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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

(2017/2271(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai 

puternică – O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, precum și 

Comunicarea comună a Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) 

din 7 iunie 2017 privind o abordare strategică privind reziliența în cadrul acțiunii 

externe a UE (JOIN(2017)0021), 

– având în vedere rezultatele summiturilor UE-SUA organizate la 28 noiembrie 2011 la 

Washington, D.C. și la 26 martie 2014 la Bruxelles, 

– având în vedere declarațiile comune ale celei de a 79-a reuniuni interparlamentare UE-

SUA și a dialogului transatlantic al legislatorilor (TLD) organizate la 28 și 

29 noiembrie 2016 la Washington, D.C., ale celui de al 80-lea TLD organizat la 2 și 3 

iunie la Valletta și ale celui de al 81-lea TLD organizat la 5 decembrie 2017 la 

Washington, D.C.,  

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 aprilie 2015 intitulată „Agenda 

europeană privind securitatea” (COM(2015)0185), 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a SEAE și a Consiliului din 

6 aprilie 2016 intitulată „Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride. Un 

răspuns al Uniunii Europene” (JOIN(2016)0018), 

– având în vedere declarația comună din 8 iulie 2016 a președinților Consiliului European 

și al Comisiei și a Secretarului General al NATO privind setul comun de propuneri 

aprobate de consiliile NATO și UE la 5 și 6 decembrie 2016 și rapoartele privind 

progresele înregistrate în punerea în aplicare a acestora adoptate la 14 iunie și la 

5 decembrie 2017, 

– având în vedere Strategia națională de securitate a SUA din 18 decembrie 2017 și 

Strategia națională de apărare a SUA din 19 ianuarie 2018,  

– având în vedere planul de acțiune privind diplomația în domeniul climei din 2015, 

adoptat de Consiliul Afaceri Externe, 

– având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21, cea de a 21-a Conferință a 

părților (COP 21) la CCONUSC și cea de a 11-a Conferință a părților care servește 

drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), organizată la Paris, între 

30 noiembrie și 11 decembrie 2015,  

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la relațiile transatlantice, în special 

Rezoluția sa din 1 iunie 2006 referitoare la îmbunătățirea relațiilor UE-SUA în cadrul 
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unui Acord de parteneriat transatlantic1, Rezoluția sa din 26 martie 2009 referitoare la 

situația relațiilor transatlantice în urma alegerilor din SUA2, Rezoluția sa din 

17 noiembrie 2011 referitoare la Summitul UE-SUA din 28 noiembrie 20113 și 

Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la rolul UE în promovarea unui parteneriat 

transatlantic lărgit4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a 

Apărării5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

politicii externe și de securitate comune (PESC)6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

politicii de securitate și apărare comune (PSAC)7, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

comerț internațional (A8-0000/2018), 

A. întrucât parteneriatul UE-SUA se bazează pe legături politice, culturale, economice și 

istorice puternice, pe valori comune cum sunt libertatea, democrația, drepturile omului 

și statul de drept și pe obiective comune cum sunt prosperitatea, securitatea, economiile 

deschise și integrate, progresul social și incluziunea, dezvoltarea durabilă și soluționarea 

pașnică a conflictelor și întrucât atât SUA, cât și UE sunt democrații în care domnește 

legea și care dispun de sisteme funcționale de ponderi și contraponderi; 

B. întrucât, într-o lume globalizată, complexă și tot mai polarizată, UE și SUA ar trebui să 

joace în continuare roluri constructive esențiale prin consolidarea dreptului internațional 

și prin soluționarea conflictelor regionale și a provocărilor la nivel global; 

C. întrucât UE își menține pe deplin angajamentul față de multilateralism și față de 

promovarea valorilor comune, 

Un cadru general bazat pe valori 

1. reamintește și insistă asupra faptului că parteneriatul UE-SUA de lungă durată se 

bazează pe schimbul și promovarea împreună a unor valori comune, inclusiv libertatea, 

statul de drept, pacea, democrația, egalitatea, economia de piață, justiția socială și 

respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților, precum și securitatea 

colectivă; 

2. subliniază că relația UE-SUA reprezintă garantul fundamental al stabilității globale și a 

