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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az EU–USA kapcsolatok állásáról 

(2017/2271(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

(alelnök/főképviselő) által 2016. június 28-án bemutatott, „Közös jövőkép, közös 

fellépés: Erősebb Európa – Globális stratégia az Európai Unió kül- és 

biztonságpolitikájára vonatkozóan” című dokumentumra és a Bizottság és az Európai 

Külügyi Szolgálat (EKSZ) 2017. június 7-i, „Az ellenállóképesség stratégiai 

megközelítése az EU külső tevékenységeiben” című közös közleményére 

(JOIN(2017)0021), 

– tekintettel a 2011. november 28-án Washingtonban és a 2014. március 26-án 

Brüsszelben tartott EU–USA csúcstalálkozók eredményeire, 

– tekintettel a transzatlanti jogalkotói párbeszéd 2016. november 28–29-én 

Washingtonban tartott 79., 2017. június 2–3-án Vallettában tartott 80. és 2017. 

december 5-én Washingtonban tartott 81. parlamentközi ülésének közös nyilatkozataira,  

– tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. április 28-i európai bizottsági 

közleményre (COM(2015)0185), 

– tekintettel a Bizottság, az EKSZ és a Tanács „A hibrid fenyegetésekkel szembeni 

fellépés közös kerete – európai uniós válasz” című, 2016. április 6-i közös 

közleményére (JOIN(2016)0018), 

– tekintettel az Európai Tanács és a Bizottság elnökei és a NATO főtitkára 2016. július 8-i 

együttes nyilatkozatára az EU és a NATO Tanácsa által 2016. december 5–6-án 

támogatott közös javaslatokról, valamint az azok végrehajtásáról szóló, 2017. június 14-

én és december 5-én elfogadott eredményjelentésekre, 

– tekintettel az USA 2017. december 18-i nemzetbiztonsági stratégiájára és az USA 2018. 

január 19-i nemzetvédelmi stratégiájára,  

– tekintettel a Külügyek Tanácsa által elfogadott 2015. évi uniós klímadiplomáciai 

cselekvési tervre, 

– tekintettel a Párizsi Megállapodásra, az 1/CP.21. sz. határozatra, a felek 21. 

konferenciájára (COP 21), az UNFCCC-re és a feleknek a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 

találkozójaként szolgáló, 2015. november 30. és december 11. között Párizsban 

megrendezett 11. konferenciájára (CMP11),  

– tekintettel a transzatlanti kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az 

EU–Egyesült Államok kapcsolat transzatlanti partnerségi megállapodás keretén belüli 

javításáról szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására1, az amerikai választásokat 

                                                 
1HL C 298. E, 2006.12.8., 226. o. 
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követően a transzatlanti kapcsolatokról szóló, 2009. március 26-i állásfoglalására1, a 

2011. november 28-i EU–USA csúcstalálkozóról szóló, 2011. november 17-i 

állásfoglalására2 és az EU-nak egy szélesebb transzatlanti partnerség előmozdításában 

betöltött szerepéről szóló, 2013. június 13-i állásfoglalására3, 

– tekintettel az európai védelmi unióról szóló, 2016. november 22-i állásfoglalására4, 

– tekintettel a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló, 2017.december 13-i 

állásfoglalására5, 

– tekintettel a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (KBVP ) szóló, 

2017. december 13-i állásfoglalására6, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

véleményére (A8-0000/2018), 

A. mivel az EU és az USA közötti partnerség erős politikai, kulturális, gazdasági és 

történelmi kapcsolatokon és közös értékeken, például a szabadságon, a demokrácián, az 

emberi jogokon és a jogállamiságon, továbbá közös célokon, például a jóléten, a 

biztonságon, a nyílt és integrált gazdaságokon, a társadalmi fejlődésen és az 

inkluzivitáson, a fenntartható fejlődésen és a konfliktusok békés megoldásán alapul, és 

mivel mind az USA, mind az EU a jogállamiság keretében, súlyok és ellensúlyok 

rendszerében működő demokrácia; 

