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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o stave vzťahov medzi EÚ a USA 

(2017/2271(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na dokument s názvom Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa – 

Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorý 28. 

júna 2016 predstavila podpredsedníčka Európskej komisie/vysoká predstaviteľka Únie 

pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), a na spoločné oznámenie 

Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 7. júna 2017 o 

strategickom prístupe k zvyšovaniu odolnosti vo vonkajšej činnosti EÚ 

(JOIN(2017)0021), 

– so zreteľom na závery samitov EÚ – USA, ktoré sa konali 28. novembra 2011 vo 

Washingtone, D.C., a 26. marca 2014 v Bruseli, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 79. medziparlamentného stretnutia 

transatlantického dialógu zákonodarcov (TDZ), ktorý sa konal 28. a 29. novembra 2016 

vo Washingtone, D.C., 80. TDZ, ktorý sa konal 2. a 3. júna vo Vallette a 81. TDZ , 

ktorý sa konal 5. decembra 2017 vo Washingtone, D.C.,  

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. apríla 2015 s názvom Európsky program v 

oblasti bezpečnosti (COM(2015)0185), 

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a ESVČ a Rady zo 6. apríla 2016 s 

názvom Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám: reakcia Európskej únie 

(JOIN(2016)0018), 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedov Európskej rady a Komisie a generálneho 

tajomníka NATO z 8. júla 2016, spoločný súbor návrhov, ktoré schválili Rada EÚ 

a Rada NATO 5. a 6. decembra 2016, a na správy o pokroku dosiahnutom pri ich 

vykonávaní zo 14. júna a 5. decembra 2017, 

– so zreteľom na národnú bezpečnostnú stratégiu USA z 18. decembra 2017 a stratégiu 

národnej obrany USA z 19. januára 2018,  

– so zreteľom na akčný plán diplomacie EÚ v oblasti klímy na rok 2015, ktorý prijala 

Rada pre zahraničné veci, 

– so zreteľom na Parížsku dohodu, rozhodnutie 1/CP.21, 21. konferenciu zmluvných strán 

UNFCCC (COP21) a 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá sa konala od 30. 

novembra do 11. decembra 2015 v Paríži a slúžila ako zasadnutie zmluvných strán 

Kjótskeho protokolu (CMP11),  

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o transatlantických vzťahoch, najmä na 

uznesenie z 1. júna 2006 o o zlepšovaní vzťahov EÚ – USA v rámci Dohody o 

transatlantickom partnerstve1, uznesenie z 26. marca 2009 o stave transatlantických 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 226. 
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vzťahov po voľbách v USA1, uznesenie zo 17. novembra 2011 o samite EÚ – USA z 

28. novembra 20112 a na uznesenie z 13. júnu 2013 o úlohe EÚ v podpore širšieho 

transatlantického partnerstva3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2016 o Európskej obrannej únii4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o uplatňovaní spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o uplatňovaní spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP)6, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre 

medzinárodný obchod (A8-0000/2018), 

A. keďže partnerstvo medzi EÚ a USA je založené na pevných politických, kultúrnych, 

hospodárskych a historických väzbách, na spoločných hodnotách, ako sú sloboda, 

demokracia, ľudské práva a zásady právneho štátu, a na spoločných cieľoch ako 

prosperita, bezpečnosť, otvorené a integrované hospodárstva, sociálny pokrok a 

začlenenie, udržateľný rozvoj a mierové riešenie konfliktov, a keďže USA aj EÚ sú 

demokraciami dodržiavajúce zásady právneho štátu s fungujúcimi systémami bŕzd a 

protiváh; 

B. keďže v tomto globálnom, komplexnom a čoraz multipolárnejšom svete by mali EÚ a 

USA zohrávať kľúčové konštruktívne úlohy posilňovaním medzinárodného práva a 

spoločným riešením regionálnych konfliktov a globálnych výziev; 

C. keďže EÚ je aj naďalej plne odhodlaná presadzovať multilateralizmus a podporu 

spoločných hodnôt; 

Zastrešujúci rámec založený na hodnotách 

1. pripomína a trvá na tom, že dlhodobé partnerstvo medzi EÚ a USA je založené na 

spoločných hodnotách, medzi ktoré patrí sloboda, právny štát, mier, demokracia, 

rovnosť, trhové hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv 

vrátane práv menšín, ako aj kolektívna bezpečnosť, a na podpore týchto hodnôt; 

