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29.9.2021 A9-0250/1

Pozmeňujúci návrh 1
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže EÚ by sa pri vykonávaní a 
prehlbovaní transatlantickej spolupráce 
mala usilovať o partnerstvo vo vedení 
spolu s USA zamerané na sledovanie 
spoločných záujmov; keďže EÚ by mala 
podporovať aj svoju strategickú autonómiu 
v oblasti obrany a hospodárskych vzťahov 
ako prostriedok na posilnenie 
transatlantických väzieb a zvýšenie 
spoločného vplyvu EÚ a USA na svetovej 
scéne, ale aj s cieľom zvýšiť svoju 
schopnosť prevziať väčšiu zodpovednosť 
za riešenie kľúčových globálnych a 
regionálnych výziev a rozhodovať a v 
prípade potreby konať autonómne v oblasti 
zahraničných vecí a bezpečnosti a obrany;

F. keďže EÚ by sa pri vykonávaní a 
prehlbovaní transatlantickej spolupráce 
mala usilovať o partnerstvo vo vedení 
spolu s USA zamerané na sledovanie 
spoločných záujmov; keďže EÚ by mala 
podporovať aj svoju strategickú autonómiu 
v oblasti obrany a hospodárskych vzťahov 
ako prostriedok na sledovanie vlastných 
legitímnych diplomatických, 
bezpečnostných a hospodárskych záujmov 
pri súčasnom posilňovaní 
transatlantických väzieb a na zvýšenie 
spoločného vplyvu EÚ a USA na svetovej 
scéne, ale aj s cieľom zvýšiť svoju 
schopnosť prevziať väčšiu zodpovednosť 
za riešenie kľúčových globálnych a 
regionálnych výziev a rozhodovať a v 
prípade potreby konať autonómne v oblasti 
zahraničných vecí a bezpečnosti a obrany;
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29.9.2021 A9-0250/2

Pozmeňujúci návrh 2
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
silnej transatlantickej spolupráci, 
partnerstvu a priateľstvu medzi EÚ a USA, 
ktoré za posledných 70 rokov prispeli 
k úspechu Európy, prosperite a úspešnej 
integrácii a sú základom jej stability a 
bezpečnosti od konca druhej svetovej 
vojny; zdôrazňuje, že vzťah EÚ s USA je 
založený na spoločných hodnotách; 
pripomína, že politické systémy USA aj 
EÚ sú založené na demokratických 
zásadách, zásadách právneho štátu a 
dodržiavaní základných slobôd; vyjadruje 
presvedčenie, že prostredníctvom 
transatlantickej spolupráce môžeme 
najlepšie prispieť k mierovému, 
udržateľnému a konštruktívnemu riešeniu 
existujúcich globálnych a regionálnych 
výziev, a to aj zameraním sa na udržateľnú 
a ekologickú obnovu hospodárstva vrátane 
uhlíkovej neutrality do roku 2050 a 
prekonaním regionálnej, sociálnej, rasovej 
a rodovej nespravodlivosti; trvá na tom, že 
obnovené transatlantické partnerstvo by 
malo byť založené na rovnosti partnerov; 
zároveň zdôrazňuje, že strategickú 
autonómiu EÚ nemožno dosiahnuť bez 
kvalitatívneho zlepšenia vykonávania 
priorít a zásad zahraničnej politiky EÚ, ako 
aj ambiciózneho partnerstva a spolupráce s 
najbližšími spojencami Únie, ako sú USA;

2. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
silnej transatlantickej spolupráci, 
partnerstvu a priateľstvu medzi EÚ a USA, 
ktoré za posledných 70 rokov prispeli 
k úspechu Európy, prosperite a úspešnej 
integrácii a sú základom jej stability a 
bezpečnosti od konca druhej svetovej 
vojny; zdôrazňuje, že vzťah EÚ s USA je 
založený na spoločných hodnotách; 
pripomína, že politické systémy USA aj 
EÚ sú založené na demokratických 
zásadách, zásadách právneho štátu a 
dodržiavaní základných slobôd; vyjadruje 
presvedčenie, že prostredníctvom 
transatlantickej spolupráce môžeme 
najlepšie prispieť k mierovému, 
udržateľnému a konštruktívnemu riešeniu 
existujúcich globálnych a regionálnych 
výziev, a to aj zameraním sa na udržateľnú 
a ekologickú obnovu hospodárstva vrátane 
uhlíkovej neutrality do roku 2050 a 
prekonaním regionálnej, sociálnej, rasovej 
a rodovej nespravodlivosti; trvá na tom, že 
obnovené transatlantické partnerstvo by 
malo byť založené na rovnosti partnerov; 
zároveň zdôrazňuje, že strategickú 
autonómiu EÚ nemožno dosiahnuť bez 
kvalitatívneho zlepšenia vykonávania 
priorít a zásad zahraničnej a obrannej 
politiky EÚ a schopnosti EÚ konať v 
prípade potreby autonómne pri sledovaní 
svojich legitímnych záujmov vrátane 
ambiciózneho partnerstva a spolupráce s 
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najbližšími spojencami Únie, ako sú USA;
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29.9.2021 A9-0250/3

