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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0251/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja USA suhete seisu kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et USA administratsiooni poliitika „Ameerika kõigepealt“ kahjustab ELi, 

selle liikmesriikide ja kogu Euroopa huve ning on vastuolus ülemaailmsete probleemide 

ja raskuste lahendamiseks vajaliku tegevuse ning asjaomaste rahvusvaheliste 

lepingutega; arvestades, et president Trump on nimetanud ELi oma vastaseks ja 

suhtunud lugupidamatult ELi liikmesriikidesse ning tema administratsioon on 

ilmutanud aktiivselt tahet sekkuda ELi ja selle liikmesriikide sisepoliitikasse; 

B. arvestades, et president Trump on ühepoolselt kehtestanud järsult kõrgemad tollitariifid 

terase- ja alumiiniumitoodetele, mida ekspordivad USAsse nii EL kui ka Hiina, Jaapan, 

India, Türgi ja paljud teised USA endised majandus- ja strateegilised partnerid; 

arvestades, et ka oliivide ekspordi suhtes Hispaaniast USAsse kohaldatakse ebaõiglaselt 

kõrgemaid tollitariife, mis läks Hispaania tootjatele eelmise aasta jooksul juba maksma 

üle 50 000 000 euro; arvestades, et president Trump on algatanud menetluse, mille 

eesmärk on kehtestada EList USA turule eksporditud autode ja autoosade suhtes 25%-

line tollitariif; arvestades, et USA administratsioon on algatanud kaubandussõja Hiina 

vastu, kehtestades mitmesuguste toodete puhul järsu tollitariifi suurendamise mitmes 

etapis; arvestades, et komisjon peab kõiki neid meetmeid WTO eeskirjadest lähtudes 

ebaseaduslikeks ja WTO vaidluste lahendamise mehhanismi kaudu on algatatud 

vastavad menetlused; arvestades, et EL on kehtestanud sarnases rahalises ulatuses 

tollitariifid USA eksporditoodetele ning arvestades, et komisjon on valmistanud ette 

laiendatud loetelu toodetest, mille nõukogu heaks kiidab, juhul kui USA viimaks 

kohaldab tollitariife autode suhtes; 

C. arvestades, et nõukogu kohtumisel Sofias anti komisjonile luba üritada leida viise, et 

hoida ära kaubandussõda USAga, kuid samal ajal toetati USA tooteid mõjutavaid 

tasakaalustavaid meetmeid; arvestades, et komisjoni presidendi Junckeri ja USA 

presidendi Trumpi vaheline kohtumine 25. juulil 2018 lõppes ühisavaldusega, milles 
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teatati kokkuleppest teha koostööd nulltariifide saavutamiseks ning mittetariifsete tõkete 

ja tööstuskaupade subsiidiumide kaotamiseks, välja arvatud autotööstuses, samuti 

tegutseda selle nimel, et vähendada tõkkeid ja suurendada kaubavahetust teenuste, 

kemikaalide, farmaatsia- ja meditsiinitoodete ning sojaoa valdkonnas, tugevdada ELi ja 

USA strateegilist koostööd energia valdkonnas, kusjuures president Juncker võttis 

energiavarustuse mitmekesistamise eesmärgiga ELile kohustuse importida USAst 

rohkem veeldatud maagaasi, ning käivitada põhjalik dialoog standardite valdkonnas, et 

hõlbustada kaubandust, vähendada bürokraatlikke takistusi ja vähendada kulusid; 

arvestades, et president Juncker ja president Trump otsustasid ühendada jõud, et kaitsta 

Ameerika ja Euroopa ettevõtteid ebaausate kaubandustavade eest ülemaailmsel turul ja 

teha tihedat koostööd sarnaselt meelestatud partneritega, et reformida WTOd ja kaotada 

ebaausad kaubandustavad, sh intellektuaalomandi vargus, pealesunnitud tehnosiire, 

tööstuse subsideerimine, riigile kuuluvate ettevõtete tekitatud moonutused ja liigne 

tootmisvõimsus; arvestades, et need kohustused läksid kaugemale Sofias toimunud 

nõukogu kohtumise otsustest; 