B. mivel egy globális, összetett és egyre inkább multipoláris világban az EU-nak és az 

USA-nak továbbra is kiemelt, konstruktív szerepet kell játszania a nemzetközi jog 

megerősítésében, valamint a regionális konfliktusok és a globális kihívások közös 

kezelésében; 

C. mivel az EU továbbra is teljes mértékben elkötelezett a multilateralizmus és a közös 

értékek előmozdítása mellett; 

Értékeken alapuló átfogó keret 

1. emlékeztet és kitart amellett, hogy az EU és az USA közötti, régóta tartó partnerség 

olyan közös értékeken és azok együttes előmozdításán alapul, mint a szabadság, a 

jogállamiság, a béke, a demokrácia, az egyenlőség, a piacgazdaság, a társadalmi 

igazságosság és az emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, 

valamint a kollektív biztonság; 

2. kiemeli, hogy az EU és az USA közötti kapcsolat a globális stabilitás alapvető 

biztosítéka és a második világháború vége óta a társadalmaink számára a béke és a 

                                                 
1HL C 117. E, 2010.5.6., 198. o. 
2HL C 153. E, 2013.5.31., 124. o. 
3HL C 65., 2016.2.19., 120. o. 
4Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0435. 
5Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0493. 
6Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0492. 
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stabilitás biztosítására, valamint az erősebb multilaterális gazdasági együttműködésre és 

kereskedelemre irányuló erőfeszítéseink sarokköve; úgy véli, hogy az „America first” 

politika sérteni fogja mind az EU, mind az USA érdekeit; 

3. kiemeli, hogy a partnerség messze túlmegy a szigorú értelemben vett külpolitikán és a 

kereskedelmi kérdéseken, és magában foglal olyan más kérdéseket is, mint a biztonság, 

a gazdasági és pénzügyi kérdések, az éghajlatváltozás, az energia, a kultúra, valamint a 

tudomány és a technológia; hangsúlyozza, hogy ezek a kérdések szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz és azokat ugyanabban az átfogó keretben kell vizsgálni;  

4. aggódik a Trump elnök megválasztása óta a globális kérdések és a regionális 

konfliktusok kezelése tekintetében megjelent eltérő nézetek miatt; egyértelmű 

megfogalmazást kér azzal kapcsolatban, hogy az évtizedeken át kialakított transzatlanti 

kapcsolatnak ma is ugyanaz-e a relevanciája; hangsúlyozza, hogy partnerségünk 

értékeken alapuló, átfogó kerete alapvető fontosságú a globális gazdaság és biztonság 

felépítményének biztosításához; 

A partnerség megerősítése 

5. emlékeztet, hogy ez a partnerség mind az USA, mind az EU számára jelentős 

potenciállal bír és stratégiai érdek, mivel célja a kölcsönös jólét és biztonság elérése és a 

szabályokon alapuló globális rend megerősítése; e partnerség valamennyi szempontja 

tekintetében párbeszédünk és elkötelezettségünk megerősítésére szólít fel; rávilágít, 

hogy döntéseink és fellépéseink kihatnak a globális gazdaságra és a biztonsági 

architektúrára, továbbá mindkét partner érdekeire; 

6. kiemeli, hogy az EU és az USA egymás legfontosabb partnerei, és hogy az egyoldalú 

lépések csak gyengítik a transzatlanti partnerséget, melynek egyenlő felek 

partnerségének kell lennie; 

7. felszólítja az alelnököt/főképviselőt, a Tanácsot, a Bizottságot és az uniós tagállamokat, 

hogy az amerikai közigazgatással szemben fokozzák az uniós politika tekintetében való 

együttműködésüket, hogy meggyőző üzenetet küldjünk arról, hogy az EU koherens és 

hatékony nemzetközi szereplő; 

