
25. Baltijas jūras parlamentārās konferences (BJPK) 
 

Rezolūcija 

 
Baltijas jūras parlamentārās konferences dalībnieki – Baltijas jūras reģiona valstu* 

vēlētie pārstāvji –, sapulcējušies Rīgā, Latvijā, 2016. gada 28.–30. augustā, 

 

ņemot vērā daudzos starptautiskos teroristu uzbrukumus, kas notikuši kopš 

pēdējās BJPK sesijas Rostokā 2015. gada augustā, 

 

- nosoda terorismu jebkurā tā izpausmes formā kā visu mūsu pilsoņu un kopīgo 

vērtību apdraudējumu; 

 

- piemin nevainīgos bojā gājušos cilvēkus, izsaka līdzjūtību un apliecina solidaritāti 

ar teroristu uzbrukumu upuriem, to ģimenēm un itin visiem, kas cietuši šo 

necilvēcīgo uzbrukumu dēļ; 

 

- norāda uz neatliekamu nepieciešamību kopīgiem spēkiem cīnīties pret šo būtisko 

mūsu sabiedrības apdraudējumu un aizstāvēt mūsu demokrātiskās vērtības, bet arī 

uzsver, ka šajā cīņā ir jāievēro tiesiskums, civilās un cilvēka tiesības; 

 

apspriežoties par Baltijas jūras reģionā attīstīto sadarbību, inovāciju un 

konkurētspējas sasaisti ar izglītību un darba tirgu, darba iespējām, darbaspēka 

mobilitāti un jauniešu bezdarbu, kā arī ilgtspējīgu tūrismu, 

 

- BJPK 25 gadu jubilejas kontekstā atzīmējot, ka Baltijas jūras parlamentārajai 

konferencei pašreizējos politiskajos apstākļos ir liela nozīme kā reģionālai 

starpparlamentu sadarbības platformai; 

 

- apņemoties pagātnē gūtās mācības izmantot kopīgas nākotnes veidošanā tā, lai, 

turpinoties Baltijas jūras reģiona integrācijai, tomēr tiktu saglabātas reģionālās 

identitātes; 
 

- uzskatot, ka minoritāšu tiesību ievērošana nāk par labu visiem ap Baltijas jūru 

esošajiem reģioniem; 
 

- atzinīgi vērtējot to, ka Baltijas jūras parlamentārās konferences rezolūcijas kļūst 

aizvien aptverošākas; 



- atzīstot, cik lielā mērā cilvēki, planētas aizsardzība, labklājība un dzīve saskaņā 

ar dabu, kā arī miers un partnerība ir saistīti ar Apvienoto Nāciju Darba kārtību 

ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030. gadam, un būdami pārliecināti par nepieciešamību 

īstenot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, it sevišķi 14. mērķi – saglabāt un 

saudzīgi izmantot okeānus, jūras un ūdens resursus, bez kuriem nav iespējama 

ilgtspējīga attīstība; 

 

- atzinīgi vērtējot Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) ārlietu ministru vietnieku 

sanāksmē Varšavā 2016. gada 8. jūnijā pieņemto deklarāciju par reģionāliem 

globālu problēmu risinājumiem; 
 

- atzinīgi vērtējot apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu Baltijas jūras reģiona 

attīstību, kas no jauna tika apliecināta Baltijas deklarācijā 2030. gadam, kuru 

pieņēma BJVP par ilgtspējīgu attīstību atbildīgo valsts institūciju augstie pārstāvji 

2016. gada 6. jūnijā; 
 

- atzinīgi vērtējot Krakovā 2016. gada 16. jūnijā pieņemtos BJVP zinātnes 

ministru konferences priekšsēdētāja secinājumus “Baltijas zinātne: atjaunota 

apņemšanās nodrošināt kopīgus zinātnes/izpētes pasākumus Baltijas jūras 

reģionā”; 
 

- atzinīgi vērtējot ar iepriekšējām BJPK rezolūcijām saskanīgo Starptautiskās 

Jūrniecības organizācijas (IMO) lēmumu par MARPOL konvencijas IV pielikumā 

ietvertā noteikuma par Baltijas jūru kā īpašu zonu saistībā ar pasažieru kuģu 

notekūdeņu noplūdināšanu stāšanos spēkā līdz 2021. gadam attiecībā uz IMO 

reģistrētiem pasažieru kuģiem, 
 

aicina Baltijas jūras reģiona valstu valdības, BJVP un ES 

 

attiecībā uz reģionālo sadarbību 
 

1. atzinīgi vērtēt savstarpēju sadarbību un starptautisku strīdu miermīlīgu 

risināšanu, ņemot vērā labās prakses paraugus, piemēram, no Baltijas jūras 

reģiona; 

