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29.9.2021 A9-0250/1

Predlog spremembe 1
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi morala EU pri prizadevanjih 
za čezatlantsko sodelovanje in njegovo 
poglabljanje stremeti k vodilnemu položaju 
v partnerstvu z ZDA ter se pri tem 
osredotočati na skupne interese; ker bi 
morala EU stremeti tudi k strateški 
avtonomiji na področju obrambnih in 
gospodarskih odnosov kot sredstvu za 
krepitev čezatlantske vezi in povečanje 
skupnega vpliva EU in ZDA na svetovnem 
prizorišču, s čimer bi hkrati izboljšala 
svojo sposobnost prevzemanja večje 
odgovornosti za obravnavo ključnih 
svetovnih in regionalnih izzivov ter 
sposobnost neodvisnega odločanja in 
ukrepanja, če je to potrebno, na področju 
zunanjih zadev, varnosti in obrambe;

F. ker bi morala EU pri prizadevanjih 
za čezatlantsko sodelovanje in njegovo 
poglabljanje stremeti k vodilnemu položaju 
v partnerstvu z ZDA ter se pri tem 
osredotočati na skupne interese; ker bi 
morala EU stremeti tudi k strateški 
avtonomiji na področju obrambnih in 
gospodarskih odnosov kot sredstvu za 
zasledovanje lastnih legitimnih 
diplomatskih, varnostnih in gospodarskih 
interesov, ob hkratni krepitvi čezatlantske 
vezi, in za povečanje skupnega vpliva EU 
in ZDA na svetovnem prizorišču, s čimer 
bi hkrati izboljšala svojo sposobnost 
prevzemanja večje odgovornosti za 
obravnavo ključnih svetovnih in 
regionalnih izzivov ter sposobnost 
neodvisnega odločanja in ukrepanja, če je 
to potrebno, na področju zunanjih zadev, 
varnosti in obrambe;
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29.9.2021 A9-0250/2

Predlog spremembe 2
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponovno potrjuje, da podpira tesno 
čezatlantsko sodelovanje, partnerstvo in 
prijateljstvo med EU in ZDA, ki je v 
zadnjih 70 letih prispevalo k razvoju, 
blaginji in uspešnemu povezovanju Evrope 
ter je od konca druge svetovne vojne 
podlaga za njeno varnost in stabilnost; 
poudarja, da odnos med EU in ZDA 
temelji na skupnih vrednotah; opozarja, da 
politična sistema ZDA in EU temeljita na 
demokratičnih načelih, pravni državi in 
spoštovanju temeljnih svoboščin; je 
prepričan, da je mogoče k mirnemu, 
trajnemu in konstruktivnemu reševanju 
obstoječih svetovnih in regionalnih izzivov 
najbolje prispevati s čezatlantskim 
sodelovanjem, vključno z osredotočenjem 
na trajnostno in okolju prijazno obnovo 
gospodarstva in doseganje ogljične 
nevtralnosti do leta 2050 ter z 
odpravljanjem regionalnih, socialnih in 
rasnih krivic ter krivic, povezanih s 
spolom; vztraja, da mora obnovljeno 
čezatlantsko partnerstvo temeljiti na 
enakovrednosti partnerjev; poudarja tudi, 
da strateške avtonomije EU ni mogoče 
doseči brez izboljšanja kakovosti izvajanja 
zunanjepolitičnih in obrambnopolitičnih 
prednostnih nalog in načel EU ter 
ambicioznega partnerstva in sodelovanja z 
najbližjimi zavezniki Unije, kot so ZDA;

