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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

(2017/2271(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger 

Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» 

(Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας) που 

παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για 

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 

2016 και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 7 Ιουνίου 2017 για μια στρατηγική προσέγγιση όσον 

αφορά την ανθεκτικότητα στην εξωτερική δράση της ΕΕ (JOIN(2017)0021), 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που 

πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2011 στην Ουάσινγκτον και στις 26 Μαρτίου 

2014 στις Βρυξέλλες, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της 79ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης του 

Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου (TLD) που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 

Νοεμβρίου 2016 στην Ουάσιγκτον, του 80ού TLD που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 

Ιουνίου στη Βαλέτα και του 81ου TLD που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017 

στην Ουάσιγκτον,  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 με τίτλο «Το 

ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185), 

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του Συμβουλίου, 

της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών 

απειλών: Απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (JOIN(2016)0018), 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, σχετικά με 

την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 

στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και τις εκθέσεις προόδου ως προς την εφαρμογή 

τους, της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017, 

– έχοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ της 18ης Δεκεμβρίου 

2017 και την Εθνική Αμυντική Στρατηγική των ΗΠΑ της 19ης Ιανουαρίου 2018,  

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του 2015 για την κλιματική διπλωματία της ΕΕ το 

οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21, την 21η διάσκεψη 

των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η διάσκεψη των 

συμβαλλομένων μερών, η οποία λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο 

πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP11) και πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 
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Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,  

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, 

ιδίως το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-

ΗΠΑ στο πλαίσιο Συμφωνίας Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης1, το ψήφισμά του της 

26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις 

εκλογές στις ΗΠΑ2, το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη διάσκεψη 

κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 28ης Νοεμβρίου 20113 και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 

2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής 

εταιρικής σχέσης4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Αμυντική Ένωση5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή 

της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή 

της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)7, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0000/2018), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι θεμελιωμένη σε ισχυρούς 

πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς, σε κοινές αξίες όπως 

η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς 

και σε κοινούς στόχους, όπως η ευημερία, η ασφάλεια, οι ανοιχτές και ολοκληρωμένες 

οικονομίες, η κοινωνική πρόοδος και η εξάλειψη των αποκλεισμών, η βιώσιμη 

ανάπτυξη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο 

οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είναι δημοκρατίες υπό κράτος δικαίου με λειτουργικά συστήματα 

ελέγχων και ισορροπιών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο, σύνθετο και ολοένα πιο 

πολυπολικό κόσμο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 

καίριους εποικοδομητικούς ρόλους μέσω της ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου και της 

από κοινού αντιμετώπισης περιφερειακών συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην πολυμερή 

συνεργασία και την προώθηση των κοινών αξιών· 

                                                 
1 ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 226. 
2 ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 198. 
3 ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 124. 
4 ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 120. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0492. 
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Γενικό πλαίσιο βασισμένο σε αξίες 

1. υπενθυμίζει και τονίζει ότι η μακρόχρονη εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ βασίζεται στην από 

κοινού υιοθέτηση και προώθηση συλλογικών αξιών, όπως αυτών της ελευθερίας, του 

κράτους δικαίου, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της οικονομίας της 

αγοράς, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της συλλογικής 

ασφάλειας· 

2. επισημαίνει ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι θεμελιώδης παράγοντας εγγύησης της 

παγκόσμιας σταθερότητας και έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών 

μας για τη διασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας στις κοινωνίες μας από το τέλος του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και ισχυρότερης πολυμερούς οικονομικής 

συνεργασίας και εμπορίου· θεωρεί ότι η πολιτική «πρώτα η Αμερική» θα βλάψει τα 

συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ· 

3. υπογραμμίζει ότι η εταιρική σχέση υπερβαίνει κατά πολύ τα ζητήματα εξωτερικής 

πολιτικής και εμπορίου με την αυστηρή έννοια του όρου, και περιλαμβάνει επίσης άλλα 

θέματα, όπως την ασφάλεια, τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, την 

αλλαγή του κλίματος, την ενέργεια, τον πολιτισμό, καθώς και την επιστήμη και την 

τεχνολογία· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συνδέονται στενά μεταξύ τους και θα πρέπει 