8. felszólít arra, hogy a kétoldalú kérdések, valamint a globális és regionális ügyek közös 

menetrendjének megállapítása érdekében a lehető leghamarabb kerüljön sor egy EU–

USA csúcstalálkozóra; 

9. kitart amellett, hogy a transzatlanti architektúra szempontjából kulcsfontosságú az 

Európai Parlament és az amerikai Kongresszus bevonásával transzatlanti szinten zajló, a 

külpolitikáról szóló strukturált párbeszéd, és felszólít az EU és az USA közötti 

párbeszéd külpolitikai hatókörének kiterjesztésére; 

10. emlékeztet arra a javaslatára, hogy a kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos 

szisztematikus konzultáció és összehangolás érdekében hozzanak létre egy Transzatlanti 

Politikai Tanácsot (TPC), amely az alelnök/főképviselő és az USA külügyminiszterének 

irányítása mellett működne, és amelyet a politikai igazgatók részéről történő rendszeres 

kapcsolattartás támasztana alá; 
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11. üdvözli a transzatlanti jogalkotói párbeszéd által az EU és az USA közötti kapcsolatok 

megerősítése érdekében a közös érdekű ügyekben parlamenti párbeszéd és 

összehangolás révén végzett folyamatos és folyamatban lévő munkát; 

12. emlékeztet, hogy társadalmaink mind az EU-ban, mind az USA-ban azért erősek, mert a 

szereplők – többek közt kormányaink, parlamentjeink, a különböző politikai 

intézmények, a civil társadalmi szervezetek, a média és a vallási csoportok – 

pluralitására épülnek; kiemeli, hogy transzatlanti partnerségünk erényeinek 

előmozdítása céljából erősíteni kell az Atlanti-óceánon átívelő kapcsolatainkat, többek 

között a különböző szinteken – és nem csak a keleti és a nyugati partra összpontosítva – 

a megfelelő finanszírozás biztosítása révén; 

Együtt a globális kihívásokkal szemben 

13. kitart amellett, hogy az EU-nak és az USA-nak továbbra is kiemelt, konstruktív szerepet 

kell játszania a regionális konfliktusok és a globális kihívások közös kezelése révén; 

emlékeztet a multilateralizmus jelentőségére a globális kérdések kezelése tekintetében, 

és kitart amellett, hogy ezeket a megfelelő nemzetközi fórumokon kell kezelni; aggódik 

ezért amiatt, hogy az USA közelmúltbeli döntései – például kivonulás kulcsfontosságú 

nemzetközi egyezményekből, visszavonulás nemzetközi fórumokról és kereskedelmi 

feszültségek keltése – eltérhetnek ezektől a közös értékektől és feszültté tehetik a 

viszonyt; 

14. megállapítja, hogy más jelentős világhatalmaknak, például Oroszországnak és Kínának 

szilárd politikai és gazdasági stratégiáik vannak, melyek közül számos ellentétes lehet a 

mi értékeinkkel, ezért fontos, hogy megerősítsük az EU és az USA közötti partnerséget, 

továbbra is előmozdítsuk közös értékeinket, többek között a nemzetközi jog betartását, 

és közös szankciópolitikát állítsunk fel; 

15. kiemeli, hogy a biztonság többoldalú és sok mindennel összefüggő kérdés, és hogy 

meghatározása nem csak katonai, hanem környezeti, energiaügyi, kereskedelmi, 

informatikai és kommunikációs, egészségügyi, fejlesztési, humanitárius és egyéb 

szempontokat is lefed; ennélfogva kiemeli, hogy egy kiegyensúlyozott és kölcsönösen 

előnyös transzatlanti kereskedelmi megállapodás hatása messze túlmenne a 

kereskedelmi és gazdasági szempontokon; kitart amellett, hogy a biztonsági kérdéseket 

közösen, átfogó megközelítés révén kell kezelni; ezzel összefüggésben aggódik a 

költségvetés csökkentéséről szóló döntések miatt, például az afganisztáni államépítésre 

szánt költségvetés csökkentése vagy az afrikai fejlesztési támogatás amerikai 

költségvetésének 50%-os csökkentése miatt; 

