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29.9.2021 A9-0250/1

Amendamentul 1
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în urmărirea și 
aprofundarea cooperării transatlantice, UE 
ar trebui să depună eforturi pentru un 
parteneriat în cadrul căruia UE ar urma să 
ocupe poziția de lider alături de SUA, axat 
pe urmărirea intereselor comune; întrucât 
UE ar trebui, de asemenea, să își 
promoveze autonomia strategică în 
domeniul apărării și al relațiilor 
economice, ca mijloc de consolidare a 
legăturii transatlantice și de sporire a 
influenței comune a UE și SUA pe scena 
mondială, dar și în vederea creșterii 
capacității sale de a-și asuma o mai mare 
responsabilitate pentru abordarea 
principalelor provocări globale și regionale 
și de a decide și acționa autonom, dacă este 
necesar, în domeniul afacerilor externe și al 
securității și apărării;

F. întrucât, în urmărirea și 
aprofundarea cooperării transatlantice, UE 
ar trebui să depună eforturi pentru un 
parteneriat în cadrul căruia UE ar urma să 
ocupe poziția de lider alături de SUA, axat 
pe urmărirea intereselor comune; întrucât 
UE ar trebui, de asemenea, să își 
promoveze autonomia strategică în 
domeniul apărării și al relațiilor 
economice, ca mijloc de a-și urmări 
propriile interese legitime diplomatice, 
securitare și economice, întărind, desigur, 
legătura transatlantică și influența 
comună exercitată de UE și SUA pe scena 
mondială, dar mărindu-și totodată propria 
capacitate de a se implica mai activ în 
rezolvarea principalelor provocări globale 
și regionale și de a decide și acționa 
autonom, dacă este necesar, în domeniul 
afacerilor externe și al securității și 
apărării;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Amendamentul 2
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își reafirmă sprijinul pentru 
cooperarea, parteneriatul și prietenia 
transatlantice puternice între UE și SUA, 
care în ultimii 70 de ani au contribuit la 
dezvoltarea, prosperitatea și integrarea cu 
succes a Europei și au constituit baza 
stabilității și securității sale de la sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mondial; 
subliniază că relația dintre UE și SUA are 
la bază valori comune; reamintește că atât 
sistemul politic al SUA, cât și sistemul 
politic al UE se bazează pe principii 
democratice, pe statul de drept și pe 
respectarea libertăților fundamentale; este 
convins că, prin cooperarea transatlantică, 
putem contribui cel mai bine la găsirea 
unei soluții pașnice, sustenabile și 
constructive la provocările globale și 
regionale existente, inclusiv prin axarea pe 
o reconstrucție sustenabilă și ecologică a 
economiei, inclusiv neutralitatea emisiilor 
de dioxid de carbon până în 2050, și prin 
depășirea nedreptății regionale, sociale, 
rasiale și de gen; insistă asupra faptului că 
parteneriatul transatlantic reînnoit ar trebui 
să se bazeze pe egalitatea partenerilor; 
subliniază, în paralel, că autonomia 
strategică a UE nu poate fi urmărită fără 
o îmbunătățire calitativă a punerii în 
aplicare a priorităților și principiilor 
politicii externe și de apărare a UE și fără 
un parteneriat și o cooperare ambițioase cu 
aliații cei mai apropiați ai Uniunii, cum ar 

2. își reafirmă sprijinul pentru 
cooperarea, parteneriatul și prietenia 
transatlantice puternice între UE și SUA, 
care în ultimii 70 de ani au contribuit la 
dezvoltarea, prosperitatea și integrarea cu 
succes a Europei și au constituit baza 
stabilității și securității sale de la sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mondial; 
subliniază că relația dintre UE și SUA are 
la bază valori comune; reamintește că atât 
sistemul politic al SUA, cât și sistemul 
politic al UE se bazează pe principii 
democratice, pe statul de drept și pe 
respectarea libertăților fundamentale; este 
convins că, prin cooperarea transatlantică, 
putem contribui cel mai bine la găsirea 
unei soluții pașnice, sustenabile și 
constructive la provocările globale și 
regionale existente, inclusiv prin axarea pe 
o reconstrucție sustenabilă și ecologică a 
economiei, inclusiv neutralitatea emisiilor 
de dioxid de carbon până în 2050, și prin 
depășirea nedreptății regionale, sociale, 
rasiale și de gen; insistă asupra faptului că 
parteneriatul transatlantic reînnoit ar trebui 
să se bazeze pe egalitatea partenerilor; 
subliniază, în paralel, că UE nu se poate 
gândi la autonomie strategică dacă nu 
reușește să își îndeplinească și să își 
impună mai bine prioritățile și principiile 
propriei politici externe și de apărare și 
dacă nu este în stare să acționeze 
autonom, la nevoie, urmărindu-și 
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fi Statele Unite; propriile interese legitime, inclusiv un 
parteneriat și o cooperare ambițioase cu 
aliații cei mai apropiați ai Uniunii, cum ar 
fi Statele Unite;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/3

