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 CS 

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o stavu vztahů mezi EU a USA 

(2017/2271(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na dokument nazvaný „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa – 

globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie“, který dne 

28. června 2016 představila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a na společně sdělení Komise a Evropské 

služby pro vnější činnost ze dne 7. června 2017 nazvané „Strategický přístup 

k odolnosti ve vnější činnosti EU“ (JOIN(2017)0021), 

– s ohledem na výsledky summitů EU a USA konaných dne 28. listopadu 2011 ve 

Washingtonu a dne 26. března 2014 v Bruselu, 

– s ohledem na společná prohlášení ze 79. meziparlamentního setkání transatlantického 

legislativního dialogu (TLD) konaného ve dnech 28. a 29. listopadu 2016 ve 

Washingtonu, D.C., z 80. TLD konaného ve dnech 2. a 3. června ve Vallettě a 

z 81. TLD konaného dne 5. prosince 2017 ve Washingtonu, D.C.,  

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. dubna 2015 nazvané „Evropský program pro 

bezpečnost“ (COM(2015)0185), 

– s ohledem na společné sdělení Komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě ze dne 

6. dubna 2016 nazvané „Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám – Reakce 

Evropské unie“ (JOIN(2016)0018), 

– s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Komise 

a generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) ze dne 8. července 2016 

o společném souboru návrhů schválených Radou EU a Severoatlantickou radou ve 

dnech 5. a 6. prosince 2016 a na zprávy o pokroku při jejich provádění přijaté dne 

14. června a 5. prosince 2017, 

– s ohledem na národní bezpečnostní strategii USA ze dne 18. prosince 2017 a na národní 

obrannou strategii USA ze dne 19. ledna 2018,  

– s ohledem na akční plán diplomatické činnosti EU v oblasti klimatu z roku 2015 přijatý 

Radou pro zahraniční věci, 

– s ohledem na Pařížskou dohodu, rozhodnutí 1/CP.21, 21. konferenci smluvních stran 

(COP21) úmluvy UNFCCC a na 11. konferenci smluvních stran, která se konala ve 

dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015 v Paříži a byla zároveň setkáním smluvních 

stran Kjótského protokolu (CMP11),  

– s ohledem na svá předchozí usnesení o transatlantických vztazích, zejména usnesení ze 

dne 1. června 2006 o zlepšení vztahů mezi EU a USA v rámci Dohody 
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o transatlantickém partnerství1, usnesení ze dne 26. března 2009 o stavu 

transatlantických vztahů po volbách v USA2, usnesení ze dne 17. listopadu 2011 

o summitu EU a USA konaném dne 28. listopadu 20113 a usnesení ze dne 13. června 

2013 o úloze EU při prosazování širšího transatlantického partnerství4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2016 o evropské obranné unii5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o provádění společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky (SZBP)6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o provádění společné bezpečnostní 

a obranné politiky (SBOP)7, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro 

mezinárodní obchod (A8-0000/2018), 

A. vzhledem k tomu, že partnerství mezi EU a USA je založeno na silných politických, 

hospodářských a historických vazbách, na sdílených hodnotách, jako jsou svoboda, 

demokracie, lidská práva a právní stát, a na společných cílech, jako jsou prosperita, 

bezpečnost, otevřené a integrované ekonomiky, společenský pokrok a inkluzivnost, 

udržitelný rozvoj a mírové řešení konfliktů, a vzhledem k tomu, že jak USA, tak EU 

jsou demokraciemi založenými na právním státu, v nichž funguje systém brzd 

a protivah; 

B. vzhledem k tomu, že v globálním, složitém a čím dál více multipolárním světě by EU 

a USA měly i nadále hrát klíčovou konstruktivní roli tak, že budou posilovat 

mezinárodní právo a společně řešit regionální konflikty a globální výzvy; 

C. vzhledem k tomu, že EU zůstává plně odhodlána podporovat multilateralismus a sdílené 

hodnoty; 

Jednotící rámec založený na hodnotách 

1. připomíná a zdůrazňuje, že dlouhodobé partnerství EU a USA se zakládá na sdílení 

a společné podpoře sdílených hodnot, včetně svobody, právního státu, míru, 

demokracie, rovnosti, tržní ekonomiky, sociální spravedlnosti, dodržování lidských 

práv, včetně práv menšin, a kolektivní bezpečnosti; 

