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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8–0251/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden 

tilanteesta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. katsoo, että Yhdysvaltain hallinnon ”Amerikka ensin” -politiikka vahingoittaa EU:n, 

sen jäsenvaltioiden ja koko Euroopan etuja ja on ristiriidassa niiden toimien kanssa, 

joita tarvitaan maailmanlaajuisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen, sekä asiaan 

liittyvien kansainvälisten sopimusten kanssa; ottaa huomioon, että presidentti Trump on 

kuvannut EU:ta ”viholliseksi” ja pyrkinyt esittämään jäsenvaltiot huonossa valossa ja 

hänen hallintonsa on osoittanut halukkuutta puuttua aktiivisesti Euroopan ja EU:n 

jäsenvaltioiden sisäpolitiikkaan; 

B. ottaa huomioon, että presidentti Trump on määrännyt yksipuolisesti rajuja korotuksia 

Yhdysvaltoihin EU:sta sekä Kiinasta, Japanista, Intiasta, Turkista ja monista muista 

Yhdysvaltain entisistä taloudellisista ja strategisista kumppanimaista tuodun teräksen ja 

alumiinin tulleihin; ottaa huomioon, että myös Espanjasta Yhdysvaltoihin vietävien 

oliivien tulleja on korotettu kohtuuttomasti, mikä aiheutti espanjalaisille tuottajille jo 

viime vuonna yli 50 000 000 euron kustannukset; ottaa huomioon, että presidentti 

Trump on käynnistänyt menettelyt 25 prosentin tullin asettamiseksi EU:sta 

Yhdysvaltain markkinoille vietäville autoille ja autojen osille; ottaa huomioon, että 

Yhdysvaltain hallinto on aloittanut kauppasodan Kiinaa vastaan ja korottanut useaan 

otteeseen rajusti monien tuotteiden tulleja; toteaa, että komissio pitää kaikkia näitä 

toimia WTO:n sääntöjen mukaan laittomina ja että asianmukaiset menettelyt on 

käynnistetty WTO:n riitojenratkaisujärjestelmässä; ottaa huomioon, että EU on 

määrännyt tulleja Yhdysvalloista EU:hun tuotaville tuotteille, joilla on vastaava 

taloudellinen arvo, ja että komissio on laatinut tuotteista laajan luettelon, joka neuvoston 

on määrä hyväksyä, mikäli Yhdysvaltain autotulleja ryhdytään soveltamaan; 

C. ottaa huomioon, että Sofiassa pidetyssä neuvoston kokouksessa komissiolle annettiin 

tehtäväksi etsiä keinoja estää kauppasota Yhdysvaltain kanssa mutta samalla 
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hyväksyttiin tasapainottavia toimia, jotka koskevat yhdysvaltalaisia tuotteita; ottaa 

huomioon, että komission puheenjohtaja Jucker vieraili presidentti Trumpin luona 

25. heinäkuuta 2018 ja tuolloin annettiin yhteinen lausuma, jossa osapuolet ilmoittivat 

sopineensa yhteistyöstä tullien ja tullien ulkopuolisten kaupan esteiden sekä tukien 

poistamiseksi muilta teollisilta tuotteilta kuin autoilta, pyrkivänsä vähentämään 

palveluiden, kemikaalien, lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä soijapapujen 

kaupan esteitä ja lisäämään niiden kauppaa, lujittavansa EU:n ja Yhdysvaltain 

strategista energiayhteistyötä, jonka yhteydessä Juncker lupasi EU:n tuovan enemmän 

nesteytettyä maakaasua Yhdysvalloista EU:n energiantoimitusten monipuolistamiseksi, 

sekä käynnistävänsä tiiviin vuoropuhelun standardeista, jotta voidaan helpottaa 

kauppaa, vähentää byrokraattisia esteitä ja leikata kustannuksia; ottaa huomioon, että 

puheenjohtaja Jucker ja presidentti Trump sopivat yhdistävänsä voimansa suojatakseen 

paremmin amerikkalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä maailmankaupan vilpillisiltä 

käytännöiltä ja tekevänsä tiivistä yhteistyötä samanmielisten kumppanien kanssa 

uudistaakseen WTO:ta ja torjuakseen vilpillisiä kauppatapoja, mukaan lukien teollis- ja 

tekijänoikeuksien varkaudet, pakolliset teknologian siirrot, teollisuuden tuet sekä 

valtio-omisteisten yritysten liikakapasiteetin aiheuttamat vääristymät; toteaa näiden 

sitoumusten menevät Sofiassa tehtyjä neuvoston päätöksiä pidemmälle; 