D. arvestades, et komisjon on tegutsenud selle nimel, et näidata üles tahet täita eespool 

nimetatud kohustusi, ning teatas 1. augustil 2018, et sojaoa import USAst suureneb 

282 %, ning 9. augustil, et veeldatud maagaasi impordi maht kasvab 0-st 3,2 miljardi 

m3-ni; arvestades, et komisjon on teatanud 638 000 000 euro ümberjaotamisest liidu 

eelarves, et suurendada Euroopas veeldatud maagaasi ladustamisvõimsust 10 %; 

arvestades, et 90 % sojaoast on geneetiliselt muundatud; arvestades, et 60 % USA 

eksporditud veeldatud maagaasist pärineb hüdrolõhkumisest; arvestades, et USAst pärit 

veeldatud maagaas maksab kaks korda rohkem kui teiste turul tegutsevate tarnijate oma; 

E. arvestades, et president Trump ei ole vastutasuks mingeid kohustusi võtnud, kõrged 

tollitariifid terase, alumiiniumi ja oliivide suhtes kehtivad endiselt ja autode puhul on 

tollitariifide kehtestamise uurimine ainult peatatud; arvestades, et president Juncker ja 

volinik Malmström on parlamendile korduvalt kinnitanud, et nad ei hakka sisuliselt 

relva ähvardusel läbirääkimisi pidama; arvestades, et läbirääkimised ELi ja USA 

kaubanduslepingu ettevalmistamiseks on kestnud kogu suve, pärast ettevalmistavat 

tegevust, mida ei teinud mitte kaubanduse peadirektoraat, vaid Martin Selmayr 

president Junckeri nimel; arvestades, et kõnealuses raamistikus võetud kohustused 

kompenseerivad USA jaoks Hiinaga tekkinud konflikti kahjud ja annavad Trumpi 

administratsioonile eduloo, mida ta vahevalimiste eel hädasti vajab; 

F. arvestades, et Trumpi administratsiooni poliitika on viinud mitmete murettekitavate 

arenguteni USAs, sealhulgas üha avalikum rassism ja ksenofoobia, seksuaalvähemuste 

vastaste rünnakute sagenemine, politsei- ja õiguskaitseüksuste suurenev tahe võtta 

kasutusele sõjarelvad, surmaga lõppeva politseivägivalla juhtude kumuleerumine, 

paljude riigi keskkonnakaitsenormide tühistamine, naiste avalik alandamine meedias 

ning suured eelarvekärped tervishoiu ja hariduse valdkonnas; 

G. arvestades, et nn üldise vaikimisseaduse uuesti kehtestamine ja laiendamine ning selliste 

organisatsioonide rahastamise kärpimine, kes pakuvad naistele ja tüdrukutele 

pereplaneerimise ning seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ja -õiguste teenuseid, 

tekitavad tõsist muret; 
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H. arvestades, et mitmetes küsimustes on USA teinud inimõiguste seisukohast tagasikäiku; 

arvestades, et president Trump on võtnud sihikule pagulased ja sisserändajad, nimetades 

neid kurjategijateks ja julgeolekuohuks, õhutanud rassistlikku poliitikat, vihjates valgete 

natsionalismile, ning järjekindlalt toetanud moslemitevastaseid mõtteavaldusi ja 

poliitikat; arvestades, et Trumpi administratsioon on võtnud kasutusele poliitika, mis 

vähendab naiste juurdepääsu reproduktiivtervishoiu teenustele ning pooldab 

tervisekindlustuses muudatusi, mis jätaksid veelgi rohkem ameeriklasi ilma 

taskukohastest tervishoiuteenustest; arvestades, et president Trump avaldab endiselt 

rahulolematust sõltumatu meedia ja föderaalkohtute suhtes, kes on mõned tema 

tegevused blokeerinud; arvestades, et samal ajal kui politsei tegevuse tõttu saavad 

mustanahalised inimesed surma 2,5 korda tõenäolisemalt kui valged, on Trumpi 

administratsioon väljendanud õiguskaitseametnike õiguste suhtes peaaegu tingimusteta 

toetust ning vähendanud politsei järelevalvemehhanisme või need üldse kaotanud; 

