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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl ES ir JAV santykių padėties 

(2017/2271(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į dokumentą „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa. 

Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija“, kurį 2016 m. 

birželio 28 d. pristatė Komisijos pirmininko pavaduotoja / Sąjungos vyriausioji 

įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir 

vyriausioji įgaliotinė) ir į 2017 m. birželio 7 d. Komisijos ir Europos išorės veiksmų 

tarnybos (EIVT) bendrą komunikatą dėl strateginio požiūrio į atsparumą ES išorės 

veiksmų srityje (JOIN(2017)0021), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 28 d. Vašingtone ir 2014 m. kovo 26 d. Briuselyje 

vykusių ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimų rezultatus, 

– atsižvelgdamas į bendrus pareiškimus, padarytus per 2016 m. lapkričio 28 d. ir 29 d. 

Vašingtone vykusio 79-ojo transatlantinio teisės aktų leidėjų dialogo (TTALD) 

tarpparlamentinį susitikimą, birželio 2 d. ir 3 d. Valetoje vykusį 80-ąjį TTALD ir 

2017 m. gruodžio 5 d. Vašingtone vykusį 81-ąjį TTALD,  

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos komunikatą „Europos saugumo 

darbotvarkė“ (COM(2015) 0185), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos ir 

Tarybos bendrą komunikatą „Bendra kovos su mišriomis grėsmėmis sistema. Europos 

Sąjungos atsakas“ (JOIN(2016)0018), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 8 d. Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos 

pirmininkų bei NATO generalinio sekretoriaus bendrą pareiškimą dėl bendro pasiūlymų 

rinkinio, kurį 2016 m. gruodžio 5 d. ir 6 d. patvirtino ES ir NATO tarybos, ir į 2017 m. 

birželio 14 d. ir gruodžio 5 d. jo įgyvendinimo pažangos ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 18 d. JAV nacionalinę saugumo strategiją ir į 

2018 m. sausio 19 d. JAV nacionalinę gynybos strategiją,  

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos patvirtintą 2015 m. ES klimato diplomatijos 

veiksmų planą, 

– atsižvelgdamas į Paryžiaus susitarimą, Sprendimą Nr. 1/CP.21 ir 2015 m. lapkričio 

30 d. – gruodžio 11 d. Paryžiuje vykusias 21-ąją Jungtinių Tautų bendrosios klimato 

kaitos konvencijos šalių konferenciją (COP 21) bei 11-ąją šalių konferenciją, kuri 

laikoma Kioto protokolo šalių susitikimu (CMP 11),  

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl transatlantinių santykių, visų pirma į 

savo 2006 m. birželio1 d. rezoliuciją dėl ES ir JAV santykių gerinimo pagal 

Transatlantinės partnerystės sutartį1, savo 2009 m. kovo 26 d. rezoliuciją dėl 

                                                 
1 OL C 298 E, 2006 12 8, p. 226 
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transatlantinių santykių padėties po rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstijose1, savo 

2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl 2011 m. lapkričio 28 d. vyksiančio ES ir JAV 

aukščiausiojo lygio susitikimo2 ir į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl ES 

vaidmens skatinant platesnę transatlantinę partnerystę3, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl Europos gynybos 

sąjungos4, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl bendros užsienio ir 

saugumo politikos (BUSP) įgyvendinimo5, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) įgyvendinimo6, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos 

komiteto nuomonę (A8-0000/2018), 

A. kadangi ES ir JAV partnerystė grindžiama tvirtais politiniais, kultūriniais, ekonominiais 

ir istoriniais ryšiais, bendromis vertybėmis, pavyzdžiui, laisvės, demokratijos, žmogaus 

teisių ir teisinės valstybės principais, ir bendrais tikslais, pavyzdžiui, gerove, saugumu, 

atvira ir integruota ekonomika, socialine pažanga ir įtrauktimi, tvaria plėtra ir taikiu 

konfliktų sprendimu, ir kadangi ir JAV, ir ES šalys yra demokratinės valstybės, kuriose 

užtikrinamas teisinės valstybės principas su veikiančia kontrolės ir atsvarų sistema; 