Pozmeňujúci návrh 3
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. je hlboko znepokojený tým, že 
texaskí zákonodarcovia prijali Texas 
Heartbeat Act (zákon o tlkote srdca), ktorý 
de facto zakazuje umelé prerušenie 
tehotenstva a predstavuje vážny útok na 
sexuálne a reprodukčné práva žien; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Najvyšší súd USA väčšinou hlasov 
odmietol rozhodnúť o prijatí tohto 
bezprecedentného zákona;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Pozmeňujúci návrh 4
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. zdôrazňuje, že Rada pre obchod a 
technológie je súčasťou pozitívnej 
transatlantickej obchodnej agendy, ktorej 
konečným cieľom je začleniť 
demokratické hodnoty a etiku do nových 
technológií, aby sa stala transparentnou 
inštitucionálnu štruktúrou a viedla 
globálnu digitálnu transformáciu; v tejto 
súvislosti víta skutočnosť, že 
ustanovujúca schôdza sa uskutočnila 
podľa plánu napriek napätiu, o ktorom 
treba otvorene a úprimne diskutovať; 
poukazuje na to, že by bolo možné 
dosiahnuť určité rýchle zisky, ktoré by 
posilnili dvojstranný obchod, a preto 
naliehavo vyzýva obe strany, aby sa 
zamerali na konkrétne hmatateľné 
výsledky; v tejto súvislosti víta výsledky 
prvého zasadnutia Rady pre obchod a 
technológie, ktoré sa konalo 29. 
septembra v Pittsburghu a na ktorom sa 
prijali konkrétne témy pre každú z 10 
pracovných skupín; podporuje okrem 
iného záväzok spolupracovať pri 
predchádzaní novým a zbytočným 
prekážkam obchodu s novými a 
vznikajúcimi technológiami, pri 
preverovaní investícií a vývoze tovaru s 
dvojakým použitím, ako aj záväzok zlepšiť 
účinnosť politík, ktoré sa zaoberajú 
netrhovými a obchod narúšajúcimi 
politikami a postupmi; víta určenie 
konkrétnych tém, ako je riešenie 
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problémov, ktoré predstavujú netrhové 
hospodárstva, a spolupráca v oblasti 
pracovných práv a politík v oblasti klímy 
súvisiacich s obchodom v rámci pracovnej 
skupiny pre globálne obchodné výzvy; 
zdôrazňuje význam spolupráce pri 
stanovovaní medzinárodných 
technologických noriem; požaduje 
vytvorenie podvýboru pre obchod a 
technológie v rámci dialógu 
transatlantických zákonodarcov, ktorý by 
dopĺňal výkonnú úlohu v Rade pre 
obchod a technológie a vykonával nad 
touto radou demokratickú kontrolu; 
zdôrazňuje, že Rada pre obchod a 
technológie nie je fórom pre rokovania o 
obchodnej dohode medzi EÚ a USA, bez 
toho, aby boli dotknuté budúce iniciatívy 
na tento účel;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Pozmeňujúci návrh 5
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. presadzuje spoločný prístup k 
riešeniu krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19, okrem iných opatrení 
zvýšením prístupnosti a cenovej 
dostupnosti vakcín; vyzýva EÚ a USA, aby 
spolupracovali a postavili sa na čelo úsilia 
o riešenie problému nedostatku vakcín s 
cieľom zabezpečiť, aby sa vakcíny čo 
najrýchlejšie a v čo najväčšom počte 
dodávali do celého sveta; pripomína, že 
svet čelí globálnemu nedostatku vakcín; 
preto v záujme dosiahnutia rovnocenného 
prístupu k vakcínam vyzýva EÚ a USA, 
aby spolupracovali s výrobcami na 
zvyšovaní celosvetovej kapacity na výrobu 
vakcín a ich zložiek; vyzýva obe strany, 
aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení na 
obmedzenie vývozu, zabezpečili riadne 
fungovanie dodávateľských reťazcov, 
zabezpečili požadované transfery 
technológií a zlepšili pripravenosť na 
budúce globálne núdzové situácie v oblasti 
zdravia; nabáda obe strany, aby 
zintenzívnili regulačnú spoluprácu s 
cieľom uľahčiť základný prístup k liekom;

