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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2019. gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2020/2206(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas (EDSO) 1975. gada Helsinku Nobeiguma aktu,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) deklarāciju par politisko atbildību1,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2015. gada 
25. septembra rezolūciju “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam”,

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

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2020. gada 8. aprīļa kopīgo paziņojumu par ES globālo atbildes reakciju uz 
Covid-19 (JOIN(2020)0011),

– 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” (JOIN(2020)0008),

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai2,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. jūnija secinājumus par drošību un aizsardzību,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 9. septembra paziņojumu “2020. gada stratēģiskās 
prognozēšanas ziņojums – iezīmējam kursu uz noturīgāku Eiropu”,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un kopējās drošības un 
aizsardzības politikas (KDAP) demokrātiskā kontrole ir Parlamenta pienākums un 

1 OV C 210, 3.8.2010., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
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atbildība un tam vajadzētu saņemt nepieciešamos un efektīvus līdzekļus šīs lomas 
izpildei;

B. tā kā saistībā ar Covid-19 pandēmiju daudzās pasaules daļās ir pasliktinājusies situācija 
attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, ir pastiprinājušās 
dezinformācijas kampaņas un kiberuzbrukumi, kā arī izolacionistiskas tendences un 
sāncensība, nevis daudzpusēja sadarbība;

C. tā kā tādas problēmas kā populisma un autoritārisma atjaunošanās, uzbrukumi 
liberālajai demokrātijai un multilaterālismam apvienojumā ar lielvaru konkurenci, kas ir 
pārvērtusies sāncensībā, jo īpaši starp ASV un Ķīnu, rada reālus draudus ES interesēm 
un ietekmei;

D. tā kā Covid-19 pandēmija var pasliktināt starptautisko drošības vidi; tā kā daudzi 
iepriekšējos gados radušies apdraudējumi, tostarp kiberdraudi un pandēmijas, tagad ir 
kļuvuši par realitāti,

ES kā “izvēles partnera” pozicionēšana mainīgā ģeopolitiskā kārtībā

1. uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir trauksmes signāls, ka ir vajadzīga spēcīgāka, 
vienotāka un uzstājīgāka ES ārpolitika un drošības politika, lai Savienība spētu 
uzņemties izteikti vadošu lomu starptautiskajā arēnā un izlēmīgāk popularizēt savas 
vērtības un intereses visā pasaulē;

2. aizstāv ES kā uzticama partnera lomu visā pasaulē, vēlamā “izvēlētā partnera” lomu 
attiecībā uz trešām personām, principiāla, bet ne dogmatiska, godīga starpnieka, 
dalībnieka un vidutāja lomu konfliktu risināšanā, kā vadošā veicinātāja un galvenā 
ieguldītāja lomu daudzpusējā sistēmā, bet esot gatavai vajadzības gadījumā rīkoties 
autonomi, lai aizsargātu savas intereses un starptautisko mieru un stabilitāti, 
pamatojoties uz ANO Statūtu principiem un vērtībām; uzskata, ka ir vajadzīgi radoši 
veidi, kā palielināt ES globālo ietekmi un popularizēt tās pozitīvo spēka modeli visā 
pasaulē;

3. uzsver, ka pasaules pieaugošajai nestabilitātei un agrāk nepieredzētām globālām 
problēmām, jo īpaši klimata pārmaiņām, ar veselību saistītiem riskiem un 
kiberuzbrukumiem, vajadzētu ES novest pie tā, ka tiek izveidotas stratēģiskākas 
alianses ar līdzīgi domājošām demokrātijām un vajadzības gadījumā ad hoc koalīcijas ar 
citiem partneriem;

4. šajā sakarā uzstāj, ka ir svarīgi stiprināt ES partnerību ar ANO un NATO, kā arī 
padziļināt sadarbību ar tādām organizācijām kā Eiropas Padome, EDSO, 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN), Āfrikas Savienība un Mercosur;

5. pauž bažas par bezprecedenta mēroga valstu sponsorētām dezinformācijas kampaņām, 
manipulācijām ar informāciju un tās izmantošanu par ieroci, tostarp no valsts subjektu 
puses ļaunprātīgos nolūkos; atzinīgi vērtē ES iestāžu ātro reakciju uz šo jauno 
problēmu, piemēram, tādas jaunas īpašas Parlamenta komitejas izveidi, kas pievērsīsies 
gadījumiem, kad ārvalstis iejaucas demokrātiskajos procesos ES, tostarp izplata 
dezinformāciju;
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6. uzstāj, ka ES ārpolitikas un drošības politikas pamatā vajadzētu būt demokrātijas 
veicināšanai, cilvēktiesību aizsardzībai un pamatbrīvību, tostarp reliģijas vai ticības 
brīvības un kristiešu tiesību, veicināšanai; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas neseno 
lēmumu atjaunot pilnvaras īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai 
ārpus ES;