2. zdôrazňuje, že vzťahy medzi EÚ a USA sú hlavnými zárukami globálnej stability a od 

konca druhej svetovej vojny sú pre naše spoločnosti základným kameňom úsilia o 

zaistenie mieru a stability, ako aj multilaterálnej hospodárskej spolupráce a obchodu; 

domnieva sa, že politika „America first“ (Amerika na prvom mieste) poškodí záujmom 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 198. 
2 Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 124. 
3 Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 120. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2016)0435. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2017)0493. 
6 Prijaté texty, P8_TA(2017)0492. 
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tak EÚ, ako aj USA; 

3. zdôrazňuje, že partnerstvo ďaleko presahuje zahraničnú politiku a obchodné otázky v 

užšom zmysle a zahŕňa aj iné témy, ako napr. bezpečnosť, hospodárske a finančné 

otázky, zmena klímy, energetika, kultúra a veda a technológie; zdôrazňuje, že tieto 

otázky sú úzko prepojené a malo by sa k nim pristupovať v tom istom všeobecnom 

rámci;  

4. vyjadruje znepokojenie nad rozdielnymi názormi na riešenie globálnych problémov a 

regionálnych konfliktov, ktoré sa objavili od zvolenia prezidenta Trumpa; vyjadruje 

pochybnosti v súvislosti s tým, či transatlantické vzťahy, ktoré sa vytvárali v priebehu 

niekoľkých desaťročí, majú stále rovnaký význam; zdôrazňuje, že na zaistenie štruktúry 

globálneho hospodárstva a bezpečnosti je nevyhnutný všeobecný rámec nášho 

partnerstva založený na hodnotách; 

Posilnenie partnerstva 

5. pripomína vysoký potenciál a strategický význam tohto partnerstva pre EÚ a USA v 

snahe o dosiahnutie vzájomnej prosperity a bezpečnosti a o posilnenie globálneho 

poriadku založeného na pravidlách; vyzýva na posilnenie nášho dialógu a začlenenie 

všetkých aspektov tohto partnerstva; zdôrazňuje, že naše rozhodnutia a opatrenia majú 

vplyv na svetové hospodárstvo a bezpečnosť, a na záujmy oboch partnerov; 

6. zdôrazňuje, že EÚ a USA sú si vzájomne najdôležitejšími partnermi a že jednostranné 

kroky slúžia iba na oslabenie transatlantického partnerstva, ktoré musí byť 

rovnocenným partnerstvom; 

7. vyzýva PK/VP, Radu, Komisiu a členské štáty EÚ na lepšiu koordináciu politiky EÚ vo 

vzťahu k administratíve USA s cieľom vyslať presvedčivý signál o tom, že EÚ je 

jednotným a efektívnym medzinárodným aktérom; 

8. žiada, aby sa čo najskôr konal samit EÚ – USA s cieľom dohodnúť sa na spoločnom 

programe týkajúcom sa dvojstranných otázok a globálnych a regionálnych problémov; 

9. trvá na tom, že štruktúrovaný dialóg o zahraničnej politike na transatlantickej úrovni so 

zapojením Európskeho parlamentu a Kongresu USA má kľúčový význam pre 

transatlantickú štruktúru, a vyzýva na rozšírenie rozsahu dialógu medzi EÚ a USA v 

oblasti zahraničnej politiky; 

10. pripomína svoj návrh na vytvorenie transatlantickej politickej rady na systematickú 

konzultáciu a koordináciu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorú by viedli 

vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie a minister zahraničných vecí USA, s 

podporou pravidelných kontaktov politických riaditeľov; 

11. víta pokračujúce a nepretržité úsilie transatlantického dialógu zákonodarcov pri 

posilňovaní vzťahov medzi EÚ a USA prostredníctvom parlamentného dialógu a 

koordinácie v otázkach spoločného záujmu; 

12. pripomína, že spoločnosti v EÚ aj v USA sú silné, pretože sú postavené na pluralite 

aktérov, kam patria medzi inými aj naše vlády, parlamenty, rôzne politické inštitúcie, 
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organizácie občianskej spoločnosti, média a náboženské skupiny; zdôrazňuje, že by sme 

mali posilniť väzby na oboch brehoch Atlantiku s cieľom propagovať prednosti nášho 

transatlantického partnerstva, a to aj vyčlenením primeraných finančných prostriedkov 

na rôznych úrovniach, a nielen so zameraním na východné a západné pobrežia; 