I. arvestades, et Trumpi administratsiooni poliitika Lähis-Idas süvendab uute sõdade ohtu 

piirkonnas, mille keerulisi konflikte saab lahendada ainult kompromisside, vastastikuse 

austuse ja koostöö abil ning suhete arendamise kaudu mittesekkumise põhimõttest 

lähtudes; 

J. arvestades, et Trumpi administratsioon on võtnud vastu uue tuumastrateegia, milles 

nähakse ette väikeste taktikaliste tuumarelvade väljaarendamine, mis avab tee 

tuumarelvade kasutamiseks konfliktides üle maailma, kuid eeskätt Euroopas, 

arvestades, et need relvad on eelkõige mõeldud toimima heidutusena Venemaa vastu; 

arvestades, et tuumavõidurelvastumine USA ja Venemaa vahel kujutab endast 

eksistentsiaalset ohtu Euroopa kontinendile; arvestades, et Trumpi administratsioon ei 

tee mingeid jõupingutusi selleks, et tugevdada lagunevat tuumarelva leviku tõkestamise, 

relvakontrolli ja desarmeerimise süsteemi uute ettepanekute või algatuste abil; 

K. arvestades, et Atlandi-ülesed suhted vajavad vältimatult põhjalikku läbivaatamist, võttes 

arvesse Trumpi administratsiooni „Ameerika kõigepealt“ poliitikat, USA taganemist 

mitmepoolsetest lepingutest ja koostööstruktuuridest, USA administratsiooni 

kaubandussõda ja survepoliitikat ELi ja teiste suhtes, sekkumist ELi ja selle 

liikmesriikide siseasjadesse ning demokraatiavastaste, natsionalistlike, homofoobsete ja 

rassistlike jõudude toetamist Euroopas, samuti vähest valmidust kohelda ELi ja selle 

liikmesriike võrdsete partneritena; 

1. märgib murelikult, et Trumpi administratsioon lõpetab ühepoolselt mitmepoolseid 

lepinguid ja taandub koostööstruktuuridest, eirab ÜRO Julgeolekunõukogu otsuseid, 

sekkub sõjaliselt kriisipiirkondades, rikkudes rahvusvahelist õigust, ning süvendab 

ülemaailmseid pingeid, sh kaubanduse valdkonnas; võtab murega teadmiseks 

ärevakstegevad riigisisesed arengud USAs, nagu rassistlike, homofoobsete ja 

ksenofoobsete suundumuste uuesti esile kerkimine USA ühiskonnas, aga üha rohkem ka 

ELi liikmesriikide ühiskonnas; 

2. märgib, et eelkõige Trumpi administratsiooni välis-, majandus- ja kaubanduspoliitikat 

arvestades on suurenenud üldsuse vastuseis Altandi-üleste suhete arengu kriitikata 

tunnustamisele; kutsub ELi ja liikmesriikide valitsusi üles lõpetama selle eiramine; 

3. nõuab ELi ja USA suhete põhjalikku läbivaatamist ja rõhutab, et EL ja selle 
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liikmesriigid peavad jätma Atlandi-ülestes suhetes nn noorema venna rolli ja kasutama 

oma paljude aastate jooksul mitmetasandilise koostöö käigus omandatud kogemusi;  

4. peab äärmiselt kahetsusväärseks president Junckeri poolt president Trumpi suhtes 25. 

juulil 2018 võetud kohustusi ja tuletab meelde parlamendi seisukohta astuda kindlalt ja 