                                                 
1 JO C 298 E, 8.12.2006, p. 226. 
2 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 198. 
3 JO C 153 E, 31.5.2013, p. 124. 
4 JO C 65, 19.2.2016, p. 120. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2016)0435. 
6 Texte adoptate, P8_TA(2017)0493. 
7 Texte adoptate, P8_TA(2017)0492. 
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fost piatra de temelie a eforturilor noastre menite să asigure pacea și stabilitatea 

societăților noastre de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial și o cooperare 

economică multilaterală și schimburi comerciale mai puternice; este de părere că 

politica de tip „America pe primul loc” va dăuna atât intereselor UE, cât și celor ale 

SUA; 

3. subliniază că parteneriatul depășește cu mult aspectele comerciale și de politică externă 

stricto sensu și include, de asemenea, alte subiecte cum ar fi securitatea, chestiuni 

economice și financiare, schimbările climatice, energia, cultura, precum și știința și 

tehnologia; subliniază că aceste aspecte sunt strâns legate între ele și ar trebui luate în 

considerare în același cadru general;  

4. își exprimă preocuparea față de opiniile divergente privind problemele globale și 

conflictele regionale care au apărut de la alegerea președintelui Trump; solicită mai 

multă claritate în ceea ce privește pertinența actuală a relației transatlantice, care a fost 

definită cu mai multe decenii în urmă; subliniază că cadrul general al parteneriatului 

nostru, bazat pe valori, este esențial pentru a garanta arhitectura economiei globale și 

securitatea; 

Consolidarea parteneriatului 

5. reamintește imensul potențial și interesul strategic al acestui parteneriat, atât pentru 

SUA, cât și pentru UE, în ceea ce privește instaurarea prosperității și securității 

reciproce și consolidarea unei ordini mondiale bazate pe reguli; solicită promovarea 

dialogului și implicării în toate aspectele acestui parteneriat; subliniază că deciziile și 

acțiunile noastre au un impact asupra economiei globale și arhitecturii de securitate, 

precum și asupra intereselor ambilor parteneri; 

6. subliniază că UE și SUA sunt cel mai important partener reciproc și că acțiunile 

unilaterale nu fac decât să slăbească parteneriatul transatlantic, care trebuie să fie un 

parteneriat între egali; 

7. solicită VP/ÎR, Consiliului, Comisiei și statelor membre ale UE să își consolideze 

coordonarea politicii UE față de administrația SUA, pentru a transmită un mesaj 

convingător că UE este un actor internațional coerent și eficace; 

8. solicită organizarea cât mai curând posibil a unui summit UE-SUA, pentru a decide 

asupra unei agende comune privind aspectele bilaterale și chestiunile globale și 

regionale; 

9. insistă că un dialog structurat privind politica externă la nivel transatlantic, în care să fie 

implicate și PE și Congresul SUA, este esențial pentru arhitectura transatlantică și 

solicită extinderea domeniului de aplicare al politicii externe în ceea ce privește dialogul 

UE-SUA; 

10. reamintește sugestia sa de a înființa un Consiliu politic transatlantic (TPC) pentru 

consultare și coordonare sistematică privind politica externă și de securitate, condus de 

VP/ÎR și de Secretarul de stat al SUA și susținut de contacte periodice ale directorilor 

politici; 



 

PE616.905v02-00 6/8 PR\1153405RO.docx 

RO 

11. salută activitatea continuă și neîntreruptă a TLD în ceea ce privește promovarea 

relațiilor UE-SUA prin intermediul dialogului parlamentar și al coordonării asupra 

aspectelor de interes comun; 

12. reamintește că, atât în UE, cât și în SUA, societățile noastre sunt puternice pentru că se 

bazează pe o multitudine de actori, inclusiv, printre altele, guvernele și parlamentele 

noastre, diferitele instituții politice, organizații ale societății civile, organisme mass-

media și grupuri religioase; subliniază că ar trebui să încurajăm legăturile transatlantice 

pentru a promova meritele parteneriatului nostru, inclusiv prin alocarea de fonduri 

corespunzătoare la diferite niveluri și nu axându-ne doar pe Coasta de Est și de Vest; 

