
Usnesení o vztazích mezi EU a USA, 
 
přijaté Federálním výborem Unie evropských federalistů (UEF) dne 18. června 2017 
v Madridu: 
 
 
Zasedání Federálního výboru UEF dne 18. června 2017 v Madridu 
 
odkazuje na: 
 

• 60. výročí Římské smlouvy a 70. výročí Marshallova plánu; 
• usnesení o evropské obraně, které přijal Federální výbor UEF dne 13. dubna 2013 

v Bruselu; 
• usnesení o obnovení evropské zahraniční politiky a obranné politiky, které přijal 

Federální výbor UEF dne 14. června 2014 v Bruselu; 
• usnesení "Směrem k evropské armádě", které přijal Federální výbor UEF dne 18. 

dubna 2015 v Bruselu; 
• usnesení o evropské obraně, které přijal Federální výbor UEF dne 5. listopadu 2016 

v Kolíně; 
• usnesení o globální strategii EU, které přijal XXV. Evropský kongres UEF dne 12. 
června 2016 ve Štrasburku; 

• usnesení o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), které přijal 
Federální výbor UEF dne 18. dubna 2015 v Bruselu; 

• usnesení o CETA a TTIP, které přijal Federální výbor UEF dne 5. listopadu 2016 
v Kolíně; 

 
bere v úvahu: 
 

• Římskou deklaraci k 60. výročí Římské smlouvy; 
• Globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie z června 2016; 
• Společné prohlášení EU-NATO z července 2016; 
• Obranný akční plán EU vypracovaný Evropskou komisí; 
• Strategii "Obchod pro všechny", vypracovanou Evropskou komisí; 

 
jelikož 
 

• diplomatické vztahy mezi EU a USA pocházejí z roku 1953; vztah mezi EU a USA je 
jedním z nejdůležitějších dvoustranných vztahů ve světě; 

• s přihlédnutím k důsledné obranné a bezpečnostní úloze v Evropě, kterou hrály USA 
během dvou světových válek a studené války až do roku 1991, a k podpoře ve všech 
důležitých krocích evropské integrace; 

• s ohledem na rostoucí zájmy Spojených států v dalších významných oblastech světa a 
současně na stálou výzvu (která byla znovu potvrzena všemi prezidenty USA od 
konce studené války), aby se přerozdělovalo bezpečnostní břemeno evropské obrany 
mezi členy Atlantické aliance; 

• transatlantické vztahy se od devadesátých let staly stále více institucionalizovanými 
řadou dohod EU-USA, jako je Transatlantická deklarace z roku 1990, nová 
Transatlantická agenda z roku 1995, Transatlantické hospodářské partnerství z roku 



1998, založení Transatlantické hospodářské rady v roce 2007 a zahájení jednání 
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) v roce 2013; 

• NATO je již téměř sedmdesát let jádrem euroatlantické bezpečnosti a zůstává 
nejsilnější a nejúčinnější vojenskou aliancí ve světě; 

 
Transatlantické vztahy 

 
• EU by měla i nadále mít silné vazby napříč Atlantikem, jak na severu, tak na jihu; 
• EU by měla prohloubit své partnerství s NATO prostřednictvím autonomní obranné 

kapacity, která koordinuje činnost členských států v rámci Aliance; 
• EU by měla převzít větší odpovědnost za svou kolektivní bezpečnost a územní obranu 

a aktivnější roli ve svém sousedství; 
• neexistují žádné pozitivní alternativy k vytvoření právního rámce pro transatlantický 

obchod v evropském měřítku, neboť neúspěch jednání o TTIP by vedl k zahájení 
dvoustranných dohod USA s jednotlivými státy, čímž by se prohloubilo evropské 
rozdělení a oslabení; 

• Evropa se musí připravit na řadu nových úkolů, které ztělesňuje nová administrativa 
USA, vzestup kontinentálních sil a rostoucí hrozby představované nestátními subjekty, 
jakými jsou nadnárodní kriminalita a teroristické organizace; 

• EU má šanci se v globálním měřítku stát se autonomnějším politickým činitelem, 
z dlouhodobého hlediska posilovat transatlantické partnerství a předložit svou cestu 
k řešení současných výzev zohledňujících evropské hodnoty; 