2. zdůrazňuje, že vztah mezi EU a USA je klíčovou zárukou celosvětové stability, již od 

konce druhé světové války představuje základní kámen našeho úsilí o zajištění míru 

a stability našich společností a umožňuje posilování multilaterální hospodářské 

                                                 
1 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 226. 
2 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 198. 
3 Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 124. 
4 Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 120. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2016)0435. 
6 Přijaté texty, P8_TA(2017)0493. 
7 Přijaté texty, P8_TA(2017)0492. 
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spolupráce a obchodu; je přesvědčen, že politika „Ameriky na prvním místě“ poškodí 

jak zájmy EU, tak i USA; 

3. zdůrazňuje, že naše partnerství daleko překračuje rámec úzce pojímané zahraniční 

politiky a obchodních otázek a zahrnuje rovněž další témata, jako jsou např. 

bezpečnostní, hospodářské a finanční otázky, změna klimatu, energetika, kultura a věda 

a technologie; zdůrazňuje, že tyto otázky jsou úzce provázány a že je třeba je pojímat 

v témž jednotícím rámci;  

4. je znepokojen tím, že od zvolení prezidenta Trumpa se naše názory na řešení globálních 

problémů a regionálních konfliktů začaly rozcházet; potřebuje si ujasnit, zda 

transatlantický vztah, který se utvářel po desetiletí, zůstal stejně relevantním i dnes; 

zdůrazňuje, že jednotící rámec našeho partnerství založený na hodnotách je klíčový pro 

zabezpečení globální ekonomické a bezpečnostní struktury; 

Posilování partnerství 

5. připomíná velký potenciál a strategický význam tohoto partnerství jak pro USA, tak pro 

EU v úsilí o dosažení oboustranné prosperity a bezpečnosti a posílení celosvětového 

pořádku založeného na pravidlech; vyzývá k posílení našeho dialogu a angažovanosti ve 

všech aspektech tohoto partnerství; zdůrazňuje, že naše rozhodnutí a kroky mají dopady 

na globální ekonomickou a bezpečnostní strukturu a na zájmy obou partnerů; 

6. zdůrazňuje, že EU a USA si jsou vzájemně nejvýznamnějšími partnery a že 

jednostranné kroky jen oslabují transatlantické partnerství, které musí být partnerstvím 

rovnocenným; 

7. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, Radu, Komisi a členské 

státy EU, aby posílily koordinaci politiky EU vůči stávající vládě USA s cílem vyslat 

přesvědčivý signál, že EU je soudržným a silným mezinárodním hráčem; 

8. vyzývá k tomu, aby byl co nejdříve uspořádán summit EU a USA, na němž by se 

rozhodlo o společném programu dvoustranných vztahů a celosvětových i regionálních 

otázkách; 

9. trvá na tom, že pro transatlantickou architekturu je klíčový strukturovaný dialog 

o zahraniční politice na transatlantické úrovni, který zahrnuje také EP a Kongres USA, 

a vyzývá k rozšíření dialogu EU a USA o zahraniční politice; 

10. připomíná svůj návrh, aby byla zřízena Transatlantická politická rada pro účely 

systematické konzultace a koordinace v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, 

v jejímž čele by stáli vysoký představitel, místopředseda Komise a ministr zahraničí 

USA a která by se opírala o pravidelné kontakty na úrovni politických ředitelů; 

11. vítá probíhající a nepřerušenou práci TLD na posilování vztahů EU a USA 

prostřednictvím parlamentního dialogu a koordinace v otázkách společného zájmu; 

12. připomíná, že jak v EU, tak v USA jsou společnosti silné díky tomu, že jsou založeny 

na pluralitě aktérů, včetně mj. našich vlád, parlamentů, rozmanitých politických 

institucí, organizací občanské společností, sdělovacích prostředků a náboženských 
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skupin; zdůrazňuje, že bychom měli posilovat transatlantické vazby s cílem propagovat 

přínosy našeho transatlantického partnerství, a to i vyčleněním přiměřeného objemu 

finančních prostředků na různých úrovních, aniž bychom se zaměřovali výhradně na 

východní a západní pobřeží; 