16. hangsúlyozza az együttműködés, az összehangolás és a szinergiahatások jelentőségét a 

biztonság és a védelem területén és ragaszkodik ahhoz, hogy a tehermegosztás ne 

pusztán a GDP 2%-ában megcélzott védelmi kiadásra összpontosítson; véleménye 

szerint a NATO még mindig kulcsfontosságú szerepet játszik Európa kollektív 

biztonsága szempontjából; 

17. felhívja az EU-t, hogy erősítse meg és gyorsítsa fel az európai védelmi uniót, hogy a 

védelmi kiadások területén több szinergiát lehessen kialakítani; kitart amellett, hogy a 

fokozottabb uniós szintű védelmi együttműködés megerősíti a NATO-szövetségen 

belüli európai hozzájárulást és erősíti a transzatlanti kapcsolatot; támogatja ezért az 
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európai védelmi architektúra megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, köztük az Európai 

Védelmi Alapot és az újonnan kialakított állandó strukturált együttműködést (PESCO); 

18. megismétli, hogy az EU-nak és az USA-nak fokoznia kell együttműködését a 

kiberbiztonság és -védelem területén;  

19. hangsúlyozza, hogy közös megközelítést kell kialakítani a digitális platformok 

szabályozása és elszámoltathatóságuk fokozása érdekében; 

20. kiemeli, hogy az EU és az USA terrorellenes erőfeszítései megerősítésének jelentős 

részét képezi a kritikus infrastruktúra védelme, valamint a terrorizmus elleni küzdelem 

átfogó megközelítése a globális fórumokon történő összehangolás révén is; 

21. emlékeztet, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén 

való megerősített együttműködés kulcsfontosságú; 

22. hangsúlyozza, hogy az EU elkötelezett szomszédai jólétének, stabilitásának, 

ellenállóképességének és biztonságának megerősítése mellett, elsősorban nem katonai 

eszközök, hanem például társulási megállapodások végrehajtása révén; 

23. elismerését fejezi ki a stratégiai szemlélet miatt és felkéri az USA-t, hogy vállaljon 

szerepet a további nyugat-balkáni közös erőfeszítésekben; 

24. felhívja mind az EU-t, mind az USA-t, hogy vállaljanak aktívabb és hatékonyabb 

szerepet az Ukrajna területén zajló konfliktus megoldásában, és támogassanak az 

Ukrajna egységét, szuverenitását és területi sérthetetlenségét tiszteletben tartó, 

fenntartható békés megoldásra irányuló minden erőfeszítést; 

25. megismétli a nemzetközi jogszabályok és az egyetemes értékek, valamint különösen a 

nukleáris nonproliferáció és a viták békés megoldása melletti elkötelezettségét; kiemeli, 

hogy nukleáris nonproliferációs stratégiánk következetessége kulcsfontosságú jelentős 

globális szereplőként és tárgyalóként való hitelességünk szempontjából; 

26. emlékeztet, hogy az EU eltökélt az Iránnal való átfogó közös cselekvési terv (JCPOA) 

fenntartása mellett, mivel ez a nemzetközi nonproliferációs architektúra egyik legfőbb 

pillére, amely összefügg az észak-koreai kérdéssel is, és kulcsfontosságú a régió 

biztonsága és stabilitása szempontjából; megismétli, hogy a megfelelő formátumban és 

fórumokon kritikusabban kell kezelni Irán a JCPOA-tól független, ballisztikus 

rakétákkal és regionális stabilitással kapcsolatos tevékenységeit; hangsúlyozza, hogy e 

kérdés kezelésében kulcsfontosságú a transzatlanti együttműködés; határozottan bírálja 

