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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Covid-19 uzliesmojuma sekām ārpolitikā
(2020/2111(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES),

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2020. gada 18. aprīļa kopīgo paziņojumu par ES globālo atbildes reakciju uz 
Covid-19,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. aprīļa paziņojumu “Atbalsts Rietumbalkāniem 
cīņā pret Covid-19 un augšupejai laikposmā pēc pandēmijas, Komisijas devums pirms 
ES un Rietumbalkānu valstu vadītāju sanāksmes 2020. gada 6. maijā” 
(COM(2020)0315),

– ņemot vērā deklarāciju par cilvēktiesībām koronavīrusa pandēmijas laikā, ko 2020. gada 
5. maijā Eiropas Savienības vārdā sniedza Augstais pārstāvis Josep Borrell,

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2020. gada 10. jūnija kopīgo paziņojumu “Ar Covid-19 saistītās 
dezinformācijas apkarošana – kāda tad ir patiesība”,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 8. jūnija secinājumus par Eiropas komandas globālo 
atbildes reakciju uz Covid-19,

– ņemot vērā Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija secinājumus par atveseļošanas plānu 
un daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam,

– ņemot vērā 2016. gada 28. jūnija Eiropas Savienības globālo ārpolitikas un drošības 
politikas stratēģiju,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai1,

– ņemot vērā Padomes gada ziņojumus Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un 
drošības politiku,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

A. tā kā Covid-19 ir izraisījis pasaules mēroga pandēmiju, kas ietekmē miljoniem cilvēku 
dzīves, izraisot vēl nepieredzētu globālu krīzi veselības, ekonomikas, sociālajā un 
humanitārajā jomā;

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
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B. tā kā ES ir pienākums rīkoties kā globālam dalībniekam un pielāgot savu ārpolitiku 
prasībām, ko izvirza cīņa pret Covid-19,

1. apliecina, ka Covid-19 pandēmijas globālais uzliesmojums maina starptautisko vidi un 
veicina pārmaiņas globālajā kārtībā;

2. pauž nožēlu par to, ka Covid-19 krīzes sākotnējos posmos trūka globālas vadības un 
koordinētas starptautiskas reakcijas, kā arī par tendencēm izvēlēties izolētus 
risinājumus, neizpaust būtisku informāciju, par autoritāra nacionālisma pieaugumu, 
valsts atbalstītām dezinformācijas kampaņām un tādu nepatiesu vēstījumu veicināšanu, 
kas rada neuzticēšanos un grauj starptautisko sadarbību;

3. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) pārskatīt 2016. gada globālo stratēģiju, 
atspoguļojot šīs ģeopolitiskās pārmaiņas un nodrošinot, ka ES sniedz savu ieguldījumu, 
aizstāvot daudzpusējo pasaules kārtību, kas tika izveidota pēc Otrā pasaules kara;

Mainīts ģeopolitiskais līdzsvars pēc Covid-19 uzliesmojuma 

4. norāda uz ģeopolitisko konkurenci un saspīlējuma pieaugumu pēc Covid-19 
uzliesmojuma un atzīst, ka Eiropas Savienībai vēl ir jānostiprina sava pozīcija jaunajā 
pasaules kārtībā, kurā līdz ar ES vadošās valstis ir arī ASV, Ķīna un Krievija;

Amerikas Savienotās Valstis

5. pauž bažas par vadības trūkumu, ko Amerikas Savienotās Valstis ir parādījušas cīņā pret 
Covid-19; uzskata, ka prezidenta Trampa tvītos un preses konferencēs sniegtā nepatiesā 
informācija ir bijusi ļoti nelietderīga kopīgajā cīņā pret šo vīrusu;

6. pauž bažas par ASV lēmumu vairs nepiešķirt finansējumu Pasaules Veselības 
organizācijai (PVO) un par šīs valsts prezidenta īstenoto vispārējo tendenci pārtraukt 
ASV līdzdalību daudzpusējās organizācijās, kas tika dibinātas, lai izveidotu uz 
noteikumiem balstītu pasaules kārtību;

7. atzīst, ka ir jārod jauna ES un ASV sadarbības metode, kuras pamatā būtu savstarpēja 
cieņa un kopīga programma multilaterālisma, tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzībai;

