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Az A8-0251/2018. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése) 

az Európai Parlament állásfoglalása az EU–USA-kapcsolatok állásáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel az USA kormányának „America first” politikája sérti az EU, a tagállamai és 

Európa érdekeit, és nem veszi figyelembe a globális kérdések és kihívások kezelését 

szolgáló követelményeket és hatályos nemzetközi megállapodásokat; mivel Trump 

elnök ellenségként beszélt az EU-ról és lejáratta az uniós tagállamokat, továbbá az 

amerikai vezetés késznek mutatkozott arra, hogy aktívan beavatkozzon az európai és az 

uniós tagállami belpolitikába; 

B. mivel Trump elnök egyoldalúan jelentős mértékben megemelte az EU-ból, továbbá 

Kínából, Japánból, Indiából, Törökországból és az USA korábbi gazdasági és stratégiai 

partnerei közül számos országból az USA-ba exportált acél és alumínium vámtarifáit; 

mivel a Spanyolországból az USA-ba exportált olívabogyókra is méltánytalanul magas 

adókat vetnek ki, ami az elmúlt évben több mint 50 000 000 EUR-ba került a spanyol 

termelőknek; mivel Trump elnök elindította az eljárásokat annak érdekében, hogy az 

EU-ból az USA-ba exportált gépkocsik és autóalkatrészek vámtarifája 25% legyen; 

mivel az USA kormánya kereskedelmi háborút indított Kína ellen, a termékek széles 

körét érintő többlépcsős jelentős vámemelésekkel; mivel a Bizottság úgy véli, hogy a 

WTO-szabályok keretében a fenti intézkedések illegálisak, és a WTO vitarendezési 

rendszerén keresztül elindultak a megfelelő eljárások; mivel az EU hasonló pénzügyi 

volumenű vámokat vezetett be az USA-ból az EU-ba exportált árukra, és mivel a 

Bizottság kibővítette azon termékek listáját, amelyeket a Tanácsnak kell engedélyeznie, 

ha az USA végül alkalmazza a gépkocsikra kivetett vámokat; 

C. mivel a Tanács szófiai ülése felhatalmazta a Bizottságot, hogy keresse annak módját, 

hogy miként kerülhető el a kereskedelmi háború az USA-val, ugyanakkor jóváhagyta az 

USA termékeire vonatkozó kiegyensúlyozó intézkedéseket; mivel Juncker bizottsági 

elnök Trump elnöknél tett 2018. július 25-i látogatása eredményeként közös közleményt 

adtak ki, amelyben bejelentették, hogy megállapodtak, hogy együttműködnek a 
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vámmentesség, a nem vámjellegű akadályok felszámolása, valamint az autóipar 

kivételével valamennyi ipari árucikk állami támogatásának megszüntetése, a 

szolgáltatások, vegyipari, gyógyszeripari termékek és a szója terén az akadályok 

csökkentése és a kereskedelem növelése érdekében, hogy megerősítik az EU és az USA 

közötti, az energiával kapcsolatos stratégiai együttműködést, amivel összefüggésben 

Juncker vállalta, hogy az EU energiaellátásának diverzifikálása érdekében több 

cseppfolyósított földgázt (LNG) hoz be az USA-ból, továbbá hogy a  kereskedelem 

megkönnyítése, az adminisztratív akadályok és a költségek csökkentése érdekében 

szoros párbeszédet indítanak a szabványokról; mivel Juncker elnök és Trump elnök 

megállapodtak, hogy összefognak, hogy jobban megvédjék az amerikai és az európai 

vállalatokat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és szorosan 

együttműködnek a hasonló gondolkodású partnerekkel a WTO reformja és a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelése terén, ideértve a szellemitulajdon-

lopást, a kikényszerített technológiatranszfert, az ipari támogatásokat, az állami 

tulajdonban lévő vállalatok és a kapacitásfelesleg teremtette torzulásokat; mivel ezek a 

kötelezettségvállalások meghaladták a szófiai tanácsi határozatokat; 