 

2. veikt nākamos pasākumus savstarpējās uzticības un dialoga atjaunošanai 

Baltijas jūras reģionā, it sevišķi Baltijas jūras valstu padomes ietvaros, lai 

nodrošinātu organizācijas kā daudzpusēja starpvaldību sadarbības foruma 

potenciālu, kā arī veicinātu politisko dialogu Baltijas jūras reģionā; 

 

3. turpināt reģionālās sinerģijas un kohēzijas veicināšanu, padziļinot Baltijas jūras 

reģiona organizāciju un sadarbības formātu savstarpējo sadarbību un strukturētu 

dialogu; 

 

4. arī turpmāk veicināt un atbalstīt praktisku publiskā un privātā sektora 

sadarbību kā garantiju visa Baltijas jūras reģiona interesēm atbilstošai pārrobežu 

sadarbībai, ekonomiski dzīvotspējīgiem pasākumiem un projektiem, ņemot vērā 

un tālāk attīstot Sanktpēterburgas iniciatīvas sasniegumus un atbalstot 

pilnvērtīgu BJVP finanšu pilotiniciatīvas izmantošanu, kad vien tas iespējams;  

 

5. paplašināt BJVP projektu atbalsta instrumenta lietošanu Baltijas jūras reģionam 

stratēģiski svarīgu projektu veicināšanā, īpaši ņemot vērā Krievijas un Somijas 

brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas 2016. gadā, un apsvērt iespējas šo finanšu 

instrumentu uzturēt arī pēc 2016. gada, pārveidojot par Baltijas jūras sadarbības 

fondu; 

 



7. tālāk nostiprināt un attīstīt HELCOM kā galveno Baltijas jūras vides 

aizsardzības koordinācijas iestādi, stingri atbalstīt un veicināt Rīcības plāna jūru 

piesārņojošo atkritumu jomā ātru īstenošanu, kā arī Ceļa kartē Baltijas jūrai 

ietverto ar NOx emisiju kontroles zonu saistīto noteikumu īstenošanu un uzsvērt, 

ka Baltijas jūras rīcības plāns ir nozīmīgs kā viens no ES Stratēģijas Baltijas jūras 

reģionam pamatā esošajiem vides aizsardzības pīlāriem; 
 

8. diskusiju rezultātā panākt vienotu izpratni par ilgtspējīgu attīstību visā Baltijas 

jūras reģionā, atbalstīt t. s. zaļās un zilās tehnoloģiskās inovācijas, kā arī izveidot 

kopīgu Baltijas jūras reģiona interneta portālu labās prakses piemēru apmaiņai 

pētniecības, izglītības un vides aizsardzības jomās; 

 

9. uzņemties iniciatīvas un koordinācijas funkcijas jauna likumdošanas ietvara 

izstrādē attiecībā uz autonomas vadības kuģiem, lai iesniegtu priekšlikumus IMO 

izvērtēšanai, kā arī atbalstītu pētniecību attiecībā uz autonomas vadības kuģiem, 

to tehnoloģiju un standartu izstrādi; 

 

10. turpināt sadarbību jomās, kurās iespējami savstarpēji ieguvumi un attiecīgo 

reģionālo stratēģiju un rīcības plānu sinerģijas; 

 

11. ņemot vērā vispārējo konkurenci tūrisma nozarē, kā arī pašreizējo saspringto 

situāciju Eiropā, atbalstīt pārnacionālas stratēģijas un ilgtermiņa pasākumus 

pārrobežu pieeju īstenošanai, galvenokārt ilgtspējīga tūrisma veicināšanai Baltijas 

jūras reģionā; 

 

12. cieši sadarboties joprojām aktuālo ar bēgļiem saistīto problēmu risināšanā 

reģionā, arī turpmāk Baltijas jūras reģiona valstīs nodrošināt pienācīgu 

izturēšanos pret šiem bēgļiem un cienīt viņu tiesības uz drošu patvērumu; 

