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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om läget i förbindelserna mellan EU och USA 

(2017/2271(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av dokumentet Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare 

Europa. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, som 

lades fram av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikesfrågor och säkerhetspolitik den 28 juni 2016, och av kommissionens och 

Europeiska utrikestjänstens gemensamma meddelande av den 7 juni 2017 om en strategi 

för resiliens i EU:s yttre åtgärder (JOIN(2017)0021), 

– med beaktande av resultaten av de toppmöten mellan EU och USA som hölls 

den 28 november 2011 i Washington D.C. och den 26 mars 2014 i Bryssel, 

– med beaktande av de gemensamma uttalandena från det 79:e interparlamentariska 

sammanträdet i den transatlantiska lagstiftardialogen som hölls den 28 och 

29 november 2016 i Washington D.C., den 80:e transatlantiska lagstiftardialogen 

den 2 och 3 juni i Valletta och den 81:a transatlantiska lagstiftardialogen den 

5 december 2017 i Washington D.C.,  

– med beaktande av kommissionens meddelande Europeiska säkerhetsagendan 

(COM(2015)0185) av den 28 april 2015, 

– med beaktande av kommissionens, utrikestjänstens och rådets gemensamma 

meddelande Gemensam ram för att motverka hybridhot – Europeiska unionens insatser 

(JOIN(2016)0018) av den 6 april 2016, 

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från ordförandena för 

Europeiska rådet och kommissionen och Natos generalsekreterare av den 8 juli 2016 om 

de gemensamma förslagen som godkändes av EU och Nato-rådet den 5 och 

6 december 2016 och framstegsrapporterna om förslagens genomförande som antogs 

den 14 juni och den 5 december 2017, 

– med beaktande av USA:s nationella säkerhetsstrategi av den 18 december 2017 och 

USA:s nationella försvarsstrategi av den 19 januari 2018,  

– med beaktande av EU:s klimatdiplomatiska handlingsplan för 2015, som antagits av 

rådet (utrikes frågor), 

– med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21, den tjugoförsta partskonferensen 

(COP 21) inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och 

av den elfte partskonferensen i dess egenskap av möte mellan parterna i 

Kyotoprotokollet (CMP 11), som hölls i Paris den 30 november–11 december 2015,  

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om transatlantiska förbindelser, i synnerhet 

sin resolution av den 1 juni 2006 om att förbättra förbindelserna mellan EU och 
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Förenta staterna inom ramen för ett transatlantiskt partnerskapsavtal1, sin resolution av 

den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet2, sin 

resolution av den 17 november 2011 om toppmötet mellan EU och Förenta staterna 

den 28 november 20113 och sin resolution av den 13 juni 2013 om EU:s roll 

i främjandet av ett bredare transatlantiskt partnerskap4, 

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2016 om en europeisk 

försvarsunion5, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om genomförandet av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken6, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om genomförandet av den 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken7, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 

utskottet för internationell handel (A8–0000/2018), och av följande skäl: 

A. Partnerskapet mellan EU och USA grundas på starka politiska, kulturella, ekonomiska 

och historiska kopplingar, på gemensamma värden såsom frihet, demokrati, mänskliga 

rättigheter och rättsstaten samt på gemensamma mål såsom välstånd, säkerhet, öppna 

och integrerade ekonomier, social utveckling och delaktighet, hållbar utveckling och 

fredliga konfliktlösningar. Både USA och EU är demokratier och rättsstater med 

fungerande kontroller och motvikter. 

B. I en global, komplex och allt mer multipolär värld bör EU och USA fortsätta att spela 

konstruktiva nyckelroller genom att stärka internationell rätt och tillsammans ta itu med 

regionala konflikter och globala utmaningar. 

C. EU stöder fortfarande helhjärtat multilateralism och främjande av gemensamma värden. 

En övergripande ram baserad på värden 

1. Europaparlamentet påminner om och framhåller att det långvariga partnerskapet mellan 

EU och USA bygger på att dela och tillsammans främja gemensamma värden såsom 

frihet, rättsstaten, fred, demokrati, jämlikhet, marknadsekonomi, social rättvisa och 

respekt för mänskliga rättigheter, inbegripet minoriteters rättigheter, samt kollektiv 

säkerhet. 