Spoločne čeliť globálnym výzvam 

13. trvá na tom, že EÚ a USA zohrávajú kľúčové konštruktívne úlohy posilňovaním 

medzinárodného práva a spoločným riešením regionálnych konfliktov a globálnych 

výziev; pripomína význam multilateralizmu pri riešení celosvetových otázok a trvá na 

tom, že tieto otázky by sa mali riešiť na príslušných medzinárodných fórach; je preto 

znepokojený tým, že nedávne rozhodnutia Spojených štátov – odstúpenie od kľúčových 

medzinárodných dohôd, neúčasť na medzinárodných fórach a podnecovanie 

obchodného napätia – nemusia byť v súlade s týmito spoločnými hodnotami a sú 

záťažou pre tieto vzťahy; 

14. berie na vedomie, že ďalšie veľké mocnosti, ako sú Rusko a Čína, majú silné politické a 

hospodárske stratégie, z ktorých mnohé môžu byť v rozpore s našimi hodnotami, a preto 

je nevyhnutné posilniť partnerstvo medzi EÚ a USA, naďalej presadzovať naše 

spoločné hodnoty vrátane dodržiavania medzinárodného práva a vytvoriť spoločnú 

politiku v oblasti sankcií; 

15. zdôrazňuje, že bezpečnosť je rôznorodá a prepojená a že jej vymedzenie zahŕňa nielen 

vojenské, ale aj environmentálne, energetické, obchodné, kybernetické a komunikačné, 

zdravotnícke, rozvojové, humanitárne a iné aspekty; preto poukazuje na to, že vyvážená 

a vzájomne výhodná transatlantická dohoda o obchode by mala účinky, ktoré by 

presahovali rámec obchodných a hospodárskych aspektov; trvá na tom, že otázky 

bezpečnosti by sa mali riešiť spoločne širším prístupom; v tejto súvislosti vyjadruje 

znepokojenie nad rozhodnutiami o krátení rozpočtu, napríklad o škrtoch v oblasti 

budovania štátu v Afganistane a o 50 % znížení rozpočtu USA na rozvojovú pomoc v 

Afrike; 

16. zdôrazňuje význam spolupráce, koordinácie a súčinnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, 

a trvá na tom, že rozdelenie zaťaženia by nemalo byť výlučne zamerané na cieľ 

vynaložiť 2 % HDP na obranu; vyjadruje presvedčenie, že NATO má stále zásadný 

význam pre kolektívnu bezpečnosť Európy; 

17. vyzýva EÚ, aby posilnila a urýchlila európsku obrannú úniu s cieľom vytvoriť väčšie 

synergie v oblasti výdavkov na obranu; trvá na tom, že väčšia obranná spolupráca na 

úrovni EÚ posilňuje európsky príspevok v aliancii NATO, ako aj naše transatlantické 

väzby; podporuje preto nedávne úsilie zamerané na posilnenie európskej obrannej 

štruktúry vrátane Európskeho obranného fondu a novovytvorenej stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO); 

18. opakuje, že treba, aby EÚ a USA posilnili svoju spoluprácu v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti a obrany;  

19. zdôrazňuje potrebu spoločného prístupu k regulácii digitálnych platforiem a zvýšenia 

ich zodpovednosti; 
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20. zdôrazňuje, že dôležitou súčasťou posilnenia úsilia EÚ – USA v boji proti terorizmu je 

aj posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry, ako aj komplexný prístup k boju proti 

terorizmu, a to aj koordináciou na globálnych fórach; 

21. pripomína, že posilnená spolupráca v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a 

financovaniu terorizmu má kľúčový význam; 

22. zdôrazňuje, že EÚ je odhodlaná posilniť prosperitu, stabilitu, odolnosť a bezpečnosť 

svojich susedov nevojenskými prostriedkami, najmä vykonávaním dohôd o pridružení; 

23. víta strategické zameranie a vyzýva USA, aby sa zapojili do ďalšieho spoločného úsilia 

na západnom Balkáne; 

24. vyzýva EÚ a USA, aby zohrávali aktívnejšiu a účinnejšiu úlohu pri riešení konfliktov 

na území Ukrajiny a podporovali všetky snahy o trvalé mierové riešenie, a to pri 

rešpektovaní jednotnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny; 

25. opakuje svoj záväzok dodržiavať medzinárodné právo a univerzálne hodnoty, najmä 

nešírenie jadrových zbraní a mierové riešenie sporov; zdôrazňuje, že konzistentnosť 

stratégie nešírenia jadrových zbraní má kľúčový význam pre našu dôveryhodnosť ako 

kľúčového globálneho aktéra a vyjednávača; 