B. kadangi globaliame, sudėtingame ir vis labiau daugiapoliame pasaulyje ES ir JAV 

turėtų ir toliau atlikti pagrindinį konstruktyvų vaidmenį stiprindamos tarptautinę teisę ir 

kartu įveikdamos regioninius konfliktus ir pasaulinio masto problemas; 

C. kadangi ES išlieka visiškai atsidavusi daugiašališkumui ir bendrų vertybių skatinimui; 

Visa apimanti vertybėmis grindžiama sistema 

1. primena ir atkakliai tvirtina, kad ilgalaikė ES ir JAV partnerystė yra grindžiama 

dalijimusi bendromis vertybėmis, be kita ko, laisve, teisinės valstybės principu, taika, 

demokratija, lygybe, rinkos ekonomika, socialiniu teisingumu ir pagarba žmogaus 

teisėms, įskaitant mažumų teises, taip pat kolektyviniu saugumu, ir jų bendru skatinimu; 

2. pabrėžia, kad ES ir JAV santykiai yra pasaulinio stabilumo užtikrinimo pagrindas, nuo 

Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo mūsų pastangų užtikrinti taiką ir stabilumą mūsų 

visuomenėje kertinis akmuo, ir yra tvirtesnio daugiašalio ekonominio bendradarbiavimo 

ir prekybos užtikrinimo pagrindas; mano, kad „svarbiausia – Amerika“ politikos kryptis 

                                                 
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 198 
2 OL C 153 E, 2013 5 31, p. 124 
3 OL C 65, 2016 2 19, p. 120. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0435. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0493. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0492. 
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pakenks tiek ES, tiek JAV interesams; 

3. pabrėžia, kad partnerystė gerokai viršija stricto sensu užsienio politikos ir prekybos 

klausimus ir taip pat apima kitas sritis, kaip antai saugumas, ekonomikos ir finansų 

klausimai, klimato kaita, energetika, kultūra, taip pat mokslas ir technologijos; pabrėžia, 

kad šie klausimai glaudžiai susiję ir turėtų būti svarstomi pagal tą pačią visa apimančią 

sistemą;  

4. yra susirūpinęs dėl po Prezidento D. Trumpo rinkimų atsiradusių skirtingų nuomonių, 

kaip įveikti pasaulinio masto problemas ir regioninius konfliktus; siekia aiškumo, ar 

dešimtmečiais apibrėžti transatlantiniai santykiai šiandien tebėra vienodai aktualūs; 

pabrėžia, kad vertybėmis grindžiama mūsų partnerystės sistema yra labai svarbi siekiant 

užtikrinti pasaulio ekonomikos ir saugumo struktūrą; 

Partnerystės stiprinimas 

5. primena apie šios partnerystės teikiamas dideles galimybes ir strateginius interesus tiek 

JAV, tiek ES, siekiant abipusės gerovės ir saugumo ir stiprinant taisyklėmis grindžiamą 

pasaulinę tvarką; ragina skatinti dialogą ir įsitraukimą visais šios partnerystės aspektais; 

pabrėžia, kad mūsų spendimai ir veiksmai daro poveikį pasaulio ekonomikos ir 

saugumo struktūrai ir abiejų partnerių interesams; 

6. pabrėžia, kad ES ir JAV yra svarbiausios viena kitos partnerės ir kad vienašaliais 

veiksmais tik silpninama transatlantinė partnerystė, kuri turi būti lygiavertė partnerystė; 

7. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, Tarybą, Komisiją ir 

ES valstybes nares gerinti ES politikos JAV administracijos atžvilgiu koordinavimą, 

kad būtų galima įtikinamai parodyti, kad ES yra nuosekli ir veiksminga tarptautinė 

veikėja; 