D. ottaa huomioon, että komissio on pyrkinyt osoittamaan halukkuutensa noudattaa edellä 

mainittuja sitoumuksia ja että 1. elokuuta 2018 se ilmoitti, että soijapapujen tuontia 

Yhdysvalloista lisätään 282 prosenttia, ja 9. elokuuta 2018, että nesteytetyn maakaasun 

tuontia Yhdysvalloista lisätään nollasta 3,2 miljardiin kuutiometriin; toteaa komission 

ilmoittaneen, että unionin talousarviossa kohdennetaan uudelleen 638 000 000 euroa, 

jotta nesteytetyn maakaasun varastointikapasiteettia voidaan lisätä Euroopassa 

10 prosentilla; ottaa huomioon, että 90 prosenttia Yhdysvalloissa tuotetuista 

soijapavuista on geneettisesti muunnettuja; ottaa huomioon, että 60 prosenttia 

Yhdysvalloista vietävästä nesteytetystä maakaasusta on tuotettu vesisärötyksen avulla; 

ottaa huomioon, että Yhdysvalloista peräisin oleva nesteytetty maakaasu on kaksi kertaa 

kalliimpaa kuin muiden markkinoilla olevien toimittajien kaasu; 

E. toteaa, ettei presidentti Trump ole vastavuoroisesti sitoutunut mihinkään vaan teräksen, 

alumiinin ja oliivien korkeat tullit ovat yhä voimassa ja autoalan selvitys on vain 

keskeytetty; ottaa huomioon, että puheenjohtaja Jucker ja komission jäsen Malmström 

ovat toistuvasti ilmoittaneet parlamentille, etteivät he neuvottelisi, jos heitä 

painostetaan; ottaa huomioon, että neuvotteluja EU:n ja Yhdysvaltain välisen 

kauppasopimuksen valmistelemiseksi on käyty koko kesän ajan mutta niitä edeltävästä 

valmistelutyöstä ei vastannut kauppapolitiikan pääosasto vaan Martin Selmayr 

puheenjohtaja Juckerin puolesta; toteaa, että tässä yhteydessä annetut ja noudatetut 

sitoumukset korvaavat Yhdysvalloille tappioita, jotka johtuvat konfliktista Kiinan 

kanssa, ja ne tarjoavat Trumpin hallinnolle sen kipeästi tarvitseman menestystarinan 

ennen välivaaleja; 

F. toteaa, että Trumpin hallinnon toimet ovat aiheuttaneet huolestuttavia tilanteita 

Yhdysvalloissa, mukaan lukien avoimen rasismin ja muukalaisvihan yleistyminen, 

hyökkäysten lisääntyminen seksuaalivähemmistöihin kuuluvia vastaan, poliisin ja 

lainvalvontayksiköiden lisääntyvä halukkuus varustautua sotilaallisella aseistuksella, 

poliisin kuolettavan voimankäytön lisääntyminen, monien kansallisten 
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ympäristönormien hylkääminen, naisten avoin nöyryyttäminen tiedotusvälineissä ja 

rajut leikkaukset terveydenhuollon ja koulutuksen määrärahoihin; 

G. pitää erittäin huolestuttavana niin sanotun global gag -säännön palauttamista ja 

laajentamista sekä sellaisten organisaatioiden rahoituksen leikkaamista, jotka tarjoavat 

naisille ja tytöille perhesuunnittelupalveluja sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 

-oikeuksiin liittyviä palveluja; 

H. toteaa, että monissa kysymyksissä Yhdysvallat on ottanut takapakkia ihmisoikeuksien 

alalla; ottaa huomioon, että presidentti Trump on ottanut kohteekseen pakolaiset ja 

maahanmuuttajat ja kutsunut heitä rikollisiksi ja turvallisuusuhkiksi, rohkaissut 

rasistista politiikkaa puhumalla vältellen valkoisesta nationalismista ja puolustanut 

johdonmukaisesti islamin vastaisia ajatuksia ja toimia; ottaa huomioon, että Trumpin 

hallinto on hyväksynyt toimia, joilla heikennetään naisten mahdollisuuksia saada 

lisääntymisterveyteen liittyviä palveluja, ja puolustanut sairausvakuutukseen tehtäviä 

