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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o stanju odnosov med EU in ZDA  

(2017/2271(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju dokumenta z naslovom Shared Vision, Common Action: A Stronger 

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

(Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša Evropa – globalna strategija za zunanjo in 

varnostno politiko Evropske unije), ki ga je 28. junija 2016 predstavila podpredsednica 

Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ter 

skupnega sporočila Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z 

dne 7. junija 2017 o strateškem pristopu k odpornosti pri zunanjem delovanju EU 

(JOIN(2017)0021), 

– ob upoštevanju izidov vrhov EU-ZDA, ki sta potekala 28. novembra 2011 v 

Washingtonu in 26. marca 2014 v Bruslju, 

– ob upoštevanju skupne izjave z 79. medparlamentarnega srečanja čezatlantskega 

dialoga zakonodajalcev, ki je potekalo 28. in 29. novembra 2016 v Washingtonu, 80. 

čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, ki je potekal 2. in 3. junija v Valletti, in 81. 

čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, ki je potekal 5. decembra 2017 v Washingtonu,  

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. aprila 2015 z naslovom Evropska agenda 

za varnost (COM(2015)0185), 

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije, Evropske službe za zunanje delovanje in 

Sveta z dne 6. aprila 2016 o skupnem okviru o preprečevanju hibridnih groženj – odziv 

Evropske unije (JOIN(2016)0018), 

– ob upoštevanju skupne izjave predsednikov Evropskega sveta in Komisije ter 

generalnega sekretarja zveze Nato z dne 8. julija 2016 o skupnem nizu predlogov, ki sta 

ga 5. in 6. decembra 2016 potrdila Svet EU in Svet zveze Nato, ter poročil o napredku 

pri njegovem izvajanju z dne 14. junija in 5. decembra 2017, 

– ob upoštevanju ameriške strategije za nacionalno varnost z dne 18. decembra 2017 in 

ameriške strategije za nacionalno obrambo z dne 19. januarja 2018,  

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za podnebno diplomacijo za leto 2015, ki ga je 

sprejel Svet za zunanje zadeve, 

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, sklepa 1/CP.21 ter 21. konference pogodbenic 

(COP 21) UNFCCC in 11. konference pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega 

protokola (CMP 11), ki sta potekali od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Parizu,  

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o čezatlantskih odnosih, zlasti resolucije z 

dne 1. junija 2006 o izboljšanju odnosov med EU in ZDA v okviru sporazuma o 
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čezatlantskem partnerstvu1, resolucije z dne 26. marca 2009 o stanju čezatlantskih 

odnosov po volitvah v Združenih državah Amerike2, resolucije z 

dne 17. novembra 2011 o vrhovnem srečanju EU in ZDA 28. novembra 20113 ter 

resolucije z dne 13. junija 2013 o vlogi EU pri spodbujanju širšega čezatlantskega 

partnerstva4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2016 o evropski obrambni uniji5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o izvajanju skupne zunanje in 

varnostne politike6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o izvajanju skupne varnostne 

in obrambne politike7, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno 

trgovino (A8-0000/2018), 

A. ker partnerstvo med EU in ZDA temelji na močnih političnih, kulturnih, gospodarskih 

in zgodovinskih vezeh, na skupnih vrednotah, kot so svoboda, demokracija, človekove 

pravice in vladavina prava, ter na skupnih ciljih, kot so blaginja, varnost, odprta in 

povezana gospodarstva, družbeni napredek in vključenost, trajnostni razvoj in mirno 

reševanje konfliktov, in ker sta ZDA in EU demokraciji z vladavino prava in delujočimi 

sistemi nadzora in ravnotežja; 

B. ker bi morali imeti EU in ZDA v globalnem, kompleksnem in vse bolj večpolnem svetu 

tudi v prihodnje ključno konstruktivno vlogo ter krepiti mednarodno pravo in skupaj 

obravnavati regionalne konflikte in svetovne izzive; 

C. ker EU ostaja v celoti zavezana multilateralizmu in spodbujanju skupnih vrednot; 

Splošen okvir, ki temelji na vrednotah 

1. opozarja in vztraja, da dolgoletno partnerstvo med EU in ZDA temelji na tem, da si 

delita in skupaj spodbujata skupne vrednote, vključno s svobodo, vladavino prava, 

mirom, demokracijo, enakostjo, tržnim gospodarstvom, socialno pravičnostjo in 

spoštovanjem človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin, pa tudi kolektivno 

varnostjo; 