8. ragina kuo greičiau surengti ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą, kad būtų galima 

priimti sprendimą dėl bendrų dvišalių ir pasaulinių bei regioninių klausimų 

darbotvarkės; 

9. atkakliai tvirtina, kad struktūrinis dialogas dėl užsienio politikos, kuriame taip pat 

dalyvautų EP ir JAV Kongresas, transatlantiniu lygmeniu yra labai svarbus 

transatlantinei struktūrai, ir ragina išplėsti ES ir JAV dialogo užsienio politikos taikymo 

sritį; 

10. primena savo pasiūlymą sukurti Transatlantinę politikos tarybą, kaip nuolatinių 

konsultacijų užsienio ir saugumo politikos klausimais ir šios politikos koordinavimo 

organą, kuriai vadovautų Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojas ir JAV valstybės sekretorius, ir su kuria, reguliariai būtų palaikomi 

politinių kampanijų vadovų ryšiai, siekiant ją sustiprinti; 

11. palankiai vertina nuolatinę ir nepertraukiamą TTALD veiklą skatinant ES ir JAV 

santykius, vykdant parlamentinį dialogą ir koordinuojant bendrojo pobūdžio klausimus; 

12. primena, kad ir ES, ir JAV mūsų visuomenė yra stipri, nes remiasi daugeliu veikėjų, 

įskaitant, be kita ko, mūsų vyriausybes, parlamentus, įvairias politines institucijas, 
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pilietinės visuomenės organizacijas, žiniasklaidą ir religines grupes; pabrėžia, kad 

siekdami skatinti transatlantinės partnerystės teikiamus pranašumus, įskaitant, be kita 

ko, tinkamo finansavimo skyrimą, įvairiais lygmenimis, o ne vien sutelkiant dėmesį į 

Rytų ir Vakarų pakrantes, turėtume skatinti ryšius už Atlanto vandenyno; 

Kartu įveikti pasaulinio masto problemas 

13. atkakliai tvirtina, kad ES ir JAV turėtų ir toliau atlikti pagrindinį konstruktyvų vaidmenį 

kartu įveikiant regioninius konfliktus ir pasaulinio masto problemas; primena, koks 

svarbus daugiašališkumas, sprendžiant pasaulinio masto problemas, ir primygtinai 

reikalauja, kad į juos būtų atsižvelgta atitinkamuose tarptautiniuose forumuose; todėl 

yra susirūpinęs, kad naujausi JAV sprendimai, būtent pasitraukimas iš svarbiausių 

tarptautinių susitarimų, atsisakymas dalyvauti tarptautiniuose forumuose ir įtampos 

prekybos srityje skatinimas gali nukrypti nuo šių bendrų vertybių ir sukelti įtampą 

santykiuose; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad kitos didžiosios pasaulio valstybės, kaip antai Rusija ir 

Kinija, turi tvirtas politines ir ekonomines strategijas, daugeliu kurių gali būti 

prieštaraujama mūsų vertybėms, todėl labai svarbu skatinti ES ir JAV partnerystę, ir 

toliau puoselėti mūsų bendras vertybes, įskaitant tarptautinės teisės laikymąsi, ir sukurti 

bendrą sankcijų taikymo politiką; 

15. pabrėžia, kad saugumas yra įvairiapusis ir susipynęs, o jo apibrėžtis apima ne tik karinį, 

bet taip pat aplinkos apsaugos, energetikos, prekybos, kibernetikos ir ryšių, sveikatos, 

plėtros, humanitarinį ir kt. aspektus; todėl pabrėžia, kad suderintas ir abiem pusėms 

naudingas transatlantinis prekybos susitarimas turėtų poveikį, kuris gerokai viršytų 

prekybos ir ekonominį aspektus; primygtinai reikalauja, kad saugumo klausimai būtų 

sprendžiami kartu, taikant platų požiūrį; atsižvelgdamas į tai, yra susirūpinęs dėl 

sprendimų mažinti biudžetą, pavyzdžiui, sumažintą biudžetą valstybės kūrimui 

Afganistane ir 50 proc. sumažintą paramos vystymuisi Afrikoje biudžetą; 