Jauns KĀDP vērienīguma līmenis: stratēģiskas reģionālas pieejas, balstoties uz spēcīgāku 
politisko gribu

7. atgādina, ka nevienai ES dalībvalstij vienai pašai nav pietiekamu spēju un resursu, lai 
efektīvi risinātu pašreizējās starptautiskās problēmas; uzskata, ka šajā sakarā ES — 
pirmkārt un galvenokārt — ir vajadzīga spēcīgāka un patiesa dalībvalstu politiskā griba 
kopīgi nospraust tālejošākus ES ārpolitikas mērķus un cīnīties pret trešo valstu 
mēģinājumiem sašķelt ES;

8. atkārtoti prasa pārskatīt ES globālo stratēģiju, lai mācītos no jaunās ģeopolitiskās 
dinamikas, pašreizējiem draudiem un gaidāmajām problēmām, un vēlreiz izvērtēt 
KĀDP mērķus un līdzekļus; uzsver, ka ir svarīgi, lai ES stiprinātu savu stratēģisko 
autonomiju aizstāvēt savas intereses un vērtības pasaulē pēc pandēmijas, aptverot ne 
tikai ekonomikas un tirdzniecības jautājumus, bet arī drošību un aizsardzību;

9. uzskata, ka joprojām ir liels neizmantots potenciāls apvienot un integrēt ES ārējās 
darbības visas stingrās un maigās varas daļas, lai sasniegtu KĀDP mērķus; šajā sakarā 
atgādina, ka Eiropas Parlamenta diplomātija ir svarīgs ES ārpolitikas pīlārs, kuram ir 
savi atsevišķi un komplementāri instrumenti un kanāli; uzskata, ka tādēļ Eiropas 
Parlaments būtu jāatzīst par neatņemamu sastāvdaļu Komisijas un Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) popularizētajā pieejā “Eiropas komanda”;

10. uzsver, ka ES Līguma normas par apspriešanos un informācijas sniegšanu Parlamentam 
KĀDP jomā būtu skaidri jāiestrādā noteikumos par attiecīgo dokumentu, tostarp 
stratēģiju projektu, kopīgošanu; uzskata, ka 2010. gada Deklarācija par politisko 
atbildību vairs nav piemērots pamats attiecībām starp Parlamentu un PV/AP un ka tā 
būtu jāaizstāj ar iestāžu nolīgumu; turklāt atgādina, ka Parlaments ir pieprasījis pārskatīt 
Padomes lēmumu, ar ko izveido EĀDD;

11. pauž nožēlu par progresa trūkumu lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanā KĀDP 
jautājumos, kas ietekmē ES darbības efektivitāti, ātrumu un uzticamību starptautiskajā 
arēnā; aicina dalībvalstis vienoties pāriet no vienprātības uz kvalificēta vairākuma 
balsošanu vismaz atsevišķās KĀDP jomās;

12. uzstāj, ka ātri jāpieņem un jāīsteno ES mērķtiecīgs cilvēktiesību sankciju mehānisms 
(ES Magņitska akts);

13. atbalsta Eiropas Drošības padomes ideju uzlabot ES ārpolitikas un drošības politikas 
saskaņotību un ietekmi;

14. atzīst, ka stabilitāte, drošība un labklājība Rietumbalkānos un austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīs tieši ietekmē pašas Savienības stabilitāti; aicina ES uzņemties aktīvāku, 
vienotāku un efektīvāku lomu pašreizējo saspīlējumu un konfliktu miermīlīgā 
atrisināšanā, jo īpaši Baltkrievijā, Ukrainā, Libānā, Sīrijā un Lībijā, kā arī turpmāku 
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konfliktu novēršanā kaimiņvalstīs;

15. uzskata, ka ES ir steidzami jāizstrādā vispārēja stratēģija tās vidēja termiņa un 
ilgtermiņa attiecībām ar Turciju, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo eskalāciju Vidusjūras 
austrumdaļā;