Ķīna

8. norāda, ka Ķīnas Tautas Republika pēc Covid-19 uzliesmojuma ir visā pasaulē 
pastiprinājusi savus diplomātiskos centienus, cenšoties sevi pozicionēt kā dominējošo 
globālo procesu dalībnieku;

9. atzīst Ķīnas sniegto ārkārtas ieguldījumu cīņā pret šo vīrusu; tomēr atzīst arī skaidru 
ģeopolitisko un ģeoekonomisko dimensiju, ko pastiprina “vīrusa un vilku karotāja 
diplomātija” un humānās palīdzības politizācija;

10. pauž bažas par pārredzamības trūkumu saistībā ar Ķīnas reakciju uz šo globālo 
uzliesmojumu, tostarp par informācijas neizpaušanu, cenzūru, trauksmes cēlēju un 
cilvēktiesību aktīvistu apspiešanu un spēka demonstrēšanu reģionā;
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11. pauž bažas par iespējamo “parāda slazdu”, kas varētu nonākt Āfrikas valstis Covid-19 
rezultātā, jo ekonomikas lejupslīdes dēļ tām būs grūti atmaksāt Ķīnas aizdevumus, kas 
ir daļa no iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš”;

12. mudina Ķīnas režīmu pilnībā sadarboties ar neatkarīgi veiktu izmeklēšanu par Covid-19 
izcelsmi, un aicina dalībvalstis nākt klajā ar vienotu nostāju pret arvien spēcīgāko Ķīnu, 
kas vada demokrātiju atbalstošo kustību apspiešanu Honkongā un draud pievienot sev 
Taivānu; aicina dalībvalstis atbalstīt Taivānas dalību PVO;

13. aicina PV/AP atzīt šīs bažas un vienlaikus radīt dialoga, iesaistes un patiesas sadarbības 
gaisotni, pamatojoties uz jaunu, uzstājīgāku stratēģiju, ar kuru ES vajadzības gadījumā 
dod pretsparu, lai aizstāvētu Eiropas vērtības; uzskata, ka šīs jaunās stratēģijas ietvaros 
ES būtu jācenšas ciešāk sadarboties ar šā reģiona valstīm un citām demokrātijām;

Krievija

14. pauž bažas par Krievijas Federācijas strukturālajiem centieniem graut ES vienotību, 
intensificējot dezinformācijas kampaņas;

Uzstājīgāka ES ārpolitika ar mērķi aizstāvēt Eiropas intereses, tās vērtības un daudzpusējo 
pasaules kārtību

15. atzīst globālos drošības, sociālekonomiskos un politiskos riskus, ko varētu radīt Covid-
19 pandēmijas sekas, un pauž bažas par to, ka ES galvenie starptautiskie partneri bija 
gatavi izmantot šo krīzi, lai izjauktu uz noteikumiem balstīto pasaules kārtību, kuras 
pamatā ir daudzpusējas organizācijas;

16. uzsver, ka uz daudzpusējiem noteikumiem balstītai pasaules kārtībai ir būtiska nozīme 
pasaules miera, tiesiskuma un demokrātijas nodrošināšanā; uzskata, ka ģeopolitiskai ES 
ir jāuzņemas stingrāka loma tās aizstāvēšanā un jāmeklē veidi, kā mazināt spriedzi starp 
pasaules ietekmīgākajām valstīm;

17. uzsver, ka tikai vienotāka ES, ko atbalsta pietiekamas un pārliecinošas militārās spējas, 
spēs īstenot spēcīgu ārpolitiku, un uzskata, ka PV/AP būtu jāpiešķir lielākas pilnvaras 
darboties ES vārdā;

18. uzskata, ka vienprātības noteikuma atcelšana ārpolitikas jomā palīdzētu ES īstenot 
efektīvāku un proaktīvāku ārpolitiku;

19. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu Covid-19 pandēmijas laikā un uzskata, ka 
dalībvalstu bruņoto spēku padziļināta kopīga darbība un koordinācija jau esošajās 
sistēmās, piemēram, Eiropas Medicīnas komandcentra ietvaros, vai jaunās sistēmās, 
piemēram, militāro slimnīcu vilcienos, varētu palielināt efektivitāti un veicināt ES 
gatavību cīnīties pret pandēmijām; atzīst, ka ir jāpārskata ES drošības un aizsardzības 
stratēģijas, lai pilnveidotu stratēģisko autonomiju, uzlabotu sagatavotību un noturību 
pret jauniem draudiem — arī hibrīddraudiem — un tehnoloģijām, kas karadarbību ir 
padarījušas mazāk tradicionālu un rada izaicinājumus militāro spēku tradicionālajiem 
darbības veidiem, kā arī attiecībā uz nākotni, jo Krievija un Ķīna kļūst arvien 
uzstājīgākas; uzsver, ka nākamajā stratēģiskajā drošības un aizsardzības kompasā būtu 
jāatspoguļo šīs norises un jāņem vērā Covid-19 plašākā ģeopolitiskā ietekme; uzskata, 
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ka, ņemot vērā jauno politisko līdzsvaru un iespējamo starptautiskās drošības vides 
pasliktināšanos pēc Covid-19, ES aizsardzības budžetu samazināt nedrīkst;

20. aicina paplašināt un modernizēt ES komunikācijas stratēģijas, lai ES rīcība būtu 
pietiekami pamanāma gan ES iekšienē, gan ārpus tās; mudina Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD) vēl vairāk stiprināt savas spējas apkarot dezinformāciju, tostarp 
izveidojot īpašu Tālo austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvo grupu, kuras 
uzmanības centrā būtu  no Ķīnas nākošā dezinformācija, un likt samaksāt valstīm, kas 
apzināti izplata dezinformāciju, lai šķeltu ES, kā arī kaitētu tai un tās dalībvalstīm;

21. uzsver, ka tās lielākais pasaules patēriņa tirgus, kurā ir gandrīz 500 miljonu cilvēku, 
nodrošina ES ietekmi pasaules mērogā, un uzskata, ka ģeopolitiskajai Komisijai būtu 
jāizmanto šī ietekme, ja citas valstis nav gatavas ievērot tiesiskumu vai starptautiskos 
līgumus;

22. norāda, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi nepieciešamību samazināt atkarību no 
trešām valstīm noteiktās stratēģiskās un eksistenciālās nozarēs un varētu mudināt sākt 
tās kritiskāko piegādes ķēžu dažādošanu;

23. atgādina par savu lūgumu ieviest vispārēju sankciju režīmu, lai vērstos pret nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, kas būtu līdzvērtīgs tā dēvētajam Magņitska aktam;

24. uzsver ES iesaistes un atbalsta stratēģisko nozīmi tās austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīs; uzsver, ka ES ir jāsniedz Rietumbalkānu valstīm, kas vēl nav ES 
dalībvalstis, taisnīgas iespējas pievienoties ES un ka ES ir jāturpina centieni veikt 
ieguldījumus šajā reģionā;

25. uzsver, ka Covid-19 krīze varētu destabilizēt Āfrikas valstis, kurās bieži vien ir 
nestabila veselības infrastruktūra un kurām ir lieli parādi; aicina stiprināt ES klātbūtni 
Āfrikā, veicināt finansiālās palīdzības un atveseļošanas plānus un nodrošināt 
alternatīvas Ķīnas ieguldījumiem;

26. aicina stiprināt kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijas, kuru 
uzdevums ir konfliktu novēršana vai mazināšana, jo īpaši tās, kas atrodas ES tuvākajās 
kaimiņvalstīs, lai palīdzētu stabilizēt jau tā nestabilos apstākļus un novērstu konfliktu un 
vardarbības atkārtošanos Covid-19 izraisītās papildu spriedzes dēļ; šajā sakarībā aicina 
ātri pieņemt Eiropas Miera mehānismu;

27. uzskata, ka Covid-19 krīze ir vēl vairāk izcēlusi mūsu Savienības vājās vietas un 
apliecinājusi vajadzību steidzami nodrošināt efektīvu un iedarbīgu Savienību; uzskata, 
ka konference par Eiropas nākotni būs laba platforma virzībai uz priekšu, veidojot 
efektīvāku lēmumu pieņemšanu ES ārpolitikā; tādēļ ir apņēmies sākt šo konferenci pēc 
iespējas ātrāk;

°

° °

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, 
Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim 
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ārlietās un drošības politikas jautājumos un dalībvalstīm.