 

13. veidot ciešāku sadarbību nelegālās un nevienmērīgās migrācijas jautājumu 

risināšanā, tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, ievērojot ES un ANO deklarācijas; 

 

14. ciešāk sadarboties pētniecības un inovāciju jomā reģiona konkurētspējas un 

ilgtspējas veicināšanai; 

 

15. pievērst lielāku uzmanību jautājumam par paredzamību, ko palīdz nodrošināt 

vispusēja caurskatāmība un riska mazināšanas pasākumi. Tas ir svarīgs 

priekšnoteikums nevajadzīgu risku un spriedzes mazināšanai, citstarp attiecībā uz 

militāro kuģu un lidmašīnu pārvietošanos Baltijas jūras reģionā; 



attiecībā uz izglītības un darba tirgus sasaisti Baltijas jūras 
reģiona konkurētspējas veicināšanai  
 

16. atzīt nepieciešamību ciešāk sasaistīt izglītību un darba tirgu; 

 

17. šajā kontekstā atbalstīt Eiropas darba kārtību “Jaunas prasmes”; 

 

18. nodrošināt jauniešiem konkrētām nozarēm atbilstošu arodapmācību un 

iespējas attīstīt prasmes, kuras kā vispāratzītas oficiālas kvalifikācijas garants ir 

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai integrācijai darba tirgū; 

 

19. stiprināt skolu, universitāšu un uzņēmumu savstarpējos kontaktus, lai 

nodrošinātu akadēmiskās un profesionālās izglītības un apmācības ciešu sasaisti 

ar darba tirgu un orientāciju uz to, kā arī identificēt un novērst prasmju 

neatbilstību darba tirgus vajadzībām; 

 

20. attīstīt BJVP Eirofakultātes programmu kā paraugu Baltijas jūras reģiona 

iedzīvotāju interesēm atbilstošai uz projektiem balstītai ilgtermiņa sadarbībai 

augstākās izglītības un zinātnes jomā un apsvērt iespējamos nākamos šīs 

programmas posmus; 

 

21. veicināt prasmju (pamata un specializēto) attīstību, uzlabošanu un 

nodarbinātību, nostiprinot cilvēka tiesības uz mūžizglītību; 

 

22. uzlabot kvalifikāciju pārskatāmību un salīdzināmību, tādējādi turpinot attīstīt 

oficiālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu; 

 

23. veicināt darba tirgū pieprasīto prasmju prognozēšanu; 

 

24. izvērtēt nepieciešamību Ziemeļu dimensijas ietvaros izveidot partnerību darba 

tirgus un izglītības turpmākajai attīstīšanai Baltijas jūras reģionā; 

 

25. atbalstīt Baltijas jūras reģiona pārvēršanai par ilgtspējīgas ekonomikas zonu 

nepieciešamo uzņēmējdarbības un izglītības sektoru sadarbību, it sevišķi 

sistemātisku zināšanu apmaiņu darba tirgus un izglītības jautājumos; 

 

26. stiprināt pilsonisko organizāciju, sociālo partneru un valsts iestāžu sadarbību 

sociālā dialoga ietvaros; 

 

27. atbalstīt pētniecību un standartizāciju kiberdrošības jomā, uzsvaru liekot uz 

jūrniecību un attiecīgu pielietojamību, un veicināt datu pārvaldību, lai nodrošinātu 

godīgu un auglīgu vidi tādu jaunu uz datiem balstītu pakalpojumu ieviešanai, kuri 

veicinās mūsu reģiona tehnoloģisko izcilību un augsti kvalificēta darba vietu 

rašanos; 

 

28. izvirzīt Baltijas jūras reģionu avangardā izglītības jomā;  

 

29. aicināt uz aktīvākas horizontālās sadarbības un kontaktu izvēršanu, lai 

veicinātu attīstību un sinerģiju konkrētās zinātnes, pētniecības un inovāciju 

jomās, kā arī attiecīgo klasteru sadarbību; 

 

 

 



30. veicināt nepārtrauktu dialogu un sadarbību zinātnes, pētniecības, inovāciju un 

augstākās izglītības jomās uz jau iedibināto politisko un reģionālo sadarbības 

formātu un iniciatīvu pamata;  

 
attiecībā uz nodarbinātības iespējām, darbaspēka mobilitāti un 

jauniešu bezdarbu 
 

31. veidot kopīgu, uz sadarbību balstītu Baltijas jūras reģiona darba tirgu; 