16. uzsver, ka ES un Apvienotās Karalistes abpusējās interesēs, ko pastiprina to 
ģeogrāfiskais tuvums, ir vienoties par kopīgu reakciju uz ārpolitikas un drošības un 
aizsardzības politikas problēmām;

17. prasa veidot spēcīgāku transatlantisko partnerību pašreizējo ārpolitikas un drošības 
problēmu un krīžu risināšanā, jo īpaši pašreizējās ārkārtas situācijas veselības jomā un 
tās radīto ekonomisko un politisko problēmu novēršanā;

18. prasa saglabāt stingru vienotu nostāju pret Krievijas Federāciju, tostarp attiecībā uz 
sankciju režīmu, jo īpaši ņemot vērā notiekošo saistībā ar Alekseja Navaļnija 
slepkavības mēģinājumu;

19. atzinīgi vērtē pašreizējos centienus pārveidot un būtiski atjaunināt ES un Āfrikas 
stratēģiju, tostarp attiecībā uz drošību un sadarbību; prasa īstenot kopēju ES pieeju, kas 
stiprinātu ES pamanāmību un apņēmību Āfrikā;

20. uzsver, ka ES ir svarīgi īstenot vienotu, reālistisku un efektīvu pieeju attiecībās ar Ķīnu, 
kurās tai būtu proaktīvi un pārliecinoši jācenšas panākt līdzsvarotākas un abpusējas 
ekonomiskās attiecības, pamatojoties uz mūsu vērtībām un interesēm;

21. uzsver, ka ES lielāka uzmanība ir jāpievērš stratēģiskiem reģioniem, kuriem arvien 
vairāk tiek pievērsta starptautiskā uzmanība, piemēram, cita starpā Arktikas reģionam, 
kā arī Klusā okeāna un Okeānijas reģionam, kur Ķīna īsteno ekspansīvu politiku, 
attiecībā uz ko ES ir jāizstrādā saskaņota reakcija; atzinīgi vērtē centienus izstrādāt uz 
ES principiem un vērtībām orientētu Eiropas stratēģiju Indijas un Klusā okeāna 
reģionam;

ES spēju stiprināšana un līdzekļu palielināšana KĀDP jomā

22. uzsver atbalstu pakāpeniskai kopējās aizsardzības politikas izstrādei un attīstībai un 
pilnvērtīgas aizsardzības savienības izveidei; šajā sakarā atzinīgi vērtē mērķi 2022. gadā 
pieņemt Stratēģisko kompasu;

23. uzsver, ka ES jāuzņemas vadošā loma pasaules mērogā pandēmijas seku novēršanā, 
kam nepieciešami pietiekami finanšu resursi; uzsver nepieciešamību pēc vērienīgākas 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) ārējās darbības un aizsardzības jomā, tostarp 
palielinot piešķīrumus Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentam (NDICI), Eiropas Aizsardzības fondam (EAF), militārajai 
mobilitātei un Eiropas Miera mehānismam; uzsver, ka Parlaments ir jēgpilni jāiesaista 
jauno ārējās finansēšanas instrumentu stratēģiskajā vadībā un kontrolē;

24. prasa stiprināt aizsardzības spējas, jo īpaši nodrošinot pietiekamu finansējumu 
pastāvīgajai strukturētajai sadarbībai (PESCO), EAF, militārajai mobilitātei un Eiropas 
kosmosa programmai; uzsver, ka ir jāturpina saskaņot ES sadarbības aizsardzības jomā 
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instrumentus; prasa palielināt atbalstu, personālu un pienācīgus budžeta resursus EĀDD 
Stratēģiskās komunikācijas nodaļai;

25. vērš uzmanību uz vidēja termiņa un ilgtermiņa apdraudējumiem, kas KĀDP būs 
jāmēģina novērst, tostarp uz drošības riskiem, ko rada klimata pārmaiņas, kiberdraudi, 
sacensība kosmosa jomā un jaunās tehnoloģijas;

26. atzinīgi vērtē uz izlūkdatiem balstīto draudu analīzi, ko pašlaik veic PV/AP, kā 
sākumpunktu gaidāmajam Stratēģiskajam kompasam, un aicina Parlamentā rīkot 
debates par šīs analīzes rezultātiem; atzinīgi vērtē Komisijas jauno pieeju stratēģiskās 
prognozēšanas integrēšanai ES politikas veidošanā, tostarp ārpolitikas un drošības 
jautājumos;

°

° °

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