D. mivel a Bizottság tanúbizonyságot tett arról, hogy teljesíteni akarja az említett 

kötelezettségeket, és 2018. augusztus 1-én bejelentette, hogy 282%-kal növeli az USA-

ból származó szójabehozatalt, majd augusztus 9-én bejelentette, hogy az USA-ból 

érkező LNG-importot 0-ról 3,2 milliárd  m3-re emeli; mivel a Bizottság bejelentette 

638 000 000 EUR átcsoportosítását az uniós költségvetésből az európai LNG-tárolási 

kapacitás 10%-os növeléséhez; mivel az USA-ban termelt szója 90%-a genetikailag 

módosított; mivel az USA-ból származó LNG-export 60%-át rétegrepesztéssel állítják 

elő; mivel az USA-ból származó LNG kétszer annyiba kerül, mint a piac többi 

beszállítójától származó; 

E. mivel Trump elnök mindezért cserébe semmit nem vállalt, maradnak az acélra, az 

alumíniumra és az olívabogyóra kivetett magas vámok, és a gépkocsikkal kapcsolatos 

kivizsgálást is csak felfüggesztették; mivel  Juncker elnök és Malmström biztos 

többször is kijelentették a Parlamentben, hogy nem fognak fejükhöz szegezett 

pisztollyal tárgyalni; mivel egész nyáron tartottak az EU és az USA közötti 

kereskedelmi megállapodást előkészítő tárgyalások azt követően, hogy nem a DG 

TRADE, hanem Juncker elnök nevében Martin Selmayr végezte el az előkészítő 

munkálatokat; mivel az ebben a keretben tett és teljesített vállalások ellensúlyozzák az 

USA Kínával fennálló konfliktusaiból származó veszteségeit, biztosítva a Trump-

adminisztráció számára az égetően fontos sikertörténetet az időközi választások előtt; 

F. mivel a Trump-adminisztráció politikája számos, aggodalomra okot adó belpolitikai 

fejleményt eredményezett az USA-ban, ideértve az egyre nyíltabban megnyilvánuló 

rasszizmust és idegengyűlöletet, a szexuális kisebbségek elleni növekvő számú 

támadásokat, a rendőri és bűnüldöző egységek katonai eszközökkel történő, egyre 

növekvő mértékű felfegyverkezését, a halálos kimenetelű rendőri erőszak gyakoribbá 

válását, számos nemzeti környezetvédelmi előírás megszüntetését, a nők nyílt 

lealacsonyítását a médiában, valamint az egészségügy és az oktatás költségvetésének 

drasztikus csökkentését; 

G. mivel komoly aggodalmakra ad okot az úgynevezett általános tilalmi szabály újbóli 
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alkalmazása és kiterjesztése, valamint az azon szervezeteknek nyújtott források 

megnyirbálása, amelyek nőknek és lányoknak nyújtanak szolgáltatásokat a 

családtervezést, a szexuális és reproduktív egészséget, továbbá jogaikat illetően; 

H. mivel az USA az emberi jogokkal kapcsolatos számos kérdésben visszalépett; mivel 

Trump elnök célba vette a menekülteket és a migránsokat, bűnözőknek és a biztonságot 

fenyegetőknek nevezete őket, a fehér nacionalizmusra utaló kétértelmű kijelentésekkel 

bátorította a rasszista politikát, és folyamatosan kiállt a muszlimellenes gondolatok és 

politikák mellett; mivel a Trump-adminisztráció olyan politikákat támogat, amelyek a 

nők számára megnehezítik a reproduktív egészséghez való hozzáférést, valamint olyan 

egészségbiztosítási reformok mellett áll ki, amelyek következtében sokkal több 

amerikai fog megfizethető egészségügyi ellátás nélkül maradni; mivel az elnök továbbra 

is becsmérlően nyilatkozik a független médiáról és azokról a szövetségi bíróságokról, 

amelyek blokkolták egyes intézkedéseit; mivel miközben a rendőrség két és félszer 

nagyobb valószínűséggel öl meg egy fekete személyt, mint egy fehéret, a Trump-

adminisztráció szinte feltételek nélkül támogatja a bűnüldöző szervek tagjainak 

előjogait, csökkentve vagy teljesen felszámolva a rendőrségi felügyeleti 

mechanizmusokat; 

