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Przyszłość stosunków między UE a Stanami 
Zjednoczonymi 

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący opublikowali ambitny 
program współpracy transatlantyckiej z nadchodzącą administracją USA pod przewodnictwem Joe Bidena i 
Kamali Harris. Następnie 15 czerwca 2021 r. odbył się szczyt UE-USA, na którym zapoczątkowano nowe formaty 
współpracy UE-USA. Nieoczekiwane zmiany w polityce zagranicznej, które nastąpiły od tego czasu, wywołały 
jednak pytania o przyszłość tego partnerstwa. Podczas pierwszej sesji plenarnej w październiku Parlament ma 
przeprowadzić debatę i głosowanie nad sprawozdaniem na ten temat. 

Nowy początek 
Po czterech latach przeważnie napiętych stosunków z byłym prezydentem Trumpem UE uznała inaugurację 
prezydenta USA Joe Bidena za okazję do znalezienia wspólnego mianownika w sprawie globalnych 
wyzwań. W nowej agendzie transatlantyckiej na rzecz globalnych zmian, przyjętej przez Komisję w grudniu 
2020 r., określono zakres współpracy w odniesieniu do pandemii, klimatu, handlu, bezpieczeństwa i 
demokracji. Nowa administracja USA potwierdziła swoje poparcie dla wielostronności i tradycyjnych 
sojuszy, w tym dla Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO); ponownie przystąpiła do 
porozumienia paryskiego; ponownie przystąpiła do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO); nadała nowy 
impuls globalnej reformie podatkowej; oraz, 22 września 2021 r., dołączyła do UE w ramach partnerstwa na 
rzecz globalnej dystrybucji szczepionek. Na szczycie UE-USA w Brukseli 15 czerwca 2021 r. zainicjowano 
m.in. dialog transatlantycki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz powołano Radę UE-USA ds. Handlu 
i Technologii (ta ostatnia spotkała się po raz pierwszy 29 września). 21 lipca 2021 r. dwaj 
współprzewodniczący Transatlantyckiego Dialogu Legislatorów Parlamentu Europejskiego i Kongresu USA 
– Radosław Sikorski (PPE, Polska) i członek Izby Reprezentantów Jim Costa (Partia Demokratyczna, 
Kalifornia) – wyrazili zadowolenie z możliwości wykorzystania partnerstwa UE-USA do stawienia czoła 
wspólnym wyzwaniom. 

Pozostające do rozwiązania rozbieżności transatlantyckie 
Postępy w niektórych dziedzinach są jednak powolne: amerykański zakaz podróżowania dla obywateli 
innych państw został zniesiony dopiero 20 września 2021 r., wiele miesięcy po tym, jak UE złagodziła 
ograniczenia dla podróżujących z USA; nadal obowiązują cła na eksport stali i aluminium z UE, nałożone ze 
względów bezpieczeństwa narodowego przez administrację D. Trumpa; a rozmowy w sprawie nowej 
umowy w sprawie transgranicznych przepływów danych nie zostały jeszcze zakończone. Ponadto wydaje 
się, że USA nie skonsultowały z UE ważnych decyzji w zakresie polityki zagranicznej: 5 maja 2021 r. 
administracja Bidena ogłosiła poparcie dla wniosku do Światowej Organizacji Handlu (WTO) o zniesienie 
ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19, czym zaskoczyła UE; 
pośpieszne wycofanie sił NATO z Afganistanu w sierpniu 2021 r. wywołało krytykę ze strony niektórych 
europejskich sojuszników USA, którzy zarzucili administracji Bidena jednostronny charakter decyzji o 
wycofaniu; zaś niespodziewane ogłoszenie 15 września 2021 roku, że Australia anuluje podpisany w 2016 
r. kontrakt na zakup okrętów podwodnych z silnikami Diesla od francuskiej Naval Group, a zamiast tego 
zawrze nowe partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i porozumienie o zamówieniach z USA i 
Zjednoczonym Królestwem, pod nazwą „AUKUS”, nastąpiło na dzień przed publikacją własnej strategii UE 
dotyczącej Indo-Pacyfiku. Francja zaprotestowała przeciwko temu zaskakującemu ogłoszeniu, odwołując 
swoich ambasadorów w Australii i USA, zaś wysoki przedstawiciel Josep Borrell zasugerował, że jest ono 
sprzeczne z unijno-amerykańską współpracą na Indo-Pacyfiku. 
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
15 lipca 2021 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła sprawozdanie z własnej 
inicjatywy w sprawie stosunków UE-USA zgodnie z art. 54 Regulaminu. Uznając istniejące rozbieżności 
transatlantyckie i wzywając do większej samodzielności UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w 
sprawozdaniu wezwano również obie strony do współpracy nad wzmocnieniem multilateralizmu oraz nad 
wspólnymi celami polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i gospodarki, włącznie z pandemią, prawami 
człowieka i globalną reformą podatkową. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2038(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca: Tonino 
Picula (S&D, Chorwacja). 
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