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5.9.2018 A8-0251/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Nikolaos 

Chountis, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0251/2018 

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave vzťahov medzi EÚ a USA 

Európsky parlament, 

– zo zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže politika „America first“ (Amerika na prvom mieste) škodí záujmom EÚ, jej 

členským štátom a Európy ako celku a nerešpektuje opatrenia potrebné na riešenie 

globálnych problémov a výziev a relevantné medzinárodné dohody; keďže prezident 

Trump označil EÚ za „nepriateľa“ a zdiskreditoval členské štáty EÚ a jeho 

administratíva preukázala snahu aktívne zasahovať do vnútorných politík EÚ a jej 

členských štátov; 

B. keďže prezident Trump jednostranne nariadil výrazne zvýšiť clo na oceľ a alumínium 

vyvážané do USA z EÚ, ale aj z Číny, Japonska, Indie, Turecka a mnohých iných 

bývalých hospodárskych a strategických partnerov USA; keďže vývoz olív zo 

Španielska do USA takisto čelí nečestnému zvýšeniu cla, čo španielskych producentov 

v minulom roku už stálo viac ako 50 000 000 EUR; keďže prezident Trump naštartoval 

postupy zamerané na uvalenie 25 % cla na automobily a automobilové súčiastky 

vyvážané z EÚ na trh USA; keďže administratíva USA začala obchodnú vojnu s Čínou 

výrazným postupným zvyšovaním cla v prípade širokého spektra výrobkov; keďže 

Komisia považuje všetky tieto opatrenia podľa pravidiel WTO za ilegálne a 

prostredníctvom mechanizmu WTO sa začali postupy na urovnávanie sporov; keďže 

EÚ zaviedla clá vzťahujúce sa na výrobky, ktoré USA vyváža do EÚ, s podobným 

finančným objemom a keďže Komisia pripravila rozšírený zoznam výrobkov, ktorý 

schváli Rada v prípade, že USA uvalí clá na autá; 

C. keďže zasadanie Rady v Sofii oprávnilo Komisiu, aby hľadala spôsob, ako predísť 

obchodnej vojne s USA, ale zároveň schválilo vyrovnávacie opatrenia vzťahujúce sa na 

výrobky z USA; keďže návšteva predsedu Komisie Junckera u prezidenta Trumpa 

25.júla 2018 vyústila do spoločného vyhlásenia, v ktorom sa dospelo k dohode o 

spolupráci na dosiahnutí nulových ciel a nulových necolných  prekážok a nulových 

dotácií pre tovar mimo automobilového priemyslu, o spolupráci na znižovaní prekážok 

a zvýšení obchodu v oblasti služieb, chemických, farmaceutických, zdravotníckych 
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výrobkov a sóje, o posilnení strategickej spolupráce EÚ-USA, pokiaľ ide o energie, 

pričom predseda Junker sa zaviazal, že EÚ bude dovážať viac skvapalneného zemného 

plynu z USA v záujme rozšírenia zásobovania energiami, a o naštartovaní intenzívneho 

dialógu o normách s cieľom uľahčiť obchod, znížiť byrokratické prekážky a náklady; 

keďže predseda Juncker a prezident Trump sa dohodli, že spoja sily na lepšiu ochranu 

amerických a európskych spoločností pred nečestnými globálnymi obchodnými 

praktikami a budú úzko spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi partnermi na reforme 

WTO a na odstránení nečestných obchodných praktík vrátane krádeže práv duševného 

vlastníctva, núteného transferu technológií, priemyselných subvencií, rozporov 

vytváraných štátom vlastniacimi podnikmi a nadmernej kapacity; keďže tieto záväzky 

prevýšili rozhodnutia Rady v Sofii; 

D. keďže Komisia konala, aby preukázala snahu splniť uvedené záväzky, a 1. augusta 2018 

oznámila 282 % zvýšenie dovozu sóje z USA a 9. augusta zvýšenie dovozu 

skvapalneného zemného plynu z USA z 0 na 3,2 miliardy m3; keďže Komisia oznámila 

prerozdelenie 638 000 000 EUR z rozpočtu Únie na zvýšenie skladovacích kapacít pre 

skvapalnený zemný plyn v Európe o 10 %; keďže 90 % sóje z USA je geneticky 

modifikovanej; keďže 60 % vývozu skvapalneného zemného plynu z USA pochádza z 

frakovania; keďže skvapalnený zemný plyn pochádzajúci z USA stojí dvakrát viac ako 

od iných dodávateľov na trhu; 