2. ponovno potrjuje, da podpira tesno 
čezatlantsko sodelovanje, partnerstvo in 
prijateljstvo med EU in ZDA, ki je v 
zadnjih 70 letih prispevalo k razvoju, 
blaginji in uspešnemu povezovanju Evrope 
ter je od konca druge svetovne vojne 
podlaga za njeno varnost in stabilnost; 
poudarja, da odnos med EU in ZDA 
temelji na skupnih vrednotah; opozarja, da 
politična sistema ZDA in EU temeljita na 
demokratičnih načelih, pravni državi in 
spoštovanju temeljnih svoboščin; je 
prepričan, da je mogoče k mirnemu, 
trajnemu in konstruktivnemu reševanju 
obstoječih svetovnih in regionalnih izzivov 
najbolje prispevati s čezatlantskim 
sodelovanjem, vključno z osredotočenjem 
na trajnostno in okolju prijazno obnovo 
gospodarstva in doseganje ogljične 
nevtralnosti do leta 2050 ter z 
odpravljanjem regionalnih, socialnih in 
rasnih krivic ter krivic, povezanih s 
spolom; vztraja, da mora obnovljeno 
čezatlantsko partnerstvo temeljiti na 
enakovrednosti partnerjev; poudarja tudi, 
da strateške avtonomije EU ni mogoče 
doseči brez izboljšanja kakovosti izvajanja 
zunanjepolitičnih in obrambnopolitičnih 
prednostnih nalog in načel EU ter 
sposobnosti EU, da deluje samostojno, 
kjer je to potrebno za doseganje njenih 
legitimnih interesov, vključno z 
ambicioznim partnerstvom in 
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sodelovanjem z najbližjimi zavezniki 
Unije, kot so ZDA;
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Predlog spremembe 3
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. je zelo zaskrbljen, ker je 
zakonodajna skupščina Teksasa sprejela 
„zakon o srčnem utripu“ (Texas 
Heartbeat Act), ki dejansko prepoveduje 
splav, to pa je resen napad na spolne in 
reproduktivne pravice žensk; obžaluje, da 
je vrhovno sodišče ZDA s preglasovanjem 
zavrnilo presojanje o sprejetju tega 
svojevrstnega zakona;

Or. en



AM\1240006SL.docx PE697.938v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

29.9.2021 A9-0250/4

Predlog spremembe 4
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poudarja, da je svet za trgovino in 
tehnologijo del pozitivnega programa za 
čezatlantsko trgovino, njegov končni cilj 
pa je umestiti demokratične vrednote in 
etiko v nove tehnologije, da bi postal 
pregledna institucionalna struktura in 
vodil svetovno digitalno preobrazbo; v 
zvezi s tem pozdravlja, da je ustanovno 
srečanje potekalo po načrtih, kljub 
napetostim, o katerih je treba odprto in 
odkrito razpravljati; poudarja, da bi bilo 
mogoče hitro doseči nekatere koristi, ki bi 
povečale dvostransko trgovino, zato obe 
strani poziva, naj se osredotočita na 
konkretne oprijemljive rezultate; v zvezi s 
tem pozdravlja rezultate prvega srečanja 
sveta za trgovino in tehnologijo 29. 
septembra v Pittsburghu, na katerem so 
bile sprejete konkretne teme za vsako od 
desetih delovnih skupin; med zavezami 
podpira tisto o sodelovanju pri 
preprečevanju novih in nepotrebnih 
trgovinskih ovir za nove in porajajoče se 
tehnologije, pri pregledu naložb in pri 
izvozu blaga z dvojno rabo ter zavezo za 
izboljšanje učinkovitosti politik, ki 
obravnavajo netržne politike in prakse ter 
politike in prakse, ki izkrivljajo trgovino; 
pozdravlja opredelitev posebnih tem, kot 
so obravnavanje izzivov, ki jih 
predstavljajo netržna gospodarstva, ter 
sodelovanje na področjih pravic delavcev 
in s trgovino povezanih podnebnih politik 
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v delovni skupini za svetovne trgovinske 
izzive; poudarja pomen sodelovanja pri 
določanju mednarodnih tehnoloških 
standardov; poziva k ustanovitvi 
pododbora za trgovino in tehnologijo v 
okviru čezatlantskega dialoga 
zakonodajalcev, ki bi dopolnjeval vlogo 
izvršnih oblasti v svetu za trgovino in 
tehnologijo ter izvajal demokratični 
nadzor nad tem organom; poudarja, da 
svet za trgovino in tehnologijo ni forum za 
pogajanja o trgovinskem sporazumu med 
EU in ZDA, brez poseganja v prihodnje 
pobude za to;

