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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

(din proprie iniţiativă) 

O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                        EXT               

1. Data adoptării: 02.12.2020; responsabili: Josep Borrell, Înaltul Reprezentat al Uniunii 

Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și Jutta Urpilainen (Direcția generală 

pentru parteneriatele internaționale (INTPA) 

2. Denumire document: Comunicare Comună către Parlamentul European, Consiliul 

European și Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală 

3. Date de identificare: JOIN(2020)22 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: documentul a fost transmis Parlamentului European și 

Consiliului la data de 02.12.2020 

La Parlamentul European  pentru raport a fost desemnată Comisia pentru afaceri externe 

(AFET). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru comerț 

internațional (INTA), Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). A se vedea și fișa  „OEIL”. 

 

1. CONTEXT 

State Unite ale Americii (SUA) sunt unul dintre partenerii-cheie ai Uniunii Europene (UE).  

Relația strategică UE-SUA asigură securitatea și prosperitatea ambilor parteneri, în domenii-

cheie de politică externă și contexte geografice, cum ar fi combaterea terorismului, cooperarea în 

materie de securitate, cooperarea în domeniul energiei, Rusia, Ucraina și Balcanii de Vest. 

În identificarea potențialului schimbării administrației SUA, la 20 ianuarie 2021, UE a lansat o 

nouă discuție pentru definirea parteneriatului transatlantic, pentru relansarea cooperării în cadrul 

forumurilor multilaterale și pentru a face față provocărilor și crizelor actuale în materie de afaceri 

externe și de securitate, în special pandemia mondială, recesiunea economică, schimbările 

climatice, barierele comerciale, ascensiunea Chinei, transformarea digitală și concurența 

tehnologică tot mai mare, precum și apărarea democrației și a drepturilor omului. 

Astfel, la 2 decembrie 2020, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat o 

propunere pentru o nouă agendă transatlantică orientată spre viitor, care se concentrează pe 

principii generale precum acțiuni și instituții multilaterale mai puternice, urmărirea intereselor 

comune, valorificarea forței colective și găsirea de soluții care să respecte valorile comune. CE a 

https://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_22_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/about
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2020)0022&l=en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
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apreciat că este necesar ca agenda  să fie lansată în cadrul unui summit UE-SUA în prima 

jumătate a anului 2021. 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul general al comunicării comune vizează realizarea unei cooperări transatlantice 

reînnoite bazate pe interese și valori comune și înrădăcinată în acțiuni și instituții multilaterale. 

Obiectivele specifice se concretizează în elemente de acțiune specifice, împărțite în patru 

secțiuni generale: (1) managementul pandemiei, (2) clima și protejarea planetei; (3) comerț și 

tehnologie; (4) politică externă. 

În ceea ce privește gestionarea crizei generate de COVID-19, obiectivul comun la nivel global 

este cel al protejării vieții și a mijloacelor de subzistență, precum și redeschiderea cât mai 

rapidă a economiilor și a societăților. Este necesară parcurgerea unor etape în ceea ce privește 

pandemia, și anume: 

 UE și SUA ar trebui să asigure finanțare pentru dezvoltarea și distribuirea echitabilă 

la nivel mondial de vaccinuri, teste și tratamente – începând cu aderarea la inițiativele ACT-A 

și COVAX și contribuind la acestea. 

 Elaborarea unui protocol operațional pentru pregătire și răspuns la pandemie. 

 Colaborarea în vederea facilitării comerțul cu bunuri medicale esențiale, începând cu 

aderarea la Inițiativa privind comerțul și sănătatea derulată de OMC. 

 Colaborarea în vederea consolidării Organizației Mondiale a Sănătății și elaborarea și 

prezentarea unei propuneri comune de reformă. 

