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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre o estado das relações entre a UE e os EUA 

(2017/2271(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o documento intitulado “Visão partilhada, ação comum: uma Europa 

mais forte – Estratégia global para a política externa e de segurança da União Europeia", 

apresentado pela Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os 

Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) em 28 de junho de 2016, e a 

comunicação conjunta da Comissão e do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), 

de 7 de junho de 2017, sobre uma abordagem estratégica em matéria de resiliência na 

ação externa da UE (JOIN(2017)0021), 

– Tendo em conta os resultados das Cimeiras UE-EUA de 28 de novembro de 2011 em 

Washington D.C. e de 26 de março de 2014 em Bruxelas, 

– Tendo em conta as declarações conjuntas da 79.ª Reunião Interparlamentar do Diálogo 

Transatlântico de Legisladores (DTL), realizada em 28 e 29 de novembro de 2016 em 

Washington D.C., o 80.º DTL realizado em 2 e 3 de junho em Valeta, e o 81.º DTL 

realizado em Washington D. C., em 5 de dezembro de 2017,  

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de abril de 2015, intitulada 

«Agenda Europeia para a Segurança» (COM(2015)0185), 

– Tendo em conta a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 6 de 

abril de 2016, intitulada «Quadro comum em matéria de luta contra as ameaças 

híbridas: uma resposta da União Europeia» (JOIN(2016)0018), 

– Tendo em conta a declaração conjunta, de 8 de julho de 2016, dos Presidentes do 

Conselho Europeu e da Comissão e do Secretário-Geral da NATO sobre o conjunto 

comum de propostas aprovadas pelos Conselhos da NATO e da UE, em 5 e 6 de 

dezembro de 2016, e os relatórios intercalares sobre a sua aplicação, de 14 de junho e 5 

de dezembro de 2017, 

– Tendo em conta a Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, de 18 de dezembro de 

2017, e a Estratégia Nacional de Defesa dos EUA, de 19 de janeiro de 2018,  

– Tendo em conta o plano de ação de 2015 da UE para a diplomacia climática, adotado 

pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, 

– Tendo em conta o Acordo de Paris, a Decisão 1/CP.21, a 21.ª Conferência das Partes 

(COP 21) na CQNUAC, bem como a 11.ª Conferência das Partes na qualidade de 

Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP 11), realizada em Paris, de 30 de 

novembro a 11 de dezembro de 2015,  

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre as relações transatlânticas, em 

particular a sua resolução de 1 de junho de 2006 sobre a melhoria das relações UE-EUA 
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no quadro de um acordo de parceria transatlântica1, a sua Resolução, de 26 de março de 

2009, sobre o estado das relações transatlânticas na sequência das eleições nos EUA2, a 

sua Resolução, de 17 de novembro de 2011, sobre a Cimeira UE-EUA de 28 de 

novembro de 20113, e a sua Resolução, de 13 de junho de 2013, sobre o papel da UE na 

promoção de uma parceria transatlântica mais vasta4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de novembro de 2016, sobre a União Europeia 

da Defesa5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de dezembro de 2017, sobre a execução da 

Política Externa e de Segurança Comum (PESC)6, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de dezembro de 2017, sobre a execução da 

Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD)7, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e o parecer da 

Comissão do Comércio Internacional (A8-0000/2018), 

A. Considerando que a parceria UE-EUA assenta em fortes vínculos políticos, culturais, 

económicos e históricos, e em valores comuns, como a liberdade, a democracia, os 

direitos humanos e o Estado de direito, bem como ainda em objetivos comuns, como a 

prosperidade, segurança, economias abertas e integradas, progresso social e inclusão, 

desenvolvimento sustentável e resolução pacífica de conflitos, e que os EUA e a UE são 

democracias no quadro do Estado de Direito, dotadas de sistemas eficazes de controlo e 

de equilíbrio; 

B. Considerando que, num mundo global, complexo e cada vez mais multipolar, a UE e os 

EUA devem continuar a desempenhar um papel construtivo de relevo, reforçando o 

direito internacional e a empenharem-se conjuntamente na resolução de conflitos 

regionais e desafios globais; 

C. Considerando que a UE continua plenamente empenhada no multilateralismo e na 

promoção dos valores comuns; 