Amendamentul 3
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. este profund îngrijorat de faptul că 
legislativul statului Texas a adoptat Legea 
Texas Heartbeat, care interzice de facto 
avortul, și considerând-o un atac grav la 
adresa drepturilor sexuale și reproductive 
ale femeilor; regretă că în urma unei 
decizii cu majoritate de voturi, judecătorii 
de la Curtea Supremă a SUA au refuzat 
să se pronunțe față de adoptarea acestei 
legi fără precedent;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Amendamentul 4
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază că Consiliul pentru 
comerț și tehnologie face parte din 
agenda comercială transatlantică pozitivă, 
obiectivul său final fiind să consacre 
valorile democratice și etice în noile 
tehnologii pentru a deveni o structură 
instituțională transparentă și a da tonul în 
transformarea digitală globală; consideră 
îmbucurător, în acest sens, că reuniunea 
inaugurală a avut loc conform 
planificării, în ciuda motivelor de 
tensiune, care trebuie discutate pe față și 
sincer; subliniază că s-ar putea obține 
câștiguri rapide care ar da aripi 
comerțului bilateral și, prin urmare, 
îndeamnă ambele părți să încerce să 
ajungă la rezultate vizibile și concrete; 
apreciază, în acest sens, rezultatele primei 
reuniuni a Consiliului Comerț & 
Tehnologie, care a avut loc la 29 
septembrie la Pittsburgh și care a adoptat 
teme concrete pentru fiecare dintre cele 
10 grupuri de lucru; sprijină, printre alte 
angajamente, angajamentul de a coopera 
pentru a evita alte bariere inutile în calea 
comerțului cu tehnologii noi și emergente, 
angajamentul privind examinarea 
investițiilor și exportul de produse cu 
dublă utilizare, precum și angajamentul 
de a mări incisivitatea acțiunilor de 
combatere a politicilor și practicilor care 
eludează piața și denaturează comerțul; se 
bucură că s-au identificat teme precise, 
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precum ar fi poziționarea față de 
problemele puse de economiile care nu 
sunt de piață și cooperarea în domeniul 
drepturilor lucrătorilor și al politicile de 
mediu cu componentă comercială în 
Grupul de lucru pentru provocările 
comerciale mondiale; subliniază 
importanța cooperării în stabilirea 
standardelor tehnologice internaționale; 
cere să se înființeze un subcomitet pentru 
comerț și tehnologie în cadrul Dialogului 
transatlantic al legislatorilor, care să 
completeze componenta executivă a 
Consiliului pentru comerț & tehnologie și 
să exercite controlul democratic asupra 
acestui consiliu; subliniază, fără a afecta 
cu ceva viitoarele inițiative în acest sens, 
că Consiliul pentru comerț și tehnologie 
nu este un forum pentru negocierea unui 
acord comercial UE-SUA;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Amendamentul 5
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. pledează pentru o abordare comună 
a crizei provocate de pandemia de COVID-
19, printre alte măsuri, prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
vaccinurilor; solicită UE și SUA să 
colaboreze și să conducă eforturile vizând 
soluționarea problemei penuriei de 
vaccinuri, pentru a se asigura că 
vaccinurile sunt livrate în toată lumea unui 
număr cât mai mare de persoane și cât mai 
rapid posibil; reamintește că lumea se 
confruntă cu un deficit de vaccinuri la nivel 
mondial; prin urmare, pentru a ajunge la 
echitate în ce privește vaccinurile, solicită 
UE și SUA să colaboreze cu producătorii 
pentru a crește capacitatea globală de 
producție a vaccinurilor și a substanțelor 
care intră în compoziția acestora; solicită 
ambelor părți să se abțină de la orice 
măsuri de restricționare a exporturilor, să 
asigure buna funcționare a lanțurilor de 
aprovizionare, să asigure transferurile de 
tehnologie necesare și să îmbunătățească 
gradul de pregătire pentru viitoarele 
urgențe sanitare globale; încurajează 
ambele părți să intensifice cooperarea în 
materie de reglementare, pentru a facilita 
accesul esențial la medicamente;

