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v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0251/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju odnosov med EU in ZDA 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker politika „Najprej Amerika“ (angl. America First) administracije ZDA škodi 

interesom EU, njenih držav članic in celotne Evrope ter ni v skladu s potrebnimi ukrepi 

za rešitev svetovnih problemov in izzivov in obstoječimi mednarodnimi dogovori; ker je 

predsednik Trump EU označil za „sovražnika“ in diskreditiral države članice EU, 

njegova administracija pa je izkazala pripravljenost dejavno poseči v notranje evropske 

politike in politike držav članic EU; 

B. ker je predsednik Trum enostransko uvedel močno povečanje carin na jeklo in aluminij, 

izvožena v ZDA iz EU, pa tudi iz Kitajske, Japonske, Indije, Turčije in številnih drugih 

nekdanjih gospodarskih in strateških partneric ZDA; ker tudi izvozu oljk iz Španije v 

ZDA grozi nepravično povečanje carin, ki so španske proizvajalce v minulem letu že 

stale več kot 50.000.000 EUR; ker je predsednik Trump sprožil postopke za uvedbo 25-

odstotne carine na avtomobile in avtomobilske dele, izvožene iz EU na trg ZDA; ker je 

administracija ZDA sprožila trgovinsko vojno proti Kitajski in uvedla močno povečanje 

carin v več korakih in za številne proizvode; ker Komisija vse te ukrepe šteje za 

nezakonite glede na pravila STO, v okviru sistema STO za reševanje sporov pa so bili 

sproženi ustrezni postopki; ker je EU uvedla carine na proizvode, izvožene iz ZDA v 

EU, v podobnem finančnem obsegu in ker je Komisija pripravila razširjen seznam 

proizvodov, ki naj bi ga odobril Svet, če bodo carine ZDA na avtomobile dejansko 

začele veljati; 

C. ker je Svet na zasedanju v Sofiji pooblastil Komisijo, naj si prizadeva preprečiti 

trgovinsko vojno z ZDA, istočasno pa odobril izravnalne ukrepe, ki vplivajo na 

proizvode ZDA; ker je bila po obisku predsednika Komisije Junckerja pri predsedniku 

Trumpu 25. julija 2018 pripravljena skupna izjava, v kateri je bil napovedan dogovor o 

prizadevanju za ničelne carine, ničelne netarifne ovire in ničelne subvencije za 

neavtomobilsko industrijsko blago, o prizadevanju za zmanjšanje ovir in povečanje 
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trgovine s storitvami, kemikalijami, farmacevtskimi izdelki, medicinskimi proizvodi in 

sojinimi zrni, o krepitvi strateškega sodelovanja med EU in ZDA na področju energije, 

pri čemer je Juncker EU zavezal uvozu več utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA 

za diverzifikacijo dobave energije, ter o začetku tesnega dialoga o standardih, da bi 

olajšali trgovino, zmanjšali birokratske ovire ter občutno zmanjšali stroške; ker sta se 

predsednika Juncker in Trump dogovorila, da bosta sodelovala za boljšo zaščito 

ameriških in evropskih podjetij pred nepoštenimi svetovnimi trgovinskimi praksami ter 

tesno sodelovala s podobno mislečimi partnerji za reformo STO in obravnavo 

nepoštenih trgovinskih praks, vključno s krajo intelektualne lastnine, prisilnim 

prenosom tehnologije, industrijskimi subvencijami, popačenji, ki jih povzročajo državna 

podjetja, in presežkom zmogljivosti; ker te zaveze presegajo sklepe Sveta iz Sofije; 

D. ker je Komisija izkazala pripravljenost izpolniti zgoraj navedene zaveze in je 1. avgusta 

2018 napovedala 282-odstotno povečanje uvoza sojinih zrn iz ZDA, 9. avgusta pa 

povečanje uvoza utekočinjenega naravnega plina iz ZDA z 0 na 3,2 milijardi m3; ker je 

Komisija napovedala prerazporeditev 638.000.000 EUR iz proračuna Unije za 

povečanje zmogljivosti za shranjevanje utekočinjenega naravnega plina v Evropi za 

10 %; ker je 90 % sojinih zrn iz ZDA gensko spremenjenih; ker je 60 % izvoza 

utekočinjenega naravnega plina ZDA pridobljenega s hidravličnim lomljenjem; ker je 

utekočinjen naravni plin iz ZDA dvakrat dražji kot pri drugih ponudnikih na trgu; 

E. ker se predsednik Trump v zameno ni zavezal ničemur, pri čemer visoke carine na 

jeklo, aluminij in oljke ostajajo v veljavi, preučitev v zvezi z avtomobili pa je zgolj na 

čakanju; ker sta predsednik Juncker in komisarka Malmström v Parlamentu večkrat 

ponovila, da se ne bosta pogajala pod prisilo; ker pogajanja za pripravo trgovinskega 

sporazuma med EU in ZDA potekajo že celo poletje, potem ko pripravljalnega dela ni 

opravil GD TRADE, ampak Martin Selmayr v imenu predsednika Junckerja; ker 

zaveze, sprejete in uresničene v tem okviru, pomenijo nadomestilo za ZDA za izgube v 

konfliktu s Kitajsko, za Trumpovo administracijo pa prepotrebno zgodbo o uspehu pred 

volitvami na polovici mandata; 