να εξετάζονται υπό το ίδιο γενικό πλαίσιο·  

4. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά την 

αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων και περιφερειακών συγκρούσεων, οι οποίες 

προέκυψαν μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ· ζητεί σαφήνεια ως προς το κατά 

πόσον η διατλαντική σχέση, η οποία διαμορφώθηκε επί σειρά δεκαετιών, εξακολουθεί 

να έχει την ίδια σημασία σήμερα· τονίζει ότι το βασισμένο σε αξίες γενικό πλαίσιο της 

εταιρικής σχέσης μας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της 

αρχιτεκτονικής της παγκόσμιας οικονομίας και ασφάλειας· 

Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης 

5. υπενθυμίζει τις μεγάλες δυνατότητες και τα στρατηγικά συμφέροντα της εν λόγω 

εταιρικής σχέσης τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την ΕΕ για τον σκοπό της επίτευξης 

αμοιβαίας ευημερίας και ασφάλειας και της ενίσχυσης μιας παγκόσμιας τάξης που 

βασίζεται σε κανόνες· ζητεί την προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μας σε 

όλες τις πτυχές της εν λόγω εταιρικής σχέσης· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις και οι 

ενέργειές μας έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και την αρχιτεκτονική 

ασφάλειας, καθώς και στα συμφέροντα αμφότερων των εταίρων· 

6. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι σημαντικότεροι εταίροι ο ένας για τον 

άλλον και ότι οι μονομερείς κινήσεις χρησιμεύουν μόνο για την αποδυνάμωση της 

διατλαντικής εταιρικής σχέσης, η οποία πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ 

ίσων· 

7. καλεί την ΑΠ/ΥΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

ενισχύσουν τον συντονισμό της πολιτικής της ΕΕ έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 

ώστε να αποστείλουν ένα πειστικό μήνυμα ότι η ΕΕ είναι ένας συνεκτικός και 

αποτελεσματικός διεθνής παράγοντας· 
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8. ζητεί μια διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που θα διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό με 

σκοπό να αποφασιστεί ένα κοινό θεματολόγιο για τα διμερή θέματα, καθώς και για 

παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα· 

9. τονίζει ότι ο διαρθρωμένος διάλογος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής σε 

διατλαντικό επίπεδο, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου 

των ΗΠΑ, αποτελεί βασικό στοιχείο της διατλαντικής αρχιτεκτονικής και ζητεί να 

διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής στον διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ· 

10. υπενθυμίζει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός Διατλαντικού Πολιτικού 

Συμβουλίου (ΔΠΣ) για τη συστηματική διαβούλευση και τον συντονισμό σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, υπό την καθοδήγηση της ΑΠ/ΥΕ και 

του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, και με θεμέλιο τις τακτικές επαφές των 

πολιτικών διευθυντών· 

11. επιδοκιμάζει τη συνεχή και αδιάλειπτη εργασία του TLD για την ενίσχυση των σχέσεων 

ΕΕ-ΗΠΑ μέσω κοινοβουλευτικού διαλόγου και συντονισμού σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος· 

12. υπενθυμίζει ότι, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, οι κοινωνίες μας είναι ισχυρές επειδή 

στηρίζονται σε πληθώρα παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 

οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, οι διάφοροι πολιτικοί θεσμοί, οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και οι θρησκευτικές ομάδες· τονίζει ότι 

θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού ώστε 

να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης μας, μεταξύ 

άλλων με τη χορήγηση κατάλληλης χρηματοδότησης, σε διάφορα επίπεδα και όχι μόνο 

με επίκεντρο την Ανατολική και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ· 

Κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων 

13. τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριους 

εποικοδομητικούς ρόλους μέσω της από κοινού αντιμετώπισης περιφερειακών 

συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων· υπενθυμίζει τη σημασία της πολυμερούς 

προσέγγισης στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων και τονίζει ότι αυτά θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών φόρουμ· εκφράζει, 