ühtselt USA surveavalduste vastu; rõhutab, et puuduvad demokraatlikud volitused, mis 

oleksid lubanud president Junkeril võtta kaugeleulatuvaid kohustusi ja jaotada liidu 

eelarvest ümber 638 000 000 eurot, et rahustada president Trumpi; mõistab hukka USA 

administratsiooniga jätkuvate läbirääkimiste salastatuse ja hämarad meetmed, mille 

tagajärjel on järsult kasvanud veeldatud maagaasi ja loomasöödaks mõeldud sojaoa 

import USAst; 

5. tuletab meelde, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingule on 

ELi elanikkonna seas tohutu vastuseis; rõhutab, et praegused kulissidetagused 

ettevalmistused kaubanduslepingu läbirääkimisteks on löök demokraatiale ja 

läbipaistvusele, mida miljonid inimesed ELi liikmesriikide pealinnade ja linnade 

tänavatel nõuavad; lükkab tagasi Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

läbirääkimiste uuesti alustamise; rõhutab, et ulatuslik demokraatlik arutelu peab olema 

esimene samm mis tahes kaubandusläbirääkimiste uute volituste ettevalmistamisel ning 

mõistab hukka komisjoni presidendi strateegia kõigepealt läbirääkimisi pidada ja esitada 

seejärel nõukogule ja parlamendile võta-või-jäta tulemused tagantjärele volitusteks; 

6. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kaitsma õigusriigi ja seaduse ees võrdsuse põhimõtet 

ning nõudma õigust koos kõigi teiste riikidega, keda Trumpi administratsiooni 

agressiivne kaubanduspoliitika kahjustab; väljendab muret president Junckeri tahte 

pärast leida viise ELi säästmiseks ja asuda selle nimel isegi USA poolele viimase 

konfliktis Hiinaga; rõhutab, et vastandumine Hiinaga ei ole ei ELi ega liikmesriikide 

huvides; kutsub volinik Malmströmi üles loobuma osalemisest eelseisval kohtumisel 

Jaapani ja USA kolleegidega, et töötada välja Hiina vastu suunatud WTO 

reformialgatused, ning üritama selle asemel asuda dialoogi, millesse on mitmepoolse 

lähenemisviisiga kaasatud nii Hiina kui ka kõik teised olulised partnerid; väljendab 

solidaarsust USA kodanikega, kes on samuti Trumpi administratsiooni vastasseisu 

tekitava kaubanduspoliitika pantvangid; 

7. nõuab kõikehõlmavat arutelu ELis ja USAs, kaasates kõik sotsiaal- ja 

majandusvaldkonna osalised ning kodanikuühiskonna muud sektorid, et määrata 

kindlaks, millises suunas Altandi-üleseid suhteid tuleks arendada; on seisukohal, et sel 

eesmärgil tuleb käivitada Atlandi-ülene kodanikuühiskonna dialoog; rõhutab, et ELi ja 

USA suhetele ja võrdväärsele partnerlusele on vaja uut, väärtustepõhist üldraamistikku, 

et kaitsta ELi kodanike huve ning arendada kahepoolseid kaubandus-, majandus-, 

kultuuri- ja kodanikuühiskonna suhteid; 

8. on seisukohal, et Atlandi-üleste suhete edasise arengu eeltingimus peaks olema ühine 

pühendumine konfliktide rahumeelsele lahendamisele, rahvusvahelise õiguse 

järgimisele, mitmepoolsusele ning õigusriigi põhimõtte, demokraatlike ja inimõiguste 

austamisele nende kõigis aspektides;  

9. lükkab tagasi mis tahes kontseptsiooni Atlandi-üleste suhete edasiseks arendamiseks, 

mis tugineb ühisele vastasseisule kolmandate riikidega; rõhutab, et üha 
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multipolaarsemas ja keerukamas maailmas saab tekkivaid konflikte ja probleeme 

lahendada üksnes leppimise, dialoogi ja vastastikku kasuliku koostöö abil; 