E. keďže prezident sa na výmenu nezaviazal k ničomu, pričom vysoké clá na oceľ, 

alumínium a olivy zostávajú v platnosti a prešetrovanie týkajúce sa automobilov je iba 

pozastavené; keďže predseda Juncker a komisárka Malmströmová v Parlamente 

opakovane vyhlásili, že nebudú rokovať so zbraňou pri hlave; keďže v lete prebiehali 

rokovania na prípravu obchodnej dohody EÚ – USA po prípravných prácach, ktoré 

nevykonalo GR TRADE, ale Martin Selmayr v mene predsedu Junckera; keďže 

záväzky prijaté a plnené v tomto rámci kompenzujú USA za straty v konflikte s Čínou, 

pričom pre Trumpovu administratívu predstavujú úspech, ktorý je mimoriadne potrebný 

pred voľbami, ktoré sa budú konať v polovici mandátu; 

F. keďže politika Trumpovej administratívy vyvoláva znepokojenie z vnútropolitického 

vývoja v USA vrátane čoraz otvorenejších prejavov rasizmu a xenofóbie, častejších 

prípadov útokov na sexuálne menšiny, rastúceho vyzbrojovania policajných zložiek a 

orgánov činných v trestnom konaní vojenským vybavením, hromadenia prípadov 

použitia policajného násilia končiaceho sa smrťou, zrušenia mnohých vnútroštátnych 

noriem v oblasti životného prostredia, otvoreného ponižovania žien v médiách, 

drastických škrtov v oblasti zdravotníctva a vzdelávania; 

G. keďže opätovné zavedenie a rozšírenie takzvaného globálneho umlčiavacieho pravidla a 

zníženie objemu prostriedkov poskytovaných organizáciám, ktoré ženám a dievčatám 

poskytujú služby v oblasti plánovania rodiny a sexuálneho a reprodukčného zdravia 

a práv, vyvoláva veľké obavy; 

H. keďže v rade otázok USA urobilo krok vzad, pokiaľ ide o ľudské práva; keďže 

prezident Trump sa zameral na utečencov a prisťahovalcov, pričom ich nazval 

zločincami a hrozbou pre bezpečnosť, povzbudil rasistických politikov zahmlievaním 

bieleho nacionalizmu a neustále obhajoval protimuslimské názory a politiky; keďže 
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Trumpova administratíva prijala politiky, ktoré obmedzia prístup žien k starostlivosti o 

reprodukčné zdravie a presadzujú zmeny v zdravotnom poistení, ktoré znemožňujú 

oveľa väčšiemu počtu Američanov prístup k dostupnej zdravotnej starostlivosti; keďže 

prezident Trump naďalej vyjadruje opovrhnutie nezávislými médiami a federálnymi 

súdmi, ktoré niektoré z jeho opatrení zablokovali, keďže aj keď černosi majú 2,5-krát 

vyššiu pravdepodobnosť, že ich zabije polícia ako belosi, Trumpova administratíva 

vyjadrila takmer bezpodmienečnú podporu výsadám príslušníkov orgánov činných v 

trestnom konaní tým, že znížila kontrolné mechanizmy polície alebo ich úplne 

odstránila; 

I. keďže politika administratívy USA na Blízkom východe podnecuje hrozbu nových 

vojen v regióne, ktorého zložité konflikty možno vyriešiť iba prostredníctvom 

zmierenia, vzájomného rešpektu a spolupráce, ako aj rozvoja vzťahov založených 

na nezasahovaní; 

J. keďže Trumpova administratíva schválila novú jadrovú stratégiu, ktorá predpokladá 

vývoj malých taktických jadrových zbraní a ktorá umožní používanie jadrových zbraní 

v konfliktoch na celom svete a predovšetkým v Európe, a to najmä ako prostriedok 

na odstrašenie Ruska; keďže preteky v jadrovom zbrojení medzi USA a Ruskom 

predstavujú existenciálnu hrozbu pre európsky kontinent; keďže Trumpova 

administratíva nevyvíja žiadne úsilie na opätovné posilnenie rozpadajúceho sa systému 

nešírenia jadrových zbraní, kontroly zbrojenia a odzbrojenia prostredníctvom nových 

návrhov alebo iniciatív; 