16. pabrėžia, koks svarbus bendradarbiavimo, koordinavimo ir sinergijos poveikis 

saugumui ir gynybai, ir atkakliai tvirtina, kad naštos pasidalijimas neturėtų būti 

nukreiptas tik į tikslą skirti gynybai 2 proc. BVP; teigia, kad NATO tebėra labai svarbus 

kolektyvinei Europos gynybai užtikrinti; 

17. ragina ES stiprinti Europos gynybos sąjungą ir paspartinti jos įgyvendinimą, siekiant 

sukurti didesnę sinergiją išlaidų gynybai srityje; tvirtina, kad didesnis 

bendradarbiavimas gynybos srityje ES lygmeniu stiprina Europos indėlį į NATO aljansą 

ir stiprina mūsų transatlantinį ryšį; todėl pritaria naujausioms pastangoms padidinti 

Europos gynybos struktūrą, įskaitant Europos gynybos fondą ir neseniai įsteigtą 

nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO); 

18. pakartoja, kad ES ir JAV reikia stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir 

gynybos srityje;  

19. pabrėžia, kad reikalingas bendras požiūris į skaitmeninių platformų reguliavimą ir jų 

atskaitomybės didinimą; 

20. pabrėžia, kad svarbi ES ir JAV pastangų kovojant su terorizmu stiprinimo dalis apima 
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ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą ir visapusišką požiūrį į kovą su 

terorizmu, taip pat koordinuojant pasauliniuose forumuose; 

21. primena, kad labai svarbu glaudžiau bendradarbiauti kovojant su pinigų plovimu ir 

teroristų finansavimu; 

22. pabrėžia, kad ES įsipareigojusi stiprinti savo kaimynių gerovę, stabilumą, atsparumą ir 

saugumą visų pirma ne karinėmis priemonėmis, ypač įgyvendindama asociacijos 

susitarimus; 

23. palankiai vertina tai, kad dėmesys skiriamas strateginiam aspektui, ir skatina JAV 

prisidėti prie tolesnių bendrųjų pastangų Vakarų Balkanų šalyse; 

24. ragina ES ir JAV aktyviau ir veiksmingiau dalyvauti sprendžiant konfliktą Ukrainos 

teritorijoje ir remti visas pastangas siekiant ilgalaikio taikaus sprendimo, kuriuo būtų 

atsižvelgiama į Ukrainos vieningumą, suverenumą ir teritorinį vientisumą; 

25. pakartoja savo įsipareigojimą laikytis tarptautinių įstatymų ir visuotinių vertybių ir ypač 

branduolinio ginklo neplatinimo ir taikaus ginčų sprendimo; pabrėžia, kad mūsų 

branduolinio ginklo neplatinimo strategijos vientisumas yra ypač svarbus mūsų, kaip 

svarbaus pasaulinio veikėjo ir derybininko, patikimumui užtikrinti; 

26. primena, kad ES pasiryžusi išsaugoti Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP) su 

Iranu, kuris yra pagrindinis tarptautinės ginklų neplatinimo struktūros ramstis, kuris taip 

pat svarbus sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą, ir yra pagrindinis saugumo ir 

stabilumo regione elementas; pakartoja, jog atitinkamu formatu ir atitinkamuose 

forumuose reikia kritiškiau vertinti nuo BVVP atskirtą Irano veiklą, susijusią su 

balistinėmis raketomis ir regiono stabilumu; pabrėžia, kad sprendžiant šią problemą, 

transatlantinis bendradarbiavimas yra ypač svarbus; labai kritiškai vertina Prezidento 