Trump elnök azon döntését, hogy egyoldalúan kilép a JCPOA-ból és területen kívüli 

intézkedéseket hoz az Iránban tevékenykedő uniós vállalkozásokkal szemben; 

27. aggódik az USA kelet- és délkelet-ázsiai biztonság- és kereskedelempolitikája, többek 

közt a TPP-ből való kilépés okozta politikai vákuum miatt, és üdvözli a világ e részében 

többek közt a politikai egyensúly érdekében megvalósuló aktív uniós 

kereskedelempolitikát; 

28. üdvözli az Észak-Koreával (KNDK) megindított, új, magas szintű párbeszédet, és 

emlékeztet, hogy e megbeszélések célja a feszültségek békés megoldása, és ezáltal a 
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regionális és a globális béke, biztonság és stabilitás előmozdítása; ugyanakkor kiemeli, 

hogy a KNDK-ra nehezedő nyomást mindaddig fenn kell tartani, amíg fel nem adja 

nukleáris ambícióit; 

29. megerősített együttműködésre szólít fel az EU és az USA között a regionális 

konfliktusok és a szíriai proxy háború békés megoldása érdekében, mivel a közös 

stratégia hiánya alááshatja a konfliktusok békés megoldását, és minden érintett felet 

felszólít, hogy tartózkodjon a helyzetet esetleg súlyosbító fellépésektől; újólag 

megerősíti az ENSZ által vezetett genfi folyamat elsőbbségét a szíriai konfliktus 

megoldásában, az ENSZ BT 2254. sz. határozatával összhangban, amelyet a 

konfliktusban részt vevő felek tárgyaltak meg, valamint a kulcsfontosságú nemzetközi 

és regionális szereplők is támogatnak; felszólít az ENSZ BT az asztanai tárgyalásokon 

részt vevő országok által megsértett határozatainak teljes körű végrehajtására és 

tiszteletben tartására; 

30. emlékeztet, hogy az EU támogatja a közel-keleti békefolyamat érdemi folytatását a két-

állami megoldás érdekében, és kitart amellett, hogy kerülni kell minden olyan fellépést, 

amely aláásná ezeket az erőfeszítéseket; kiemeli, hogy Jeruzsálem kérdésének be kell 

kerülnie az izraeliek és a palesztinok közötti végleges békemegállapodásba; 

hangsúlyozza, hogy a közös menetrendet meg kell erősíteni; 

31. megismétli, hogy közös érdekeink vannak Afrikában, ahol fokoznunk kell a jó 

kormányzás, a demokrácia, az emberi jogok és a biztonsági kérdések támogatását; 

32. rámutat Kínával és Oroszországgal kapcsolatos közös politikai, gazdasági és biztonsági 

érdekeinkre, és emlékeztet, hogy a közös erőfeszítések, többek között a WTO 

segíthetnek egyensúlyt teremteni a külföldi érdekekkel szemben a globális kereskedelmi 

tárgyalások során, például Ukrajna vagy a selyemút kapcsán; 

33. kitart amellett, hogy a migrációs kérdéseket együttműködésen, partnerségen és az 

emberi jogok védelmén keresztül, továbbá a migrációs útvonalak kezelésén és az ENSZ 

szintjén globális megközelítésre törekedve kell kezelni; 

34. az EU és az USA között megerősített együttműködést szorgalmaz az energiaügyi 

kérdésekben az EU–USA Energiatanács keretére építve; 

35. sajnálja, hogy az USA kilépett a Párizsi Megállapodásból, ugyanakkor elismerését 

fejezi ki az egyesült államokbeli magánszemélyek, vállalkozások, városok és államok 

folytatódó erőfeszítései miatt; 

36. ösztönzi a további együttműködést az innováció, a tudomány és a technológia területén; 

° 

° ° 

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az EKSZ-nek, a 

Bizottságnak, a tagállamok, a csatlakozó és tagjelölt országok kormányainak és 

parlamentjeinek, az Egyesült Államok elnökének, Szenátusának és Képviselőházának. 