Um quadro global assente em valores 

1. Recorda e reitera que a parceria de longa data UE-EUA assenta na partilha e promoção 

conjunta de valores comuns, incluindo a liberdade, o Estado de direito, a paz, a 

democracia, a igualdade, a economia de mercado, a justiça social e o respeito pelos 

direitos humanos, incluindo os direitos das minorias, bem como a segurança coletiva; 

                                                 
1 JO C 298 E de 8.12.2006, p. 226. 
2 JO C 117 E de 6.5.2010, p. 198. 
3 JO C 153 E de 31.5.2013, p. 124. 
4 JO C 65 de 19.2.2016, p. 120. 
5 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0435. 
6 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0493. 
7 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0492. 
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2. Sublinha que a relação entre a UE e os EUA é o garante fundamental da estabilidade 

global e tem sido a pedra angular dos nossos esforços para garantir a paz e a 

estabilidade nas nossas sociedades desde o final da Segunda Guerra Mundial, e uma 

cooperação económica e comercial multilateral reforçada; mostra-se convicto de que a 

política «América primeiro» (America first) prejudicará os interesses tanto da UE como 

dos EUA; 

3. Sublinha que a parceria vai muito além da política externa e comercial stricto sensu e 

inclui também outros temas, como a segurança, as questões económicas e financeiras, as 

alterações climáticas, a energia, a cultura, bem como a ciência e a tecnologia; sublinha 

que estas questões estão estreitamente interligadas e devem ser consideradas no âmbito 

do mesmo quadro abrangente;  

4. Manifesta preocupação face à divergência de pontos de vista sobre questões globais e 

conflitos regionais ocorridos desde a eleição do Presidente Trump; procura clarificar a 

questão de saber se a relação transatlântica, definida ao longo de décadas, continua a ter 

hoje a mesma relevância; realça que o quadro global assente em valores da nossa 

parceria é essencial para garantir a arquitetura da economia global e a segurança; 

Reforçar a parceria 

5. Recorda o elevado potencial e o interesse estratégico da presente parceria tanto para os 

EUA como para os UE, ao procurarem alcançar prosperidade e segurança mutuamente e 

reforçar uma ordem mundial assente em regras; apela à promoção do nosso diálogo e 

compromisso sobre todos os aspetos desta parceria; salienta que as nossas decisões e 

ações têm um impacto na economia mundial e na arquitetura da segurança, bem como 

nos interesses de ambas as partes; 

6. Sublinha que a UE e os EUA são reciprocamente os principais parceiros e que atos 

unilaterais servem apenas para enfraquecer a parceria transatlântica, que deve ser uma 

parceria entre iguais; 

7. Apela à VP/AR, ao Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros da UE para que 

reforcem a coordenação da política da UE em relação à Administração dos EUA, de 

modo a enviar uma mensagem convincente de que a UE é um ator internacional 

coerente e eficiente; 

8. Apela a uma Cimeira UE-EUA a realizar o mais rapidamente possível, a fim de decidir 

uma agenda comum sobre questões bilaterais e questões globais e regionais; 

9. Reitera que um diálogo estruturado sobre política externa ao nível transatlântico, 

envolvendo também o Parlamento Europeu e o Congresso dos EUA, é fundamental para 

a arquitetura transatlântica, e solicita um alargamento do âmbito da política externa do 

diálogo UE-EUA; 

10. Recorda a sua proposta de criação de um Conselho Político Transatlântico (CPT) para 

consulta e coordenação sistemática sobre política externa e de segurança, chefiado pela 

AR/VP e pelo Secretário de Estado dos EUA, e apoiado por contactos regulares dos 

dirigentes políticos; 
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11. Saúda o trabalho permanente e ininterrupto do DTL no fomento das relações UE-EUA 

através do diálogo parlamentar e da coordenação em questões de interesse comum; 

12. Recorda que, tanto na UE como nos EUA, as nossas sociedades são fortes porque 

assentam numa pluralidade de intervenientes, em que se incluem, entre outros, os 

nossos governos, parlamentos, várias instituições políticas, organizações da sociedade 

civil, meios de comunicação social e grupos religiosos; sublinha que importa fomentar 

os vínculos entre ambos os lados do Atlântico para promover os méritos da nossa 

parceria transatlântica, nomeadamente através da afetação de financiamento adequado, a 

diferentes níveis e não apenas centrado nas costas leste e oeste; 

