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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

(2017/2271(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид документа, озаглавен „Обща визия, общи действия: по-силна 

Европа – глобална стратегия на Европейския съюз за външната политика и 

политиката на сигурност“, представен от заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност (ЗП/ВП) на 28 юни 2016 г., както и съвместното 

съобщение на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 7 

юни 2017 г. относно стратегически подход за устойчивост във външната дейност 

на ЕС (JOIN(2017)0021), 

– като взе предвид резултатите от срещите на върха ЕС – САЩ, проведени на 28 

ноември 2011 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, и на 26 март 2014 г. в Брюксел, 

– като взе предвид съвместната декларация на 79-то междупарламентарно 

заседание на Трансатлантическия диалог между законодателите (ТДЗ), проведено 

на 28 и 29 ноември 2016 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, 80-ия ТДЗ, проведен 

на 2 и 3 юни във Валета и 81-я ТДЗ, проведен на 5 декември 2017 г. във 

Вашингтон, окръг Колумбия,  

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2015 г., озаглавено 

„Европейска програма за сигурност“ (COM(2015) 0185), 

– като взе предвид Съвместното съобщение на Комисията и ЕСВД и Съвета от 6 

април 2016 г., озаглавено „Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи – 

ответни действия на Европейския съюз“ JOIN(2016)0018, 

– като взе предвид съвместната декларация на председателите на Европейския 

съвет и Комисията и на генералния секретар на НАТО от 8 юли 2016 г. относно 

общия набор от предложения, одобрен от Съвета на ЕС и Съвета на НАТО на 5 и 

6 декември 2016 г., както и докладите за напредъка относно неговото изпълнение 

от 14 юни и 5 декември 2017 г., 

– като взе предвид Стратегията за национална сигурност на САЩ от 18 декември 

2017 г. и Националната стратегия за отбрана на САЩ от 19 януари 2018 г.,  

– като взе предвид плана за действие на ЕС от 2015 г. в областта на дипломацията 

за климата, приет от Съвета по външни работи, 

– като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21, 21-вата 

конференция на страните по РКООНИК (COP21) и единадесетата конференция на 

страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP 11), 

проведена в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,  

– като взе предвид своите предходни резолюции относно трансатлантическите 
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отношения, по-конкретно своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно 

подобряването на отношенията между ЕС и САЩ в рамките на Споразумението 

за трансатлантическо партньорство1, своята резолюция от 26 март 2009 г. относно 

състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ2, своята 

резолюция от 17 ноември 2011 г. относно срещата на върха ЕС – САЩ на 28 

ноември 2011 г.3, както и своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно ролята на 

ЕС за насърчаването на по-широко трансатлантическо партньорство4, 

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Европейския 

съюз за отбрана5, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно прилагането на 

общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)6, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно изпълнението 

на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)7, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 

комисията по международна търговия (A8-0000/2018), 

А. като има предвид, че партньорството между ЕС и САЩ се основава на силни 

политически, културни, икономически и исторически връзки и споделени 

ценности като свободата, демокрацията, правата на човека и върховенството на 

закона, както и на общи цели като просперитет, сигурност, отворени и 

интегрирани икономики, социален прогрес и приобщаване, устойчиво развитие и 

мирното разрешаване на конфликти, и като има предвид, че както САЩ, така и 

ЕС са демокрации, прилагащи принципите на правовата държава, с 

функциониращи системи на взаимен контрол и уравновесяване на правомощията; 

Б. като има предвид, че в един глобализиран, сложен и все по-многополюсен свят 

ЕС и САЩ следва да продължат да изпълняват ключови конструктивни роли чрез 

укрепването на международното право и съвместно разрешаване на регионалните 

конфликти и преодоляване на световните предизвикателства; 

В. като има предвид, че ЕС остава изцяло ангажиран с многостранното 

сътрудничество и с насърчаването на споделените ценности; 

Обща рамка, основана на ценности 

1. припомня и настоява, че дългогодишното партньорство между ЕС и САЩ се 

основава на споделяне и съвместно насърчаване на общите ценности, 

                                                 
1 ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 226. 
2 OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 198. 
3 ОВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 124. 
4 ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 120. 
5 Приети текстове, P8_TA(2016)0435. 
6 Приети текстове, P8_TA(2017)0493. 
7 Приети текстове, P8_TA(2017)0492. 
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включително свободата, върховенството на закона, мира, демокрацията, 