2. poudarja, da je odnos med EU in ZDA temeljno jamstvo svetovne stabilnosti in eden od 

temeljev naših prizadevanj za zagotavljanje miru in stabilnosti za naše družbe od konca 

druge svetovne vojne ter za okrepljeno večstransko gospodarsko sodelovanje in 

                                                 
1 UL C 298 E, 8.12.2006, str. 226. 
2 UL C 117 E, 6.5.2010, str. 198. 
3 UL C 153 E, 31.5.2013, str. 124. 
4 UL C 65, 19.2.2016, str. 120. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0435. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0493. 
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0492. 
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trgovino; meni, da bo politika „Najprej Amerika“ (angl. America First) škodila 

interesom tako EU kot ZDA; 

3. poudarja, da partnerstvo zajema precej več kot zgolj vprašanja na področju zunanje 

politike in trgovine v ožjem pomenu besede ter vključuje tudi druge teme, kot so 

varnost, gospodarska in finančna vprašanja, podnebne spremembe, energetika, kultura 

ter znanost in tehnologija; poudarja, da so ta vprašanja med seboj tesno povezana in bi 

jih bilo treba obravnavati v enem samem splošnem okviru;  

4. je zaskrbljen zaradi razhajajočih se mnenj glede reševanja svetovnih vprašanj in 

regionalnih konfliktov, ki se pojavljajo od izvolitve predsednika Trumpa; želi pojasnilo 

glede tega, ali je čezatlantski odnos, ki se je utrjeval več desetletij, dandanes še vedno 

enako pomemben; poudarja, da je splošen okvir našega partnerstva, ki temelji na 

vrednotah, bistvenega pomena za zagotavljanje strukture svetovnega gospodarstva in 

varnosti; 

Krepitev partnerstva 

5. opozarja na velik potencial in strateški pomen, ki ga ima to partnerstvo za EU in ZDA 

pri doseganju skupne blaginje in varnosti ter krepitvi svetovnega reda, ki temelji na 

pravilih; poziva k spodbujanju našega dialoga in sodelovanja pri vseh vidikih tega 

partnerstva; poudarja, da naše odločitve in dejanja vplivajo na svetovno gospodarstvo in 

varnostno strukturo, pa tudi na interese obeh partneric; 

6. poudarja, da je EU za ZDA najpomembnejša partnerica in obratno ter da enostranske 

poteze vodijo samo v oslabitev čezatlantskega partnerstva, ki mora biti partnerstvo 

enakopravnih partneric; 

7. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Svet, Komisijo in države članice EU, naj 

bolje usklajujejo politiko EU v odnosu do ameriške administracije, da bi tako 

prepričljivo pokazali, da je EU dosledna in učinkovita mednarodna akterka; 

8. poziva, naj se čim prej organizira vrh EU-ZDA, da se sprejme odločitev o skupni agendi 

glede dvostranskih ter svetovnih in regionalnih vprašanj; 

9. vztraja, da je strukturiran dialog o zunanji politiki na čezatlantski ravni, v katerega bosta 

vključena tudi Evropski parlament in ameriški kongres, ključnega pomena za 

čezatlantsko strukturo, ter poziva, naj se v okviru dialoga med EU in ZDA razširi 

področje uporabe zunanje politike; 

10. opozarja na svoj predlog za oblikovanje čezatlantskega političnega sveta za 

sistematično posvetovanje in usklajevanje glede zunanje in varnostne politike, ki bi ga 

vodila podpredsednica/visoka predstavnica in ameriški zunanji minister in ki bi temeljil 

na rednih stikih političnih voditeljev; 

11. pozdravlja stalno in neprekinjeno delo v okviru čezatlantskega dialoga zakonodajalcev 

pri spodbujanju odnosov med EU in ZDA s pomočjo parlamentarnega dialoga in 

usklajevanja glede vprašanj, ki so v skupnem interesu; 

12. opozarja, da so naše družbe – tako v EU kot ZDA – močne, ker temeljijo na množici 
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akterjev, med katerimi so med drugim naše vlade, parlamenti, različne politične 

institucije, organizacije civilne družbe, mediji in verske skupine; poudarja, da bi morali 

spodbujati čezatlantske vezi ter prednosti našega čezatlantskega partnerstva, tudi tako 

da bi dodelili ustrezna finančna sredstva na različnih ravneh in se ne bi osredotočali 

samo na vzhodno in zahodno obalo; 