Or. en
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Predlog spremembe 5
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. zagovarja skupni pristop k 
reševanju krize zaradi covida-19, med 
drugim s povečanjem razpoložljivosti in 
cenovne dostopnosti cepiv; poziva EU in 
ZDA, naj sodelujejo in vodijo prizadevanja 
za odpravo pomanjkanja cepiv, da bi čim 
večjemu številu ljudi po vsem svetu 
zagotovili čim hitrejšo dostavo cepiv; 
opozarja, da se svet sooča s pomanjkanjem 
cepiv po vsem svetu; zato poziva EU in 
ZDA, naj sodelujejo s proizvajalci, da bi 
povečali svetovne zmogljivosti za 
proizvodnjo cepiv in njihovih sestavnih 
delov ter tako zagotovili enak dostop do 
cepiv po vsem svetu; poziva obe strani, naj 
se vzdržita sprejemanja ukrepov za 
omejevanje izvoza, zagotovita ustrezno 
delovanje dobavnih verig in potrebne 
prenose tehnologije ter izboljšata 
pripravljenost na prihodnje izredne 
zdravstvene razmere na svetovni ravni; 
spodbuja obe strani, naj okrepita 
regulativno sodelovanje, da bi olajšali 
osnovni dostop do zdravil;

53. zagovarja skupni pristop k 
reševanju krize zaradi covida-19, med 
drugim s povečanjem razpoložljivosti in 
cenovne dostopnosti cepiv; poziva EU in 
ZDA, naj sodelujejo in vodijo prizadevanja 
za odpravo pomanjkanja cepiv, da bi čim 
večjemu številu ljudi po vsem svetu 
zagotovili čim hitrejšo dostavo cepiv; 
pozdravlja napoved partnerstva med EU 
in ZDA, da bi pospešili svetovna 
prizadevanja za cepljenje proti covidu-19 
in dosegli, da bo do generalne skupščine 
OZN naslednje leto cepljenega 70 % 
svetovnega prebivalstva; opozarja, da se 
svet sooča s pomanjkanjem cepiv po vsem 
svetu; zato poziva EU in ZDA, naj 
sodelujejo s proizvajalci, da bi povečali 
svetovne zmogljivosti za proizvodnjo cepiv 
in njihovih sestavnih delov ter tako 
zagotovili enak dostop do cepiv po vsem 
svetu; poziva obe strani, naj se vzdržita 
sprejemanja ukrepov za omejevanje izvoza, 
zagotovita ustrezno delovanje dobavnih 
verig in potrebne prenose tehnologije ter 
izboljšata pripravljenost na prihodnje 
izredne zdravstvene razmere na svetovni 
ravni; spodbuja obe strani, naj okrepita 
regulativno sodelovanje, da bi olajšali 
osnovni dostop do zdravil;
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29.9.2021 A9-0250/6

Predlog spremembe 6
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. poudarja, da je treba proučiti 
področja zbliževanja in možnosti za 
sodelovanje z ZDA pri vprašanju Kitajske, 
zlasti pri varovanju človekovih pravic in 
pravic manjšin, umirjanju napetosti v 
Južno- in Vzhodnokitajskem morju, 
Hongkongu in Tajvanski ožini; poudarja 
pomen konvencije UNCLOS kot pravne 
podlage za reševanje sporov; ponovno 
izraža podporo skupnim pobudam za 
povezljivost; poziva k usklajevanju 
ukrepov v indijsko-pacifiški regiji; 
podpira tesnejše usklajevanje pri teh in 
drugih vprašanjih skupnega pomena;

94. poudarja, da je treba proučiti 
področja zbliževanja, možnosti za 
sodelovanje ter boljše usklajevanje in 
posvetovanja med ZDA in EU glede 
Kitajske, da bi se izognili čezatlantskim 
napetostim, kot so tiste, ki so sledile 
sprejetju tristranskega varnostnega 
sporazuma med ZDA, Združenim 
kraljestvom in Avstralijo, znanega kot 
AUKUS, brez posvetovanja z zavezniki iz 
EU, zlasti kar zadeva varovanje 
človekovih pravic in pravic manjšin ter 
umirjanje napetosti v Južno- in 
Vzhodnokitajskem morju, Hongkongu in 
Tajvanski ožini; poudarja pomen 
konvencije UNCLOS kot pravne podlage 
za reševanje sporov; ponovno izraža 
podporo skupnim pobudam za 
povezljivost, tudi v okviru nedavno 
napovedane strategije EU, imenovane 
„svetovni portal“;

Or. en



AM\1240006SL.docx PE697.938v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