Referitor la schimbările climatice și protejarea planetei și a biodiversității, acestea 

reprezintă problemele definitorii la nivel global, motiv pentru care sunt necesare schimbări la 

nivelul economiilor. Cu privire la aceste probleme, se propune parcurgerea următoarelor etape: 

 Coordonarea pozițiilor și a eforturilor de încheiere a unor acorduri globale ambițioase 

în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale ONU privind clima și biodiversitatea de anul viitor – 

începând cu un angajament comun de a se atinge un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 

2050. 

 Propunerea unei noi agende comerciale verzi transatlantice, care să includă o 

inițiativă privind comerțul și clima în cadrul OMC și măsuri de evitare a relocării emisiilor de 

dioxid de carbon. 

 Formarea unei alianțe pentru tehnologii verzi transatlantice pentru a asigura o 

cooperare mai strânsă în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii curate și circulare și crearea 

de piețe-lider. 

 Elaborarea în comun a unui cadru de reglementare global pentru finanțare durabilă, 

pe baza experienței privind taxonomia UE. 

 Unirea eforturilor de a coordona lupta împotriva defrișărilor și intensificarea 

protecției oceanelor – începând cu eforturile comune de intermediere a unui tratat internațional 

privind materialele plastice și desemnarea de zone maritime protejate în Oceanul Antarctic. 

Cea de-a treia secțiune vizează colaborarea în domeniul tehnologiei, comerțului și 

standardelor stabilite, Europa și Statele Unite ale Americii reprezentând aproximativ o treime 

din comerțul mondial. Se prefigurează a fi necesar ca: 

 UE și SUA să colaboreze strâns în vederea depășirii barierelor bilaterale în calea 

comerțului prin intermediul unor soluții negociate și să conducă eforturile de reformare a OMC. 
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 Să se instituie un  nou Consiliu UE-SUA pentru comerț și tehnologie care să ajute, să 

faciliteze comerțul, să dezvolte standarde compatibile și să promoveze inovarea. 

 UE și SUA să inițieze un dialog transatlantic privind responsabilitatea platformelor 

online și a marilor companii din domeniul tehnologiei informației – începând cu colaborarea 

în vederea găsirii de soluții globale pentru o impozitare echitabilă și distorsiunile pieței în 

economia digital. 

 Să se dezvolte o abordare transatlantică comună în ceea ce privește protecția 

tehnologiilor esențiale, din perspectiva preocupărilor legate de economie și securitate la 

nivel mondial – începând cu discuțiile privind tehnologia 5G. 

 Să se elaboreze un acord privind inteligența artificială (IA) și intensificarea cooperării 

pentru a facilita fluxul liber de date cu încredere. 

 Să se reînnoiască cooperarea în materie de reglementare și standarde, începând cu 

reangajarea în negocierile privind evaluarea conformității și alinierea pozițiilor în cadrul 

organismelor internaționale. 

Cu privire la politica externă, UE și SUA împărtășesc un interes fundamental în ceea ce privește 

consolidarea democrației în întreaga lume, iar etapele ce ar trebui parcurse vizează următoarele 

aspecte: 

 UE să participe pe deplin în cadrul Summitului pentru democrație propus de 

președintele nou ales Biden și să-și asume angajamente comune de combatere a creșterii 

autoritarismului, a încălcărilor drepturilor omului și a corupției. 

 Coordonarea răspunsurilor la provocările comune în vederea promovării stabilității 

regionale și mondiale – începând cu consolidarea politicilor în țările Parteneriatului estic și în 

regiunea mediteraneeană. 

 Consolidarea angajamentului comun față de securitatea transatlantică și internațională, 

începând cu instituirea unui nou dialog UE-SUA privind securitatea și apărarea. 

 UE și SUA ar trebui să își unească forțele în vederea consolidării sistemului 

multilateral pe baza valorilor noastre comune.  
 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Preocupări recente ale Consiliului UE 

 

 În cadrul Consiliului de afaceri externe, din 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat 

concluziile privind relațiile UE-SUA; s-a pus accent pe revigorarea parteneriatului strategic cu 

Statele Unite ale Americii și pe noile relații cu  administrația Biden. 

