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Ziemeļu dimensija
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ziemeļu dimensijas nākotni 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā otro Ziemeļu dimensijas rīcības plānu 2004. -2006. gadam, kuru atbalstīja 
2003. gada 16. un 17. oktobra Eiropadomes Briseles sanāksmē;

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 11. marta Paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
"Plašākas Eiropas kaimiņattiecības — jauns pamats attiecībām ar mūsu austrumu un 
dienvidu kaimiņiem" (KOM(2003)0104),

– ņemot vērā Ziemeļu dimensijas nozīmi, īstenojot ES un Krievijas rīcības plānus par četrām 
kopējām telpām (kopējo ekonomikas telpu, kopējo brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, 
kopējo ārējās drošības telpu, kopējo pētniecības, izglītības un kultūras telpu) par kurām 
vienojās piecpadsmitajā ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē 2005. gada 10. maijā 
Maskavā,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ziemeļu dimensiju, jo īpaši tā 2003. gada 
16. janvāra rezolūciju 1 un 2003. gada 20. novembra rezolūciju 2 par otro Ziemeļu 
dimensijas rīcības plānu,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 20. maija gada progresa ziņojumu par Ziemeļu dimensijas 
rīcības plāna īstenošanu, kā arī 2005. gada 8. septembra Eiropas Parlamenta debates,

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A. tā kā pašreizējā prezidentvalsts aicina 2005. gada 21. novembrī Briselē organizēt ministru 
sanāksmi, lai izstrādātu plānu par Ziemeļu dimensijas nākotni pēc pašreizējā rīcības plāna 
termiņa beigām 2006. gadā;

B. tā kā Komisija pašlaik sagatavo priekšlikumus Ziemeļu dimensijas nākotnes politikas 
virzieniem, kurus būs jāpieņem 2006. gadā, un kam jāstājas spēkā 2007. gadā;

C. tā kā Eiropadome atkārtoti ir uzsvērusi Ziemeļu dimensijas nozīmi ES iekšpolitikā un tās 
ārējās attiecībās un tā kā Eiropas Savienībai ir jāattīsta kaimiņattiecību un partnerattiecību 
politika un to instrumenti, lai saskaņotā veidā sasaistītu Eiropas Savienības dažādās 
dimensijas;

D. tā kā ES paplašināšanās ir izmainījusi Ziemeļeiropas ģeopolitisko karti un pārbīdījusi ES 
ģeogrāfisko centru uz ziemeļaustrumiem, tā kā Ziemeļu dimensijai ir radušās gan jaunas 
iespējas, gan uzdevumi, it īpaši, lai novērstu jaunu barjeru veidošanos starp ES un tās 
ziemeļu kaimiņiem, un tā kā paplašināšanās no jauna liek uzsvaru uz sadarbību ap Baltijas 
jūras krastiem, jo visas Baltijas jūras valstis, izņemot Krieviju, ir Eiropas Savienības 
dalībvalstis, tādēļ Ziemeļu dimensijā nepieciešams izstrādāt atsevišķu Baltijas jūras 
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stratēģiju;

E. tā kā Eiropas Parlamenta iepriekš noteiktie politikas mērķi saistībā ar Ziemeļu dimensiju ir 
tikai daļēji īstenoti; jo īpaši vēl nav izpildīta tā prasība īstenot lielāku parlamenta deputātu 
un citu ievēlētu pārstāvju iesaistīšanos, izveidojot Ziemeļu dimensijas forumu, un Ziemeļu 
dimensijas politikas virzieni joprojām nav atpazīstami un to dažādo dalībnieku starpā trūkst 
saskaņotības; tā kā Eiropas Parlaments atbalsta Baltijas sadarbības grupas darbu 
pamatnostādņu radīšanā par turpmāku Baltijas jūras reģiona integrāciju, kā arī iniciatīvu 
radīt Eiropas stratēģiju Baltijas jūras reģionam, galvenokārt kā Ziemeļu dimensijas iekšējo 
pīlāru;