Resposta conjunta aos desafios mundiais 

13. Reitera que a UE e os EUA devem continuar a desempenhar um papel construtivo de 

relevo, empenhando-se conjuntamente na resolução de conflitos regionais e desafios 

globais; recorda a importância do multilateralismo na resolução de questões globais e 

insiste em que estas devem ser abordadas nos fóruns internacionais pertinentes; teme, 

por conseguinte, que as recentes decisões dos EUA — desvinculação de importantes 

acordos internacionais, afastamento de importantes fóruns internacionais e incitamento 

de tensões comerciais — se possam afastar desses valores comuns e pressionar a 

relação; 

14. Toma nota de que outras grandes potências mundiais, como a Rússia e a China, 

dispõem de sólidas estratégias políticas e económicas, muitas das quais podem ir contra 

os nossos valores, pelo que é essencial promover a parceria entre a UE e os EUA, 

continuar a promover os nossos valores comuns, incluindo a conformidade com o 

direito internacional, e criar uma política comum de sanções; 

15. Sublinha que a segurança é multifacetada e interligada e que a sua definição abrange 

não só as forças militares, mas também aspetos ambientais, energéticos, comerciais, 

informáticos e da comunicação, a saúde, o desenvolvimento, aspetos humanitários, etc.; 

sublinha por isso que um acordo de comércio transatlântico, equilibrado e mutuamente 

vantajoso, teria um impacto que iria muito além dos aspetos comerciais e económicos; 

reitera que as questões de segurança devem ser tratadas em conjunto, mediante uma 

abordagem global; neste contexto, manifesta a sua preocupação face a decisões de 

redução do orçamento, por exemplo, os cortes no setor da construção no Afeganistão e 

o corte de 50% do orçamento dos EUA na ajuda ao desenvolvimento em África; 

16. Sublinha a importância da cooperação, coordenação e sinergias no domínio da 

segurança e da defesa, e insiste em que a partilha de encargos não se deve centrar 

apenas no objetivo de consagrar 2 % do PIB à defesa; manifesta a convicção de que a 

NATO continua a ser indispensável para a segurança coletiva da Europa; 

17. Exorta a UE a reforçar e a acelerar a União Europeia da Defesa, com vista a multiplicar 

sinergias nas despesas no domínio da defesa; insiste em que uma maior cooperação na 

defesa ao nível da UE reforça a contribuição europeia no âmbito da aliança da NATO e 

os nossos laços transatlânticos; apoia, por conseguinte, os recentes esforços para 

reforçar a arquitetura europeia da defesa, incluindo o Fundo Europeu de Defesa e a 

recém-criada Cooperação Estruturada Permanente (PESCO); 



 

PR\1153405PT.docx 7/8 PE616.905v02-00 

 PT 

18. Reitera a necessidade de a UE e os EUA reforçarem a sua cooperação no domínio da 

cibersegurança e da defesa;  

19. Sublinha a necessidade de uma abordagem comum à regulamentação de plataformas 

digitais e ao reforço da respetiva responsabilidade; 

20. Salienta que uma parte importante do reforço dos esforços da UE e dos EUA na luta 

contra o terrorismo inclui a proteção de infraestruturas críticas, bem como uma 

abordagem global da luta contra o terrorismo, também através da coordenação nos 

fóruns mundiais; 

21. Recorda que é crucial o reforço da cooperação em matéria de luta contra o 

branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo; 

22. Destaca que a UE está empenhada em reforçar a prosperidade, estabilidade, resiliência e 

a segurança dos seus vizinhos, em primeiro lugar, através de meios não militares, 

nomeadamente, através da aplicação dos acordos de associação; 

23. Saúda o enfoque estratégico e convida os EUA a associarem-se a novas iniciativas 

conjuntas nos Balcãs Ocidentais; 

24. Exorta a UE e os EUA a desempenharem um papel mais ativo e eficaz na resolução do 

conflito no território da Ucrânia e a apoiarem todos os esforços para uma solução 

pacífica duradoura, que respeite a unidade, a soberania e a integridade territorial da 

Ucrânia; 