I. mivel a Trump-adminisztráció közel-keleti politikája növeli egy újabb háború veszélyét 

a térségben, amelynek összetett konfliktusai csak érdekegyeztetés, kölcsönös tisztelet és 

együttműködés, valamint a be nem avatkozás elvén alapuló kapcsolatok erősítése révén 

oldhatók meg; 

J. mivel a Trump-adminisztráció új nukleáris stratégiáról határozott, amely kisebb taktikai 

nukleáris fegyverek kifejlesztését irányozza elő, és így világszerte, elsősorban az 

Oroszországgal szembeni elrettentő ereje miatt azonban mindenekelőtt Európában 

lehetővé vált a nukleáris fegyverek alkalmazása a konfliktusokban; mivel az USA és 

Oroszország közötti nukleáris fegyverkezési verseny egzisztenciális fenyegetést jelent 

az európai kontinens számára; mivel a Trump-adminisztráció nem tesz erőfeszítéseket 

arra, hogy a nukleáris nonproliferáció, fegyverzetellenőrzés és leszerelés omladozó 

rendszerét új javaslatok vagy kezdeményezések révén újból megerősítse; 

K. mivel a Trump-adminisztráció „America first” politikája, az USA többoldalú 

megállapodásoktól és együttműködési struktúráktól való visszalépése, az USA 

vezetésének az EU és mások ellen irányuló kereskedelmi háborúja és politikai 

nyomásgyakorlása, az EU és tagállamai belső ügyeibe való beavatkozása, továbbá az 

Európán belüli antidemokratikus, nacionalista, homofób és rasszista erők támogatása, 

valamint a vonakodás attól, hogy az EU-t és tagállamait egyenlő partnerként kezeljék, 

elengedhetetlenül szükségessé teszi a transzatlanti kapcsolatok alapvető felülvizsgálatát; 

1. mély aggodalmának ad hangot, amiért a Trump-adminisztráció egyoldalúan felmondja a 

többoldalú megállapodásokat és együttműködési struktúrákat, figyelmen kívül hagyja az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, és a nemzetközi jogot megsértve, katonailag 

beavatkozik a válságövezetekben, valamint fokozza a globális kereskedelmi 

feszültségeket is; aggodalommal veszi tudomásul az USA-ban zajló aggasztó 

belpolitikai fejleményeket, például hogy az amerikai társadalomban erősödnek a 

rasszista, homofób és idegengyűlölő tendenciák, amelyek az uniós tagállamok 



 

AM\1162126HU.docx  PE624.066v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

társadalmaiban is egyre fokozódnak; 

2. hangsúlyozza, hogy – különösen a Trump-adminisztráció kül-, gazdaság- és 

kereskedelempolitikája miatt – nőtt a transzatlanti kapcsolatok fejleményeinek 

kritikátlan elfogadásával szembeni ellenállás; felszólítja az EU-t és a tagállami 

kormányokat, hogy fejezzék be e jelenség figyelmen kívül hagyását; 

3. felszólít az EU USA-val fenntartott kapcsolatainak alapos felülvizsgálatára, és kitart 

amellett, hogy az EU-nak és tagállamainak fel kell hagyniuk a transzatlanti kapcsolatok 

terén az alárendelt partneri szereppel, és fel kell használniuk a többszintű nemzetközi 

együttműködés során szerzett többéves tapasztalataikat; 

4. rendkívül sajnálja Juncker elnök Trump elnök felé tett 2018. július 25-i vállalásait, és 

emlékeztet arra az álláspontjára, hogy határozottan és egységesen kell szembeszállni az 

USA nyomásgyakorlásával; kitart amellett, hogy nincs olyan demokratikus 

felhatalmazás, amely lehetővé tenné Juncker elnök mélyreható kötelezettségvállalásait 