muutoksia, jotka jättäisivät monet amerikkalaiset vaille kohtuuhintaista 

terveydenhoitoa; ottaa huomioon, että presidentti Trump halveksuu edelleen 

riippumattomia tiedotusvälineitä ja liittovaltion tuomioistuimia, jotka ovat pysäyttäneet 

joitakin hänen toimiaan; ottaa huomioon, että mustilla on 2,5 kertaa suurempi 

todennäköisyys joutua poliisin surmaamaksi kuin valkoisilla, mutta Trumpin hallinto on 

ilmaissut lähes ehdottoman tukensa lainvalvontaviranomaisten oikeuksille ja vähentänyt 

poliisitoiminnan valvontamekanismeja tai poistanut ne kokonaan; 

I. toteaa, että Yhdysvaltain hallinnon toimet Lähi-idässä aiheuttavat uusien sotien vaaran 

alueella, jonka monitahoiset konfliktit voidaan ratkaista ainoastaan kompromisseilla, 

keskinäisellä kunnioituksella ja yhteistyöllä sekä puuttumattomuuteen perustuvien 

suhteiden kehittämisellä; 

J. toteaa, että Trumpin hallinto on ottanut käyttöön uuden ydinasestrategian, johon sisältyy 

pienten taktisten ydinaseiden kehittäminen, mikä mahdollistaa ydinaseiden käyttämisen 

konflikteissa ympäri maailmaa mutta ennen kaikkea Euroopassa, koska nämä aseet on 

ensi sijassa tarkoitettu pelotteeksi Venäjää vastaan; toteaa, että Yhdysvaltain ja Venäjän 

välinen ydinasekilpailu uhkaa Euroopan mantereen olemassaoloa; toteaa, ettei Trumpin 

hallinto edes pyri tukemaan uusilla ehdotuksilla tai aloitteilla murenevaa ydinasesulkua, 

asevalvontaa tai aseriisuntajärjestelmää; 

K. toteaa, että Trumpin hallinnon ”Amerikka ensin” -politiikka, Yhdysvaltain 

vetäytyminen monenvälisistä sopimuksista ja yhteistyörakenteista, kauppasota ja 

Yhdysvaltain hallinnon EU:hun ja muihin kohdistama painostuspolitiikka, puuttuminen 

EU:n ja sen jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin ja demokratiaa vastustavien, 

nationalististen, homofobisten ja rasististen voimien tukeminen Euroopassa sekä 

haluttomuus kohdella EU:ta ja sen jäsenvaltioita tasavertaisina kumppaneina tekevät 

välttämättömäksi tarkistaa transatlanttisia suhteita; 

1. on erittäin huolestunut siitä, että Trumpin hallinto vetäytyy yksipuolisesti 

monenvälisistä sopimuksista ja yhteistyörakenteista, jättää huomioimatta YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöksiä, käyttää sotilaallisia keinoja kriisialueilla 

kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja lietsoo maailmanlaajuisia jännitteitä, myös 

kaupan alalla; panee huolestuneena merkille Yhdysvaltain hälyttävän kehityksen, kuten 
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rasististen, homofobisten ja muukalaisvihamielisten suuntausten paluun Yhdysvaltain 

yhteiskuntaan ja enenevässä määrin myös EU:n jäsenvaltioiden yhteiskuntiin; 

2. korostaa, että transatlanttisten suhteiden kehityksen kritiikittömän hyväksynnän julkinen 

vastustaminen on lisääntynyt etenkin vastauksena Trumpin hallinnon ulko-, talous- ja 

kauppapolitiikkaan; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioiden hallituksia lopettamaan tämän 

ilmiön vähättelyn; 

3. kehottaa tarkastelemaan perusteellisesti uudelleen EU:n suhteita Yhdysvaltoihin ja 

vaatii EU:ta ja jäsenvaltioita unohtamaan alisteisen roolin transatlanttisissa suhteissa ja 

käyttämään monentasoisesta kansainvälisestä yhteistyöstä monien vuosien ajan 

saamaansa kokemusta; 