 

32. atbalstīt vienotas pieejamo darba vietu platformas izveidi un popularizēšanu, 

lai pilnībā izmantotu Baltijas jūras reģiona darbaspēka potenciālu;  

 

33. stiprināt reģiona valstu nodarbinātības dienestu, privāto nodarbinātības 

aģentūru un sociālo partneru sadarbību, tādējādi vairojot darba meklētāju 

izredzes; 

 

34. izmantot un pilnveidot tādus labus instrumentus kā iniciatīva ES “Jauniešu 

garantija”, izstrādājot ilgtspējīgas un visaptverošas jauniešu bezdarba 

mazināšanas koncepcijas, kas atvieglotu pāreju no skolas uz darba dzīvi;  

 

35. izstrādāt un īstenot mērķtiecīgus pasākumus to jauniešu iekļaušanai 

apmācības programmās un darba tirgū, kuri šobrīd nemācās, nestrādā un 

neapgūst arodu;  

 

36. veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, šai nolūkā izmantojot 

pārbaudītas, koordinētas un individualizētas metodes, tostarp sadarbību ar darba 

devējiem; 

 

37. izmantot šai nolūkā arī citu paraugpraksi, piemēram, ES Padomes 

rekomendācijas par ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū; 

 

38. veltīt lielākus pūliņus mazkvalificētu darbinieku, ilgstošu bezdarbnieku un 

vecāka gadagājuma darbinieku iesaistīšanai arodapmācības programmās; 

 

39. turpināt tālākizglītības popularizēšanu un tālākizglītības pakalpojumu 

pilnveidi, tādējādi palīdzot, īpaši jauniešiem, iegūt profesionālo kvalifikāciju; 

 

40. veicināt mobilitāti, īpaši pierobežas zonās, un nodrošināt darba ņēmējiem 

tajās nepieciešamos informācijas pakalpojumus, tādējādi palīdzot viņiem labāk 

orientēties atšķirīgā darba vidē un tiesību sistēmā; 

 

41. pilnveidot svārstmigrantu pārrobežu izglītošanu un apmācību, tādējādi 

pārvēršot svārstmigrāciju par bezdarba riska mazināšanas rīku; 

 

42. optimizēt novecojošas sabiedrības rīcībā esošo resursu izlietojumu;  

 

43. sekmēt izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbību, tādējādi palīdzot jauniešiem 

atrast darbu un darba devējiem aizpildīt vakances;  
 



44. neatlaidīgi turpināt jauniešu bezdarba mazināšanas pasākumus, radot jaunas 

darba izredzes un piedāvājot izvēles iespējas ikvienam jaunietim, šai nolūkā 

izmantot ES fondu līdzekļus un kontrolēt panāktos rezultātus; 

 

45. laikus sagatavot jauniešus pārejai no skolas uz darba dzīvi, iepazīstinot viņus 

ar iespējām attīstīt karjeru un sekmīgi iekļauties darba tirgū;  

 

46. censties nodrošināt taisnīgu atalgojumu un samazināt ārpakalpojumu, 

pagaidu darba un īslaicīgu pakalpojumu līgumu izmantošanu, ja tos pašus 

rezultātus iespējams panākt ar pastāvīgām darba vietām; 

 

47. pēc iespējas ātrāk nodrošināt bēgļu apmācību un iekļaušanos darba tirgū, kā 

arī attiecīgās paraugprakses piemēru apmaiņu Baltijas jūras reģionā, šajā procesā 

iesaistot sociālos partnerus jau sākotnējos tā posmos un visos tā aspektos; 

 

48. veicināt cilvēku ar invaliditāti iesaisti darba dzīvē, ja vien tas iespējams, 

uzņēmējdarbībā un vispārējā darba tirgū, ievērojot ANO Konvencijā par cilvēku ar 

invaliditāti tiesībām noteikto iekļaušanas principu; 

 

49. atbalstīt valstu nodarbinātības aģentūru centienus veicināt pilsoņu mobilitāti 

visā Baltijas jūras reģionā; 

 
attiecībā uz ilgtspējīgu tūrismu 
 

50. ņemot vērā Baltijas jūras dabiskās vides unikalitāti un vairāku dzīvotņu 

apdraudējumu, izstrādāt pārrobežu stratēģijas, kas mazinātu pretrunas starp 

tūrisma attīstību un jūras, kā arī piekrastes aizsardzību; 