συνεπώς, την ανησυχία ότι οι πρόσφατες αποφάσεις των ΗΠΑ –η αποδέσμευση από 

σημαντικές διεθνείς συμφωνίες, η αποχώρηση από διεθνή φόρουμ και η δημιουργία 

εντάσεων στο εμπόριο– ενδέχεται να αποκλίνουν από τις κοινές αυτές αξίες και να 

ασκήσουν πίεση στη σχέση· 

14. σημειώνει ότι άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, διαθέτουν 

ισχυρές πολιτικές και οικονομικές στρατηγικές, πολλές από τις οποίες ενδέχεται να 

αντιβαίνουν στις αξίες μας, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εταιρική 

σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, με σκοπό την προώθηση των κοινών μας αξιών, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο, και την κατάρτιση 

κοινής πολιτικής κυρώσεων· 

15. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια είναι πολύπλευρο και αλληλένδετο ζήτημα και ότι ο 

ορισμός της δεν καλύπτει μόνο στρατιωτικές πτυχές, αλλά και πτυχές του 

περιβάλλοντος, της ενέργειας, του εμπορίου, του κυβερνοχώρου και των επικοινωνιών, 
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της υγείας, της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας κ.λπ.· ως εκ τούτου, 

υπογραμμίζει ότι μια, ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελής, διατλαντική εμπορική 

συμφωνία θα έχει αντίκτυπο που θα υπερβαίνει κατά πολύ τις εμπορικές και 

οικονομικές πτυχές· εμμένει στην άποψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από κοινού μέσω μιας ευρείας προσέγγισης· στο πλαίσιο αυτό, 

εκφράζει την ανησυχία του για τις αποφάσεις περικοπών στον προϋπολογισμό, για 

παράδειγμα, τις περικοπές στην ανοικοδόμηση των κρατικών δομών του Αφγανιστάν 

και την κατά 50 % περικοπή στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ για την αναπτυξιακή 

βοήθεια στην Αφρική· 

16. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, του συντονισμού και των συνεργειών στον τομέα 

της ασφάλειας και της άμυνας, και επιμένει ότι ο επιμερισμός των βαρών δεν θα πρέπει 

να εστιάζεται αποκλειστικά στον στόχο διάθεσης του 2 % του ΑΕΠ στην άμυνα· 

δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για τη συλλογική ασφάλεια 

της Ευρώπης· 

17. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει και να επιταχύνει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με 

σκοπό τη δημιουργία περισσότερων συνεργιών στον τομέα των αμυντικών δαπανών· 

τονίζει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ ενισχύει 

την ευρωπαϊκή συνεισφορά στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ενισχύει την 

διατλαντικούς μας δεσμούς· στηρίζει, κατά συνέπεια, τις πρόσφατες προσπάθειες να 

ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Άμυνας και της νεοσυσταθείσας μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO)· 

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ τη συνεργασία τους στους 

τομείς της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας·  

19. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των 

ψηφιακών πλατφορμών και την αύξηση του βαθμού υποχρέωσης λογοδοσίας στον 

οποίο υπόκεινται· 

20. τονίζει ότι σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας από τις ΕΕ και την ΗΠΑ περιλαμβάνει την προστασία υποδομών ζωτικής 

σημασίας, καθώς και μια συνολική προσέγγιση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού σε παγκόσμια φόρουμ· 

21. υπενθυμίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας έχει ζωτική σημασία· 

22. τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί άμεσα να ενισχύει την ευημερία, τη σταθερότητα, την 

ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των γειτόνων της με μη στρατιωτικά μέσα, ιδίως μέσω 

της εφαρμογής συμφωνιών σύνδεσης· 

23. εξαίρει τον στρατηγικό προσανατολισμό και καλεί τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε 

περαιτέρω κοινές προσπάθειες στα Δυτικά Βαλκάνια· 

24. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διαδραματίσουν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο 

όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης στο έδαφος της Ουκρανίας και να στηρίξουν 
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όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση μόνιμης ειρηνικής λύσης που να σέβεται την 

ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· 

25. επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο και τις οικουμενικές αξίες, και 

ειδικότερα στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών· υπογραμμίζει ότι η συνέπεια της στρατηγικής μας για τη μη διάδοση των 