4. pitää puheenjohtaja Junckerin 25. heinäkuuta 2018 presidentti Trumpille antamia 

sitoumuksia erittäin valitettavina ja toteaa jälleen, että Yhdysvaltain painostus on 

kohdattava vakaasti ja yhtenäisesti; on ehdottomasti sitä mieltä, ettei ole olemassa 

sellaista demokraattista valtuutusta, joka olisi antanut luvan puheenjohtaja Junckerin 

pitkälle meneviin sitoumuksiin ja 638 000 000 euron kohdentamiseen uudelleen unionin 

talousarviossa presidentti Trumpin lepyttämiseksi; pitää valitettavana Yhdysvaltain 

hallinnon kanssa käytävien neuvottelujen pitämistä salaisina sekä epämääräisiä toimia, 

joiden vuoksi nesteytetyn maakaasun tuonti ja soijapapujen tuonti eläinten rehuksi 

Yhdysvalloista ovat lisääntyneet huomattavasti; 

5. palauttaa mieliin, että transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) 

vastustettiin EU:ssa ankarasti; katsoo ehdottomasti, että kauppasopimusneuvottelujen 

nykyiset salassa tehtävät valmistelut ovat loukkaus demokratiaa ja avoimuutta kohtaan, 

joita miljoonat ihmiset vaativat EU:n jäsenvaltioiden pääkaupunkien ja muiden 

kaupunkien kaduilla; vastustaa TTIP-neuvottelujen aloittamista uudelleen; katsoo, että 

laajan demokraattisen keskustelun on oltava ensimmäinen vaihe valmisteltaessa uusia 

kauppaneuvotteluvaltuuksia, ja arvostelee ankarasti komission puheenjohtajan strategiaa 

neuvotella ensin ja sitten esitellä neuvostolle ja parlamentille tulos, joka näiden on vain 

hyväksyttävä tai hylättävä; 

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta ja periaatetta 

tasa-arvosta lain edessä ja pyrkimään saamaan oikeutta kaikkien niiden muiden maiden 

kanssa, joihin Trumpin hallinnon aggressiivinen kauppapolitiikka on vaikuttanut; on 

huolestunut puheenjohtaja Junckerin halukkuudesta etsiä keinoja suojella vain EU:ta ja 

jopa asettua Yhdysvaltain puolelle sen vastakkainasettelussa Kiinan kanssa; korostaa, 

ettei vastakkainasettelu Kiinan kanssa ole EU:n tai jäsenvaltioiden etujen mukaista; 

pyytää, ettei komission jäsen Malmström osallistuisi tulevaan Japanin ja Yhdysvaltain 

kauppaministerien kanssa pidettävään kokoukseen, jonka tarkoituksena on hahmotella 

Kiinan vastaisia aloitteita WTO:n uudistamiseksi, vaan pyrkisi sen sijaan monenvälisen 

lähestymistavan mukaisesti vuoropuheluun sekä Kiinan että muiden tärkeiden 

kumppanien kanssa; ilmaisee solidaarisuutensa Yhdysvaltain kansalaisille, jotka ovat 

jääneet Trumpin hallinnon vastakkainasetteluun perustuvan kauppapolitiikan 

panttivangeiksi; 

7. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja käymään perinpohjaista vuoropuhelua, johon 

osallistuvat kaikki yhteiskunnan ja talouden sekä kansalaisyhteiskunnan muiden 
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sektoreiden toimijat, sen määrittämiseksi, mihin suuntaan transatlanttisia suhteita olisi 

kehitettävä; katsoo, että tätä tarkoitusta varten olisi käynnistettävä transatlanttinen 

kansalaisyhteiskuntien vuoropuhelu; korostaa, että EU:n kansalaisten etujen 

turvaamiseksi ja kahdenvälisten kauppa-, talous-, kulttuuri- ja 

kansalaisyhteiskuntasuhteiden kehittämiseksi EU:n ja Yhdysvaltain suhteisiin tarvitaan 

uusi arvoihin perustuva kattava kehys ja tasavertainen kumppanuus; 

8. katsoo, että transatlanttisten suhteiden jatkokehityksen edellytyksenä olisi oltava 

yhteinen sitoutuminen konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen, kansainvälisen 

oikeuden noudattamiseen, monenvälisyyteen, oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 

maan sisällä sekä demokratian ja ihmisoikeuksien kaikkiin osatekijöihin; 