és a 638 000 000 EUR uniós költségvetésből való átcsoportosítását Trump elnök 

megnyugtatása érdekében; helyteleníti az USA adminisztrációjával jelenleg zajló 

tárgyalások titkosságát, valamint azokat az átláthatatlan intézkedéseket, amelyek 

következtében radikálisan megnőtt az LNG-import és az állati takarmányhoz felhasznált 

szójabehozatal az USA-ból;  

5. emlékeztet arra, hogy a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség nagy 

ellenállást váltott ki az uniós lakosságból; kitart amellett, hogy a kereskedelmi 

megállapodásra vonatkozó tárgyalások kulisszák mögötti előkészítése az uniós 

tagállamok fővárosai és városai utcáin milliók által követelt demokrácia és átláthatóság 

ellen intézett támadás; elutasítja a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre 

vonatkozó tárgyalások újraindítását; kitart amellett, hogy bármilyen kereskedelmi 

megállapodásra vonatkozó új felhatalmazás előkészítését széles körű demokratikus 

vitának kell megelőznie, és elítéli a Bizottság elnökének stratégiáját, amely szerint 

először tárgyal, majd utólagos felhatalmazást kérve kész tényként közli az eredményt, 

amelyet a Tanács és a Parlament vagy elfogad vegy nem; 

6. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy védjék meg a jogállamiságot és a törvény 

előtti egyenlőség elvét, és a Trump-adminisztráció agresszív kereskedelempolitikája 

által érintett összes országgal közösen lépjenek fel az igazságért; aggódik, amiért 

Juncker elnök arra törekszik, hogy kizárólag az EU-t védje, sőt az USA mellé áll annak 

Kínával való konfrontációja során; hangsúlyozza, hogy a Kínával való konfrontáció 

nem áll sem az Unió, sem a tagállamok érdekében; felszólítja Malmström biztos 

asszonyt, hogy ne vegyen részt a japán és egyesült államokbeli partnereivel tartandó 

soron következő ülésen, amelynek célja a WTO keretében Kína elleni 

reformkezdeményezések kidolgozása, ehelyett keresse a párbeszédet többek között 

Kínával és más főbb partnerekkel, többoldalú megközelítést alkalmazva; szolidaritását 

fejezi ki az USA állampolgárai felé, akiket túszul ejtett a Trump-adminisztráció 

konfrontatív kereskedelempolitikája; 

7. kéri, hogy az EU-ban és az USA-ban tartsanak átfogó vitát minden társadalmi és 

gazdasági szereplő, valamint a civil társadalom más szektorai részvételével annak 

meghatározása érdekében, hogy  milyen irányban kellene fejleszteni a transzatlanti 
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kapcsolatokat;  úgy véli, hogy ennek érdekében fel kell éleszteni a civil társadalommal 

való transzatlanti párbeszédet; hangsúlyozza, hogy az EU és az USA közötti 

kapcsolatokhoz egy új, értékalapú, átfogó keretre és egyenrangú partnerségre van 

szükség az uniós polgárok érdekeinek védelme és a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági, 

kulturális és civil társadalmi kapcsolatok kialakítása érdekében; 

8. úgy véli, hogy a transzatlanti kapcsolatok továbbfejlesztése előfeltételének a 

konfliktusok békés megoldása melletti közös elköteleződésnek, a nemzetközi jog 

tiszteletben tartásának, a multilateralizmusnak, a belső jogállamiság, valamint a 

demokratikus és emberi jogok minden aspektusa tiszteletben tartásának kell lennie;  

9. elutasít minden olyan elképzelést, amely a transzatlanti kapcsolatok továbbfejlesztését a 

harmadik országokkal való közös konfrontációra építi; hangsúlyozza, hogy egy egyre 

több pólusú és egyre összetettebb világban a felmerülő konfliktusok és problémák csak 

a megbékélés, a párbeszéd és a kölcsönösen előnyös együttműködés eredményeként 

oldhatók meg; 

10. mély aggodalmának ad hangot az USA új nukleáris stratégiája, valamint az USA 

Európában található nukleáris fegyverzetének modernizálását célzó tervek miatt; 

határozottan arra ösztönzi az USA-t és az uniós tagállamokat, hogy ratifikálják és 

hajtsák végre a nukleáris fegyverek betiltásáról szóló ENSZ-egyezményt; felszólítja az 