10. väljendab sügavat muret USA uue tuumastrateegia ja USA Euroopas paikneva 

tuumarelvaarsenali moderniseerimise kava pärast; kutsub USAd ja ELi liikmesriike 

tungivalt üles ratifitseerima ja rakendama ÜRO tuumarelvade keelustamise lepingu; 

kutsub ELi ja USAd üles tegema koostööd, et hõlbustada tuumadesarmeerimist ja 

tuumariskide vähendamise tõhusaid meetmeid käsitlevate Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni Peaassamblee resolutsioonide rakendamist ja järgimist; 

11. lükkab tagasi USA sõjalise kohalolu Euroopas ja nõuab kõigi Euroopas asuvate USA 

sõjaväebaaside likvideerimist; 

12. nõuab NATO tegevuse lõpetamist; 

13. peab väga murettekitavaks teateid selle kohta, et USA administratsioon kaotab 

väidetavalt drooniprogrammi vähesedki piirangud, mis suurendab tsiviilohvrite ja 

ebaseaduslike tapmiste riski, ning läbipaistvuse puudumist nii USA drooniprogrammi 

puhul kui ka seoses mõne ELi liikmesriigi pakutava abiga; kutsub USAd ja ELi 

liikmesriike üles tagama, et relvastatud droonide kasutamine on kooskõlas nende 

rahvusvahelisest õigusest, sealhulgas rahvusvahelistest inimõigustealastest õigusaktidest 

ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevate kohustustega ning et surmavatele 

droonioperatsioonidele antava abi kõikide vormide osas kehtestataks kindlad siduvad 

standardid; 

14. peab äärmiselt kahetsusväärseks USA administratsiooni otsust viia oma saatkond Tel 

Avivist Jeruusalemma ja tunnustada seda linna ametlikult Iisraeli pealinnana; rõhutab, 

et see otsus on selges vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu mitmes resolutsioonis 

sisalduva rahvusvahelise konsensusega Jeruusalemma suhtes, pidades eelkõige silmas 

resolutsiooni 478, milles käsitletakse ka diplomaatiliste esinduste asukohta seni, kuni 

Jeruusalemma lõplik staatus on selgunud; rõhutab, et see tegu ohustab tõsiselt kõiki 

jõupingutusi leida Iisraeli-Palestiina konfliktile kestev rahumeelne lahendus; tuletab 

meelde, et EL toetab sisulise Lähis-Ida rahuprotsessi jätkumist, et saavutada 1967. aasta 

piiride alusel kahe riigi kooseksisteerimisel põhinev lahendus, kus rahus elavad kõrvuti 

turvaline Iisraeli riik ning sõltumatu, suveräänne, vaba, järjepidev ja elujõuline 

Palestiina riik, mille pealinn on Ida-Jeruusalemm; rõhutab, et tingimata tuleb vältida mis 

tahes samme, mis neid jõupingutusi takistavad; rõhutab, et iisraellaste ja palestiinlaste 

lõplikus rahulepingus tuleb lahendada Jeruusalemma küsimus; rõhutab, et ühist 

tegevuskava tuleb tugevdada; kutsub ELi ja USAd üles aktiivselt toetama sõltumatu 

rahvusvahelise uurimiskomisjoni kiiret lähetamist, et uurida kõiki väidetavaid 

rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ja kuritarvitusi seoses sõjaliste rünnakutega 

30. märtsil 2018 alanud suurte tsiviilmeeleavalduste vastu; peab väga kahetsusväärseks, 

et USA on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena juba 32 korda kasutanud 

vetoõigust Palestiina küsimust käsitlevate resolutsiooniprojektide vastu; nõuab 

tungivalt, et kõik ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed mõistaksid üksmeelselt hukka kõik 

inimsusevastaste kuritegude juhtumid ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud õiguste rängad rikkumised; mõistab karmilt 

hukka USA otsuse lõpetada ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni 
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(UNRWA) rahastamine ja kutsub ELi üles kahekordistama pingutusi Palestiina 

põgenike toetamiseks; 