9. ei hyväksy mitään mallia, jossa transatlanttisia suhteita kehitetään edelleen asettumalla 

yhdessä kolmansia maita vastaan; korostaa, että koko ajan moninapaisemmassa ja 

vaikeaselkoisemmassa maailmassa konfliktit ja ongelmat voidaan ratkaista vain 

sovittelun, vuoropuhelun ja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön avulla; 

10. on erittäin huolestunut Yhdysvaltain uudesta ydinasestrategiasta ja suunnitelmista 

uudenaikaistaa maan Euroopassa olevaa ydinasevalikoimaa; kehottaa painokkaasti 

Yhdysvaltoja ja EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n 

ydinkieltosopimuksen; kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja toimimaan yhteistyössä YK:n 

yleiskokouksen ydinaseriisuntaa koskevien päätöslauselmien täytäntöönpanon ja 

noudattamisen helpottamiseksi ja ydinvaaran vähentämistä koskevien tehokkaiden 

toimenpiteiden toteuttamiseksi; 

11. ei hyväksy Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa Euroopassa ja kehottaa sulkemaan 

kaikki Yhdysvaltain sotilastukikohdat Euroopassa; 

12. kehottaa lakkauttamaan Naton; 

13. on erittäin huolissaan siitä, että Yhdysvaltain hallinnon on kerrottu poistavan 

miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan ohjelman vähäiset rajoitukset, mikä lisää 

siviiliuhrien ja laittomien teloitusten riskiä, ja on huolissaan Yhdysvaltain 

miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan ohjelman avoimuuden puutteesta sekä siitä, 

että eräät EU:n jäsenvaltiot ovat avustaneet tätä ohjelmaa; kehottaa Yhdysvaltoja ja 

EU:n jäsenvaltioita varmistamaan, että aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten 

käytössä noudatetaan valtioille kuuluvia velvoitteita, jotka johtuvat kansainvälisestä 

oikeudesta, kuten kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä ja kansainvälisestä 

humanitaarisesta oikeudesta, ja että luodaan vahvoja sitovia normeja, joilla säännellään 

kaikenlaisen avun tarjoamista miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettaviin 

kuolettaviin operaatioihin; 

14. pitää erittäin valitettavana Yhdysvaltain hallituksen päätöstä siirtää suurlähetystönsä 

Tel Avivista Jerusalemiin ja tunnustaa Jerusalem virallisesti Israelin pääkaupungiksi; 

korostaa, että tämä päätös on selkeästi vastoin Jerusalemia koskevaa kansainvälistä 

konsensusta, joka on kirjattu useisiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin, 

erityisesti päätöslauselmaan nro 478, joka koskee muun muassa diplomaattiedustustojen 

sijaintia siihen asti, kunnes Jerusalemin lopullisesta asemasta on päätetty; korostaa, että 

tämä toimi vaarantaa vakavasti kaikki pyrkimykset löytää kestävä rauhanomainen 
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ratkaisu Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin; muistuttaa, että unioni tukee 

Lähi-idän merkityksellisen rauhanprosessin käynnistämistä uudelleen, jotta voidaan 

pyrkiä kahden valtion ratkaisuun, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja johon kuuluvat 

rinnakkain rauhassa elävät turvallinen Israelin valtio ja itsenäinen, suvereeni, vapaa, 

yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, jonka pääkaupunkina on Itä-Jerusalem; 

vaatii pidättymään kaikista toimista, jotka voivat haitata näitä pyrkimyksiä; painottaa, 

että Jerusalemin kysymyksen on oltava osa israelilaisten ja palestiinalaisten välistä 

lopullista rauhansopimusta; korostaa, että yhteistä etenemissuunnitelmaa olisi 

vahvistettava; kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja tukemaan aktiivisesti riippumattoman 

kansainvälisen tutkintakomission kiireellistä lähettämistä tutkimaan kaikkia väitettyjä 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisia ja loukkauksia sotilaallisissa 

hyökkäyksissä laajamittaisia siviilien mielenosoituksia vastaan, jotka alkoivat 

30. maaliskuuta 2018; pitää erittäin valitettavana, että Yhdysvallat on YK:n 

turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä käyttänyt jo 32 kertaa veto-oikeuttaan 

vastustaakseen palestiinalaiskysymystä koskevia päätöslauselmaluonnoksia; kehottaa 

kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä tuomitsemaan yksimielisesti kaikki rikokset 

ihmisyyttä vastaan ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattujen 

oikeuksien törkeät loukkaukset; tuomitsee ankarasti Yhdysvaltain päätöksen lopettaa 

palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) rahoitus ja kehottaa EU:ta 

lisäämään toimiaan palestiinalaispakolaisten tukemiseksi; 

