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29.9.2021 A9-0250/1

Pozměňovací návrh 1
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v rámci snah o 
transatlantickou spolupráci a její 
prohlubování by EU měla společně se 
Spojenými státy usilovat o partnerství ve 
vedení, které by se zaměřovalo na 
prosazování společných zájmů; vzhledem k 
tomu, že EU by měla rovněž podporovat 
svou strategickou autonomii v obraně a 
hospodářských vztazích jako prostředek 
k posílení transatlantické vazby a ke 
zvýšení společného vlivu EU a USA na 
světové scéně, ale také s cílem zvýšit svou 
schopnost převzít větší odpovědnost za 
řešení klíčových globálních a regionálních 
výzev a v případě potřeby samostatně 
rozhodovat a jednat v oblasti zahraničních 
věcí a bezpečnostních a obranných 
záležitostí;

F. vzhledem k tomu, že v rámci snah o 
transatlantickou spolupráci a její 
prohlubování by EU měla společně se 
Spojenými státy usilovat o partnerství ve 
vedení, které by se zaměřovalo na 
prosazování společných zájmů; vzhledem k 
tomu, že EU by měla rovněž podporovat 
svou strategickou autonomii v obraně a 
hospodářských vztazích jako prostředek ke 
sledování vlastních legitimních 
diplomatických, bezpečnostních a 
hospodářských zájmů a současně k 
posílení transatlantické vazby a ke zvýšení 
společného vlivu EU a USA na světové 
scéně, ale také s cílem zvýšit svou 
schopnost převzít větší odpovědnost za 
řešení klíčových globálních a regionálních 
výzev a v případě potřeby samostatně 
rozhodovat a jednat v oblasti zahraničních 
věcí a bezpečnostních a obranných 
záležitostí;
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29.9.2021 A9-0250/2

Pozměňovací návrh 2
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu potvrzuje, že podporuje 
rozsáhlou transatlantickou spolupráci, 
partnerství a přátelství mezi EU a USA, 
které více než 70 let přispívaly k rozvoji, 
prosperitě a úspěšné integraci Evropy a od 
konce 2. světové války jsou základem její 
stability a bezpečnosti; zdůrazňuje, že 
vztahy mezi EU s USA jsou založeny na 
společných hodnotách; připomíná, že jak 
politické systémy USA, tak EU jsou 
založeny na demokratických zásadách, 
právním státu a dodržování základních 
svobod; je přesvědčen, že transatlantickou 
spoluprací můžeme nejlépe přispět k 
mírovému, udržitelnému a konstruktivnímu 
řešení stávajících globálních a regionálních 
výzev, a to i prostřednictvím důrazu na 
udržitelnou obnovu hospodářství šetrnou k 
životnímu prostředí, včetně uhlíkové 
neutrality do roku 2050, a k překonání 
regionální, sociální, rasové a genderové 
nespravedlnosti; trvá na tom, že obnovené 
transatlantické partnerství by mělo být 
založeno na rovnosti partnerů; současně 
zdůrazňuje, že strategické autonomie EU 
nelze dosáhnout bez kvalitativně lepšího 
uplatňování priorit a zásad zahraniční a 
obranné politiky EU a ambiciózního 
partnerství a spolupráce s nejbližšími 
spojenci Unie, jako jsou Spojené státy;

2. znovu potvrzuje, že podporuje 
rozsáhlou transatlantickou spolupráci, 
partnerství a přátelství mezi EU a USA, 
které více než 70 let přispívaly k rozvoji, 
prosperitě a úspěšné integraci Evropy a od 
konce 2. světové války jsou základem její 
stability a bezpečnosti; zdůrazňuje, že 
vztahy mezi EU s USA jsou založeny na 
společných hodnotách; připomíná, že jak 
politické systémy USA, tak EU jsou 
založeny na demokratických zásadách, 
právním státu a dodržování základních 
svobod; je přesvědčen, že transatlantickou 
spoluprací můžeme nejlépe přispět k 
mírovému, udržitelnému a konstruktivnímu 
řešení stávajících globálních a regionálních 
výzev, a to i prostřednictvím důrazu na 
udržitelnou obnovu hospodářství šetrnou k 
životnímu prostředí, včetně uhlíkové 
neutrality do roku 2050, a k překonání 
regionální, sociální, rasové a genderové 
nespravedlnosti; trvá na tom, že obnovené 
transatlantické partnerství by mělo být 
založeno na rovnosti partnerů; současně 
zdůrazňuje, že strategické autonomie EU 
nelze dosáhnout bez kvalitativně lepšího 
uplatňování priorit a zásad zahraniční a 
obranné politiky EU a schopnosti EU 
jednat v případě potřeby autonomně při 
sledování svých legitimních zájmů, včetně 
ambiciózního partnerství a spolupráce s 
nejbližšími spojenci Unie, jako jsou 
Spojené státy;
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29.9.2021 A9-0250/3