53. pledează pentru o abordare comună 
a crizei provocate de pandemia de COVID-
19, printre alte măsuri, prin creșterea 
disponibilității și accesibilității 
vaccinurilor; solicită UE și SUA să 
colaboreze și să conducă eforturile vizând 
soluționarea problemei penuriei de 
vaccinuri, pentru a se asigura că 
vaccinurile sunt livrate în toată lumea unui 
număr cât mai mare de persoane și cât mai 
rapid posibil; salută anunțul făcut de 
parteneriatul UE-SUA de a continua 
efortul global de vaccinare anti-COVID-
19 vaccinând 70 % din populația lumii 
până la Adunarea Generală a ONU de 
anul viitor; reamintește că lumea se 
confruntă cu un deficit de vaccinuri la nivel 
mondial; prin urmare, pentru a ajunge la 
echitate în ce privește vaccinurile, solicită 
UE și SUA să colaboreze cu producătorii 
pentru a crește capacitatea globală de 
producție a vaccinurilor și a substanțelor 
care intră în compoziția acestora; solicită 
ambelor părți să se abțină de la orice 
măsuri de restricționare a exporturilor, să 
asigure buna funcționare a lanțurilor de 
aprovizionare, să asigure transferurile de 
tehnologie necesare și să îmbunătățească 
gradul de pregătire pentru viitoarele 
urgențe sanitare globale; încurajează 
ambele părți să intensifice cooperarea în 
materie de reglementare, pentru a facilita 
accesul esențial la medicamente;
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29.9.2021 A9-0250/6

Amendamentul 6
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 94

Propunerea de rezoluție Amendamentul

94. subliniază necesitatea de a explora 
domeniile de convergență și posibila 
cooperare cu SUA în ceea ce privește 
China, în special cu privire la protecția 
drepturilor omului și ale minorităților, 
dezamorsarea tensiunilor în Marea Chinei 
de Sud și în Marea Chinei de Est, în Hong 
Kong și în strâmtoarea Taiwan; subliniază 
relevanța UNCLOS ca temei juridic pentru 
soluționarea conflictelor; își reiterează 
sprijinul pentru inițiativele comune în 
materie de conectivitate; solicită 
coordonarea acțiunilor în regiunea indo-
pacifică; sprijină o coordonare mai 
strânsă cu privire la aceste aspecte și la 
alte chestiuni de interes comun;

94. subliniază necesitatea de a explora 
domenii de convergență, posibila 
cooperare și o mai bună coordonare și 
consultare între SUA și UE cu privire la 
China, pentru a evita tensiunile 
transatlantice, ca cele apărute după ce 
acordul trilateral de securitate SUA-UK-
Australia, cunoscut sub numele de 
AUKUS, a fost adoptat fără consultarea 
aliaților din UE, în special pe teme ca 
protecția drepturilor omului și ale 
minorităților și dezamorsarea tensiunilor în 
Marea Chinei de Sud și în Marea Chinei de 
Est, în Hong Kong și în strâmtoarea 
Taiwan; subliniază relevanța UNCLOS ca 
temei juridic pentru soluționarea 
conflictelor; își reiterează sprijinul pentru 
inițiativele comune în materie de 
conectivitate, inclusiv în cadrul strategiei 
recent anunțate a UE pentru „portalul 
mondial”;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Amendamentul 7
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 95