53. presadzuje spoločný prístup k 
riešeniu krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19, okrem iných opatrení 
zvýšením prístupnosti a cenovej 
dostupnosti vakcín; vyzýva EÚ a USA, aby 
spolupracovali a postavili sa na čelo úsilia 
o riešenie problému nedostatku vakcín s 
cieľom zabezpečiť, aby sa vakcíny čo 
najrýchlejšie a v čo najväčšom počte 
dodávali do celého sveta; víta oznámenie 
partnerstva medzi EÚ a USA, čo sa týka 
podpory celosvetového úsilia v oblasti 
očkovania proti ochoreniu COVID-19 
zaočkovaním 70 % svetovej populácie do 
budúcoročného Valného zhromaždenia 
OSN; pripomína, že svet čelí globálnemu 
nedostatku vakcín; preto v záujme 
dosiahnutia rovnocenného prístupu k 
vakcínam vyzýva EÚ a USA, aby 
spolupracovali s výrobcami na zvyšovaní 
celosvetovej kapacity na výrobu vakcín a 
ich zložiek; vyzýva obe strany, aby sa 
zdržali akýchkoľvek opatrení na 
obmedzenie vývozu, zabezpečili riadne 
fungovanie dodávateľských reťazcov, 
zabezpečili požadované transfery 
technológií a zlepšili pripravenosť na 
budúce globálne núdzové situácie v oblasti 
zdravia; nabáda obe strany, aby 
zintenzívnili regulačnú spoluprácu s 
cieľom uľahčiť základný prístup k liekom;
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29.9.2021 A9-0250/6

Pozmeňujúci návrh 6
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 94

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

94. zdôrazňuje, že treba preskúmať 
oblasti konvergencie a možnej spolupráce 
s USA v súvislosti s Čínou, najmä pokiaľ 
ide o ochranu ľudských práv a práv 
menšín, zmiernenie napätia v oblasti 
Juhočínskeho a Východočínskeho mora, 
Honkongu a Taiwanského prielivu; 
zdôrazňuje význam Dohovoru OSN 
o morskom práve ako právneho základu 
pre riešenie konfliktov; opakuje svoju 
podporu spoločným iniciatívam v oblasti 
prepojenosti; vyzýva na koordináciu 
opatrení v indicko-tichomorskom regióne; 
podporuje užšiu koordináciu v týchto 
a ďalších otázkach spoločného záujmu;

94. zdôrazňuje, že treba preskúmať 
oblasti konvergencie, možnej spolupráce  a 
lepšej koordinácie a konzultácií medzi 
USA a EÚ, čo sa týka Číny, s cieľom 
zabrániť napätým transatlantickým 
vzťahom, aké vznikli po prijatí 
trojstrannej bezpečnostnej dohody medzi 
USA, Spojeným kráľovstvom a Austráliou 
známej ako AUKUS, bez konzultácií so 
spojencami z EÚ, najmä pokiaľ ide o 
ochranu ľudských práv a práv menšín a 
zmiernenie napätia v oblasti Juhočínskeho 
a Východočínskeho mora, Hongkongu 
a Taiwanského prielivu; zdôrazňuje 
význam Dohovoru OSN o morskom práve 
ako právneho základu pre riešenie 
konfliktov; opakuje svoju podporu 
spoločným iniciatívam v oblasti 
prepojenosti, a to aj v rámci novo 
ohlásenej stratégie EÚ s názvom Globálna 
brána;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Pozmeňujúci návrh 7
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 95