• vyzývá k vytvoření spolehlivé společné evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, 
která by podporovala společné obranné kapacity, mohla s aliancí NATO a v rámci 
OSN představovat pilíř, který by zabránil krizi na celém světě a přispěl k vybudování 
bezpečného a prosperujícího mezinárodního společenství; 

 
Globální vládnutí pro 21. století 

 
• EU se zavázala k celosvětovému uspořádání založenému na mezinárodním právu, 

včetně zásad Charty OSN; tento závazek přináší touhu spíše transformovat stávající 
systém, než ho jen zachovat; 

• vyzývá členské státy EU, aby zahájily účinnou koordinovanou akci v rámci Rady 
bezpečnosti OSN a Valného shromáždění OSN s cílem řešit otázky světové politiky a 
připravit perspektivu jediného sídla EU; 

• vyzývá k získání místa stálého člena Rady bezpečnosti OSN po Brexitu pro 
Evropskou unii, protože by to posílilo náš hlas jako Evropanů a představovalo první 
krok k transformaci Rady bezpečnosti v Radu velkých regionů světa; 

• EU bude příkladně plnit své závazky týkající se udržitelného rozvoje a změny klimatu 
- zvýší financování klimatu, podpoří začlenění klimatu do multilaterálních fór, zvýší 
ambice k přezkumu předpokládanému v pařížské dohodě a bude pracovat na snížení 
nákladů na spotřebu energie; 

 
Obrana EU 

 
• zdůrazňuje, že musí být vybudován integrovaný a komunitní přístup k zahraniční a 

bezpečnostní politice, má-li Evropská unie a její členské státy hrát roli na mezinárodní 
scéně; 



• zdůrazňuje význam návrhu Evropské komise na založení Evropského obranného 
fondu a vytvoření "Vojenské plánovací a řídící kapacity (MPCC) v rámci vojenského 
personálu EU v Bruselu, který bude na strategické úrovni odpovědný za operativní 
plánování a provádění neexekutivních misí"; 

• vyzývá k vytvoření skutečné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, která by EU 
umožnila prosazovat své hodnoty v dnešním globalizovaném světě; 

• považuje bezprostřední sousedství Evropské unie za prioritu a požaduje větší úlohu 
EU při plnění bezpečnostního vakua v jeho širším okolí; 

• vyzývá členské státy a orgány EU, aby v plné míře využily ustanovení Lisabonské 
smlouvy o společné bezpečnostní a obranné politice a daly impuls k dosažení 
kvalitativního pokroku vytvořením stálé strukturované spolupráce (článek 46 Smlouvy 
o EU a Protokol 10), který by měl v konečném důsledku vést k Evropské obranné unii; 

• vyzývá k zapojení všech členských států EU do jednotek Eurocorps, existujících  
nadnárodních vojenských jednotek, již zapojených do výcvikových misí EU, 
nasazených ve Středoafrické republice, Mali a Somálsku; 

• domnívá se, že Eurocorps by mohly být nadnárodní vojenskou organizací, v níž by 
mohla být vytvořena stálá strukturovaná spolupráce; 

• požaduje zřízení stálého vojenského velitelství EU s cílem zlepšit vojenské krizové 
řízení (včetně výkonných misí) a vytvoření trvale spojených mnohonárodních 
vojenských jednotek; 

• vyzývá k vytvoření evropského rozpočtu na obranu s cílem financovat společnou 
bezpečnostní a obrannou politiku EU vlastními zdroji; 

• domnívá se, že cíl 2% HDP vojenských výdajů, požadovaných od členů NATO 
v Evropské unii, by mohl být dosažen - předběžným způsobem a dokud nebude 
evropský rozpočet financován z vlastních zdrojů - prostřednictvím Evropského 
obranného fondu financovaného z národních příspěvků; 

• zdůrazňuje význam posílení evropského pilíře NATO; 
• zdůrazňuje význam spravedlivého rozdělení průmyslových kapacit v EU do průmyslu 

evropské obrany a bezpečnosti. 