D. Trumpo sprendimą vienašališkai pasitraukti iš BVVP ir Irane veikiančioms ES 

įmonėms taikyti ekstrateritorines priemones; 

27. yra susirūpinęs dėl JAV saugumo ir prekybos politikos Rytų ir Pietryčių Azijoje, 

įskaitant politinį vakuumą, atsiradusį po jos pasitraukimo iš partnerystės abipus 

Ramiojo vandenyno, ir palankiai vertina aktyvią ES prekybos politiką šioje pasaulio 

dalyje, taip pat siekiant politinės pusiausvyros; 

28. palankiai vertina tai, kad pradedami aukšto lygio politiniai dialogai su Šiaurės Korėja 

(KLDR) ir primena, kad šių dialogų tikslas turėtų būti taikus įtemptų santykių 

sprendimas, taigi, ir regioninės ir pasaulinės taikos, saugumo ir stabilumo skatinimas; 

pabrėžia, kad tuo pačiu metu turime daryti spaudimą KLDR, kol ji atsisakys savo 

branduolinių užmojų; 

29. ragina ES ir JAV aktyviau bendradarbiauti siekiant taikaus regioninių konfliktų ir 

karinio konflikto per trečiąsias šalis sprendimo Sirijoje, nes nesant bendros strategijos, 

gali būti pakenkta taikiam konfliktų sprendimui, ir ragina visas susijusias šalis 

susilaikyti nuo veiksmų, galinčių pabloginti situaciją; dar kartą patvirtina, koks svarbus 

JT vadovaujamas Ženevos procesas siekiant išspręsti konfliktą Sirijoje pagal JT 

Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2254, dėl kurios derėjosi konflikto šalys ir kurią 

palaiko svarbiausi tarptautiniai ir regiono veikėjai; ragina visapusiškai įgyvendinti ir 
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atsižvelgti į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, kurias Astanos derybų šalys pažeidžia; 

30. primena, kad ES palaiko reikšmingą Artimųjų Rytų taikos proceso atnaujinimą siekiant 

dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo ir primygtinai tvirtina, kad būtina vengti 

bet kokių veiksmų, kuriais būtų pakenkta šioms pastangoms; pabrėžia, kad Jeruzalės 

klausimas turėtų būti įtrauktas į galutinį Izraelio ir Palestinos taikos susitarimą; 

pabrėžia, kad reikėtų sustiprinti bendras veiksmų gaires; 

31. pakartoja, kad turime bendrų interesų Afrikoje, kur privalome labiau remti gerą 

valdymą, demokratiją, žmogaus teises ir saugumo klausimus; 

32. atkreipia dėmesį į mūsų bendrus politinius, ekonominius ir saugumo interesus Kinijos ir 

Rusijos atžvilgiu ir primena, kad bendros pastangos, įskaitant PPO, galėtų būti 

naudingos sprendžiant pasaulinės prekybos su užsienio užmojais susitarimų disbalanso 

problemas, kaip Ukrainos ir Šilko kelio atvejais; 

33. atkakliai tvirtina, kad migracijos klausimai turėtų būti sprendžiami bendradarbiaujant, 

sudarant partnerystę ir užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, taip pat valdant migracijos 

maršrutus ir siekiant visuotinio požiūrio JT lygmeniu; 

34. pritaria, kad reikia stiprinti ES ir JAV bendradarbiavimą energetikos klausimais, 

remiantis ES ir JAV energetikos tarybos sistema; 

35. apgailestauja, kad JAV pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, bet giria nuoseklias 

asmenines, įmonių, miestų ir valstijų pastangas Jungtinėse Amerikos Valstijose; 

36. skatina toliau bendradarbiauti inovacijų, mokslo ir technologijų srityje; 

° 

° ° 

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, EIVT, Komisijai, valstybių narių ir 

narystės siekiančių šalių ir šalių kandidačių vyriausybėms bei parlamentams, JAV 

prezidentui, JAV Senatui ir Atstovų Rūmams. 

 