15. korostaa, että yhteinen kattava toimintasuunnitelma (JCPOA) Iranin kanssa on 

merkittävä monenvälinen sopimus sekä alueen vakauttamisen edistämiseen tähtäävän 

monenvälisen diplomatian huomattava saavutus; on tyytyväinen siihen, että EU aikoo 

tehdä kaikkensa säilyttääkseen Iranin kanssa tehdyn JCPOA:n kansainvälisen 

ydinsulkurakenteen keskeisenä pilarina sekä alueen turvallisuuden ja vakauden kannalta 

merkittävänä elementtinä; korostaa, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön monien 

raporttien mukaan Iran noudattaa JCPOA:n mukaisia sitoumuksiaan; arvostelee 

voimakkaasti presidentti Trumpin päätöstä irtautua yksipuolisesti JCPOA:sta ja 

kohdistaa Iranissa toimiviin unionin yrityksiin ekstraterritoriaalisia toimenpiteitä; panee 

tyytyväisenä merkille, että unioni on päättänyt suojella omia etujaan ja yritystensä ja 

investoijiensa etuja Yhdysvaltain pakotteiden ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta; pitää 

tässä yhteydessä myönteisenä päätöstä aktivoida ”suojautumisasetus”, jonka 

tarkoituksena on suojata EU:n kaupallisia etuja Iranissa Yhdysvaltain 

ekstraterritoriaalisten pakotteiden vaikutuksilta, ja kehottaa neuvostoa, komissiota ja 

Euroopan ulkosuhdehallintoa toteuttamaan mahdollisesti tarpeellisiksi katsomiaan 

lisätoimenpiteitä JCPOA:n suojaamiseksi; 

16. tuomitsee Yhdysvaltain hallinnon eurooppalaisiin yrityksiin kohdistamat toimet, joiden 

laajempana kontekstina ovat pakotteiden tiukentaminen Venäjää ja Irania vastaan, 

EU:sta ja muualta tuotujen teräs- ja alumiinituotteiden tuontitullien rajut korotukset ja 

uhka korkeiden tuontitullien asettamisesta henkilöautoille; kehottaa Yhdysvaltoja 

peruuttamaan nämä toimet ja kannattaa tasavertaisten kumppanien vuoropuhelua ja 

pyrkimyksiä kahdenvälisen ja monenvälisen yhteistyön kehittämiseen edelleen siten, 

että parlamentit ja kansalaisyhteiskunta otetaan tiiviimmin mukaan maailmantalouden 

kehitykseen vaikuttavien, olemassa olevien ongelmien ja eturistiriitojen ratkaisemiseen; 

korostaa, että sekä kansainvälisen kaupan vapauttamisstrategia että protektionismin 

valitseminen voivat johtaa samoihin tuloksiin, jos niillä ei turvata elin- ja työoloja ja 
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sosiaalisia oikeuksia koskevia tiukimpia normeja, julkisen sektorin riittävää rahoitusta 

ja ihmisarvoisia työpaikkoja ja jos ne eivät auta saavuttamaan kestävän kehityksen 

tavoitteita ja noudattamaan kansainvälisestä oikeudesta johtuvia velvoitteita; 

17. ilmaisee huolensa siitä, että vaikka EU on ryhtynyt normalisoimaan suhteitaan 

Kuubaan, Trumpin hallinto on tuhonnut muutaman viime vuoden aikana otetut pienet 

askeleet Yhdysvaltain ja Kuuban välisten suhteiden normalisoimiseksi ja harjoittaa 

maata kohtaan vastakkainasettelupolitiikkaa; kehottaa Yhdysvaltoja lopettamaan 

Kuuban saarron ja Kuuban alueen miehittämisen Guantánamo Bayssa; 

18. muistuttaa, että Euroopassa henkilötietojen suoja on perusoikeus mutta Yhdysvalloilla 

ei ole uuteen yleiseen tietosuoja-asetukseen verrattavia sääntöjä; on huolissaan siitä, että 