2. Europaparlamentet framhåller att förbindelserna mellan EU och USA är en 

grundläggande garant för global stabilitet och att de varit hörnstenen i våra 

                                                 
1 EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 226. 
2 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 198. 
3 EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 124. 
4 EUT C 65, 19.2.2016, s. 120. 
5 Antagna texter, P8_TA(2016)0435. 
6 Antagna texter, P8_TA(2017)0493. 
7 Antagna texter, P8_TA(2017)0492. 
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ansträngningar för att säkerställa fred och stabilitet för våra samhällen sedan andra 

världskriget slutade samt starkare multilateralt ekonomiskt samarbete och handel. 

Parlamentet anser att policyn ”America first” kommer att skada både EU:s och USA:s 

intressen. 

3. Europaparlamentet understryker att partnerskapet sträcker sig långt bortom 

utrikespolitik och handelsfrågor i egentlig mening och också innefattar områden såsom 

säkerhet, ekonomiska och finansiella frågor, klimatförändringar, energi, kultur samt 

vetenskap och teknik. Parlamentet betonar att dessa områden är nära sammanlänkade 

och bör beaktas inom samma övergripande ram.  

4. Europaparlamentet är bekymrat över de olikartade synsätt om hantering av globala 

frågor och regionala konflikter som framträtt sedan Donald Trump valdes till president. 

Parlamentet önskar klargöra huruvida de transatlantiska förbindelserna, som har 

utvecklats under årtionden, fortfarande har samma relevans i dag. Parlamentet betonar 

att vårt partnerskaps värdebaserade övergripande ram är avgörande för att säkra den 

globala ekonomins och säkerhetens struktur. 

Förstärka partnerskapet 

5. Europaparlamentet påminner om det här partnerskapets stora potential och strategiska 

intresse för både USA och EU i syfte att uppnå ömsesidigt välstånd och ömsesidig 

säkerhet samt stärka en regelbaserad global ordning. Parlamentet anser att vår dialog 

och vårt engagemang bör främjas inom partnerskapets alla aspekter. Parlamentet 

framhåller att våra beslut och handlingar påverkar den globala ekonomins och 

säkerhetens struktur och båda parternas intressen. 

6. Europaparlamentet understryker att EU och USA är varandras viktigaste partner och att 

ensidigt agerande bara tjänar till att försvaga det transatlantiska partnerskapet, som 

måste vara jämbördig. 

7. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, rådet, 

kommissionen och EU:s medlemsstater att förbättra sin samordning av EU:s politik 

gentemot den amerikanska administrationen, i syfte att sända en övertygande signal om 

att EU är en konsekvent och verklig internationell aktör. 

8. Europaparlamentet begär att ett toppmöte mellan EU och USA hålls så snart som 

möjligt för att man ska besluta om en gemensam agenda kring bilaterala frågor samt 

globala och regionala frågor. 

9. Europaparlamentet framhåller att en strukturerad dialog om utrikespolitik på 

transatlantisk nivå, som även inbegriper Europaparlamentet och den amerikanska 

kongressen, är avgörande för den transatlantiska strukturen, och begär att dialogen 

mellan EU och USA i ännu högre grad ska omfatta utrikespolitik. 

10. Europaparlamentet påminner om sitt förslag om att skapa ett transatlantiskt politiskt råd 

för systematisk rådgivning och samordning avseende utrikes- och säkerhetspolitik, lett 

av vice ordföranden/den höga representanten och USA:s utrikesminister samt 

underbyggt av regelbundna kontakter mellan politiska direktörer. 
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11. Europaparlamentet välkomnar den transatlantiska lagstiftardialogens pågående och 

obrutna arbete med att främja förbindelserna mellan EU och USA genom 

parlamentarisk dialog och samordning av frågor som är av gemensamt intresse. 

12. Europaparlamentet påminner om att samhällena i både EU och USA är starka eftersom 

de bygger på en mångfald av aktörer, inbegripet bland annat regeringar, parlament, 

olika politiska institutioner, civilsamhällets organisationer, medier och religiösa 

grupper. Parlamentet framhåller att vi bör gynna band över Atlanten för att främja vårt 

transatlantiska partnerskaps förtjänster, även genom tilldelning av tillräckliga medel, på 

olika nivåer och inte enbart med fokus på öst- och västkusten. 

Möta globala utmaningar tillsammans 

13. Europaparlamentet framhåller att EU och USA bör fortsätta att spela konstruktiva 

nyckelroller genom att tillsammans ta itu med regionala konflikter och globala 

utmaningar. Parlamentet påminner om betydelsen av multilateralism vid hantering av 

globala frågor och framhåller att dessa bör hanteras i relevanta internationella forum. 