15. rõhutab, et ühine laiaulatuslik tegevuskava Iraaniga on oluline mitmepoolne kokkulepe 

ning märkimisväärne diplomaatiline saavutus piirkonna stabiilsuse edendamise 

mitmepoolses diplomaatias; kiidab heaks asjaolu, et EL on kindlalt otsustanud teha kõik 

endast oleneva, et säilitada ühine laiaulatuslik tegevuskava Iraaniga rahvusvahelise 

tuumarelva leviku tõkestamise süsteemi olulise tugisambana ning piirkonna julgeoleku 

ja stabiilsuse jaoks määravalt tähtsa elemendina; rõhutab, et Rahvusvahelise 

Aatomienergiaagentuuri (IAEA) mitme aruande kohaselt täidab Iraan ühise 

laiaulatusliku tegevuskavaga võetud kohustusi; kritiseerib teravalt president Trumpi 

otsust ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast ühepoolselt taganeda ning kehtestada 

Iraanis tegutsevatele ELi ettevõtetele eksterritoriaalsed meetmed; tunnustab ELi 

otsustavust kindlalt kaitsta enda ja oma ettevõtete ja investorite huve USA 

sanktsioonide eksterritoriaalse mõju eest; väljendab sellega seoses heameelt nn 

blokeerimismääruse aktiveerimise üle, mille eesmärk on kaitsta ELi kaubandushuve 

Iraanis USA eksterritoriaalsete sanktsioonide eest, ning kutsub nõukogu, komisjoni ja 

Euroopa välisteenistust üles võtma lisameetmeid, mida peetakse vajalikuks ühise 

laiaulatusliku tegevuskava kindlustamiseks; 

16. mõistab hukka USA administratsiooni poolt Euroopa ettevõtjate vastu võetud meetmed 

Venemaa- ja Iraani-vastaste rangemate sanktsioonide kontekstis, järsult kõrgemad 

tollitariifid EList ja teistest riikidest pärit terase- ja alumiiniumitoodetele ning ähvarduse 

kehtestada suuremad tollitariifid imporditud autodele; kutsub USAd üles neid meetmeid 

tagasi võtma ja pooldab võrdsete partnerite dialoogi ning pingutusi kahe- ja 

mitmepoolse koostöö edasiarendamiseks, kaasates oluliselt rohkem parlamentaarset 

tasandit ja kodanikuühiskonda, et lahendada maailmamajanduse arengut mõjutavaid 

probleeme ja huvide konflikte; rõhutab, et rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimise 

strateegia ja protektsionismi valimine võivad mõlemad anda sama tulemuse, kui nad ei 

taga kõrget elatustaset, töötajate ja sotsiaalseid õigusi, avaliku sektori piisavat 

rahastamist ja inimväärseid töökohti ning ei aita kaasa kestliku arengu eesmärkide 

saavutamisele ega järgi rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi; 

17. väljendab muret selle pärast, et samal ajal kui EL on hakanud normaliseerima suhteid 

Kuubaga, on Trumpi administratsioon hävitanud viimaste aastate jooksul tehtud väiksed 

edusammud USA ja Kuuba suhete normaliseerimise suunas ja jätkab riigiga vastasseisu 

poliitikat; kutsub USAd üles lõpetama Kuuba-vastase blokaadi ja Kuuba territooriumi 

okupeerimise Guantánamo Bays; 

18. juhib tähelepanu sellele, et isikuandmete kaitse on Euroopas põhiõigus ja USAs ei ole 

uue ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega sarnaseid õigusnorme; väljendab muret USA 

ametiasutuste ulatusliku juurdepääsuõiguse pärast ELi kodanike isikuandmetele nende 

liikmesriikides ning selle õiguse ulatusliku kasutamise pärast USA ametiaustuste poolt; 

peab USAs asuvate ettevõtete suurandmetel põhinevate süsteemide kaudu 

isikuprofiilide loomist ja käitlemist ning nende isikuandmete profiilidega kauplemist ja 

nende analüüsimist ELi õigusega vastuolus olevaks; 