K. keďže politika Trumpovej administratívy „America First“ (Amerika na prvom mieste), 

odstúpenie USA od mnohostranných dohôd a štruktúr spolupráce, obchodná vojna a 

politika nátlaku administratívy USA voči EÚ a iným subjektom, zasahovanie do 

vnútorných vecí EÚ a jej členských štátov a podpora antidemokratických, 

nacionalistických, homofóbnych a rasistických síl v Európe, ako aj neochota 

pristupovať k EÚ a jej členským štátom ako k rovnocenným partnerom si nevyhnutne 

vyžaduje zásadné preskúmanie transatlantických vzťahov; 

1. vyjadruje hlboké znepokojením nad tým, že Trumpova administratíva jednostranne 

vypovedala multilaterálne dohody a vystúpila zo štruktúr spolupráce, ignoruje 

rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, vojensky zasahuje v krízových oblastiach v 

rozpore s medzinárodným právom a zhoršuje globálne napätie, a to aj v oblasti 

obchodu; so znepokojením konštatuje zhoršujúci sa vnútropolitický vývoj v USA, akým 

je oživenie rasistických, homofóbnych a xenofóbnych tendencií v americkej 

spoločnosti, ako aj ich čoraz väčší výskyt v spoločnostiach členských štátov EÚ; 

2. zdôrazňuje, že najmä vzhľadom na zahraničnú, hospodársku a obchodnú politiku 

Trumpovej administratívy sa zvýšil odpor občanov v EÚ proti nekritickému budovaniu 

transatlantických vzťahov; vyzýva EÚ a vlády členských štátov, aby prestali ignorovať 

tento jav; 

3. požaduje dôkladné preskúmanie vzťahov EÚ s USA a trvá na tom, že EÚ a jej členské 

štáty musia upustiť od úlohy mladého partnera v transatlantických vzťahoch a využiť 

svoje dlhoročné skúsenosti s rozsiahlou viacúrovňovou medzinárodnou spoluprácou; 
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4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad záväzkami, ktoré predseda Juncker prijal voči 

prezidentovi Trumpovi 25. júla 2018, a pripomína svoju pozíciu zostať pevným a 

zjednoteným tvárou v tvár nátlaku USA; trvá na tom, že neexistuje demokratický 

mandát, ktorý by umožňoval rozsiahly záväzok, ktorý prijal predseda Juncker, a 

prerozdelenie 638 000 000 EUR z rozpočtu Únie na uzmierenie prezidenta Trumpa; 

vyjadruje poľutovanie nad utajovaním prebiehajúcich rokovaní s administratívou USA a 

obskúrnymi opatreniami, ktoré viedli k výraznému zvýšeniu dovozu skvapalneného 

zemného plynu a sóje na krmivo pre zvieratá z USA; 

5. pripomína, že TTIP vyvolalo zásadnú opozíciu občanov EÚ; trvá na tom, že súčasné 

zákulisné prípravy na rokovanie o obchodnej dohode sú útokom na demokraciu a 

transparentnosť, ako to označili milióny občanov v uliciach hlavných miest a miest 

členských štátov EÚ; odmieta znovuotvorenie rokovaní o TTIP; trvá na tom, že prvým 

krokom na prípravu nového mandátu na akékoľvek obchodné rokovanie musí byť 

široká demokratická diskusia, a odsudzuje stratégiu predsedu Komisie najskôr rokovať 

a potom hotovú dohodu predložiť Rade a Parlamentu spôsobom „take-it-or-leave-it“ 

(podmienky už nemožno meniť) na získanie ex-post mandátu; 

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby bránili právny štát a zásadu rovnosti pred zákonom a 

snažili sa o spravodlivosť spolu s ostatnými krajinami, ktorých sa týka agresívna 

obchodná politiky Trumpovej administratívy; je znepokojený zo snahy predsedu 

Junckera hľadať cesty, ako ušetriť len samotnú EÚ, dokonca nadržiavaním USA pri ich 

konfrontácii s Čínou; zdôrazňuje, že konfrontácia s Čínou nie je v záujme ani EÚ, ani 

členských štátov; vyzýva komisárku Malmströmovú, aby sa zdržala účasti na 

nadchádzajúcom stretnutí s japonskými a americkými protistranami s cieľom navrhnúť 

iniciatívy na reformu WTO proti Číne a namiesto toho sa snažila o dialóg, a to aj s 

Čínou a inými dôležitými partnermi v rámci multilaterálneho prístupu; vyjadruje 

solidaritu s občanmi USA, ktorí sú tiež rukojemníkmi konfrontačnej obchodnej politiky 

Trumpovej administratívy; 