F. tā kā Ziemeļu dimensijas galvenie turpmākie mērķi ir nodrošināt kopēja dialoga un 
sadarbības veicināšanas sistēmu, lai veicinātu stabilitāti, labklājību un ilgtspējīgu attīstību 
Ziemeļeiropā un Arktikā, kā arī veicinātu tirdzniecību, investīcijas un infrastruktūras 
attīstību, lai izmantotu enerģijas resursus, atvieglot cilvēku un preču plūsmu pāri robežām, 
vienlaikus cieši sadarbojoties organizētās noziedzības apkarošanā, nodarbinātības un 
sociālās un kultūras apmaiņas veicināšanā;

G. tā kā kopš Ziemeļu dimensijas izveidošanas 1999. gadā tā ir pierādījusi savu efektivitāti un 
politisko, ekonomisko un sociālo vērtību un tā kā Ziemeļu dimensija aptver vienu no 
Eiropas reģioniem, kam ir visvairāk uzdevumu un kuram ir milzīgs potenciāls nākotnes 
sadarbībai ar Krieviju, Islandi un Norvēģiju;

H. uzsver Ziemeļu dimensijas vides politikas vērtību un ietekmi visā reģionā, kas redzama, 
piemēram, Sanktpēterburgas ūdens attīrīšanas iekārtā, taču uzsver vajadzību arī turpmāk 
pastiprināt sadarbību starp ES dalībvalstīm, jo sevišķi mazināt eitrofikāciju, un ES un 
Krievijas starpā, lai samazinātu naftas tankkuģu avāriju risku un risku, kas saistīts ar naftas 
ieguvi, kā arī uzlabotu kodoldrošību un kodolatkritumu apsaimniekošanu, norāda, ka 
Baltijas jūra jau ir ievērojami piesārņota un tās iekšzemes jūras stāvoklis to padara īpaši 
apdraudētu;

1. uzsver, ka Ziemeļu dimensijai jāgūst lielāka atpazīstamība, lai varētu sasniegtu tās mērķus 
un ka joprojām svarīgs uzdevums ir sadarbības uzlabošana tās dažādo dalībnieku vidū, un 
ka Ziemeļu dimensijai jāpievērš tikpat liela uzmanība kā citiem reģionālās sadarbības 
modeļiem; aicina Komisiju un pašreizējo un nākošās prezidentvalstis nodrošināt, lai 
veiksmīgi turpinās notiekošās sarunas par Ziemeļu dimensijas nākotni un pilnībā iesaistīt 
Eiropas Parlamentu šajā darbā;

2. prasa, lai Komisija rada visaptverošu pieeju Savienības ārējās Ziemeļu dimensijas politikas 
virzieniem, gan divpusējiem, gan daudzpusējiem, tostarp iekļaujot Baltijas jūru, Barenca 
reģionu, kā arī Arktikas reģionu kā vienu veselu; uzsver Krievijas īpašo vadošā partnera 
statusu, vienlaikus uzsverot citu ziemeļu kaimiņu, Islandes un Norvēģijas, kā arī citu 
Arktikas partneru, Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu svarīgo lomu; uzsver to, ka ir 
svarīgi, lai ziemeļu kaimiņus pilnībā iesaistītu jaunajā kaimiņattiecību politikā, kā arī ņemtu 
vērā regulā par Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumentu;

3. uzsver, ka 10 jaunu valstu, tostarp Ziemeļu dimensijā iesaistīto valstu, veiksmīgas 
pievienošanās rezultātā tā ir sasniegusi jaunu attīstības posmu; prasa, lai Komisija piešķir 
atbilstīgus līdzekļus Ziemeļu dimensijas politikai, lai paredzētu jaunas partnerattiecības, cita 
starpā arī transporta, loģistikas, enerģijas un kultūras jomā; uzskata, ka partnerattiecības 
sociālajā un veselības jomā jāatbalsta ar piemērotākiem līdzekļiem; tādēļ aicina Komisiju, 



tās darba gaitā par Ziemeļu dimensijas nākotni nopietni apsvērt, vai atsevišķa budžeta 
pozīcija Ziemeļu dimensijai palīdzētu palielināt tās atpazīstamību, vienlaikus saglabājot 
Ziemeļu dimensijas kā ziemeļu reģiona pamata politikas raksturu; atzīmē, ka šādā 
priekšlikumā jāņem vērā un jāpalielina dažādu finansēšanas avotu, tostarp trešo personu 
līdzfinansējuma, pārredzamība; uzsver to, ka visu Ģenerāldirektorātu darbā, kā arī visās ES 
budžeta daļās jāņem vērā īpašās ziemeļu reģionu vajadzības;

