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90. consideră că UE ar trebui să 
colaboreze mai mult cu SUA și să 
reînnoiască parteneriatul strategic în 
legătură cu țările din Balcanii de Vest și cu 
țările membre ale Parteneriatului estic 
pentru a construi acolo societăți multietnice 
reziliente, prospere și democratice, 
capabile să reziste influenței perturbatoare 
a forțelor autoritare locale și externe; 
reamintește că stabilitatea Balcanilor de 
Vest și a țărilor membre ale Parteneriatului 
estic este o chestiune de pace și securitate 
atât pentru regiune, cât și pentru UE; salută 
coordonarea extrem de intensificată a SUA 
cu UE în ceea ce privește sprijinirea țărilor 
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din Balcanii de Vest pe calea integrării 
europene și a aderării la UE; consideră că o 
coordonare regulată și instituționalizată 
între Consiliul Afaceri Externe și 
Secretarul de Stat al SUA cu privire la 
acest aspect și la alte chestiuni de politică 
externă ar consolida dialogul și cooperarea 
transatlantice cu privire la chestiuni de 
politică externă de interes comun și ar 
stimula o mai mare convergență a pozițiilor 
politice la nivel transatlantic; solicită o 
poziție puternică de lider a UE și o 
coordonare eficace cu SUA pentru a 
descuraja inițiativele care vizează 
revizuirea frontierelor și alte inițiative 
subnaționale similare de adâncire a 
diviziunii etnice și a segregării, precum și 
problema investițiilor și a finanțării chineze 
în întreaga regiune și impactul acestora 
asupra guvernanței democratice și a 
mediului; subliniază importanța unei 
cooperări și coordonări strânse între UE și 
SUA în combaterea acaparării statului, a 
corupției, a criminalității organizate, a 
ingerințelor străine și a atacurilor asupra 
libertății mass-mediei și în domeniul 
promovării statului de drept, al reformelor 
aprofundate, al relațiilor de bună vecinătate 
și al reconcilierii, precum și al obiectivului 
integrării euro-atlantice; subliniază rolul de 
lider al UE în procesul de normalizare a 
relațiilor dintre Serbia și Kosovo;
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