Parlamentet är därför bekymrat över att de beslut som USA nyligen har fattat – utträde 

ur viktiga internationella avtal och internationella forum samt underblåsande av 

spänningar i handelsrelationerna – kan avvika från dessa gemensamma värden och göra 

förbindelserna ansträngda. 

14. Europaparlamentet konstaterar att andra stormakter i världen, såsom Ryssland och Kina, 

har stabila politiska och ekonomiska strategier, varav många eventuellt strider mot våra 

värden, och att det därför är avgörande att främja partnerskapet mellan EU och USA, att 

fortsätta att främja våra gemensamma värden, inbegripet efterlevnad av internationell 

rätt, och att upprätta en gemensam sanktionspolitik. 

15. Europaparlamentet understryker att säkerhet är ett mångfacetterat och sammanlänkat 

begrepp som inte bara omfattar militära aspekter utan även aspekter som avser miljö, 

energi, handel, informations- och kommunikationsteknik, hälsa, utveckling, humanitära 

insatser etc. Parlamentet understryker därför att ett balanserat och ömsesidigt 

fördelaktigt transatlantiskt handelsavtal skulle ha en inverkan som går långt ut utöver 

handelsmässiga och ekonomiska aspekter. Parlamentet framhåller att säkerhetsfrågor 

bör hanteras gemensamt genom en bred strategi. I detta sammanhang är parlamentet 

bekymrat över beslut om budgetnedskärningar, exempelvis nedskärningarna av 

statsbyggandet i Afghanistan och USA:s nedskärning av utvecklingsbiståndet till Afrika 

med 50 procent. 

16. Europaparlamentet betonar betydelsen av samarbete, samordning och synergieffekter på 

säkerhets- och försvarsområdet och framhåller att fördelningen av bördorna inte enbart 

bör fokusera på målet att lägga två procent av BNP på försvaret. Parlamentet anser att 

Nato fortfarande är avgörande för Europas kollektiva försvar. 

17. Europaparlamentet uppmanar EU att stärka och påskynda den europeiska 

försvarsunionen i syfte att skapa fler synergier i försvarsutgifterna. Parlamentet 

framhåller att ett utökat försvarssamarbete på EU-nivå stärker det europeiska bidraget 

inom Natoalliansen och våra transatlantiska band. Parlamentet stöder därför de 

ansträngningar som nyligen gjorts för att stärka den europeiska försvarsstrukturen, 
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inbegripet Europeiska försvarsfonden och det nyligen inrättade permanent strukturerade 

samarbetet (Pesco). 

18. Europaparlamentet upprepar att EU och USA måste förbättra sitt samarbete inom 

området cybersäkerhet och försvar.  

19. Europaparlamentet understryker behovet av en gemensam strategi för att reglera digitala 

plattformar och öka deras ansvarsskyldighet. 

20. Europaparlamentet betonar att en viktig del i att stärka EU:s och USA:s insatser för att 

bekämpa terrorism är skydd av kritisk infrastruktur samt en övergripande strategi för att 

bekämpa terrorism, även genom samordning i globala forum. 

21. Europaparlamentet påminner om att ett förbättrat samarbete avseende kampen mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism är helt nödvändigt. 

22. Europaparlamentet betonar att EU är fast beslutet att i första hand stärka sina grannars 

välstånd, stabilitet, motståndskraft och säkerhet genom icke-militära medel, i synnerhet 

genom att genomföra associeringsavtal. 

23. Europaparlamentet lovordar den strategiska inriktningen och uppmanar USA att delta 

i ytterligare gemensamma insatser på västra Balkan. 

24. Europaparlamentet uppmanar EU och USA att spela en mer aktiv och effektiv roll i 

lösningen av konflikten på Ukrainas territorium och att stödja alla ansträngningar för en 

varaktig och fredlig lösning som respekterar Ukrainas enighet, suveränitet och 

territoriella integritet. 

25. Europaparlamentet upprepar sitt engagemang för internationell rätt och universella 

värden, och i synnerhet för icke-spridning av kärnvapen och fredlig lösning av tvister. 

Parlamentet understryker att konsekvens i vår strategi för icke-spridning av kärnvapen 

är avgörande för vår trovärdighet som en global nyckelaktör och förhandlare. 