 

51. veicināt lauku un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību saskaņā ar vides 

prasībām un tādā veidā, lai dabiska ainava un veselīga vide lauku apvidos tiktu 

saglabāta un atjaunota kā ilgtspējīga tūrisma priekšnosacījumi; 

 

52. atbalstīt pārrobežu stratēģijas, kas vērstas uz tūrisma attīstību Baltijas jūras 

reģionā, un tūrisma politikā ietvert projektu un komunikācijas stratēģiju sinerģiju; 

 

53. nodrošināt visu Baltijas jūras reģiona valstu, citstarp arī to privātā sektora, 

pilnvērtīgāku iesaisti kopīgajos projektos un stratēģijās, tādējādi palielinot tiešo 

ekonomisko ieguvumu; 

 

54. labāk saskaņot uz ilgtspējīga tūrisma attīstīšanu reģionā vērstos pasākumus;  

 

55. pozicionēt Baltijas jūras reģionu kā kopēju tūrisma galamērķi, lai pilnībā 

izmantotu ilgtspējīga tūrisma potenciālu;  

 

56. panākt vienotu izpratni par ilgtspējīgu tūrismu, kā arī izstrādāt kopīgas 

mārketinga stratēģijas un zīmolus; 
 



57. atbalstīt Baltijas jūras tūrisma forumu un tā jaunizveidoto pastāvīgas 

informācijas un pieredzes apmaiņas platformas projektu – Baltijas jūras Tūrisma 

centru, kas koordinēs ilgtspējīga tūrisma veicināšanas pasākumu īstenošanu 

reģionā;  

 

58. īpaši atbalstīt Baltijas jūras Tūrisma centra pieteikumu finansējuma 

saņemšanai ES INERREG programmas “Dienvidbaltija 2014-2020” otrajā kārtā, lai 

izveidotu struktūrvienību sadarbības koordinēšanai ilgtspējīga tūrisma jomā, kā 

arī pastāvīgu starptautiska līmeņa informācijas un pieredzes apmaiņas platformu 

– t.s. Baltijas jūras Tūrisma centru; 
 

59. atbalstīt ES Stratēģijā Baltijas jūras reģionam ietvertos tūrisma politikas 

mērķus, sekmēt un nostiprināt Baltijas jūras tūrisma foruma darbību un labāk 

saskaņot iesaistīto pušu darbību, rīkojot kopīgus seminārus; 
 

60. sekmēt tūrisma aģentūru sadarbību un klasteru veidošanu;  

 

61. atjaunināt un aktualizēt Baltijas jūras reģionā pieejamās, bet nepilnīgi 

izmantotās zināšanas par ilgtspējīgu tūrismu, piemēram, projektu AGORA – 

ilgtspējīga tūrisma attīstības tīklu Baltijas jūras reģionā;  
 

62. tiekties pēc ilgtermiņa rezultātiem un ieguvumiem, tādējādi panākot 

iedzīvotāju atbalstu;  

 

turklāt konferencē tiek nolemts 

  
63. atzinīgi novērtēt un pieņemt Brīvās Hanzas pilsētas Hamburgas parlamenta 

piedāvājumu 26. Baltijas jūras parlamentāro konferenci rīkot Hamburgā 2017. 

gada 3.–5. septembrī. 
 

*Parlamenti un parlamentārās organizācijas:  

Baltijas Asambleja,  

Brīvā Hanzas pilsēta Brēmene,  

Dānija,  

Igaunija,  

Eiropas Parlaments,  

Vācijas Federatīvā Republika,  

Somija,  

Brīvā Hanzas pilsēta Hamburga,  

Islande,  

Kaļiņingradas apgabals,  

Latvija,  

Lietuva,  

Mēklenburga-Priekšpomerānija,  

Ziemeļu Padome,  

Norvēģija,  

Polija,  

Sanktpēterburgas pilsēta,  

Krievijas Federācijas Federālās sapulces Federācijas padome,  

Krievijas Federācijas Federālās sapulces Valsts dome, 

Šlēsviga-Holšteina, 

Zviedrija,  
Ālandu salas. 