 Videoconferința miniștrilor afacerilor externe din 19 noiembrie 2020, în cadrul căreia 

miniștrii au avut o primă ocazie de a face un schimb de opinii cu privire la rezultatul alegerilor 

din 2020 din Statele Unite și despre direcția globală a relațiilor transatlantice. 

 La 18 noiembrie 2020, Consiliul UE a sprijinit un mini pachet tarifar de concesii 

reciproce cu SUA, acest pachet tarifar fiind prima reducere tarifară UE-SUA din ultimele două 

decenii. 

 La 15 iulie 2019, Consiliul a adoptat o decizie privind semnarea unui acord între UE și 

Statele Unite privind alocarea către SUA a unei cote în contingentul tarifar pentru carnea de vită 

de înaltă calitate menționată în așa-numitul Memorandum de înțelegere (MoU) privind importul 

de carne de vită de la animale netratate cu anumiți hormoni care favorizează creșterea și taxe 

sporite aplicate de SUA anumitor produse din UE, încheiat în 2009 și revizuit în 2014. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/council-conclusions-on-european-union-united-states-relations/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/18/the-council-green-lights-mini-tariff-package-with-the-us/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/imports-of-hormone-free-beef-eu-us-agreement-confirmed/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0002:0006:en:PDF
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 Parlamentul European 

 

Parlamentul European s-a angajat activ în relațiile cu Statele Unite ale Americii de-a lungul 

timpului, printr-o cooperare strânsă: 

  

 Rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2021 referitoare la punerea în aplicare 

a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020; 

 Întrunire a Parlamentului European privind Politica externă a SUA după alegerile 

prezidențiale din 2020; 

 Întrunire a Parlamentului European privind viitorul multilateralismului și parteneriatele 

strategice; 

 Analiză amănunțită a Direcției Generale pentru Politicile Externe din cadrul 

Parlamentului European solicitată de Comisia pentru afaceri externe (AFET) privind viitorul 

transatlantic; 

 Declarația comună publicată după cea de a 83-a reuniune interparlamentară, organizată la 

Washington DC, în februarie 2019, în cadrul căreia a fost subliniată hotărârea ambelor părți de a 

consolida cooperarea în fața provocărilor comune; 

 Rezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2018 privind situația relațiilor UE-

SUA; 

 Rezoluția Parlamentului European din 28 noiembrie 2019 referitoare la Acordul UE/SUA 

privind alocarea unei cote din cota tarifară tarifară pentru importurile de carne de vită de înaltă 

calitate. 

 

4. LINK-URI UTILE 

 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - O 

nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală; 

- Fișa Oeil privind JOIN(2020)22; 

- Informații și memorandum explicativ cu privire la JOIN(2020)22; 

- Etape și foaie de parcurs privind JOIN(2020)22; 

- Fișă de informare privind O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală; 

- Delegația Uniunii Europene în Statele Unite ale Americii; 

- Comunicat de presă privind relațiile transatlantice; 

- Analiza Grupului Albright Stonebridge cu privire la Agenda transatlantică a UE pentru 

2021; 

- Fișă descriptivă privind relațiile transatlantice. 

 

 

                                                                                             Marina Clopotaru 

12 februarie 2021 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/174/relatiile-transatlantice-sua-si-canada
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659382/EPRS_BRI(2020)659382_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652071/EPRS_BRI(2020)652071_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/653619/EXPO_IDA(2020)653619_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161320/83rd-TLD-Washington-Joint-Statement-Signed-27-February-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0076_EN.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_22_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2020)0022&l=en
http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/files/2020/12/Signed_EM_(28)1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2285
https://eeas.europa.eu/delegations/united-states-america_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201203IPR93020/transatlantic-relations-time-to-relaunch-eu-cooperation-with-the-united-states
https://www.albrightstonebridge.com/news/asg-analysis-eu%e2%80%99s-transatlantic-agenda-2021
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/174/relazioni-transatlantiche-usa-e-canada