26. Europaparlamentet påminner om att EU är fast beslutet att bevara den gemensamma 

övergripande handlingsplanen med Iran som en central pelare i den internationella 

icke-spridningsstrukturen, vilket även berör Nordkoreafrågan, och som ett avgörande 

element för säkerheten och stabiliteten i regionen. Parlamentet upprepar att man i högre 

grad måste granska iranska aktiviteter avseende ballistiska robotar och regional 

stabilitet vid sidan av den gemensamma övergripande handlingsplanen, i relevanta 

format och forum. Parlamentet betonar att transatlantiskt samarbete är avgörande i den 

här frågan. Parlamentet kritiserar skarpt president Trumps beslut att unilateralt lämna 

den gemensamma övergripande handlingsplanen och vidta extraterritoriella åtgärder 

mot företag från EU som är aktiva i Iran. 

27. Europaparlamentet är bekymrat över USA:s säkerhets- och handelspolitik i östra Asien 

och Sydostasien, inbegripet det politiska tomrum som uppstår genom landets utträde ur 

Stillahavspartnerskapet, och välkomnar EU:s aktiva handelspolitik i denna del av 

världen, även för den politiska balansens skull. 
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28. Europaparlamentet välkomnar inledandet av nya högnivådialoger med Nordkorea och 

påminner om att dessa samtal bör syfta till en fredlig lösning på spänningarna och 

därmed främja regional och global fred, säkerhet och stabilitet. Parlamentet 

understryker samtidigt att vi måste fortsätta att utöva påtryckningar på Nordkorea tills 

landet ger upp sina kärnvapenambitioner. 

29. Europaparlamentet efterlyser ökat samarbete mellan EU och USA för en fredlig lösning 

på regionala konflikter och ombudskriget i Syrien, eftersom avsaknaden av en 

gemensam strategi skulle kunna undergräva en fredlig lösning på konflikterna, och 

uppmanar alla berörda parter att avstå från åtgärder som kan förvärra situationen. 

Parlamentet bekräftar att den FN-ledda Genèveprocessen har företräde i lösningen av 

konflikten i Syrien, i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2254, som förhandlats 

fram mellan konfliktens parter och har stöd av viktiga internationella och regionala 

aktörer. Parlamentet uppmanar till fullt genomförande av och respekt för FN:s 

säkerhetsråds resolutioner, vilka överträds av länder som deltog i Astana-

förhandlingarna. 

30. Europaparlamentet påminner om att EU stöder ett återupptagande av en meningsfull 

fredsprocess i Mellanöstern som syftar till en tvåstatslösning och framhåller att alla 

åtgärder som skulle kunna undergräva detta arbete måste undvikas. Parlamentet 

understryker att Jerusalemfrågan måste ingå i ett slutligt fredsavtal mellan israeler och 

palestinier. Parlamentet betonar att den gemensamma färdplanen bör stärkas. 

31. Europaparlamentet upprepar att vi har gemensamma intressen i Afrika, där vi måste 

intensifiera vårt stöd till god samhällsstyrning, demokrati, mänskliga rättigheter och 

säkerhetsfrågor. 

32. Europaparlamentet pekar på våra gemensamma politiska, ekonomiska och 

säkerhetsrelaterade intressen avseende Kina och Ryssland och påminner om att 

gemensamma insatser, inbegripet genom WTO, kan bidra till att hantera obalanser 

i globala handelsavtal med främmande makter, som i Ukraina och på Sidenvägen. 

33. Europaparlamentet framhåller att migrationsfrågor bör hanteras genom samarbete, 

partnerskap och skydd av mänskliga rättigheter, men också genom hantering av 

migrationsvägar och strävan efter en global strategi på FN-nivå. 

34. Europaparlamentet förespråkar ett förbättrat samarbete mellan EU och USA kring 

energifrågor, som bygger på ramverket från EU:s och USA:s energiråd. 

35. Europaparlamentet beklagar USA:s utträde ur Parisavtalet, men lovordar amerikanska 

privatpersoners, företags, städers och staters fortsatta insatser. 

36. Europaparlamentet efterlyser fortsatt samarbete inom innovation, vetenskap och teknik. 

° 

° ° 

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

utrikestjänsten, kommissionen, medlemsstaternas och anslutnings- och 
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kandidatländernas regeringar och parlament, USA:s president samt USA:s senat och 

representanthus. 