Pozměňovací návrh 3
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. je hluboce znepokojen tím, že 
zákonodárci státu Texas přijali tzv. zákon 
o srdečním tepu (Heartbeat Act), který de 
facto zakazuje potrat a představuje 
závažný útok na sexuální a reprodukční 
práva žen; vyjadřuje politování nad tím, že 
Nejvyšší soud Spojených států se 
nejednomyslným rozhodnutím odmítl 
vyjádřit k přijetí tohoto bezprecedentního 
zákona;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Pozměňovací návrh 4
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. zdůrazňuje, že Rada pro obchod a 
technologie je součástí pozitivní 
transatlantické obchodní agendy, jejímž 
konečným cílem je zakotvit demokratické 
hodnoty a etiku do nových technologií s 
cílem stát se transparentní institucionální 
strukturou a vést celosvětovou digitální 
transformaci; vítá v této souvislosti 
skutečnost, že navzdory napětí, o němž je 
třeba otevřeným a upřímným způsobem 
diskutovat, se zahajovací schůze konala 
podle plánu; poukazuje na to, že by bylo 
možné dosáhnout určitých rychlých zisků, 
které by posílily dvoustranný obchod, a 
naléhavě proto vyzývá obě strany, aby se 
zaměřily na konkrétní, hmatatelné 
výsledky; vítá v tomto ohledu výsledky 
prvního zasedání Rady pro obchod a 
technologie konaného dne 29. září v 
Pittsburghu, na němž byla přijata 
konkrétní témata pro každou z deseti 
pracovních skupin; podporuje mj. závazek 
ke spolupráci při předcházení vzniku 
nových a zbytečných překážek obchodu s 
novými a vznikajícími technologiemi, 
prověřování investic a vývozu zboží 
dvojího užití, jakož i závazek zlepšit 
účinnost politik, které se zabývají 
netržními politikami a praktikami a také 
praktikami, které narušují obchod; vítá 
stanovení konkrétních témat, jako je 
řešení problémů, které představují netržní 
ekonomiky, a spolupráce v oblasti 
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pracovních práv a politik v oblasti klimatu 
souvisejících s obchodem v rámci 
pracovní skupiny pro globální výzvy v 
oblasti obchodu; zdůrazňuje význam 
spolupráce při stanovování 
mezinárodních technologických norem; 
vyzývá ke zřízení podvýboru pro obchod a 
technologie v rámci transatlantického 
dialogu zákonodárců, který doplní úlohu 
exekutivy v Radě pro obchod a 
technologie a bude nad touto radou 
vykonávat demokratickou kontrolu; 
zdůrazňuje, že Rada pro obchod a 
technologie není fórem pro jednání o 
obchodní dohodě mezi EU a USA, aniž 
jsou dotčeny budoucí iniciativy za tímto 
účelem;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Pozměňovací návrh 5
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. podporuje společný přístup k řešení 
krize COVID-19 mimo jiné zvýšením 
dostupnosti a snížením cen očkovacích 
látek; vyzývá EU a USA, aby 
spolupracovaly a byly v čele úsilí o řešení 
problému nedostatku očkovacích látek s 
cílem zajistit, aby byly vakcíny dodávány 
na celém světě a co nejrychleji v co 
největším počtu; připomíná, že svět čelí 
globálnímu nedostatku očkovacích látek; 
vyzývá proto EU a USA, aby v zájmu 
dosažení rovnosti v přístupu k vakcínám 
spolupracovaly s výrobci na zvýšení 
celosvětové výrobní kapacity očkovacích 
látek a jejich součástí; vyzývá obě strany, 
aby se zdržely jakýchkoli opatření 
omezujících vývoz, zajistily řádné 
fungování dodavatelských řetězců, zajistily 
požadovaný přenos technologií a zlepšily 
připravenost na budoucí mimořádné 
situace v oblasti celosvětového zdraví; 
vybízí obě strany, aby posílily spolupráci v 
oblasti regulace s cílem usnadnit základní 
přístup k lékům;