EU-t és az USA-t, hogy működjenek együtt a téren, hogy elősegítik az ENSZ 

Közgyűlésének nukleáris leszereléséről és nukleáris kockázatok csökkentésére irányuló 

hatékony intézkedésekről szóló határozatának végrehajtását és tiszteletben tartását; 

11. elutasítja az USA európai katonai jelenlétét, és felszólít az USA valamennyi európai 

katonai támaszpontjának leszerelésére; 

12. felhív a NATO feloszlatására; 

13. komolyan aggódik amiatt, hogy a beszámolók szerint az Egyesült Államok kormányzata 

eltörölt a pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos programra vonatkozó néhány 

korlátozást is, ami növeli a polgári lakosság körében előforduló sebesülések és a 

jogtalan emberölések kockázatát, valamint amiatt, hogy az USA pilóta nélküli légi 

járművekkel kapcsolatos programja nem átlátható, mint ahogy a néhány uniós tagállam 

által a program számára biztosított segítségnyújtás sem; felszólítja az USA-t és az uniós 

tagállamokat annak biztosítására, hogy a katonai robotrepülőgépek használata 

megfeleljen a nemzetközi jognak, többek között a nemzetközi emberi jogi szabályoknak 

és a nemzetközi humanitárius jognak, és hogy a katonai robotrepülőgépekkel 

végrehajtott, halált okozó műveletekhez biztosított segítségnyújtás minden formáját 

kötelező erejű, megbízható előírások szabályozzák; 

14. mélységes aggodalmát fejezi ki az USA kormányzatának arra irányuló döntése miatt, 

hogy a nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe költözteti és hivatalosan elismeri a 

várost Izrael fővárosaként; hangsúlyozza, hogy a döntés egyértelműen megsérti – a 

számos ENSZ BT határozatban, különösen a 478. sz. határozatban megfogalmazott – 

Jeruzsálemre vonatkozó nemzetközi konszenzust, többek között a diplomáciai 

képviseletek helyének a Jeruzsálem végleges státuszának rendezéséig való kijelölése 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy ez a lépés súlyosan veszélyeztet az izraeliek és a 
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palesztinok közötti konfliktus tartós, békés megoldására irányuló minden erőfeszítést; 

emlékeztet, hogy az EU támogatja a közel-keleti békefolyamat érdemi folytatását az 

1967-es határokon nyugvó két-állami megoldás érdekében, az egymás mellett békében 

élő biztonságos Izrael Állammal és a független, szuverén, szabad, területileg összefüggő 

és életképes Palesztin Állammal, melynek fővárosa Kelet-Jeruzsálem; kitart amellett, 

hogy kerülni kell minden olyan fellépést, amely aláásná ezeket az erőfeszítéseket; 

kiemeli, hogy Jeruzsálem kérdésének be kell kerülnie az izraeliek és a palesztinok 

közötti végleges békemegállapodásba; hangsúlyozza, hogy a közös menetrendet meg 

kell erősíteni; felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy aktívan támogassa egy független, 

nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását annak érdekében, hogy vizsgáljon ki a 

nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos minden állítólagos jogsértést és visszaélést 

a 2018. március 30-án kezdődött széles körű civil tiltakozásokat ért katonai 

támadásokkal összefüggésben; mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az USA az 

ENSZ BT állandó tagjaként 32 alkalommal használta fel vétójogát a palesztin kérdéssel 

kapcsolatos határozattervezetek ellen; sürgeti az ENSZ BT tagjait, hogy együttesen 

ítéljék el az emberiesség elleni bűncselekményeknek és az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatában rögzített jogok durva megsértésének minden előfordulását; 

határozottan elítéli az USA azon döntését, amely szerint beszünteti a palesztin 

menekülteket segélyező hivatal (UNRWA) finanszírozását, és felszólítja az EU-t, hogy 

kettőzze meg a palesztin menekültek támogatására irányuló erőfeszítéseit; 

