, plašu atjaunojamās enerģijas 
iespēju attīstīšanu reģionā un politikas virzienu un projektu izstrādi, lai veicinātu 
ierobežoto ūdens resursu pareizāku izmantošanu;

17. uzsver sadarbības lielo potenciālu enerģijas un atjaunojamo enerģijas avotu, piemēram, 
vēja saules un ūdens enerģijas, jomā; atbalsta Vidusjūras reģiona saules enerģijas 
izmantošanas plāna un rūpniecības iniciatīvu saskaņotu īstenošanu, kā arī Eiropas un 
Vidusjūras reģiona energoefektivitātes stratēģijas pieņemšanu; uzsver, ka ir būtiski 
veicināt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu savienojumus elektroenerģijas, gāzes un 
naftas nozarēs, lai uzlabotu energoapgādes drošību;

18. atgādina par lauksaimniecības, lauku attīstības, pielāgošanās klimata pārmaiņām, ūdens 
pieejamības un tā racionālas izmantošanas un enerģijas būtisko nozīmi; ierosina noteikt 
sadarbību lauksaimniecības nozarē par EKP prioritāti, lai atbalstītu Eiropas un Vidusjūras 
reģiona valstu pamatnostādnes lauksaimniecības jomā;

19. atkārtoti apstiprina ENPI kā EKP finansēšanas instrumenta nozīmi; tomēr uzsver 
nepieciešamību nodrošināt lielāku elastīgumu un sniegt mērķtiecīgāku atbalstu, jo īpaši 
pilsoniskajai sabiedrībai un vietējā līmenī, garantējot augšupejošu pieeju; uzsver saskaņā 
ar EKPI uzsāktu dažādu programmu uzraudzības, pārvaldības un īstenošanas 
lietderīgumu; aicina Komisiju un EĀDD, sagatavojot nākamo instrumentu, rīkot 
iepriekšējas apspriedes ar Parlamentu un pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām 
personām;

20. aicina Padomi pieņemt likumdošanas priekšlikumu grozīt 23.pantu Komisijas 2008. gada 
maijā iesniegtajā un Parlamenta 2008. gada 8. jūlijā pieņemtajā ENPI regulā, kas ļautu no 
jauna ieguldīt no iepriekšējām darbībām atgūtos līdzekļus un līdz ar to nodrošinātu ES ar 
īpaši vajadzīgu līdzekli, lai mazinātu pašreizējās finanšu krīzes ietekmi uz kaimiņvalstu un 
jo īpaši dienvidos esošo kaimiņvalstu reālo ekonomiku;

21. uzsver nepieciešamību ES turpmākajos finanšu plānos 2014.–2020. gadam palielināt EKP 
dienvidu dimensijai piešķirtos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka finansējums atbilst 
politiskajam vērienam, un lai īstenotu īpašo statusu, neskarot citas EKP prioritātes;

22. atzinīgi vērtē EIB un FEMIP paveikto, taču uzsver vajadzību pēc sinerģijas ar citām 
starptautiskajām finanšu institūcijām, kas arī aktīvi darbojas reģionā;

Eiropas Parlamenta loma
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23. uzsver Eiropas Parlamenta būtisko ietekmi politisko debašu veicināšanā un tā lomu 
brīvības un demokrātijas stiprināšanā mūsu kaimiņu partnervalstīs, jo īpaši ar parlamentu 
delegāciju un Savienības Vidusjūras reģionam Parlamentārās asamblejas starpniecību;

24. atgādina par apņemšanos turpināt īstenot parlamentārās kontroles tiesības attiecībā uz 
EKP īstenošanu, taču arī regulāri apspriesties ar Komisiju par ENPI piemērošanu; atzinīgi 
vērtē plašās Komisijas un EĀDD plašās apspriedes par EKP pārskatīšanu un pauž cerību, 
ka Komisija un EĀDD arī nodrošinās apspriešanos, sagatavojot attiecīgos dokumentus, 
piemēram, EKP rīcības plānu; turklāt prasa saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu, kurā 
teikts, ka Parlamentu nekavējoties un pilnīgi informē visos procedūras posmos, nodrošināt 
Parlamentam pilnvaras attiecībā uz visiem starptautiskajiem nolīgumiem, par kuriem 
notiek sarunas ar EKP partnervalstīm;

*
* *

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Savienības augstajai 
pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, 
Komisijai, EĀDD un dalībvalstu un EKP valstu valdībām un parlamentiem.