Skupno soočanje s svetovnimi izzivi 

13. vztraja, da bi morali imeti EU in ZDA tudi v prihodnje ključno konstruktivno vlogo ter 

skupaj obravnavati regionalne konflikte in svetovne izzive; opozarja, kako pomemben 

je multilateralizem pri reševanju svetovnih vprašanj, in vztraja, da bi bilo treba ta 

vprašanja obravnavati v ustreznih mednarodnih forumih; je zato zaskrbljen, da bi lahko 

nedavne odločitve ZDA – njihov odstop od ključnih mednarodnih sporazumov, izstop iz 

mednarodnih forumov in ustvarjanje trgovinskih napetosti – privedle do oddaljitve od 

teh skupnih vrednot in obremenile odnos; 

14. je seznanjen s tem, da imajo druge svetovne velesile, kot sta Rusija in Kitajska, 

zanesljive politične in gospodarske strategije, med katerimi so mnoge v nasprotju z 

našimi vrednotami, zato je ključnega pomena spodbujati partnerstvo med EU in ZDA, 

še naprej spodbujati naše skupne vrednote, vključno s spoštovanjem mednarodnega 

prava, in oblikovati skupno politiko sankcij; 

15. poudarja, da je varnost večplastna in prepletena, njena opredelitev pa ne zajema samo 

vojaških vidikov, temveč tudi okoljske, energetske, trgovinske, kibernetske in 

komunikacijske, zdravstvene, razvojne, humanitarne in pa druge vidike; zato poudarja, 

da bi imel čezatlantski trgovinski sporazum, ki bi bil uravnotežen in vzajemno koristen, 

učinek, ki bi precej presegal zgolj trgovinske in gospodarske vidike; vztraja, da bi bilo 

treba varnostna vprašanja reševati skupaj, pri tem pa uporabiti širok pristop; je v zvezi s 

tem zaskrbljen zaradi odločitev o zmanjšanju proračunskih sredstev, na primer za 

izgradnjo države v Afganistanu in 50-odstotno zmanjšanje proračunskih sredstev ZDA 

za razvojno pomoč v Afriki; 

16. poudarja, kako pomembni so sodelovanje, usklajevanje in učinki sinergije na področju 

varnosti in obrambe, in vztraja, da se pri porazdeljevanju bremena ne bi smeli 

osredotočati samo na to, da bi namenili 2 % BDP-ja za obrambne izdatke; navaja, da je 

zveza Nato še vedno bistvenega pomena za kolektivno obrambo Evrope; 

17. poziva EU, naj okrepi in pospeši vzpostavljanje evropske obrambne unije, da bi 

ustvarili več sinergij pri izdatkih za obrambo; vztraja, da tesnejše sodelovanje na 

področju obrambe na ravni EU krepi evropski prispevek v okviru zveze Nato in naše 

čezatlantske vezi; zato podpira nedavna prizadevanja za okrepitev evropske obrambne 

strukture, vključno z evropskim obrambnim skladom in na novo vzpostavljenim stalnim 

strukturnim sodelovanjem; 

18. ponavlja, da morata EU in ZDA okrepiti sodelovanje na področju kibernetske varnosti 

in obrambe;  

19. poudarja, da je potreben skupni pristop k urejanju digitalnih platform in povečanju 

njihove odgovornosti; 
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20. poudarja, da sta pomembna elementa krepitve prizadevanj EU in ZDA za boj proti 

terorizmu med drugim zaščita pomembne infrastrukture in celosten pristop k boju proti 

terorizmu, tudi prek usklajevanja v svetovnih forumih; 

21. opozarja, da je okrepljeno sodelovanje v zvezi z bojem proti pranju denarja in 

financiranju terorizma bistvenega pomena; 

22. poudarja, da je EU zavezana povečevanju blaginje, stabilnosti, odpornosti in varnosti 

svojih sosed, v prvi vrsti z nevojaškimi sredstvi, zlasti z izvajanjem pridružitvenih 

sporazumov; 

23. izraža priznanje strateški usmeritvi in poziva ZDA, naj sodelujejo pri nadaljnjih skupnih 

prizadevanjih na Zahodnem Balkanu; 

24. poziva EU in ZDA, naj prevzameta dejavnejšo in učinkovitejšo vlogo pri reševanju 

konflikta na ozemlju Ukrajine in naj podpirata vsa prizadevanja za trajno mirno rešitev, 

pri kateri bodo upoštevane enotnost, suverenost in ozemeljska celovitost Ukrajine; 

25. ponavlja, da je zavezan mednarodnemu pravu in univerzalnim vrednotam, zlasti pa 

neširjenju jedrskega orožja in mirnemu reševanju konfliktov; poudarja, da je doslednost 

naše strategije glede neširjenja jedrskega orožja ključnega pomena za našo 

verodostojnost kot ključni svetovni akter in pogajalec; 