15. emlékeztet, hogy az Iránra vonatkozó átfogó közös cselekvési terv (JCPOA) egy 

jelentős multilaterális megállapodás és a multilaterális diplomácia fontos eredménye, 

amely a régió stabilitásának előmozdítását szolgálja; üdvözli, hogy az EU eltökélt 

amellett, hogy minden megtesz az Iránra vonatkozó JCPOA fenntartásáért, mivel ez a 

nemzetközi nonproliferációs architektúra egyik legfőbb pillére, és kulcsfontosságú a 

régió biztonsága és stabilitása szempontjából; hangsúlyozza, hogy a Nemzetközi 

Atomenergia-ügynökség számos jelentése szerint Irán teljesíti a JCPOA keretében 

vállalt kötelezettségeit, határozottan bírálja Trump elnök azon döntését, hogy 

egyoldalúan kilép a JCPOA-ból és területen kívüli intézkedéseket hoz az Iránban 

tevékenykedő uniós vállalkozásokkal szemben; üdvözli, hogy az EU eltökélt amellett, 

hogy a saját, illetve a vállalkozások és befektetők érdekeit megvédje az amerikai 

szankciók területen kívüli hatásától; ennek kapcsán üdvözli a „korlátozó rendelet” 

aktiválásáról szóló határozatot, amelynek célja az EU iráni kereskedelmi érdekeinek 

védelme az USA területen kívüli szankcióinak hatásától, és felszólítja a Tanácsot, a 

Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy tegyen meg minden további, 

szükségesnek tekintett intézkedést a JCPOA védelme érdekében; 

16. elítéli az amerikai adminisztráció által az Oroszországgal és Iránnal szembeni szigorúbb 

szankciók keretén belül az európai vállalatokkal szemben hozott intézkedéseket, az EU-

ból és más gazdaságokból származó acél- és alumíniumtermékekre kivetett, jelentősen 

megemelt vámokat, valamint a fenyegetést, hogy magas vámokat vetnek ki a 

gépjárműbehozatalra; felszólítja az USA-t, hogy vonja vissza ezeket az intézkedéseket, 

valamint javasolja az egyenrangú párbeszédet és az együttműködés bilaterális és 

multilaterális továbbfejlesztését a parlamenti szint és a civil társadalom nagyobb 

mértékű bevonása mellett, a világgazdasági fejlődés terén fennálló problémák és 

érdekütközések sikeres megszüntetése érdekében; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi 

kereskedelem liberalizációját szolgáló stratégia és a protekcionizmus választása azonos 
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eredményekkel járhat, ha nem garantálják a legmagasabb életszínvonalat, a munkaügyi 

és szociális jogokat, az állami szektor megfelelő finanszírozását, a tisztességes 

munkahelyeket, és nem járulnak hozzá a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez, 

valamint a nemzetközi jogból fakadó kötelezettségek tiszteletben tartásához; 

17. aggodalmának ad hangot, hogy míg az EU elkezdte normalizálni a Kubához fűződő 

kapcsolatait, a Trump-adminisztráció lerombolta az USA és Kuba közötti kapcsolatok 

normalizálása irányában az elmúlt években tett apró lépéseket, és Kubával szemben 

konfrontatív politikát folytat; felszólítja az USA-t a Kuba elleni blokád felszámolására, 

valamint a Guantánamói‑ öböl kubai területe megszállásának megszüntetésére;  

18. rámutat, hogy Európában a személyes adatok védelme alapvető jognak számít, és az 

USA-ban nincs az új uniós általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő szabályozás; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az USA hatóságai teljes körű hozzáférési 

jogokkal rendelkeznek az uniós polgárok személyes adataihoz a tagállamokban, 

valamint amiatt, hogy az USA hatóságai tömegesen használják az adott jogköröket; úgy 

véli továbbá, hogy a személyes profiloknak az USA-ban letelepedett nagyvállalatok 

általi, azok nagy adathalmazokon alapuló rendszereivel történő létrehozása és 

manipulálása, valamint az e személyes profilokkal való kereskedelem és azok elemzése 

összeegyeztethetetlen az uniós joggal; 

