Labākas pasaules veidošana —
kreiso spēku uzdevums

GUE/NGL grupas deputāti Eiropas Parlamenta
Ārlietu komitejā (AFET):

Miers un taisnīgums

Kā kreiso spēku grupa GUE/NGL uzsver šādus starptautiskā miera
un sociālā un vides taisnīguma kustību pamatjautājumus:

➜➜ ANO Hartas un citu starptautisko tiesību instrumentu stingra
piemērošana. Mēs strādājam, lai izveidotu tādas starptautiskās
attiecības, kuras balstītos uz patiesām partnerattiecībām, tādu
sadarbību, kas balstītos uz savstarpējiem ieguvumiem un visu
valstu suverenitātes un teritoriālās nedalāmības ievērošanu;
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➜➜ pamata cilvēktiesības un demokrātiskās brīvības ir jānodrošina
visiem cilvēkiem. Mēs nosodām to, ka ES cilvēktiesību apsvērumus pakļauj savām ģeostratēģiskajām un ekonomiskajām
interesēm. Mēs vēlamies, lai ES papildinātu cīņu par demokrātiskajām brīvībām ar spēcīgu rīcību nolūkā garantēt ekonomiskās
un sociālās tiesības;

➜➜ mēs strādājam, lai mainītu starptautiskās tirdzniecības noteikumus un noraidītu deregulācijas un brīvās tirdzniecības nolīgumu
uzspiešanu, tā vietā atbalstot godīgu tirdzniecību; mēs izvirzām
cilvēktiesības, sociālās tiesības un vidi visu tirdzniecības nolīgumu centrā;

➜➜ ES ir jāaptur kampaņa ekonomikas privatizācijai un pakalpojumu, jo īpaši ar veselību, izglītību un ūdeni saistītu pakalpojumu, liberalizēšanai ES un tās tirdzniecības attiecībās ar trešām
valstīm;

➜➜ mēs apņemamies cīnīties pret spekulācijām un par starptautisko
nodokli par finanšu darījumiem, lai finansētu attīstības palīdzību. Mēs arī apņemamies saglabāt spiedienu uz valdībām, lai tās
vismaz izpildītu Tūkstošgades attīstības mērķus;

➜➜ mēs ierosinām stiprināt saikni starp ES un jaunattīstības valstīm,
lai izveidotu spēcīgu aliansi ar mērķi novērst sociālo un ekoloģisko dempingu, ieviest un piemērot starptautiskus noteikumus, kas garantētu sociālās tiesības, attīstību, kultūru dažādību
un vides aizsardzību, tostarp cīņu pret klimata pārmaiņām.

Lai uzzinātu vairāk par šajā bukletā ietverto informāciju, lūdzam
rakstīt: karin.schuttpelz@europarl.europa.eu
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alternatīvs pamats
ES ārpolitikai

ES ārpolitikas konteksts

Miermīlīga Eiropa ir iespējama

ES ārpolitikas pamatu veido ieinteresētība pēc naftas, gāzes un
citām izejvielām, starptautisko uzņēmumu ar tirdzniecību saistīti
apsvērumi, kā arī domāšana varas un dominēšanas izteiksmē. Diplomātiskās, sadarbības un palīdzības programmas aizvien vairāk
apvieno ar militārajām un policijas misijām. Starptautisko konfliktu un globālo problēmu cēloņi tiek pastāvīgi ignorēti.

GUE/NGL grupa strādā pie strikti civilas ES ārpolitikas un stingri
iestājas pret Eiropas intervences spēku izmantošanu kara nolūkiem
un humānās palīdzības sniegšanai, jo mēs esam pārliecināti, ka nevienu krīzi nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Ilgtspējīgi risinājumi ir rodami tikai tad, kad ir atrasti risinājumi cēloņiem. Ja karā
iztērētie līdzekļi būtu izmantoti ekonomikas atjaunošanai, izglītībai
un veselībai, mēs dzīvotu labākā un drošākā pasaulē.

ES dalībvalstis ir iesaistītas daudzos karos un militārās intervencēs
visā pasaulē. Lai gan Palestīnas iedzīvotāji cieš neatrisinātās Tuvo
Austrumu problēmas dēļ, ES neuzņemas savu atbildību kā Kvarteta locekle. Bēgļi tiek aizturēti pie Eiropas robežām un ievietoti
ES finansētos aizturēšanas centros kaimiņvalstīs.
Cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir ES pamatvērtības.
Tomēr tiek piemēroti dubulti standarti: kritizējot cilvēktiesību
situāciju trešās valstīs, ES necīnās pret iekšējiem cilvēktiesību
pārkāpumiem ar tādu pašu stingrību. ES pieļauj un pat atbalsta
vairāku režīmu pastāvēšanu, ja tas atbilst tās ģeostratēģiskajām
un ekonomiskajām interesēm.

Mēs esam pret civili militāro sadarbību jebkurā jomā, jo tā ir saistīta
ar neaprēķināmu civiliedzīvotāju izmantošanas risku militāro mērķu
sasniegšanai, kas var radīt tālejošas sekas.

Mūsu pamatnostādnes
GUE/NGL iestājas pret ES ārpolitiku un drošības politiku, un struktūrām, kas izveidotas ar Lisabonas līgumu. Tā pauž stingru kritiku
par demokrātiskās un kontroles un parlamentārās ietekmes trūkumu šajā politikas jomā.
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GUE/NGL prasa ievērot tautu tiesības noteikt savu nākotni un izstrādā stratēģiju, kas noteiktu krīžu novēršanu, konfliktu ekskluzīvus civilos risinājumus, daudzpusējību un starptautiskās tiesības
par tās pamatu.
Ārējām attiecībām ir jābalstās uz ilgtermiņa skatījumu uz ES atbildību par miermīlīgas pasaules veidošanu. Tas nozīmē globālo
problēmu, piemēram, klimata pārmaiņu un nabadzības, risināšanu. Ir jāveido dinamiskas partnerattiecības un sadarbība, balstoties uz savstarpējām interesēm, jo īpaši ar kaimiņvalstīm un
dienvidu valstīm.

GUE/NGL iestājas par visu ES dalībvalstu militāro bāzu likvidēšanu un ES dalībvalstu spēku atsaukšanu no Afganistānas, Irākas un
citām starptautiskajām karadarbības zonām. Tā vietā, lai izšķiestu
naudas līdzekļus kaujas vienībām un militārām misijām, ES dalībvalstīm būtu jāīsteno sava apņemšanās piešķirt 0,7 % no IKP attīstības
palīdzībai.
Militārie izdevumi būtu jāsamazina visās dalībvalstīs. Šie ietaupījumus varētu izmantot, lai risinātu sociālas un ekonomiskas problēmas. Tas būtu izšķirīgs ieguldījums, lai rastu risinājumu gan finanšu
krīzei, gan pieaugošajām sociālajām problēmām Eiropā.
Militārie spēki un bruņojums būtu jāsamazina visā Eiropā. Eiropai
nav vajadzīgas pretraķešu sistēmas. Mēs noraidām visus pasākumus, lai radītu mehānismus globālām militārām intervencēm. Mēs
iestājamies par kodolatbruņošanos un no kodolieročiem brīvu
Eiropu.

Citāda — miermīlīga —
Eiropa ir iespējama.