53. podporuje společný přístup k řešení 
krize COVID-19 mimo jiné zvýšením 
dostupnosti a snížením cen očkovacích 
látek; vyzývá EU a USA, aby 
spolupracovaly a byly v čele úsilí o řešení 
problému nedostatku očkovacích látek s 
cílem zajistit, aby byly vakcíny dodávány 
na celém světě a co nejrychleji v co 
největším počtu; vítá oznámení partnerství 
mezi EU a USA ve věci podpory 
celosvětového očkovacího úsilí v boji proti 
onemocnění COVID-19 díky naočkování 
70 % světového obyvatelstva do data 
konání Valného shromáždění OSN v 
příštím roce; připomíná, že svět čelí 
globálnímu nedostatku očkovacích látek; 
vyzývá proto EU a USA, aby v zájmu 
dosažení rovnosti v přístupu k vakcínám 
spolupracovaly s výrobci na zvýšení 
celosvětové výrobní kapacity očkovacích 
látek a jejich součástí; vyzývá obě strany, 
aby se zdržely jakýchkoli opatření 
omezujících vývoz, zajistily řádné 
fungování dodavatelských řetězců, zajistily 
požadovaný přenos technologií a zlepšily 
připravenost na budoucí mimořádné 
situace v oblasti celosvětového zdraví; 
vybízí obě strany, aby posílily spolupráci v 
oblasti regulace s cílem usnadnit základní 
přístup k lékům;
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29.9.2021 A9-0250/6

Pozměňovací návrh 6
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 94

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

94. zdůrazňuje, že je nutné zkoumat 
oblasti, v nichž jsou si postoje obou stran k 
Číně blízké, a možnosti případné 
spolupráce se Spojenými státy, zejména 
pokud jde o ochranu lidských práv a práv 
menšin a zmírňování napětí v Jihočínském 
a Východočínském moři, v Hongkongu a 
Tchajwanské úžině; zdůrazňuje význam 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
mořském právu jakožto právního základu 
pro řešení konfliktů; připomíná svou 
podporu pro sdílené iniciativy v oblasti 
konektivity; vyzývá ke koordinaci kroků v 
indicko-tichomořském regionu; vyslovuje 
se pro užší koordinaci opatření v těchto i 
dalších otázkách společného zájmu;

94. zdůrazňuje, že je nutné zkoumat 
oblasti, v nichž jsou si postoje obou stran k 
Číně blízké, a posilovat spolupráci a 
koordinaci mezi USA a EU ohledně Číny, 
aby se zabránilo transatlantickému napětí, 
jako bylo například napětí, které 
následovalo po přijetí třístranné dohody 
mezi USA, Spojeným královstvím a 
Austrálií o bezpečnosti, známé jako 
AUKUS, bez konzultace se spojenci z EU, 
zejména pokud jde o ochranu lidských práv 
a práv menšin a zmírňování napětí v 
Jihočínském a Východočínském moři, v 
Hongkongu a Tchajwanské úžině; 
zdůrazňuje význam Úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu 
jakožto právního základu pro řešení 
konfliktů; připomíná, že podporuje sdílené 
iniciativy v oblasti konektivity, a to i v 
rámci nově ohlášené strategie EU 
„Globální brána“;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Pozměňovací návrh 7
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. poukazuje na probíhající práci na 
indicko-tichomořské strategii EU, přičemž 
zdůrazňuje tuto geostrategickou oblast, 
která je domovem společných 
transatlantických demokratických přátel a 
partnerů, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, 
Austrálie a Nový Zéland i Tchaj-wan, a 
vyzývá k posílenému partnerství a 
koordinaci mezi EU a USA v indicko-
tichomořském regionu; připomíná, že je 
důležité posílit vazby s členy sdružení 
ASEAN a s Fórem tichomořských ostrovů;