7. požaduje komplexnú diskusiu v EÚ a v USA za účasti všetkých sociálnych a 

hospodárskych subjektov a iných sektorov občianskej spoločnosti s cieľom stanoviť, 

ktorým smerom by sa transatlantické vzťahy mali rozvíjať; domnieva sa, že na tento 

účel je potrebné nadviazať transatlantický dialóg občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že 

na zaistenie záujmov občanov EÚ a na rozvoj bilaterálnych obchodných, 

hospodárskych, kultúrnych vzťahov a vzťahov v rámci občianskej spoločnosti je 

nevyhnutný všeobecný rámec pre vzťahy EÚ a USA, ktorý je založený na nových 

hodnotách, a rovnocenné partnerstvo; 

8. zastáva názor, že podmienkou pre ďalší rozvoj transatlantických vzťahov by mal byť 

spoločný záväzok na dosiahnutie mierového riešenia konfliktov, dodržiavanie 

medzinárodného práva, multilateralizmus, rešpektovanie vnútroštátnych zásad právneho 

štátu a demokratických a ľudských práv vo všetkých ich aspektoch; 

9. odmieta akýkoľvek koncept budovania ďalšieho rozvoja transatlantických vzťahov na 

základe spoločných konfrontácií s tretími krajinami: zdôrazňuje, že v stále viac 

multipolárnom a zložitom svete sa môžu konflikty a problémy vyriešiť len 

prostredníctvom zmierenia, dialógu a vzájomne výhodnej spolupráce; 
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10. vyjadruje hlboké znepokojenie nad novou nukleárnou stratégiou USA a nad plánmi 

modernizovať nukleárny arzenál USA v Európe; dôrazne nabáda USA a členské štáty 

EÚ, aby ratifikovali a dodržiavali Dohodu OSN o zákaze jadrových zbraní; vyzýva EÚ 

a USA, aby spolupracovali na uľahčovaní vykonávania a dodržiavania rezolúcií 

Valného zhromaždenia OSN týkajúcich sa jadrového odzbrojenia a účinných opatrení 

v oblasti znižovania jadrového rizika; 

11. odmieta vojenskú prítomnosť USA v Európe a vyzýva na zrušenie všetkých vojenských 

základní USA v Európe; 

12. žiada rozpustenie NATO; 

13. je veľmi znepokojený tým, že administratíva USA údajne ruší limitované obmedzenia 

programu týkajúceho sa bezpilotných vzdušných prostriedkov, čo zvyšuje riziko 

civilných strát na životoch a nezákonných prípadov zabitia, ako aj netransparentnosť, 

jednak pokiaľ ide o program USA týkajúci sa bezpilotných vzdušných prostriedkov, 

jednak pokiaľ ide o pomoc poskytovanú niektorými členskými štátmi EÚ; vyzýva USA 

a členské štáty EÚ, aby zaistili, aby sa pri používaní ozbrojených bezpilotných 

vzdušných prostriedkov dodržiavali záväzky podľa medzinárodného práva vrátane 

medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva 

a aby sa zaviedli spoľahlivé záväzné normy pre riadenie poskytovania všetkých foriem 

pomoci na operácie so smrtonosnými bezpilotnými vzdušnými prostriedkami; 

14. vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím vlády USA presťahovať svoje 

veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema a formálne uznať toto mesto za hlavné mesto 

Izraela; zdôrazňuje, že toto rozhodnutie je zjavne v rozpore s medzinárodným 

konsenzom v otázke Jeruzalema, vyjadreným v niekoľkých rezolúciách Bezpečnostnej 

rady OSN, najmä rezolúcii č. 478, a to aj pokiaľ ide o umiestnenie diplomatických 

zastúpení až do vyriešenia konečného štatútu Jeruzalema; zdôrazňuje, že tento akt vážne 

ohrozuje všetko úsilie o dosiahnutie trvalého mierového riešenia izraelsko-

palestínskeho konfliktu; pripomína, že EÚ podporuje pokračovanie zmysluplného 

mierového procesu na Blízkom východe zameraného na riešenie v podobe existencie 

dvoch štátov, a to na základe hraníc z roku 1967, s bezpečným Izraelským štátom 

a nezávislým, zvrchovaným, slobodným, priľahlým a životaschopným Palestínskym 

štátom s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom, ktoré by vedľa seba existovali 

v mieri; trvá na tom, že treba predísť akýmkoľvek krokom, ktorými by sa mohlo ohroziť 

toto úsilie; zdôrazňuje, že otázka Jeruzalema musí byť súčasťou konečnej mierovej 