πυρηνικών όπλων έχει κομβική σημασία για την αξιοπιστία μας ως βασικού 

παγκόσμιου παράγοντα και διαπραγματευτή· 

26. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το κοινό ολοκληρωμένο 

σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν ως βασικό πυλώνα της διεθνούς αρχιτεκτονικής για 

τη μη διάδοση, το οποίο παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για το ζήτημα της Βόρειας 

Κορέας, και ως καίριο στοιχείο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· 

επαναλαμβάνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν πιο αποφασιστικά οι ιρανικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και την περιφερειακή 

σταθερότητα, οι οποίες δεν αποτελούν τμήμα του ΚΟΣΔ, στα σχετικά πλαίσια και 

φόρουμ· τονίζει ότι η διατλαντική συνεργασία στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού 

έχει ζωτική σημασία· επικρίνει έντονα την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να 

αποχωρήσει μονομερώς από το ΚΟΣΔ και να θεσπίσει εξωεδαφικά μέτρα για τις 

εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· 

27. εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια και την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ στην 

Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού κενού που 

προκύπτει από την απόσυρσή της από την TPP, και εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ενεργή εμπορική πολιτική της ΕΕ σε αυτό το μέρος του κόσμου, επίσης για λόγους 

πολιτικής ισορροπίας· 

28. χαιρετίζει την έναρξη νέων διαλόγων υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια Κορέα (ΛΔΚ) και 

υπενθυμίζει ότι οι συνομιλίες αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση 

των εντάσεων και, ως εκ τούτου, στην προώθηση της περιφερειακής και παγκόσμιας 

ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας· υπογραμμίζει ότι, παράλληλα, θα πρέπει να 

διατηρείται η πίεση προς τη ΛΔΚ έως ότου η τελευταία παραιτηθεί από τις πυρηνικές 

φιλοδοξίες της· 

29. ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την ειρηνική 

επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων και του πολέμου δι’ αντιπροσώπων στη 

Συρία, καθώς η έλλειψη κοινής στρατηγικής θα μπορούσε να υπονομεύσει την ειρηνική 

επίλυση των διαφορών, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από ενέργειες 

που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση· επιβεβαιώνει εκ νέου την υπεροχή της 

διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση της σύγκρουσης στη 

Συρία, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων 

μερών με τη στήριξη βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων· ζητεί την 

πλήρη εφαρμογή και τον σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών οι οποίες παραβιάζονται από τις χώρες που συμμετέχουν στις 

διαπραγματεύσεις της Αστάνα· 

30. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει την επανέναρξη μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής 

διαδικασίας στη Μέση Ανατολή προς την κατεύθυνση μιας λύσης που θα προβλέπει τη 

δημιουργία δύο κρατών και επιμένει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε ενέργεια που θα 
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μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες αυτές· υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της 

Ιερουσαλήμ πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας 

μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο κοινός 

χάρτης πορείας· 

31. επαναλαμβάνει ότι έχουμε κοινά συμφέροντα στην Αφρική, όπου πρέπει να εντείνουμε 

τη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμάτων ασφάλειας· 

32. επισημαίνει τα κοινά μας πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, καθώς και τα 

συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας, όσον αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, και 

υπενθυμίζει ότι οι κοινές προσπάθειες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ΠΟΕ, θα μπορούσαν 

να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στις παγκόσμιες εμπορικές 

συμφωνίες όπου εμπλέκονται ξένες φιλοδοξίες, όπως σε αυτές για την Ουκρανία και 

τον δρόμο του μεταξιού· 

33. εμμένει στη θέση ότι τα θέματα της μετανάστευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

μέσω της συνεργασίας, της σύμπραξης και της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αλλά επίσης μέσω της διαχείρισης των μεταναστευτικών οδών και της 

επιδίωξης μιας παγκόσμιας προσέγγισης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών· 

34. υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα ενέργειας, με αξιοποίηση 

του πλαισίου του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ· 

35. εκφράζει τη λύπη του για την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, 

αλλά επαινεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ιδιωτών, εταιρειών, πόλεων και πολιτειών 

εντός των ΗΠΑ· 

36. ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, των επιστημών και 

της τεχνολογίας· 

° 

° ° 

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 

των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και στη Γερουσία 

και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. 

 


