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Subiect: Independența energetică a Europei și extrateritorialitatea legislației SUA

Aplicarea de către Statele Unite a unui nou regim de sancțiuni împotriva companiilor europene 
implicate în proiectul Nord Stream 2 este îngrijorătoare. Ea ilustrează, în plus, dificultățile cu care se 
confruntă liderii europeni în ceea ce privește protejarea și sprijinirea independenței energetice a 
continentului.

Aceste sancțiuni vor avea efect retroactiv și vor viza, după cum a afirmat senatorul Ted Cruz, 
inițiatorul proiectului de lege, „pe oricine este implicat în proiect, indiferent în ce calitate”.

Indiferent de poziția favorabilă sau contrară proiectului Nord Stream 2, o astfel de extindere a 
domeniului de aplicare al legislației SUA este inacceptabilă. În pofida titlului său, în loc să protejeze 
securitatea energetică a Europei, acest proiect de lege va permite Washingtonului să se impună în 
mod arbitrar pe piața europeană a energiei.

1. Cum intenționează Comisia, care se mândrește cu faptul că protejează întreprinderile europene 
implicate în activități legale, să se opună acestui nou regim de sancțiuni și caracterului său 
retroactiv?

2. Ce vrea să spună Înaltul Reprezentant atunci când se referă la instituirea unui „mecanism 
consolidat de sancțiuni care vor îmbunătăți reziliența Europei față de efectele sancțiunilor 
extrateritoriale impuse de țări terțe”?
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