dohody medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; zdôrazňuje, že spoločný plán by sa mal 

posilniť; vyzýva EÚ a USA, aby aktívne podporovali urýchlené vyslanie nezávislej 

medzinárodnej vyšetrovacej komisie na vyšetrenie všetkých údajných prípadov 

porušovania a zneužívania medzinárodného humanitárneho práva v kontexte 

vojenských útokov na rozsiahle civilné protesty, ktoré sa začali 30. marca 2018; 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že USA využili svoje právo veta, ktoré majú ako 

stály člen Bezpečnostnej rady OSN, v prípade návrhov rezolúcií týkajúcich sa 

palestínskej otázky už 32-krát; naliehavo žiada všetkých členov Bezpečnostnej rady 

OSN, aby po vzájomnej dohode odsúdili všetky prípady zločinov proti ľudskosti 

a hrubého porušovania práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN; 

dôrazne odsudzuje rozhodnutie USA ukončiť financovanie agentúry pre palestínskych 



 

AM\1162126SK.docx  PE624.066v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

utečencov (UNRWA) a vyzýva EÚ, aby zvýšila svoje úsilie na podporu palestínskych 

utečencov; 

15. zdôrazňuje, že spoločný komplexný akčný plán s Iránom je významná mnohostranná 

dohoda a značný diplomatický úspech mnohostrannej diplomacie, pokiaľ ide o 

podporovanie stability v regióne; víta skutočnosť, že EÚ je odhodlaná vyvinúť 

maximálne úsilie o zachovanie spoločného komplexného akčného plánu s Iránom ako 

kľúčového piliera medzinárodnej štruktúry v oblasti nešírenia jadrových zbraní a ako 

kľúčového prvku pre bezpečnosť a stabilitu v regióne; zdôrazňuje, že podľa viacerých 

správ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Irán plní svoje záväzky 

podľa spoločného komplexného akčného plánu; ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta 

Trumpa jednostranne odstúpiť od spoločného komplexného akčného plánu a zaviesť 

extrateritoriálne opatrenia voči spoločnostiam EÚ, ktoré aktívne pôsobia v Iráne; víta 

skutočnosť, že EÚ je odhodlaná chrániť svoje záujmy a záujmy svojich podnikov 

a investorov pred extrateritoriálnymi účinkami amerických sankcií; v tejto súvislosti 

víta rozhodnutie aktivovať tzv. nariadenie o blokovaní zamerané na ochranu 

obchodných záujmov EÚ v Iráne pred dôsledkami extrateritoriálnych sankcií USA 

a vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby podnikli ďalšie 

kroky, ktoré považujú za potrebné na ochranu spoločného komplexného akčného plánu; 

16. odsudzuje opatrenia prijaté administratívou USA proti európskym podnikom v širšom 

kontexte sprísnenia sankcií voči Rusku a Iránu, výrazné zvýšenie ciel na výrobky z 

ocele a hliníka pochádzajúce z EÚ a ostatných krajín, rovnako ako hrozbu uloženia 

vysokých ciel na dovážané automobily; vyzýva USA, aby zrušili tieto opatrenia, a 

zasadzuje sa za opätovné nadviazanie rovnocenného dialógu a ďalší rozvoj bilaterálnej 

a multilaterálnej spolupráce a väčšie zapojenie parlamentnej úrovne a občianskej 

spoločnosti v záujme úspešného vyriešenia súčasných problémov a konfliktu záujmov, 

ktoré vplývajú na rozvoj celosvetovej ekonomiky; zdôrazňuje, že stratégia liberalizácie 

medzinárodného obchodu a zvolenie si protekcionizmu môžu obidve viesť k rovnakým 

výsledkom, ak nezaručujú najvyššie štandardy živobytia, pracovné a sociálne práva, 

primerané financovanie verejného sektora a dôstojnú prácu a neprispievajú k plneniu 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavaniu povinností vyplývajúcich z 

medzinárodného práva; 

17. vyjadruje obavy, že zatiaľ čo EÚ začala normalizovať svoje vzťahy s Kubou, Trumpova 

administratíva zvrátila malý pokrok smerom k normalizácii vzťahov USA – Kuba, ktorý 

sa dosiahol počas posledných niekoľko rokov, a pokračuje v konfrontačnej politike voči 

tejto krajine; vyzýva USA, aby ukončila blokádu Kuby a okupáciu kubánskeho územia 

v zálive Guantanamo; 