равенството, пазарната икономика, социалната справедливост и зачитането на 

правата на човека, включително правата на малцинствата, както и колективната 

сигурност; 

2. подчертава, че отношенията между ЕС и САЩ са основният гарант за глобалната 

стабилност и са в основата на усилията ни за гарантиране на мир и стабилност за 

нашите общества след края на Втората световна война, както и засилено 

многостранно икономическо сътрудничество и търговия; счита, че политиката 

„Америка на първо място“ ще увреди интересите както на ЕС, така и на САЩ; 

3. подчертава, че партньорството далеч надхвърля въпросите на външната политика 

и търговията в тесен смисъл и включва и други теми като сигурността, 

икономически и финансови въпроси, изменението на климата, енергетиката, 

културата, както и науката и технологиите; подчертава, че тези въпроси са тясно 

свързани и следва да се разглеждат в една и съща обща рамка;  

4. изразява загриженост във връзка с разминаващите се становища относно 

преодоляването на глобалните предизвикателства и регионалните конфликти, 

които се появиха след избирането на президента Тръмп; би искал да има повече 

яснота по въпроса дали трансатлантическите отношения, които бяха определени в 

продължение на десетилетия, все още имат същото значение днес; подчертава, че 

основаната на ценности обща рамка на нашето партньорство е от съществено 

значение за гарантиране на структурата на световната икономика и сигурност; 

Укрепване на партньорството 

5. припомня големия потенциал и стратегическия интерес на това партньорство 

както за САЩ, така и за ЕС в усилията им за достигане на общ просперитет и 

сигурност и за укрепване на основан на правила световен ред; призовава за 

насърчаване на диалога и ангажираността по отношение на всички аспекти на 

това партньорство; подчертава, че нашите решения и действия оказват 

въздействие върху структурата на световната икономика и сигурност и върху 

интересите на двамата партньори; 

6. подчертава, че ЕС и САЩ представляват един за друг най-важните партньори и че 

едностранните действия служат само за отслабване на трансатлантическото 

партньорство, което трябва да се основава на равнопоставеност; 

7. призовава заместник-председателя/върховен представител, Съвета, Комисията и 

държавите – членки на ЕС да координират в по-голяма степен политиката на ЕС 

по отношение на администрацията на САЩ, така че да изпратят убедително 

послание, че ЕС е последователен и ефективен международен фактор; 

8. призовава за среща на високо равнище ЕС – САЩ, която да се проведе възможно 

най-скоро с цел определяне на обща програма за двустранни, както и световни и 

регионални въпроси; 

9. настоява, че структурираният диалог в областта на външната политика на 

трансатлантическо равнище, с участието също така на ЕП и Конгреса на САЩ, е 
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от ключово значение за трансатлантическата архитектура и призовава за 

разширяване на обхвата на външната политика на диалога между ЕС и САЩ; 

10. припомня своето предложение за създаване на Трансатлантически политически 

съвет (ТПС) за системни консултации и координация в областта на външната 

политика и политиката на сигурност, ръководен от върховния 

представител/заместник-председател и от държавния секретар на САЩ и 

подкрепен от редовни контакти на политическите директори; 

11. приветства продължаващата и непрекъсната работа на ТЗД за насърчаване на 

отношенията между ЕС и САЩ чрез парламентарен диалог и координация по 

въпроси от общ интерес; 

12. припомня, че както в ЕС, така и в САЩ, нашите общества са силни, защото се 

основават на множество участници, в това число нашите правителства, 

парламенти, различни политически институции, организации на гражданското 

общество, медии и религиозни групи; подчертава, че следва да засилим връзките 

между двете страни на Атлантическия океан, за да изтъкнем достойнствата на 

нашето трансатлантическо партньорство, включително чрез отпускане на 

подходящо финансиране, на различни равнища и да не се съсредоточаваме само 

върху източните и западните крайбрежия; 

