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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par savienojamību un ES un Āzijas attiecībām
(2020/2115(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2018. gada 19. septembra kopīgo paziņojumu “Eiropas un Āzijas 
savienojamība — ES stratēģijas pamatelementi”,

– ņemot vērā Eiropas Savienības un Japānas 2019. gada 27. septembra partnerību 
ilgtspējīgas savienojamības un kvalitatīvas infrastruktūras jomā,

– ņemot vērā ES un ASV 2012. gada 12. jūlija kopīgo paziņojumu par Āzijas un Klusā 
okeāna reģionu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 28. maija secinājumus par ciešāku ES un Āzijas 
sadarbību drošības jomā,

– ņemot vērā 2019. gada 15. maija kopīgo paziņojumu “ES un Vidusāzija: jaunas iespējas 
ciešākai partnerībai”,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 9. marta paziņojumu “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju 
attiecībā uz Āfriku”,

– ņemot vērā 2019. gada 16. aprīļa kopīgo paziņojumu “Eiropas Savienība, Latīņamerika 
un Karību jūras reģions: spēku apvienošana kopīgai nākotnei”,

– ņemot vērā 2020. gada 18. marta kopīgo paziņojumu “Austrumu partnerības politika 
pēc 2020. gada: Noturības stiprināšana – Austrumu partnerība, kas sniedz labumu 
visiem”,

– ņemot vērā 2020. gada 6. oktobra kopīgo paziņojumu “Investīciju plāns 
Rietumbalkāniem”,

– 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”,

– ņemot vērā 2015. gadā pieņemto Rietumbalkānu savienojamības programmu,

– ņemot vērā 2017. gada 7. jūnija kopīgo paziņojumu “Stratēģiska pieeja izturētspējai”, 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. janvāra paziņojumu “Droša 5G ieviešana ES — 
ES rīkkopas īstenošana” (COM(2020)0050 final),
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– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu un 142. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumus,

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

A. tā kā paplašinātai globālai ES savienojamības stratēģijai ir nepieciešama efektīva 
pārvaldība un plaša dalībvalstu, kā arī ekonomikas un sabiedrības ieinteresēto personu 
iesaiste, lai efektīvi pārstāvētu ES pamatvērtības un tās kopīgās intereses;

B. tā kā ar globālu savienojamības stratēģiju būtu jāīsteno ES galveno politikas virzienu, 
piemēram, Eiropas zaļā kursa, digitālās pārveides un cilvēktiesību vispārējas 
veicināšanas, mērķi; tā kā tai vajadzētu būt balstītai uz Eiropas priekšrocībām 
tirdzniecības politikā, un ar to būtu jārisina jaunas neatliekamas problēmas, piemēram, 
saistībā ar globālo veselību un drošību;

C. tā kā saistībā ar ES un Japānas 2019. gada partnerību savienojamības jomā šī stratēģija 
ir kļuvusi vēl nozīmīgāka; tā kā būtu jāveido partnerības ar citiem Āzijas partneriem; tā 
kā Āfrika tāpat kā Āzija būtu jānosaka par prioritāru savienojamības reģionu;

D. tā kā Komisijas 2021. gada darba programmā būtu jāiekļauj globāla savienojamības 
stratēģija,

Savienojamības stratēģijas principi

1. uzsver, ka savienojamība kā Eiropas Savienības pamatvirziens ir dziļi iesakņojusies ES 
pieejā iekšzemes un starptautisko jautājumu risināšanā; ar lepnumu norāda, ka 
savienojamības politika ir veiksmīgi īstenota daudzās ES ārējās attiecībās; mudina 
Komisiju un EĀDD izveidot globālu ES savienojamības stratēģiju (“Stratēģija”), kas 
būtu pašreizējās ES un Āzijas savienojamības stratēģijas turpinājums, lai mūsu 
savienojamības filozofiju un savienojamības politiku saskaņotu ar mērķi stiprināt ES kā 
īstena ģeopolitiskā un ģeoekonomiskā dalībnieka lomu;

2. uzskata, ka Stratēģija palīdzēs īstenot ES galvenos politikas pamatvirzienus, proti, 
veidot spēcīgu un taisnīgu Savienību, ieguldīt miermīlīgās starptautiskās attiecībās, 
sasniegt ekonomikas progresu, balstoties uz Eiropas zaļo kursu un digitālo pārveidi, un 
veicināt tiesiskumu pasaulē.