Společně čelit globálním výzvám 

13. trvá na tom, že EU a USA by měly i nadále hrát klíčovou a konstruktivní roli tím, že 

budou společně řešit regionální konflikty a globální výzvy; připomíná, že globální 

otázky je důležité řešit na mnohostranné úrovni, a trvá na tom, že by se tak mělo dít na 

příslušných mezinárodních fórech; je proto znepokojen nedávnými rozhodnutími USA 

(odstoupení od klíčových mezinárodních dohod, odchod z mezinárodních fór 

a zvyšování napětí v obchodních vztazích), která mohou vést k odklonu od těchto 

společných hodnot a zatížit vzájemné vztahy; 

14. konstatuje, že další významné světové velmoci, jako je Rusko a Čína, postupují podle 

silných politických a hospodářských strategií, z nichž mnohé mohou být v rozporu 

s našimi hodnotami, a proto je nesmírně důležité posilovat partnerství EU a USA, 

nadále prosazovat naše společné hodnoty, včetně dodržování mezinárodního práva, 

a vypracovat společnou politiku sankcí; 

15. zdůrazňuje, že bezpečnost zahrnuje a je provázána s mnoha aspekty a její definice 

zahrnuje nejen vojenský, ale taktéž environmentální, energetický, obchodní, 

kybernetický, komunikační, zdravotní, rozvojový či humanitární rozměr; zdůrazňuje 

proto, že vyvážená a vzájemně přínosná transatlantická obchodní dohoda by měla 

výrazný dopad, který by přesahoval obchodní a hospodářské aspekty; trvá na tom, že 

bezpečnostní otázky bychom měli řešit společně v rámci široce definované strategie; 

v této souvislosti je znepokojen rozhodnutími o rozpočtových škrtech, např. snížením 

rozpočtu na budování státních struktur v Afghánistánu a snížením rozpočtu USA na 

rozvojovou pomoc v Africe o 50 %; 

16. zdůrazňuje význam spolupráce, koordinace a součinnosti v oblasti bezpečnosti a obrany 

a trvá na tom, že sdílení tohoto břemene by se nemělo omezovat pouze na docílení 

výdajů na obranu ve výši 2 % HDP; konstatuje, že NATO má pro kolektivní obranu 

Evropy stále zásadní význam; 

17. vyzývá EU, aby posílila a urychlila budování evropské obranné unie, jež má zajistit 

větší součinnost ve výdajích na obranu; trvá na tom, že těsnější spolupráce v oblasti 

obrany na úrovni EU posílí evropský příspěvek v NATO a posílí naše transatlantické 

pouto; podporuje proto nedávnou iniciativu usilující o posílení evropské obranné 

architektury, včetně vytvoření Evropského obranného fondu, a nově zřízenou stálou 

strukturovanou spolupráci (PESCO); 

18. znovu poukazuje na to, že je třeba, aby EU a USA upevnily spolupráci v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a obrany;  

19. zdůrazňuje, že je zapotřebí společná strategie pro regulaci digitálních platforem 

a zvýšení jejich odpovědnosti; 

20. zdůrazňuje, že důležitou součást posilování úsilí EU a USA o potírání terorismu 
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představuje ochrana kriticky významných infrastruktur a komplexní přístup k boji proti 

terorismu, mj. i koordinací postupu na celosvětových fórech; 

21. připomíná zásadní význam prohloubené spolupráce v boji proti praní peněz 

a financování terorismu; 

22. zdůrazňuje, že EU je odhodlána zvyšovat prosperitu, stabilitu, odolnost a bezpečnost 

svých sousedů v první řadě nevojenskými cestami, především prováděním dohod 

o přidružení; 

23. vyzdvihuje strategické zaměření a vybízí USA, aby se zapojily do dalšího společného 

úsilí o stabilizaci zemí západního Balkánu; 

24. vyzývá EU a USA, aby se aktivněji a účinněji zasazovaly o vyřešení konfliktu na 

ukrajinském území a podpořily veškeré snahy o trvalé mírové řešení, jež bude 

respektovat jednotu, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny; 

25. opakuje, že EU je odhodlána dodržovat mezinárodní právo a ctít obecné hodnoty, 

zejména nešíření jaderných zbraní a mírové řešení sporů; zdůrazňuje, že konzistentnost 

naší strategie pro nešíření jaderných zbraní má zásadní význam, přejeme-li si být 

věrohodným klíčovým globálním hráčem a vyjednavačem; 