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

95. poukazuje na prebiehajúcu prácu 
na stratégii EÚ pre indicko-tichomorský 
región, pričom zdôrazňuje tento 
geostrategický región, ktorý je domovom 
pre spoločných transatlantických 
demokratických priateľov a partnerov, ako 
je Japonsko, Južná Kórea, Austrália 
a Nový Zéland, ako aj Taiwan, a vyzýva na 
posilnenie partnerstva a koordinácie medzi 
EÚ a USA v indicko-tichomorskom 
regióne; pripomína význam posilnenia 
väzieb s členmi združenia ASEAN, ako aj 
s Fórom tichomorských ostrovov (PIF);

95. víta nedávny pokrok v oblasti 
indicko-tichomorskej stratégie EÚ, 
požaduje jej rýchle a komplexné 
vykonávanie, pretože je v záujme EÚ a 
podporovala by jej hodnoty, pričom 
zdôrazňuje význam tohto geostrategického 
regiónu, ktorý je domovom pre spoločných 
transatlantických demokratických priateľov 
a partnerov, ako je Japonsko, Južná Kórea, 
Austrália a Nový Zéland, ako aj Taiwan, 
a vyzýva na posilnenie partnerstva 
a koordinácie medzi EÚ a USA v indicko-
tichomorskom regióne; pripomína význam 
posilnenia strategických väzieb s členmi 
združenia ASEAN, ako aj s Fórom 
tichomorských ostrovov (PIF);

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Pozmeňujúci návrh 8
Tonino Picula, spravodajca

Správa A9-0250/2021
Tonino Picula
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA
(2021/2038(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 108

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

108. uznáva, že po stiahnutí amerických 
a európskych síl sa bude situácia 
v Afganistane naďalej vyznačovať 
obrovskými výzvami; opätovne zdôrazňuje 
svoje stanovisko, že transatlantické 
spoločenstvo musí pokračovať vo svojom 
úsilí o dosiahnutie mieru, stability 
a pokroku v Afganistane; naliehavo 
vyzýva na prijatie zodpovedných opatrení 
zameraných na obyvateľov Afganistanu, 
najmä pokiaľ ide o podporu mierových 
rozhovorov v rámci krajiny a ochranu 
základných slobôd a ľudských práv, 
s osobitným dôrazom na práva etnických 
menšín, dievčat a žien vrátane ich práva 
na vzdelanie a na účasť na verejnom 
živote, ako aj práva iných zraniteľných 
skupín;

108. vyjadruje poľutovanie nad 
násilným ovládnutím Afganistanu 
Talibanom po stiahnutí amerických a 
európskych síl, nad následným rozsiahlym 
porušovaním ľudských práv, najmä práv 
dievčat, žien a etnických a náboženských 
menšín, a nad prehlbujúcou sa 
humanitárnou krízou v krajine; opätovne 
zdôrazňuje svoje stanovisko, že 
transatlantické spoločenstvo musí 
zdvojnásobiť svoje úsilie o dosiahnutie 
dlhodobého mieru, stability a pokroku v 
Afganistane podporovaním afganskej 
občianskej spoločnosti, obhajcov 
ľudských práv, najmä obhajcov práv žien, 
politických aktivistov, novinárov, 
akademikov, umelcov a iných ohrozených 
skupín a osôb; vyzýva na rozsiahlu 
transatlantickú koordináciu a konzultácie 
s cieľom získať, zachovať a vymieňať si 
spravodajské informácie o teroristickej 
hrozbe pochádzajúcej z Afganistanu, 
najmä zo strany ISIS, al-Káidy a ich 
spojencov; požaduje zosúladený 
transatlantický prístup spájajúci potrebu 
operačnej spolupráce s Talibanom na 
humanitárne účely a účely boja proti 
terorizmu s jasnými podmienkami pre 
spoluprácu s vládou pod vedením 
Talibanu v budúcnosti, ktoré by mali 
zahŕňať záväzok dodržiavať ľudské práva 
a bojovať proti terorizmu; vyzýva na 
hlbokú transatlantickú reflexiu o 
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ponaučeniach z misie v Afganistane s 
cieľom vyvodiť potrebné závery pre 
budúce úsilie o podporu stability, 
bezpečnosti a dobrej správy vecí verejných 
vo svete; ďalej vyzýva transatlantických 
partnerov, aby spolupracovali so všetkými 
krajinami susediacimi s Afganistanom, 
berúc do úvahy kritickú situáciu 
afganských občanov, ktorí tam hľadali 
útočisko, a potrebu pomôcť im;

Or. en