26. pripomína, že EÚ je odhodlaná zachovať spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) s 

Iránom ako kľúčový pilier medzinárodnej štruktúry v oblasti nešírenia jadrových zbraní, 

čo má význam aj v súvislosti s otázkou Severnej Kórey, a ako kľúčový prvok pre 

bezpečnosť a stabilitu v regióne; opakuje, že v rámci príslušných formátov a fór treba 

problémy iránskych aktivít súvisiacich s balistickými raketami a regionálnou stabilitou, 

ktoré sú oddelené od spoločného komplexného akčného plánu, riešiť kritickejšie; 

zdôrazňuje, že transatlantická spolupráca je pri riešení tohto problému kľúčová; ostro 

kritizuje rozhodnutie prezidenta Trumpa jednostranne odstúpiť od JCPOA a zaviesť 

extrateritoriálne opatrenia týkajúce sa spoločností EÚ, ktoré pôsobia v Iráne; 

27. vyjadruje znepokojenie nad bezpečnostnou a obchodnou politikou USA vo východnej a 

juhovýchodnej Ázii vrátane politického vákua, ktoré vyplýva z odstúpenia od TPP, a 

víta aktívnu obchodnú politiku EÚ v tejto časti sveta, a to aj z dôvodu politickej 

rovnováhy; 

28. víta začatie nových dialógov na vysokej úrovni so Severnou Kóreou (KĽDR), a 

pripomína, že tieto rozhovory by sa mali zameriavať na mierové riešenie  napätia, a teda 

na podporu regionálneho a svetového mieru, bezpečnosti a stability; zdôrazňuje, že 

zároveň je nutné, aby sme naďalej vyvíjali tlak na KĽDR, kým sa nevzdá jadrových 

ambícií; 

29. vyzýva na posilnenie spolupráce medzi EÚ a USA v oblasti mierového riešenia 

regionálnych konfliktov a vojny v zastúpení v Sýrii, keďže chýbajúca spoločná stratégia 

by mohla narušiť mierové riešenie konfliktov, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 

sa zdržali krokov, ktoré by mohli situáciu zhoršiť; opätovne potvrdzuje prioritu 

ženevského procesu pod vedením OSN pri riešenia konfliktu v Sýrii v súlade s 

rezolúciou BR OSN č. 2254, o ktorom rokovali všetky sýrske strany a ktorý má 

podporu kľúčových medzinárodných a regionálnych aktérov; vyzýva na úplné 
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vykonávanie a dodržiavanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN porušovaných 

krajinami, ktoré sa zúčastnili rokovaní v Astane; 

30. pripomína, že EÚ podporuje pokračovanie zmysluplného mierového procesu na 

Blízkom východe zameraného na riešeniu v podobe existencie dvoch štátov a trvá na 

tom, že treba predísť akýmkoľvek krokom, ktorými by sa mohlo ohroziť toto úsilie; 

zdôrazňuje, že otázka Jeruzalemu musí byť súčasťou konečnej mierovej dohody medzi 

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

31. opakuje, že máme spoločné záujmy v Afrike, kde musíme zintenzívniť našu podporu 

dobrej správy vecí verejných, demokracie, ľudských práv a bezpečnostných otázok; 

32. poukazuje na naše spoločné politické, hospodárske a bezpečnostné záujmy v súvislosti s 

Čínou a Ruskom a pripomína, že spoločné úsilie, a to aj v rámci WTO, by mohlo 

pomôcť pri riešení nerovnováhy v globálnych obchodných dohodách so zahraničnými 

ambíciami, pokiaľ ide o Ukrajinu a na hodvábnu cestu; 

33. trvá na tom, že otázky migrácie by sa mali riešiť prostredníctvom spolupráce, 

partnerstva a ochrany ľudských práv, ale aj riadením migračných trás a globálnym 

prístupom na úrovni OSN; 

34. obhajuje posilnenú spoluprácu medzi EÚ a USA v otázkach energetiky, a to na základe 

rámca Rady pre energetiku EÚ – USA; 

35. vyjadruje poľutovanie nad odstúpením USA od Parížskej dohody, oceňuje však 

pokračujúce úsilie jednotlivcov, podnikov, miest a štátov v USA; 

36. nabáda na ďalšiu spoluprácu v oblasti inovácií, vedy a techniky; 

° 

° ° 

37. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, ESVČ, Komisii, vládam a 

parlamentom členských štátov, prístupových a kandidátskych krajín, prezidentovi USA, 

senátu a snemovni reprezentantov USA. 

 