26. opozarja, da je EU odločena ohraniti skupni celoviti načrt ukrepanja z Iranom kot enega 

ključnih stebrov mednarodne strukture neširjenja orožja, ki je pomemben tudi v zvezi z 

vprašanjem Severne Koreje, in enega bistvenih elementov za varnost in stabilnost 

regije; ponavlja, da je treba v ustrezni obliki in forumih bolj kritično obravnavati 

dejavnosti Irana, ki so povezane z balističnimi raketami in regionalno stabilnostjo ter 

niso vključene v celoviti skupni načrt ukrepanja; poudarja, da je čezatlantsko 

sodelovanje pri obravnavanju tega vprašanja ključnega pomena; ostro kritizira odločitev 

predsednika Trumpa, da bo enostransko odstopil od skupnega celovitega načrta 

ukrepanja EU in da bo evropskim podjetjem, ki delujejo v Iranu, naložil 

ekstrateritorialne ukrepe; 

27. je zaskrbljen zaradi varnostne in trgovinske politike ZDA v vzhodni in jugovzhodni 

Aziji, tudi zaradi politične praznine, ki je posledica tega, da so ZDA izstopile iz 

čezpacifiškega partnerstva, in pozdravlja aktivno trgovinsko politiko EU v tem delu 

sveta, tudi za namene političnega ravnotežja; 

28. pozdravlja, da so se začeli novi dialogi na visoki ravni s Severno Korejo, in opozarja, da 

bi moral biti cilj teh pogovorov na miren način odpraviti napetosti in s tem spodbujati 

regionalni in svetovni mir, varnost in stabilnost; poudarja pa, da moramo hkrati še 

naprej vršiti pritisk na Severno Korejo, dokler se ne bo odrekla svojim jedrskim 

ambicijam; 

29. poziva k okrepljenemu sodelovanju med EU in ZDA na področju mirnega reševanja 

regionalnih konfliktov in posredniške vojne v Siriji, saj bi pomanjkanje skupne 

strategije lahko ogrozilo mirno reševanje konfliktov, in poziva vse vpletene strani, naj 

se vzdržijo dejanj, s katerimi bi lahko poslabšale razmere; ponovno potrjuje, da ima pri 

reševanju konflikta v Siriji v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2254, ki so 
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jo izpogajali udeleženci konflikta ter ob podpori ključnih mednarodnih in regionalnih 

akterjev, še vedno prednost proces iz Ženeve, ki ga vodi OZN; poziva k celovitemu 

izvajanju in spoštovanju vseh resolucij varnostnega sveta OZN, ki jih države, ki 

sodelujejo pri pogajanjih v Astani, kršijo; 

30. opozarja, da EU podpira obnovitev pomembnega mirovnega procesa na Bližnjem 

vzhodu za rešitev z dvema državama, in vztraja, da se je treba izogibati kakršnim koli 

dejanjem, ki bi ta prizadevanja spodkopala; poudarja, da mora biti v končni mirovni 

sporazum med Izraelci in Palestinci vključeno tudi vprašanje Jeruzalema; poudarja, da 

je treba okrepiti skupni časovni načrt; 

31. ponavlja, da imamo skupne interese v Afriki, kjer moramo še povečati podporo za 

dobro upravljanje, demokracijo, človekove pravice in varnostna vprašanja; 

32. poudarja naše skupne politične, gospodarske in varnostne interese v zvezi s Kitajsko in 

Rusijo in opozarja, da bi lahko bila skupna prizadevanja, tudi v okviru STO, koristna za 

odpravo neravnovesij v svetovnih trgovinskih dogovorih s tujimi ambicijami, na primer 

v zvezi z Ukrajino in svilno potjo; 

33. vztraja, da bi bilo treba migracijska vprašanja obravnavati s sodelovanjem, 

partnerstvom in varstvom človekovih pravic, pa tudi z upravljanjem migracijskih poti in 

prizadevanjem za globalni pristop na ravni OZN; 

34. se zavzema za boljše sodelovanje med EU in ZDA na področju energetskih vprašanj, ki 

bo temeljilo na okviru Energetskega sveta EU-ZDA; 

35. obžaluje, da so ZDA odstopile od Pariškega sporazuma, a hkrati pozdravlja nadaljnja 

prizadevanja posameznikov, podjetij, mest in zveznih držav v ZDA; 

36. spodbuja nadaljnje sodelovanje na področju inovacij, znanosti in tehnologije; 

° 

° ° 

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za 

zunanje delovanje, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter držav pristopnic in 

držav kandidatk, ameriškemu predsedniku, ameriškemu kongresu in predstavniškemu 

domu. 

 