25. Reitera o seu compromisso para com o direito internacional e os valores universais, 

nomeadamente em matéria de não proliferação nuclear e da resolução pacífica de 

litígios; sublinha que a coerência da nossa estratégia de não proliferação nuclear é 

crucial para a nossa credibilidade enquanto interveniente mundial e negociador 

fundamental; 

26. Recorda que a UE está determinada a preservar o Plano de Ação Conjunto Global 

(PACG) com o Irão enquanto pilar fundamental da arquitetura internacional de não 

proliferação, com relevância também para a questão da Coreia do Norte, sendo um 

elemento essencial para a segurança e a estabilidade da região; reitera a necessidade de 

abordar de forma mais crítica as atividades do Irão relacionadas com mísseis balísticos e 

a estabilidade regional, distintas do PACG, nos formatos e fóruns pertinentes; sublinha 

que é fundamental a cooperação transatlântica na abordagem desta questão; critica com 

veemência a decisão do Presidente Trump de abandonar o PACG de forma unilateral e 

de aplicar medidas extraterritoriais a empresas da UE que exercem atividades no Irão; 

27. Manifesta a sua preocupação com a política de segurança e comercial dos EUA no 

Leste e no Sudeste Asiático, incluindo o vazio político resultante da sua retirada da 

TPP, e saúda a política comercial ativa da UE nesta parte do mundo, também em prol 

do equilíbrio político; 

28. Congratula-se com a abertura de novos diálogos de alto nível com a Coreia do Norte 

(RPDC) e recorda que estas negociações devem ter por objetivo a resolução pacífica das 

tensões e promover, assim, a paz regional e mundial, a segurança e a estabilidade; 
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sublinha, ao mesmo tempo, que temos de manter a pressão sobre a RPDC até que este 

país renuncie às suas ambições nucleares; 

29. Apela a uma maior cooperação entre a UE e os EUA sobre a resolução pacífica dos 

conflitos regionais e a “guerra por procuração” na Síria, uma vez que a falta de uma 

estratégia comum poderia prejudicar a resolução pacífica de conflitos, e apela a todas as 

partes envolvidas para que se abstenham de ações suscetíveis de agravar a situação; 

reafirma a primazia do processo de Genebra liderado pela ONU na resolução do conflito 

na Síria, em conformidade com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, negociada pelas partes no conflito e com o apoio dos principais 

intervenientes internacionais e regionais; solicita a plena implementação e observância 

das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que estão a ser violados pelos países 

das negociações em Astana; 

30. Lembra que a UE apoia o reinício de um verdadeiro processo de paz no Médio Oriente 

na perspetiva de uma solução assente na coexistência de dois Estados, e insiste em que 

deve ser evitada qualquer ação suscetível de pôr em causa estes esforços; sublinha que a 

questão de Jerusalém deve fazer parte de um acordo definitivo de paz entre israelitas e 

palestinianos; salienta que o roteiro conjunto deve ser reforçado; 

31. Reitera que partilhamos interesses em África, onde temos de intensificar o nosso apoio 

à boa governação, à democracia, aos direitos humanos e às questões de segurança; 

32. Chama a atenção para a comunhão de interesses políticos, económicos e de segurança 

relativamente à China e à Rússia, e recorda que os esforços conjuntos, incluindo na 

OMC, poderiam ser úteis para corrigir desequilíbrios no comércio global com ambições 

estrangeiras, como sobre a Ucrânia e a estrada da seda; 

33. Reitera que as questões relacionadas com a migração devem ser abordadas através da 

cooperação, da parceria e da proteção dos direitos humanos, mas também pela gestão 

das rotas migratórias e pela prossecução de uma abordagem global ao nível das Nações 

Unidas; 

34. Defende uma cooperação reforçada entre a UE e os EUA sobre questões energéticas, 

com base no quadro do Conselho da Energia UE-EUA; 

35. Lamenta a retirada dos EUA do Acordo de Paris, enaltecendo embora os contínuos 

esforços de particulares, empresas, cidades e estados nos EUA; 

36. Incentiva o reforço da cooperação em matéria de inovação, ciência e tecnologia; 

° 

° ° 

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho ao SEAE,, à 

Comissão, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos países em fase de 

adesão e dos países candidatos, ao Presidente dos EUA, ao Senado e à Câmara dos 

Representantes dos EUA. 