Propunerea de rezoluție Amendamentul

95. atrage atenția asupra activității în 
curs privind strategia indo-pacifică a UE și 
evidențiază această regiune geostrategică, 
în care se află prieteni și parteneri 
democratici transatlantici comuni cum ar fi 
Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua 
Zeelandă, precum și Taiwanul, și solicită 
un parteneriat și o coordonare consolidate 
între UE și SUA privind regiunea indo-
pacifică; reamintește importanța 
promovării legăturilor cu membrii 
ASEAN, precum și cu Forumul insulelor 
din Pacific (PIF);

95. se bucură de progresele 
înregistrate de strategia indo-pacifică a UE 
și cere să fie pusă în practică rapid și într-
o gamă cuprinzătoare de domenii întrucât 
ar fi în interesul UE și i-ar promova 
valorile și evidențiază importanța acestei 
regiuni geostrategice, în care se află 
prieteni și parteneri democratici 
transatlantici comuni cum ar fi Japonia, 
Coreea de Sud, Australia și Noua 
Zeelandă, precum și Taiwanul, și solicită 
un parteneriat și o coordonare mai intense 
între UE și SUA în regiunea indo-pacifică; 
reamintește cât este de important să se 
promoveze legăturile strategice cu 
membrii ASEAN, precum și cu Forumul 
insulelor din Pacific (PIF);

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Amendamentul 8
Tonino Picula, raportor

Raport A9-0250/2021
Tonino Picula
Viitorul relațiilor UE-SUA
(2021/2038(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 108

Propunerea de rezoluție Amendamentul

108. recunoaște că, după retragerea 
forțelor SUA și europene, situația din 
Afganistan va continua să fie 
caracterizată de enorme probleme; își 
reiterează poziția potrivit căreia 
comunitatea transatlantică trebuie să își 
continue eforturile de a acționa pentru 
pace, stabilitate și progres în Afganistan; 
îndeamnă la o acțiune angajată 
responsabilă față de poporul afgan, în 
special în ceea ce privește sprijinirea 
negocierilor de pace intraafgane și 
protejarea libertăților fundamentale și a 
drepturilor omului, acordând o atenție 
deosebită drepturilor minorităților etnice, 
ale fetelor și femeilor, inclusiv dreptului 
acestora la educație și participare publică, 
precum și altor grupuri vulnerabile;

108. deplânge preluarea violentă a 
puterii de către talibani în Afganistan în 
urma retragerii forțelor americane și 
europene, precum și încălcările masive ale 
drepturilor omului, în special ale fetelor, 
femeilor și minorităților etnice și 
religioase care s-au succedat de atunci, 
precum și criza umanitară care bântuie 
această țară; afirmă încă o dată că 
comunitatea transatlantică trebuie să își 
dubleze eforturile pentru a asigura pe 
termen lung pacea, stabilitatea și 
progresul în Afganistan sprijinind 
societatea civilă, apărătorii drepturilor 
omului, în special apărătorii drepturilor 
femeilor, activiștii politici, jurnaliștii, 
cadrele universitare, artiștii și alte grupuri 
și persoane amenințate din Afganistan; 
pledează pentru o coordonare și 
consultare transatlantică robustă pentru a 
obține, a păstra și a schimba informații 
strategice despre amenințările teroriste 
care provin din Afganistan, în special de 
la ISIS, Al-Qaida și afiliații acestora; 
pledează pentru o abordare transatlantică 
concertată, unde necesitatea de a purta un 
dialog pragmatic cu talibanii în scopuri 
umanitare și de combatere a terorismului 
să fie însoțită de condiții clare impuse 
talibanilor pentru a colabora cu guvernul 
condus de ei în viitor, printre care 
angajamentul de a respecta drepturile 
omului și de a combate terorismul; cere să 
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se facă un exercițiu de reflecție profund la 
nivel transatlantic despre învățămintele 
desprinse din misiunea din Afganistan, cu 
scopul de a trage concluziile necesare 
pentru eforturile viitoare de promovare a 
stabilității, securității și bunei guvernanțe 
în lume; invită, de asemenea, partenerii 
transatlantici să colaboreze cu toți vecinii 
Afganistanului, ținând seama de situația 
vitregă a afganilor care s-au refugiat 
acolo și de nevoia de a-i ajuta;

Or. en