Yhdysvaltain viranomaisilla on laajat valtuudet saada käyttöönsä EU:n kansalaisten 

henkilötietoja jäsenvaltioissa ja että ne myös käyttävät laajasti näitä valtuuksia; katsoo, 

että Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten massadataan perustuvien järjestelmien avulla 

luomat ja manipuloimat henkilöprofiilit, joilla käydään kauppaa ja joihin sisältyy 

analyyseja, ovat ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa; 

19. tuomitsee ankarasti Trumpin hallinnon pakolais- ja muuttoliikepolitiikan ja sen 

puuttumisen Euroopassa pakolais- ja muuttoliikepolitiikasta käytävään keskusteluun; 

kehottaa Yhdysvaltoja ja EU:ta noudattamaan tarkasti kansainvälistä oikeutta, etenkin 

vuoden 1951 pakolaisasemaa koskevaa yleissopimusta ja sen vuoden 1967 pöytäkirjaa; 

suhtautuu myönteisesti YK:ssa tähän mennessä toteutettuihin toimiin turvallista, laillista 

ja hallittua muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen ja pakolaisia koskevan 

Global Compact -aloitteen aikaansaamiseksi ja pitää valitettavana Yhdysvaltain 

joulukuussa 2017 tekemää päätöstä vetäytyä keskusteluista; kehottaa ryhtymään 

yhteisiin toimiin muuttoliikkeen perussyiden torjumiseksi; 

20. korostaa, että EU:n ja Yhdysvaltain on torjuttava verovilppiä ja muita talousrikoksia ja 

turvattava avoimuus; kehottaa niitä toimimaan yhteistyössä verotuksen mukauttamiseksi 

taloudelliseen sisältöön ja arvonmuodostukseen sekä torjumaan yhteiskunnallista 

eriarvoisuutta; 

21. ei hyväksy Yhdysvaltain irtautumista Pariisin sopimuksesta mutta pitää arvossa sitä, että 

yhdysvaltalaiset yksityishenkilöt, yritykset, kaupungit ja osavaltiot pyrkivät edelleen 

noudattamaan Pariisin sopimusta ja torjumaan ilmastonmuutosta, ja korostaa, että EU:n 

on oltava enemmän yhteydessä näihin toimijoihin; on huolestunut siitä, ettei 

ilmastonmuutos ole enää osa Yhdysvaltain kansallista turvallisuusstrategiaa; panee 

merille EU:n sitoutumisen Pariisin sopimukseen ja YK:n Agenda 2030 

-toimintaohjelmaan ja painottaa tarvetta panna ne täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 

maailmanlaajuinen turvallisuus ja kehittää kestävämpää taloutta ja yhteiskuntaa; 

kannattaa EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyön tehostamista uusiutuvaa energiaa koskevissa 

kysymyksissä EU–USA-energianeuvoston yhteydessä; ei hyväksy vesisärötyksen avulla 

tuotettavan nesteytetyn maakaasun kaupan laajentamista; 

22. kehottaa EU:ta tekemään kaiken voitavansa estääkseen Yhdysvaltain hallinnon 

suunnitelmat sallia öljyn ja kaasun poraus Alaskan arktisella luonnonsuojelualueella, 

sillä se vaarantaisi arktisen alueen rikkaan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön; 
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23. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita torjumaan global gag -säännön vaikutuksia lisäämällä 

merkittävästi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin tarkoitettua rahoitusta, 

erityisesti syntyvyyden säännöstelyyn ja turvalliseen ja lailliseen aborttiin 

nimenomaisesti suunnattua rahoitusta, käyttäen sekä kansallista että unionin 

kehitysrahoitusta, jotta täytetään rahoitusvaje, joka syntyi Trumpin hallinnon 

päätöksestä lopettaa rahoitus kaikilta ulkomailla toimivilta avustusjärjestöiltä, jotka 

tarjoavat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä palveluja; korostaa, 

että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien kunnioittaminen ja niiden 

saatavuus maailmanlaajuisesti edistävät äitiyshuoltoa, auttavat välttämään 

riskisynnytyksiä esimerkiksi lapsiraskauksien tapauksessa ja vähentävät imeväis- ja 

lapsikuolleisuutta; huomauttaa, että perhesuunnittelu- ja äitiysterveyspalvelut ja 

turvalliset raskaudenkeskeytykset ovat keskeisiä tyttöjen ja naisten henkiä pelastavia 

tekijöitä; 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan 

ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä 

Yhdysvaltain presidentille, senaatille ja edustajainhuoneelle. 
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