26. připomíná, že EU je pevně rozhodnuta zachovat společný komplexní akční plán 

(JCPOA) s Íránem jako hlavní pilíř mezinárodní struktury pro nešíření jaderných zbraní 

(jenž je relevantní i pro severokorejskou otázku) a jako zásadní prvek bezpečnosti 

a stability tohoto regionu; opět zdůrazňuje, že je třeba v příslušných formátech a na 

náležitých fórech kritičtěji přezkoumat aktivity Íránu související s balistickými raketami 

a stabilitou v regionu, na něž se nevztahuje JCPOA; poukazuje na to, že klíčový 

význam pro řešení této otázky má transatlantická spolupráce; ostře kritizuje rozhodnutí 

prezidenta Trumpa jednostranně odstoupit od JCPOA a zavést exteritoriální sankce na 

společnosti EU, které působí v Íránu; 

27. je znepokojen bezpečnostní a obchodní politikou USA ve východní a jihovýchodní Asii, 

i politickým vakuem, které vzniklo odstoupením USA od transpacifického partnerství 

(TPP), a vítá aktivní obchodní politiku EU v této části světa, mj. v zájmu politické 

rovnováhy; 

28. vítá zahájení nového kola dialogu na vysoké úrovni se Severní Koreou (KLDR) 

a připomíná, že tyto rozhovory by měly usilovat o mírové urovnání napětí, a tak 

o posilování regionálního a světového míru, bezpečnosti a stability; zdůrazňuje, že 

současně však musíme nadále vyvíjet na KLDR tlak, dokud se nevzdá svých jaderných 

ambicí; 

29. vyzývá k prohloubení spolupráce EU a USA při hledání mírového řešení regionálních 

konfliktů a zástupné války v Sýrii, protože nebudeme-li mít společnou strategii, mohlo 

by to podkopat mírové řešení sporů, a žádá všechny zúčastněné strany, aby se zdržely 

kroků, jež by mohly stávající situaci zhoršit; v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN 2254 opětovně zdůrazňuje nadřazenost ženevského procesu v řešení syrského 

konfliktu, jenž by měl být vyjednán stranami konfliktu za podpory hlavních 

mezinárodních a regionálních aktérů; žádá, aby byly v plném rozsahu plněny 



 

PE616.905v02-00 8/8 PR\1153405CS.docx 

CS 

a dodržovány rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které porušují země účastnící se jednání 

v Astaně; 

30. připomíná, že EU podporuje obnovení smysluplného mírového procesu na Blízkém 

východě, který povede k dvoustátnímu řešení, a trvá na tom, že je nutné vyvarovat se 

jakýchkoli kroků, které by toto úsilí podrývaly; zdůrazňuje, že součástí konečné mírové 

dohody mezi Izraelci a Palestinci musí být otázka Jeruzaléma; zdůrazňuje, že je třeba 

posílit společný plán postupu; 

31. připomíná, že máme společné zájmy v Africe, kde musíme intenzivněji podporovat 

řádnou správu, demokracii, lidská práva a bezpečnost; 

32. poukazuje na naše společné politické, hospodářské a bezpečnostní zájmy v souvislosti 

s Čínou a Ruskem, a připomíná, že společné úsilí, mj. i na půdě WTO, by mohlo 

pomoci vyřešit nevyvážené globální obchodní dohody se zahraničními ambicemi, např. 

na Ukrajině a hedvábné stezce; 

33. trvá na tom, že migrační otázky by se měly řešit ve spolupráci, partnerství a za ochrany 

lidských práv a současně řízením migračních tras a dodržováním globálního přístupu na 

úrovni OSN; 

34. přimlouvá se za posílení spolupráce EU a USA v energetických otázkách, která by měla 

vycházet z rámce vymezeného Radou pro energetiku EU-USA; 

35. vyjadřuje politování nad odstoupením USA od Pařížské dohody, avšak oceňuje 

nepolevující úsilí jednotlivců, společností, měst a států USA; 

36. vybízí k další spolupráci na poli inovací, vědy a technologií; 

° 

° ° 

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, ESVČ, Komisi, vládám 

a parlamentům členských států a přistupujících a kandidátských zemí, prezidentovi 

USA a Senátu a Sněmovně reprezentantů USA. 

 