29.9.2021 A9-0250/7

Predlog spremembe 7
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. poudarja potekajoče delo v zvezi z 
indijsko-pacifiško strategijo EU in 
poudarja to geostrateško regijo, v kateri se 
nahajajo skupni čezatlantski demokratični 
prijatelji in partnerji, kot so Japonska, 
Južna Koreja, Avstralija, Nova Zelandija in 
Tajvan, ter poziva k okrepljenemu 
partnerstvu in usklajevanju med EU in 
ZDA na področju indijsko-pacifiške regije; 
opozarja na pomen krepitve vezi s 
članicami združenja ASEAN in Forumom 
pacifiških otokov;

95. pozdravlja nedavni napredek v 
zvezi z indijsko-pacifiško strategijo EU; 
poziva, naj se začne čim prej in celovito 
izvajati, saj je v interesu EU in bi 
promovirala njene vrednote, ter poudarja 
pomen te geostrateške regije, v kateri se 
nahajajo skupni čezatlantski demokratični 
prijatelji in partnerji, kot so Japonska, 
Južna Koreja, Avstralija, Nova Zelandija in 
Tajvan, ter poziva k okrepljenemu 
partnerstvu in usklajevanju med EU in 
ZDA na področju indijsko-pacifiške regije; 
opozarja na pomen krepitve strateških vezi 
s članicami združenja ASEAN in Forumom 
pacifiških otokov;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Predlog spremembe 8
poročevalec Tonino Picula

Poročilo A9-0250/2021
Tonino Picula
Prihodnost odnosov med EU in ZDA
(2021/2038(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 108

Predlog resolucije Predlog spremembe

108. priznava, da bodo razmere v 
Afganistanu po umiku ameriških in 
evropskih sil še naprej zaznamovali veliki 
izzivi; ponavlja svoje stališče, da si mora 
čezatlantska skupnost še naprej prizadevati 
za mir, stabilnost in napredek v 
Afganistanu; odločno poziva k 
odgovornemu in predanemu ukrepanju do 
afganistanskega ljudstva, zlasti s 
podpiranjem mirovnih pogovorov znotraj 
Afganistana ter zaščito temeljnih 
svoboščin in človekovih pravic, s 
posebnim poudarkom na pravicah 
etničnih manjšin, deklet in žensk, 
vključno z njihovo pravico do 
izobraževanja in udeležbe v javnem 
življenju, ter drugih ranljivih skupin;

108. obžaluje, da so talibani po umiku 
ameriških in evropskih sil nasilno prevzeli 
Afganistan, in vsesplošno kršenje 
človekovih pravic, zlasti deklic, žensk ter 
etničnih in verskih manjšin, ki je temu 
sledilo, pa tudi humanitarno krizo v 
državi; ponavlja svoje stališče, da mora 
čezatlantska skupnost podvojiti svoja 
prizadevanja za dolgoročni mir, stabilnost 
in napredek v Afganistanu s podpiranjem 
afganistanske civilne družbe, 
zagovornikov človekovih pravic, zlasti 
zagovornikov pravic žensk, političnih 
aktivistov, novinarjev, akademikov, 
umetnikov ter drugih ogroženih skupin in 
oseb; poziva k čvrstemu čezatlantskemu 
usklajevanju in posvetovanju, da bi 
pridobili, ohranili in delili obveščevalne 
podatke o teroristični grožnji, ki izvira iz 
Afganistana, zlasti s strani ISIS, Al Kaide 
in z njima povezanih skupin; poziva k 
usklajenemu čezatlantskemu pristopu, ki 
bo združeval potrebo po operativnem 
sodelovanju s talibani za namene 
humanitarne pomoči in boja proti 
terorizmu, in sicer z jasnimi pogoji za 
sodelovanje s talibansko vlado v 
prihodnosti, ki bi morali vključevati 
zavezo spoštovanju človekovih pravic in 
boju proti terorizmu; poziva k 
poglobljenemu čezatlantskemu razmisleku 
o izkušnjah, pridobljenih z misijo v 
Afganistanu, da bi prišli do potrebnih 
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zaključkov za prihodnja prizadevanja za 
spodbujanje stabilnosti, varnosti in 
dobrega upravljanja po svetu; nadalje 
poziva čezatlantske partnerje, naj 
sodelujejo z vsemi sosedami Afganistana, 
pri tem pa upoštevajo stisko 
Afganistancev, ki so se zatekli v te države, 
in to, da jim je treba pomagati;

Or. en