95. vítá nedávný pokrok ve věci 
indicko-tichomořské strategie EU a vyzývá 
k jejímu urychlenému a komplexnímu 
provedení, které je v zájmu EU a 
podpořilo by její hodnoty, přičemž 
zdůrazňuje význam této geostrategické 
oblasti, která je domovem společných 
transatlantických demokratických přátel a 
partnerů, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, 
Austrálie a Nový Zéland i Tchaj-wan, a 
vyzývá k posílenému partnerství a 
koordinaci mezi EU a USA v indicko-
tichomořském regionu; připomíná, že je 
důležité posílit strategické vazby s členy 
sdružení ASEAN a s Fórem tichomořských 
ostrovů;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Pozměňovací návrh 8
Tonino Picula, zpravodaj

Zpráva A9-0250/2021
Tonino Picula
Budoucnost vztahů mezi EU a USA
(2021/2038(INI))

Návrh usnesení
Bod 108

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

108. je si vědom toho, že po stažení 
amerických a evropských ozbrojených sil 
bude situace v Afghánistánu i nadále 
velmi problematická; opakuje svůj postoj, 
že transatlantické společenství musí 
pokračovat ve svém úsilí o dosažení míru, 
stability a pokroku v Afghánistánu; 
naléhavě vyzývá k přijímání odpovědných 
kroků zaměřených na obyvatele 
Afghánistánu, zejména pokud jde o 
podporu mírových rozhovorů v rámci 
Afghánistánu a o ochranu základních 
svobod a lidských práv se zvláštním 
důrazem na práva etnických menšin, 
dívek a žen, včetně jejich práva na 
vzdělání a účast na veřejném životě, a 
dalších zranitelných skupin;

108. vyjadřuje politování nad násilným 
převzetím moci v Afghánistánu ze strany 
Tálibánu, k němuž došlo po stažení 
amerických a evropských sil, nad 
následným rozsáhlým porušováním 
lidských práv, zejména práv dívek, žen a 
etnických a náboženských menšin, a nad 
prohlubující se humanitární krizí v zemi; 
opakuje svůj postoj, podle nějž 
transatlantické společenství musí znásobit 
své úsilí o dosažení dlouhodobého míru, 
stability a pokroku v Afghánistánu tím, že 
bude podporovat afghánskou občanskou 
společnost, obránce lidských práv, 
zejména obránce práv žen, politické 
aktivisty, novináře, akademické 
pracovníky, umělce a další ohrožené 
skupiny a osoby; vyzývá ke kvalitní 
transatlantické koordinaci a konzultacím 
s cílem získat, zachovat a sdílet 
zpravodajské informace o teroristické 
hrozbě pocházející z Afghánistánu, 
zejména ze strany ISIS, al-Káidy a jejich 
spojenců; vyzývá ke společnému 
transatlantickému přístupu, který spojí 
potřebu operační spolupráce s Tálibánem 
pro humanitární účely a účely boje proti 
terorismu s jasnými podmínkami pro 
budoucí spolupráci s vládou vedenou 
Tálibánem, které by měly zahrnovat 
závazek, že bude dodržovat lidská práva a 
bojovat proti terorismu; vyzývá k hluboké 
transatlantické reflexi o poznatcích z mise 
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v Afghánistánu s cílem vyvodit nezbytné 
závěry pro budoucí úsilí směřující k 
podpoře stability, bezpečnosti a řádné 
správy věcí veřejných ve světě; dále vyzývá 
transatlantické partnery, aby 
spolupracovali se všemi zeměmi 
sousedícími s Afghánistánem, přičemž 
budou zohledňovat tíživou situaci 
afghánských občanů, kteří tam našli 
útočiště, a potřebu pomoci jim;

Or. en