3. uzskata, ka ar Stratēģiju ir visaptveroši jāpievēršas plašam politisko, ekonomisko, 
kultūras, ilgtspējas un drošības aspektu klāstam, balstoties uz ES pamatvērtībām un tās 
kopīgajām interesēm; uzstāj, ka Stratēģijas pamatā jābūt tādām vērtībām kā brīvība, 
cilvēktiesības, tiesiskums, demokrātija, solidaritāte, ilgtspēja, iekļautība, pārredzamība, 
savstarpīgums un multilaterālisma ievērošana;

4. aicina ekonomikas nozares un sabiedrību pārstāvošās ieinteresētās personas ES līmenī 
un dalībvalstīs piedalīties Stratēģijas izstrādē;

5. atgādina – lai radītu ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietas, ieguldījumiem savienojamībā ir 
jāatbilst sabiedriskā labuma, tirgus efektivitātes un fiskālās dzīvotspējas principiem, 
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vienlaikus izvairoties no nokļūšanas parādu slazdā; uzsver, ka šādiem ieguldījumiem ir 
jāatbalsta ekonomikas noturība un dekarbonizācija un jāievēro augsti vides un 
bioloģiskās daudzveidības standarti; uzsver, ka ar tiem ir jāievēro augsti sociālo un 
darba tiesību, pārredzamības, cilvēktiesību, pienācīgas pārbaudes un labas pārvaldības 
standarti un jānodrošina, lai cilvēkiem, uz kuriem šie projekti attiecas, būtu iespēja 
paust savu viedokli;

6. īpaši uzsver nepieciešamību īstenot taisnīgu partnerību ar attiecīgajām valstīm; uzskata, 
ka ar Stratēģiju ir jārada kopīgi ieguvumi, jānovērš vienpusēja atkarība vai parādu 
slazdi, jāveicina pašnoteikšanās un tā būtu jāīsteno savstarpējas cieņās gaisotnē;

Stratēģijas pārvaldība

7. uzsver, ka Stratēģija ir jākoordinē, cenšoties panākt iekšējo savienojamību Eiropas 
Savienībā;

8. uzsver Stratēģijas daudzdimensionālo aspektu, kura nodrošināšanai ir efektīvi 
jākoordinē jau esošās stratēģijas, politikas virzieni un projekti starptautiskās 
savienojamības jomā;

9. ierosina Stratēģiju regulāri apspriest komisāru grupā jautājumos par spēcīgāku Eiropu 
pasaulē, kura darbojas kā savienojamības koordinācijas struktūra un kuru kopīgi vada 
PV/AP un Komisijas koordinators savienojamības jautājumos (ideālā gadījumā 
priekšsēdētājas izpildvietnieks);

10. uzskata, ka īpašas Padomes darba grupas izveide varētu uzlabot savienojamības 
saskaņotību un dalībvalstu iesaistīšanos;

11. uzskata – lai Stratēģiju sekmīgi īstenotu, ir būtiski iesaistīt attiecīgās ieinteresētās 
personas; iesaka izveidot augsta līmeņa ekspertu grupu, kas būtu padomdevēja struktūra 
starptautiskās savienojamības jautājumos, iesaistot uzņēmējdarbības pārstāvjus, 
cilvēktiesību, vides un darba tiesību aizstāvjus un starptautiskās finanšu iestādes;

12. pauž stingru pārliecību, ka Eiropas attīstības bankām vajadzētu būt centrālai lomai, 
pārvaldot ieguldījumus starptautiskos savienojamības projektos, jo īpaši attiecībā uz 
privātā sektora ieguldījumu mobilizēšanu;

Stratēģijas prioritātes

Zaļā pārkārtošanās

13. uzskata, ka cīņai pret klimata pārmaiņām, koncentrējoties uz ekonomikas 
dekarbonizāciju un bioloģiskās daudzveidības un vides saglabāšanu, vajadzētu būt 
vienai no Stratēģijas galvenajām prioritātēm, jo īpaši attiecībā uz infrastruktūras 
attīstību; prasa nodrošināt visu savienojamības instrumentu sistemātisku ekoloģizāciju; 
par augstu prioritāti izvirza attīstības sadarbības ekoloģizāciju, ieguldījumus 
infrastruktūrā dažādās jomās un jo īpaši enerģētikas dimensiju;
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Digitālā pārveide

14. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus digitālās pārveides jomā; uzskata, 
ka ES jākļūst par konkurētspējīgu pasaules mēroga dalībnieci digitalizācijas jomā tādā 
pašā līmenī kā ASV un Ķīna; šajā sakarībā uzskata, ka digitālās savienojamības 
veicināšana ir svarīga ES prioritāte; uzskata, ka atvērtas stratēģiskās autonomijas 
attīstībai šajā nozarē ir jāietver digitalizācijas partnerības ar trešām valstīm; uzsver, ka 
ES būtu jācenšas ieņemt vienlīdzīga līdera pozīcija starptautisko standartu un prakses 
noteikšanā un aizsardzībā;

Tieši personiskie kontakti

15. uzskata, ka tiešu personisko kontaktu dimensija ir viens no Stratēģijas pamatpīlāriem, 
kuram arī turpmāk vajadzētu būt prioritāram; īpaši uzsver tiešu personisko kontaktu 
veicināšanu studentu, profesionālās izglītības mācekļu, jauno speciālistu, akadēmisko 
aprindu pārstāvju un pētnieku vidū, jo tie ir būtiski savstarpējas sapratnes un cieņas 
nodrošināšanai; atbalsta šādu, uz iekļautību balstītu sadarbību; jo īpaši prasa stiprināt 
jaunatnes dimensiju, izmantojot jaunatnes forumus, lai savstarpēji veicinātu svešvalodu 
zināšanas, studentu un pasniedzēju apmaiņu un diplomu savstarpēju atzīšanu;