Заедно срещу глобалните предизвикателства 

13. настоява ЕС и САЩ да продължат да изпълняват ключови конструктивни роли 

чрез съвместно разрешаване на регионалните конфликти и преодоляване на 

световните предизвикателства; припомня значението на многостранното 

сътрудничество в решаването на глобалните проблеми и настоява, че те следва да 

бъдат разгледани в рамките на съответните международни форуми; следователно 

изразява загриженост, че взетите наскоро от САЩ решения – оттеглянето от 

важни международни споразумения и от международни форуми и подклаждането 

на напрежение в търговията – може да се отклонят от тези общи ценности и да 

окажат натиск върху взаимоотношенията; 

14. отбелязва, че други големи световни сили, като Русия и Китай, разполагат със 

стабилни политически и икономически стратегии, много от които може да са в 

разрез с нашите ценности, и поради това е от съществено значение да се 

насърчава партньорството между ЕС и САЩ, да продължим да популяризираме 

нашите общи ценности, включително спазване на международното право, и да 

създадем съвместна политика на санкции; 

15. подчертава, че сигурността е многостранна и взаимосвързана и че нейното 

определение обхваща не само военни аспекти, но и аспекти в областта на 

околната среда, енергетиката, търговията, киберсигурността и комуникациите, 

здравеопазването и развитието, хуманитарни аспекти и др.; следователно 

подчертава, че едно балансирано и взаимно изгодно трансатлантическо 

споразумение за свободна търговия би оказало въздействие, което далеч би 

надхвърлило търговските и икономическите аспекти; подчертава, че въпросите на 

сигурността следва да се разглеждат съвместно посредством широк подход; в този 

контекст изразява загриженост относно решенията за бюджетни съкращения, 
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например съкращенията в областта на изграждането на държавността в 

Афганистан и съкращението с 50% на бюджета на САЩ за помощта за развитие в 

Африка; 

16. подчертава значението на сътрудничеството, координацията и полезните 

взаимодействия в областта на сигурността и отбраната, и настоява, че 

споделянето на тежестта не следва да се ограничава само до целта за изразходване 

на 2% от БВП за отбрана; заявява, че НАТО все още е от решаващо значение за 

колективната сигурност на Европа; 

17. призовава ЕС да засили и ускори създаването на Европейския съюз за отбрана с 

цел създаване на повече полезни взаимодействия по отношение на разходите за 

отбрана; настоява, че засиленото сътрудничество в областта на отбраната на 

равнището на ЕС засилва европейския принос в рамките на НАТО и укрепва 

трансатлантическата ни обвързаност; във връзка с това подкрепя неотдавнашните 

усилия за укрепване на европейската отбранителна структура, включително 

Европейския фонд за отбрана и новосъздаденото постоянно структурирано 

сътрудничество (ПСС); 

18. подчертава отново необходимостта ЕС и САЩ да засилят своето сътрудничество 

в областта на киберсигурността и отбрана;  

19. подчертава необходимостта от общ подход към регулирането на цифровите 

платформи и увеличаване на тяхната отговорност; 

20. подчертава, че важна част от засилването на усилията на ЕС и САЩ за борба с 

тероризма е защитата на критичната инфраструктура, както и всеобхватен подход 

в борбата с тероризма, която да се провежда и чрез координация в световните 

форуми; 

21. припомня, че засиленото сътрудничество по отношение на борбата с изпирането 

на пари и финансирането на тероризма е от ключово значение; 

22. подчертава, че ЕС е поел ангажимент за укрепване на благосъстоянието, 

стабилността, устойчивостта и сигурността на своите съседи на първо място чрез 

невоенни средства, по-специално чрез изпълнението на споразумения за 

асоцииране; 

23. приветства стратегическото съсредоточаване и приканва САЩ да участват в 

допълнителни съвместни усилия в Западните Балкани; 

24. призовава ЕС и САЩ да играят по-активна и ефективна роля в разрешаването на 

конфликта на територията на Украйна и да подкрепят всички усилия за намиране 

на трайно мирно решение, което зачита единството, суверенитета и 

териториалната цялост на Украйна; 

25. отново заявява своя ангажимент към международното право и универсалните 

ценности, и по-специално ядреното неразпространение и мирното разрешаване на 

спорове; подчертава, че последователността на нашата стратегия за 

неразпространение на ядреното оръжие е от ключово значение за доверието в нас 
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като основен участник и преговарящ на глобално равнище; 