Să înfruntăm împreună confruntările globale 

13. insistă că UE și SUA ar trebui să joace în continuare roluri constructive esențiale prin 

soluționarea împreună a conflictelor regionale și a provocărilor la nivel global; 

reamintește importanța multilateralismului în rezolvarea problemelor globale și insistă 

asupra faptului că acestea ar trebui abordate în cadrul forurilor internaționale 

competente; este preocupat, prin urmare, de faptul că recentele decizii ale SUA – 

dezangajarea din acorduri internaționale cheie, retragerea din foruri internaționale și 

încurajarea tensiunilor comerciale – ar putea să se îndepărteze de aceste valori comune 

și să pună presiune pe relația noastră; 

14. constată că alte mari puteri mondiale, cum ar fi Rusia și China, au strategii politice și 

economice solide, dintre care multe ar putea fi contrare valorilor noastre, și că este 

esențial, prin urmare, să promovăm parteneriatul UE-SUA, să promovăm în continuare 

valorile noastre comune, inclusiv respectarea dreptului internațional, și să instituim o 

politică de sancțiuni comună; 

15. subliniază că securitatea este multidimensională și interconectată și că definiția ei nu 

acoperă doar aspecte militare, ci și aspecte de mediu, energetice, comerciale, cibernetice 

și de comunicare, din domeniul sănătății și al dezvoltării, umanitare etc.; subliniază, 

prin urmare, că un acord comercial transatlantic, echilibrat și reciproc avantajos, ar avea 

un impact care ar depăși cu mult aspectele comerciale și economice; insistă că aspectele 

de securitate ar trebui soluționate în comun printr-o abordare extinsă; în acest context, 

este preocupat de deciziile privind reducerile bugetare, ca de exemplu reducerea 

fondurilor pentru consolidarea statului în Afganistan și reducerea cu 50 % a bugetului 

alocat de SUA ajutorului pentru dezvoltare în Africa; 

16. subliniază importanța cooperării, coordonării și efectele de sinergie în domeniul 

securității și al apărării și insistă asupra faptului că repartizarea sarcinilor nu ar trebui să 

se axeze exclusiv pe obiectivul de a cheltui 2 % din PIB pentru apărare; afirmă că 

NATO este în continuare vitală pentru apărarea colectivă a Europei; 

17. invită UE să consolideze și să accelereze uniunea europeană a apărării în scopul creării 

mai multor sinergii în privința cheltuielilor pentru apărare; insistă asupra faptului că o 

mai bună cooperare în domeniul apărării la nivelul UE consolidează contribuția 

europeană în cadrul alianței NATO și consolidează legătura noastră transatlantică; 

sprijină, prin urmare, eforturile recente de a intensifica arhitectura europeană de apărare, 

inclusiv Fondul european de apărare, precum și nou înființata cooperarea structurată 

permanentă (PESCO); 
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18. reiterează necesitatea ca UE și SUA să își intensifice cooperarea în domeniul securității 

cibernetice și al apărării;  

19. subliniază necesitatea unei abordări comune a reglementării platformelor digitale și a 

creșterii responsabilității acestora; 

20. subliniază că un element important al consolidării eforturilor de combatere a 

terorismului dintre UE și SUA îl constituie protecția infrastructurii critice, precum și o 

abordare cuprinzătoare a luptei împotriva terorismului, inclusiv prin intermediul 

coordonării în forurile mondiale; 

21. reamintește că este esențială o cooperare consolidată în ceea ce privește lupta împotriva 

spălării banilor și a finanțării terorismului; 

22. subliniază că UE este hotărâtă să consolideze prosperitatea, stabilitatea, reziliența și 

securitatea vecinilor săi în primul rând prin mijloace nemilitare, în special prin punerea 

în aplicare a acordurilor de asociere; 

23. salută orientarea strategică și invită SUA să se implice în viitoarele eforturi comune în 

Balcanii de Vest; 

24. invită UE și SUA să joace un rol mai activ și mai eficace în soluționarea conflictului de 

pe teritoriul Ucrainei și să sprijine toate eforturile în direcția unei soluții pașnice de 

durată, care să respecte unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei; 

25. își reiterează angajamentul față de dreptul internațional și față de valorile universale, în 

special neproliferarea nucleară și soluționarea pașnică a conflictelor; subliniază că 

consecvența strategiei noastre de neproliferare nucleară este esențială pentru 

credibilitatea noastră în calitate de actor global și negociator de prim plan; 

