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90. meni, da bi morala EU tesneje 
sodelovati z ZDA in obnoviti strateško 
partnerstvo, kar zadeva države vzhodnega 
partnerstva in Zahodnega Balkana, da bi 
tam zgradila odporne, uspešne in 
demokratične večetnične družbe, ki se 
bodo zmožne upreti razdiralnemu vplivu 
lokalnih in zunanjih avtoritarnih sil; 
opozarja, da je stabilnost Zahodnega 
Balkana in držav vzhodnega partnerstva 
pomembna za mir in varnost v regiji in v 
EU; pozdravlja, da so ZDA in EU veliko 
bolj usklajene na področju zagotavljanja 
podpore državam Zahodnega Balkana pri 
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njihovem vključevanju v Evropo in 
prizadevanjih za članstvo v EU; meni, da 
bi redno institucionalizirano usklajevanje 
med Svetom za zunanje zadeve in 
državnim sekretarjem ZDA na tem 
področju in na področju drugih 
zunanjepolitičnih zadev okrepilo 
čezatlantski dialog in sodelovanje v zvezi z 
zunanjepolitičnimi zadevami skupnega 
pomena ter spodbudilo nadaljnje 
zbliževanje političnih stališč na 
čezatlantski ravni; poziva k močnemu 
vodstvu EU in učinkovitemu usklajevanju 
EU z ZDA, da bi se zoperstavili pobudam 
za spreminjanje meja in podobnim 
podnacionalnim pobudam za poglabljanje 
etničnih razlik in segregacije, pa tudi 
kitajskim naložbam in financiranju v regiji 
ter njihovemu vplivu na demokratično 
upravljanje in okolje; poudarja pomen 
tesnega sodelovanja in usklajevanja med 
EU in ZDA na področju boja proti 
ugrabitvi države, korupciji, organiziranemu 
kriminalu, tujemu vmešavanju in napadom 
na svobodo medijev ter za spodbujanje 
pravne države, globokih reform, dobrih 
sosedskih odnosov in sprave ter v povezavi 
s ciljem evroatlantskega povezovanja; 
poudarja vodilno vlogo EU v procesu 
normalizacije odnosov med Srbijo in 
Kosovom;
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