26. припомня, че ЕС е решен да запази Съвместния всеобхватен план за действие 

(СВПД) с Иран като основен стълб на международната система за 

неразпространение, което е от значение и за въпроса със Северна Корея, и като 

ключов елемент на сигурността и стабилността в региона; отново заявява 

необходимостта от по-критично разглеждане на иранските дейности, свързани с 

балистични ракети и стабилността в региона, които не са част от СВПД, в 

съответните формати и форуми; подчертава, че трансатлантическото 

сътрудничество при решаването на този въпрос е от ключово значение; остро 

критикува решението на президента Тръмп за едностранно напускане на СВПД и  

за въвеждане на извънтериториални мерки за дружествата от ЕС, извършващи 

дейност в Иран; 

27. изразява загриженост относно политиката на САЩ в областта на сигурността и 

търговията в Източна и Югоизточна Азия, включително политическия вакуум, 

произтичащ от тяхното оттегляне от Транстихоокенското партньорство, и 

приветства активната търговска политика на ЕС в тази част на света, 

благоприятстваща също така политическото равновесие; 

28. приветства започването на нови диалози на високо равнище със Северна Корея 

(КНДР) и припомня, че тези разговори следва да са насочени към мирно 

разрешаване на напрежението и следователно към насърчаване на мира, 

сигурността и стабилността на регионално и глобално равнище; подчертава, че в 

същото време ние трябва да поддържаме натиска върху КНДР, докато тя не се 

откаже от ядрените си амбиции; 

29. призовава за засилено сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на мирното 

разрешаване на регионални конфликти и на войната чрез посредници в Сирия, тъй 

като липсата на обща стратегия би могла да попречи на мирното разрешаване на 

конфликти, и приканва всички заинтересовани страни да се въздържат от 

действия, които биха могли да влошат ситуацията; отново потвърждава 

първостепенната роля на ръководения от ООН Женевски процес при решаването 

на конфликта в Сирия, в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност 

на ООН, договорен от страните в конфликта и с подкрепата на основни 

международни и регионални участници; призовава за прилагане и спазване в 

пълна степен на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, които биват 

нарушавани от държавите, участващи в преговорите от Астана; 

30. припомня, че ЕС подкрепя възобновяването на съдържателен близкоизточен 

мирен процес в посока към „двудържавно“ решение и настоява, че всякакви 

действия, които могат да засегнат тези усилия, трябва да бъдат избягвани; 

подчертава, че въпросът за Йерусалим трябва да бъде част от окончателно мирно 

споразумение между израелци и палестинци; подчертава, че съвместната пътна 

карта следва да бъде укрепена; 

31. отново заявява, че имаме общи интереси в Африка, където трябва да увеличим 

нашата подкрепа за доброто управление, демокрацията, правата на човека и 

въпросите, свързани със сигурността; 
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32. подчертава нашите общи политически, икономически и свързани със сигурността 

интереси по отношение на Китай и Русия и припомня, че съвместните усилия, 

включително в рамките на СТО, биха могли да помогнат за преодоляване на 

дисбалансите в световните търговски сделки, включващи чуждестранни амбиции, 

както относно Украйна и относно пътя на коприната; 

33. настоява, че въпросите, свързани с миграцията, следва да бъде разрешавани чрез 

сътрудничество, партньорство и защита на правата на човека, но също така и чрез 

управление на миграционните маршрути и стремеж към глобален подход на 

равнището на ООН; 

34. призовава за подобряване на сътрудничеството между ЕС и САЩ по въпросите на 

енергетиката, въз основа на рамката на Енергийния съвет ЕС – САЩ; 

35. изразява съжаление във връзка с оттеглянето на САЩ от Парижкото 

споразумение, но приветства продължаващите усилия на частни лица, дружества, 

градове и щати на територията на САЩ; 

36. насърчава по-нататъшното сътрудничество в областта на иновациите, науката и 

технологиите; 

° 

° ° 

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, ЕСВД, 

Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на страните в 

процес на присъединяване и на страните кандидатки, както и на президента на 

САЩ, на Сената и Камарата на представителите на САЩ. 

 