4. atgādina Komisijai, Padomei un dalībvalstīm par iepriekš izteiktu prasību palielināt 
parlamenta deputātu un citu ievēlētu pārstāvju lomu Ziemeļu dimensijā, lai veicinātu un 
saskaņotu dažādo reģionālās sadarbības forumu integrāciju Ziemeļeiropā; sagaida konkrētus 
Komisijas priekšlikumus šajā sakarā un atkārto savu atbalstu Ziemeļu dimensijas foruma 
izveidei, kā arī gatavību pilnībā piedalīties forumā un rīkot tā pirmo sanāksmi; uzsver to, ka 
jānodrošina pilnīga reģiona pamatiedzīvotāju dalība; 

5. aicina Komisiju iekļaut Baltijas jūras stratēģiju topošajā Ziemeļu dimensijas priekšlikumā, 
lai veicinātu sadarbību ap Baltijas jūras krastiem, pilnībā izmantotu Eiropas Savienības 
nesenās paplašināšanās augļus un skaidri saistītu infrastruktūru ar pārējo Eiropas Savienību; 
paredz, ka šī stratēģija pirmkārt būtu saistīta ar Eiropas Savienības iekšpolitiku, toties 
sadarbība ar Krieviju attiektos uz ES ārpolitiku; atzinīgi vērtē to, ka vienošanās ar Maskavu 
par darbības plāniem saistībā ar katru no četrām kopējām telpām paredz precizētu sistēmu 
attiecībām starp ES un Krieviju; uzsver, ka Ziemeļu dimensijā atspoguļosies šo telpu 
reģionālie aspekti; uzsver, ka šo procesu jāveic patiesi sadarbojoties ar Krieviju; 

6. aicina uzlabot saskaņotību starp Eiropas Savienību, Arktikas padomi, Baltijas jūras valstu 
padomi, Ziemeļu Padomi, Barenca Eiropas un Arktikas padomi un citām struktūrām, kas 
iesaistītas ziemeļu reģionu sadarbībā;  atzīmē, ka Komisijai aktīvāk jāpiedalās šo 
organizāciju sanāksmēs;

7. atbalsta Padomes un Komisijas centienus iesaistīt Krieviju Ziemeļu dimensijas politikā, taču 
uzsver, ka ES Krievijas stratēģija jāīsteno visu dalībvalstu solidaritātes atmosfērā, 
vienlaikus norāda, ka nepieciešams pilnībā iesaistīt citus ziemeļu kaimiņus, it īpaši 
Norvēģiju un Islandi, jo īpaši kuģniecības attīstības un enerģijas jomā; šajā sakarā atzinīgi 
vērtē Norvēģijas valdības publicēto balto grāmatu par lielajiem ziemeļiem;

8. atgādina, ka lielos infrastruktūras projektos enerģijas un transporta jomā Baltijas jūras 
reģionā ir  jāņem vērā pamatoti dalībvalstu drošības apsvērumi, kā arī šo projektu ietekme 
uz vidi;

9. atgādina Komisijai par 2007.–2008. gadā paredzēto Starptautisko polāro gadu un aicina 
izmantot šo iespēju, lai kopā ar Arktikas partneriem, tostarp arī Kanādu un Amerikas 
Savienotajām Valstīm, izstrādātu jaunas iniciatīvas, jo īpaši saistībā ar darbu pie "Hartas 
Arktikas pārvaldībai";

10. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, 
Norvēģijai, Islandei, Krievijai, Kanādai, Amerikas Savienotām Valstīm un reģionālās 
sadarbības partneriem.