16. atzinīgi vērtē Rietumbalkānu valstīm pieņemtās iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt 
jauniešu sadarbību un apmaiņu, kā arī profesionālo izglītību un apmācību, un mudina 
piedāvāt līdzīgas programmas citiem Savienojamības stratēģijas partneriem, sākot ar 
Austrumu partnerības valstīm;

Tirdzniecība, ieguldījumi un standarti

17. uzsver tirdzniecības un ieguldījumu nozīmīgumu Stratēģijas standartu sasniegšanā; šajā 
sakarībā īpaši uzsver starptautisko normu un standartu nozīmīgumu; uzskata, ka ES 
standartizācijas politikas modeļa priekšrocība ir tāda, ka tas ir inovatīvs, atvērts un 
iekļaujošs un tam ir jāspēj saglabāt konkurētspēju pasaulē starp dažādām 
standartizācijas paradigmām; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību novērst jebkādas 
autoritāras tendences turpmākajā IKT un lietiskā interneta standartizācijā;

Veselība

18. uzskata, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka steidzami jāpiešķir prioritāte veselības 
nozarei kā jaunai būtiskai sadarbības jomai, jo īpaši attiecībā uz veselības aprūpes 
sistēmu noturību, piekļuvi zālēm, medicīnas iekārtām un vakcīnām, novēršot vienpusēju 
atkarību, veidojot drošas un daudzveidīgas farmaceitisko un ar veselību saistītas 
rūpniecības piegādes ķēdes un īstenojot paraugprakses apmaiņu krīžu pārvarēšanas un 
pandēmijas novēršanas politikā;

Drošība

19. pauž pārliecību, ka steidzami jāizstrādā Stratēģijas drošības dimensija, lai ES varētu 
sekot līdzi jauniem drošības izaicinājumiem; uzsver pieaugošās ar drošību saistītās 
bažas, ko rada ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstis; mudina EĀDD un dalībvalstis 
uzņemties aktīvāku lomu šajos jautājumos;
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Savienojamības partnerības

20. ļoti atzinīgi vērtē ES un Japānas partnerības izveidi ilgtspējīgas savienojamības un 
kvalitatīvas infrastruktūras jomā, galveno uzmanību pievēršot Rietumbalkāniem, 
Austrumeiropai, Vidusāzijai, Klusā okeāna reģionam un Āfrikai; atzinīgi vērtē to, ka 
Japāna ir proaktīvi ierosinājusi praktiskus pasākumus, lai īstenotu mērķus, par kuriem 
panākta vienošanās; pauž cerību, ka ES un Japānai 2021. gada pirmajā pusē izdosies 
sākt partnerības īstenošanu;

21. ļoti atzinīgi vērtē notiekošās sarunas par savienojamības partnerības izveidi ar Indiju; 
pauž cerību, ka ES Padomes rotējošās prezidentūras, kā arī nākamās G20 
prezidentvalstis Itālija un Indija izmantos savu ietekmi, lai virzītos uz priekšu; atzinīgi 
vērtē arī ES un Korejas pētniecisko apmaiņu savienojamības partnerības jomā un cer, ka 
2021. gadā tā gūs labus panākumus; atbalsta ES un ASEAN savienojamības partnerības 
izveidi, kuras mērķis ir nodrošināt saikni ar ASEAN jau esošo savienojamības 
ģenerālplānu un projektu plānojumu;

22. atzinīgi vērtē Amerikas Savienoto Valstu uzsāktās Blue Dot Network (BDN) 
koncepcijas vispārējos principus; aicina Komisiju un EĀDD sadarboties ar BDN, tomēr 
to neapstiprinot, kamēr nav atrisinātas ar ilgtspēju saistītās problēmas;

23. pauž vēlmi arī apsvērt partnerību ar Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” konkrētos 
gadījumos, kad tādējādi netiek apdraudēti ES pamatprincipi;

24. aicina Komisiju un EĀDD attīstīt spēcīgas uzraudzības spējas attiecībā uz citu valstu 
savienojamības stratēģijām, tostarp attiecībā uz faktiski izmantotajiem finanšu 
resursiem;

Globālā savienojamība

25. stingri uzsver, ka Globālajā ES savienojamības stratēģijā īpaša uzmanība jāpievērš 
savienojamībai ar kaimiņos esošo Āfrikas kontinentu; uzskata, ka šie centieni integrēs 
ES pieredzi, kas gūta, īstenojot savienojamības veicināšanas politiku Āfrikā, izmantojot 
attīstības sadarbību; prasa šo mērķi apspriest augstā līmenī ar Āfrikas Savienību un līdz 
2021. gada beigām izveidot ES un Āfrikas savienojamības partnerību;

26. sagaida, ka Komisija iesniegs jaunu komunikācijas pieeju ar skaidru vēstījumu, lai 
nodrošinātu ES savienojamības politikas un tās rezultātu pienācīgu pamanāmību;

°

° °

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, 
Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstīm un ES partneriem savienojamības 
jomā.