19. mõistab karmilt hukka Trumpi administratsiooni pagulas- ja rändepoliitika ning selle 
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sekkumise Euroopa pagulas- ja rändeteemalisse arutellu; kutsub USAd ja ELi üles 

rangelt järgima rahvusvahelist õigust, eelkõige 1951. aasta Genfi pagulasseisundi 

konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli; kiidab heaks seni ÜROs tehtud 

jõupingutused ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja 

üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe saavutamiseks, ning peab kahetsusväärseks 

USA 2017. aasta detsembri otsust loobuda nendes aruteludes osalemisest; nõuab ühist 

poliitikat rände algpõhjustega tegelemiseks; 

20. rõhutab, et EL ja USA peavad võitlema maksudest kõrvalehoidumise ja muude 

finantskuritegude vastu ja tagama läbipaistvuse; kutsub neid üles koostööd tegema, et 

viia maksustamine uuesti vastavusse majandusliku sisu ja väärtuse loomisega ning 

ebavõrdsuse vastu võitlemisega meie ühiskondades; 

21. mõistab hukka USA taganemise Pariisi kokkuleppest, kuid kiidab nende USA 

üksikisikute, ettevõtete, linnade ja osariikide jätkuvaid jõupingutusi, kes töötavad siiski 

Pariisi kokkuleppe täitmise ja kliimamuutuste vastu võitlemise nimel, ning rõhutab, et 

EL peaks looma nende osalejatega tihedamad suhted; väljendab muret asjaolu üle, et 

kliimamuutused ei ole enam USA riikliku julgeolekustrateegia osa; võtab teadmiseks 

ELi võetud kohustuse järgida Pariisi kokkulepet ja ÜRO kestliku arengu tegevuskava 

aastani 2030 ning rõhutab vajadust neid rakendada, et kindlustada ülemaailmne 

julgeolek ning arendada jätkusuutlikumat majandust ja ühiskonda; toetab ELi ja USA 

tõhustatud koostööd taastuvenergia alal, tuginedes ELi–USA energianõukogu 

raamistikule; lükkab tagasi hüdrolõhkumisest pärineva veeldatud maagaasi kaubanduse 

laiendamise; 

22. kutsub ELi üles tegema kõik võimaliku, et hoida ära USA administratsiooni kava lubada 

nafta ja gaasi puurimist Arktika riiklikul looduskaitsealal, mis ohustab Arktika 

piirkonna rikkalikku loodust; 

23. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles astuma vastu nn vaikimisseaduse mõjule, 

suurendades märkimisväärselt seksuaal- ja reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste 

rahastamist, eelkõige rahastamist, mis on sõnaselgelt määratud selleks, et tagada 

juurdepääs pereplaneerimisele ning ohutule ja seaduslikule abordile, kasutades nii 

riiklikke kui ka ELi arengu rahastamise vahendeid, et katta rahaliste vahendite 

puudujääk, mis tuleneb Trumpi valitsuse sammust lõpetada kõikide nende välismaiste 

abiorganisatsioonide rahastamine, kes pakuvad seksuaal- ja reproduktiivtervise ja 

seonduvate õigustega seotud teenuseid; toonitab, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ja 

seonduvate õiguste üldine austamine ning juurdepääs nendele edendab sünnituseelset 

hooldust ja suutlikkust vältida suure riskiga sünnitusi, näiteks laste raseduse korral, ning 

vähendada imikute ja laste suremust; juhib tähelepanu sellele, et pereplaneerimine, 

emade tervis ja ohutu abordi teenused on tütarlaste ja naiste elude päästmise olulised 

tegurid; 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 

välisteenistusele, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, USA 

presidendile ning USA Senatile ja USA Esindajatekojale. 
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