19. határozottan elítéli a Trump-adminisztráció menekült- és migrációs politikáját, és 

beavatkozását a menekült és migrációs politikáról szóló európai vitába; felszólítja az 

USA-t és az EU-t a nemzetközi jog, különösen a menekültek helyzetére vonatkozó 

1951. évi egyezménynek és az egyezmény 1967. évi jegyzőkönyvének szigorú 

tiszteletben tartására; üdvözli az ENSZ keretében a biztonságos, rendezett és jogszerű 

migrációról szóló globális megállapodás, valamint a menekültekről szóló globális 

megállapodás létrehozása érdekében tett eddigi erőfeszítéseket, és sajnálja az USA 

2017. decemberi döntését a tárgyalásokból való kivonulásáról; közös politikára szólít fel 

a migráció kiváltó okainak leküzdésére; 

20. kiemeli, hogy az EU-nak és az USA-nak küzdenie kell az adókijátszás és más pénzügyi 

bűncselekmények ellen, valamint az átláthatóság biztosításáért; felszólítja őket, hogy 

dolgozzanak közösen az adórendszer gazdasági tartalomhoz, értékteremtéshez és a 

társadalmainkon belüli egyenlőtlenségek elleni küzdelemhez való hozzáigazítása 

érdekében; 

21. elítéli, hogy az USA kilépett a Párizsi Megállapodásból, ugyanakkor elismerését fejezi 

ki az egyesült államokbeli magánszemélyek, vállalkozások, városok és államok 

folytatódó erőfeszítései miatt, akik továbbra is a Párizsi Megállapodás és az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem megvalósításán dolgoznak, és rámutat, hogy az EU-

nak szorosabbra kell fűznie kapcsolatait e szereplőkkel; aggódik, amiért az 

éghajlatváltozás már nem képezi az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájának 

részét; tudomásul veszi az EU Párizsi Megállapodással és az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra szóló programjával kapcsolatos kötelezettségvállalását, és hangsúlyozza, 

hogy a globális biztonság biztosításához és egy fenntarthatóbb gazdaság és társadalom 

kialakításához ezeket végre kell hajtani; az EU és az USA között megerősített 

együttműködést szorgalmaz a megújulóenergia-ügyi kérdésekben az EU–USA 
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Energiatanács keretére építve; elutasítja a masszív hidraulikus rétegrepesztésből 

származó cseppfolyósított földgáz kereskedelmének kiterjesztését; 

22. felszólítja az EU-t, hogy tegyen meg mindent, ami lehetséges annak érdekében, hogy 

megakadályozza az USA kormányának annak engedélyezésére irányuló terveit, hogy 

olaj- és földgázkitermelést végezzenek az északi-sarkvidéki nemzeti vadrezervátumban, 

ami veszélyeztetné az Északi-sarkvidék gazdag élővilágát; 

23. felhívja az EU-t és a tagállamokat a tilalmi szabály hatásainak ellensúlyozására azáltal, 

hogy – nemzeti és uniós fejlesztési finanszírozás felhasználásával egyaránt – jelentősen 

megnövelik a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra irányuló finanszírozást, 

ezen belül a kifejezetten a születésszabályozáshoz és a biztonságos és legális 

abortuszhoz való hozzáférést célzó finanszírozást, hogy át lehessen hidalni azt a 

finanszírozási hiányt, amelyet a Trump-kormányzat hoz létre valamennyi olyan 

tengerentúli segélyszervezet finanszírozásának felfüggesztésével, amely szexuális és 

reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt; hangsúlyozza, 

hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok egyetemes tiszteletben tartása, illetve 

ezek megléte segíti a terhesgondozást és azt, hogy elkerülhetőek legyenek a nagy 

kockázatú szülések – például a kiskorúak terhessége esetében –, továbbá csökkenjen a 

csecsemő- és kisgyermekkori halálozás; rámutat, hogy a családtervezés, az anyai 

egészség és a biztonságos abortusz alapvető elemek a lányok és nők életének 

megmentésében; 

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Külügyi 

Szolgálatnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az 

Egyesült Államok elnökének, Szenátusának és Képviselőházának. 

Or. en 

 

 