18. poukazuje na to, že v Európe je ochrana osobných údajov základným právom a že USA 

nemajú žiadne pravidlá porovnateľné so všeobecným nariadením o ochrane údajov; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, aké komplexné právomoci majú orgány USA v oblasti 

prístupu k osobným údajom občanov EÚ v členských štátoch, a nad tým, ako 

extenzívne tieto právomoci využívajú; považuje vytvorenie a spravovanie osobných 

profilov firmami umiestnenými v USA a využívajúcimi veľké dáta (big data), ako aj 

obchodovanie s týmito profilmi a analýzami, ktoré obsahujú, za nezlučiteľné s právom 

EÚ; 



 

AM\1162126SK.docx  PE624.066v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

19. dôrazne odsudzuje utečeneckú a migračnú politiku Trumpovej administratívy a jej 

zasahovanie do európskej diskusie o utečeneckej a migračnej politike; vyzýva USA a 

EÚ, aby prísne dodržiavali medzinárodné právo, najmä Dohovor o právnom postavení 

utečencov z roku 1951 a jeho protokol z roku 1967; víta úsilie, ktoré bolo doteraz 

vyvinuté v rámci OSN na dosiahnutie globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej 

migrácii, ako aj globálneho paktu o utečencoch, a vyjadruje poľutovanie nad 

rozhodnutím USA z decembra 2017 prestať zúčastňovať sa na diskusiách; požaduje 

spoločnú politiku na boj proti hlavným príčinám migrácie; 

20. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a USA bojovali proti daňovým únikom a iným 

finančným trestným činom a zaistili transparentnosť; vyzýva ich, aby spolupracovali na 

zosúladení daní s hospodárskym významom, vytvárania hodnôt a boja proti nerovnosti 

v našich spoločnostiach; 

21. odsudzuje odstúpenie USA od Parížskej dohody, oceňuje však pokračujúce úsilie 

jednotlivcov, podnikov, miest a štátov v USA, ktoré sa ešte stále usilujú o plnenie 

Parížskej dohody a o boj proti zmene klímy, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ viac 

spolupracovala s týmito aktérmi; je znepokojený tým, že zmena klímy už nie je 

súčasťou národnej bezpečnostnej stratégie USA; berie na vedomie záväzok EÚ 

dodržiavať Parížsku dohodu a Agendu OSN 2030 a zdôrazňuje potrebu ich 

vykonávania, aby sa zaistila celosvetová bezpečnosť a rozvíjala udržateľnejšia 

ekonomika a spoločnosť; obhajuje posilnenú spoluprácu medzi EÚ a USA v otázkach 

obnoviteľnej energie, a to na základe rámca Rady pre energetiku EÚ – USA; odmieta 

rozšírenie obchodovania so skvapalneným zemným plynom pochádzajúcim 

z frakovania; 

22. vyzýva EÚ, aby urobila všetko pre to, aby odvrátila plán administratívy USA umožniť 

ropné a plynné vrty v Arktickom národnom útočisku voľne žijúcich živočíchov, ktoré 

by mohli ohroziť početné voľne žijúce živočíchy v arktickej oblasti; 

23. vyzýva EÚ a členské štáty, aby obmedzili dosah tzv. globálneho umlčiavacieho pravidla 

výrazným zvýšením financovania do oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a 

práv, najmä financovania osobitne určeného na zabezpečenie prístupu ku kontrole 

pôrodnosti a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, s použitím 

vnútroštátnych prostriedkov aj prostriedkov EÚ na rozvojovú pomoc, a to s cieľom 

nahradiť nedostatok finančných prostriedkov, ktorý vznikol v dôsledku krokov 

Trumpovej administratívy smerujúcich k zastaveniu financovania všetkých zámorských 

organizácií poskytujúcich pomoc v oblasti služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia 

a práv; zdôrazňuje, že univerzálny prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a 

rešpektovanie súvisiacich práv prispievajú k prenatálnej starostlivosti a schopnosti 

predísť vysoko rizikovým pôrodom, ako je tomu v prípade tehotenstva detí, a znižujú 

detskú a dojčenskú úmrtnosť; poukazuje na to, že plánovanie rodiny, zdravie matiek a 

služby zabezpečujúce bezpečné umelé prerušenie tehotenstva sú dôležitými prvkami, 

ktoré pomáhajú zachraňovať životy žien; 

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre 

vonkajšiu bezpečnosť, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi 

USA a Senátu a Snemovni reprezentantov USA. 
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