26. reamintește că UE este hotărâtă să mențină Planul comun de acțiune cuprinzător 

(JCPOA) cu Iranul, ca pilon central al arhitecturii internaționale de neproliferare, 

prezentând interes și pentru problema din Coreea de Nord, precum și ca element 

esențial pentru securitatea și stabilitatea din regiune; reiterează necesitatea de a aborda 

de manieră mai critică activitățile Iranului legate de rachetele balistice și de stabilitatea 

regională care sunt separate de JCPOA, în formatele și forurile competente; subliniază 

că cooperarea transatlantică la abordarea acestei chestiuni este esențială; critică ferm 

decizia președintelui Trump de a renunța în mod unilateral la JCPOA și de a institui 

măsuri extrateritoriale pentru întreprinderile din UE care desfășoară activități în Iran; 

27. își exprimă preocuparea față de politica comercială și de securitate a SUA în Asia de Est 

și de Sud-Est, inclusiv vidul politic generat de retragerea sa din Parteneriatul 

transpacific, și salută politica comercială activă a UE în această parte a lumii, inclusiv în 

favoarea echilibrului politic; 

28. salută deschiderea unor noi dialoguri la nivel înalt cu Coreea de Nord (RPDC) și 

reamintește că aceste discuții ar trebui să urmărească o soluționare pașnică a tensiunilor 

și, astfel, promovarea păcii, securității și stabilității regionale și mondiale; subliniază că, 

în același timp, trebuie să facem în continuare presiuni asupra RPDC până când aceasta 

va renunța la ambițiile nucleare; 
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29. solicită o cooperare consolidată între UE și SUA pentru soluționarea pașnică a 

conflictelor regionale și a războiului prin interpuși din Siria, deoarece lipsa unei strategii 

comune ar putea submina soluționarea pașnică a conflictelor, și invită toate părțile 

implicate să se abțină de la acțiuni care ar putea agrava situația; reafirmă întâietatea 

procesului de la Geneva condus de ONU pentru soluționarea conflictului din Siria, în 

conformitate cu Rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate al ONU, negociat de părțile 

implicate în conflict și beneficiind de sprijinul principalilor actori internaționali și 

regionali; solicită punerea în aplicare deplină și respectarea rezoluțiilor Consiliului de 

Securitate al ONU care sunt încălcate de țările implicate în negocierile de la Astana; 

30. reamintește că UE sprijină reluarea tratativelor de pace semnificative din Orientul 

Mijlociu vizând o soluție bazată pe coexistența a două state și insistă că trebuie evitată 

orice acțiune care ar putea submina aceste eforturi; subliniază că problema Ierusalimului 

trebuie să facă parte dintr-un acord final de pace între israelieni și palestinieni; 

subliniază că trebuie consolidată foaia de parcurs comună; 

31. reiterează faptul că avem interese comune în Africa, unde trebuie să ne intensificăm 

sprijinul pentru buna guvernare, democrație, drepturile omului și aspectele legate de 

securitate; 

32. atrage atenția asupra intereselor noastre politice, economice și de securitate comune în 

ceea ce privește China și Rusia și reamintește că eforturile comune, inclusiv în cadrul 

Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), ar putea contribui la eliminarea 

dezechilibrelor din acordurile comerciale globale cu ambiții externe, cum sunt cele 

privind Ucraina și Drumul Mătăsii; 

33. insistă că aspectele legate de migrație ar trebui soluționate prin cooperare, parteneriat și 

protejarea drepturilor omului, dar și prin gestionarea rutelor de migrație și prin 

urmărirea unei abordări globale la nivelul ONU; 

34. pledează pentru intensificarea cooperării dintre UE și SUA în ceea ce privește aspectele 

energetice, pe baza cadrului oferit de Consiliul pentru energie UE-SUA; 

35. regretă retragerea SUA din Acordul de la Paris, dar salută eforturile continue depuse de 

persoane fizice, de întreprinderi, de municipalități și de state din cadrul SUA; 

36. încurajează continuarea cooperării în domeniul inovării, științei și tehnologiei; 

° 

° ° 

37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, SEAE, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și statelor în curs de aderare și 

statelor candidate, Președintelui SUA și Senatului și Camerei Reprezentanților din 

SUA. 