F. ker je politika Trumpove administracije v ZDA privedla do številnih skrb vzbujajočih 

notranjih dogodkov, med drugim do vse bolj odprtega izražanja rasizma in ksenofobije, 

pogostejših napadov na pripadnike spolnih manjšin, vse številnejših primerov, ko se 

policijske enote in organi kazenskega pregona opremijo z vojaško opremo, vse 

pogostejšega policijskega nasilja s smrtnim izidom, ukinitve številnih nacionalnih 

okoljskih standardov, odprtega poniževanja žensk v medijih ter drastičnega zmanjšanja 

proračunskih sredstev na področju zdravstva in izobraževanja; 

G. ker sta ponovna uvedba in razširitev tako imenovanega pravila svetovne prepovedi in 

zmanjševanje mednarodnega financiranja organizacij, ki dekletom in ženskam 

omogočajo načrtovanje družin ter storitve na področju spolnega in reproduktivnega 

zdravja, zelo zaskrbljujoča; 

H. ker so ZDA pri številnih vprašanjih nazadovale, kar zadeva človekove pravice; ker je 

predsednik Trump negativno nastrojen do beguncev in priseljencev ter jih označuje za 

zločince in varnostne grožnje, krepi rasistične politike, s tem ko dvoumno govori o 

nacionalizmu belcev, ter dosledno zagovarja zamisli in politike, uperjene proti 
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muslimanom; ker je Trumpova administracija prevzela politike, ki bodo odpravile 

dostop do reproduktivnega zdravstvenega varstva za ženske, in uvedla spremembe 

zdravstvenega zavarovanja, zaradi katerih bo še več Američanov ostalo brez cenovno 

dostopnega zdravstvenega varstva; ker Trumpova administracija še naprej izraža prezir 

do neodvisnih medijev in zveznih sodišč, ki so blokirala nekatera njena dejanja; ker je 

za črnce 2,5-krat bolj verjetno, da jih bo ubila policija, kot za belce, Trumpova 

administracija pa je vseeno izrazila skoraj brezpogojno podporo pristojnostim uradnikov 

kazenskega pregona ter omejila mehanizme nadzora nad policijo ali jih popolnoma 

odpravila; 

I. ker se zaradi politik Trumpove administracije na Bližnjem vzhodu pojavlja nevarnost 

novih vojn v regiji, v kateri je mogoče večplastne konflikte rešiti zgolj z usklajevanjem 

interesov, vzajemnim spoštovanjem in sodelovanjem ter razvojem odnosov na podlagi 

nevmešavanja; 

J. ker je Trumpova administracija sprejela novo jedrsko strategijo, v skladu s katero naj bi 

bilo razvito malo taktično jedrsko orožje, kar naj bi omogočilo uporabo jedrskega orožja 

v konfliktih po vsem svetu, predvsem pa v Evropi, glede na to, da je to orožje v prvi 

vrsti mišljeno kot sredstvo odvračanja Rusije; ker jedrska oboroževalna tekma med 

ZDA in Rusijo predstavlja eksistencialno grožnjo za evropsko celino; ker si Trumpova 

administracija nikakor ne prizadeva, da bi z novimi predlogi ali pobudami ponovno 

okrepila razpadajoč sistem neširjenja jedrskega orožja, nadzora nad oborožitvijo in 

razoroževanja; 

K. ker je zaradi politike „Najprej Amerika“ (angl. America First) Trumpove administracije, 

umika ZDA iz večstranskih sporazumov in struktur sodelovanja, trgovinske vojne in 

politike pritiskov administracije ZDA na EU in druge, vmešavanja v notranje zadeve 

EU in njenih držav članic ter podpiranja protidemokratičnih, nacionalističnih, 

homofobnih in rasističnih sil v Evropi ter nepripravljenosti obravnavati EU in njene 

države članice kot enakovredne partnerice temeljit pregled čezatlantskih odnosov 

nepogrešljiv; 

1. izraža globoko zaskrbljenost, ker Trumpova administracija enostransko izstopa iz 

multilateralnih sporazumov in struktur sodelovanja, ignorira sklepe varnostnega sveta 

OZN in – v nasprotju z mednarodnim pravom – vojaško posreduje na kriznih območjih 

in stopnjuje globalne napetosti, med drugim na področju trgovine; zaskrbljeno se 

seznanja z zaskrbljujočimi notranjimi spremembami v ZDA, kot je ponoven porast 

rasističnih, homofobnih in ksenofobnih teženj v družbi, vse bolj pa tudi v družbah držav 

članic EU; 

2. poudarja, da se je zlasti zaradi zunanje, gospodarske in trgovinske politike Trumpove 

administracije povečalo nasprotovanje evropskih državljanov nekritičnemu razvijanju 

čezatlantskih odnosov; poziva EU in vlade držav članic, naj prenehajo ignorirati ta 

pojav; 

3. poziva k temeljitemu pregledu odnosov EU in ZDA ter vztraja, da morajo EU in njene 

države članice opustiti vlogo neizkušenega partnerja v čezatlantskih odnosih in 

uporabiti svoje dolgoletne izkušnje, pridobljene na področju mednarodnega sodelovanja 

na več ravneh; 
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4. globoko obžaluje obveznosti, ki jih je sprejel predsednik Juncker do predsednika 

Trumpa 25. julija 2018, in ponavlja svoje stališče, da je treba ostati odločni in združeni 

pri soočanju s pritiskom ZDA; vztraja pri dejstvu, da ne obstaja noben demokratični 

mandat, ki bi dovoljeval daljnosežne zaveze predsednika Junckerja in prerazporeditev 

638.000.000 EUR iz proračuna Unije za pomiritev  predsednika Trumpa; obžaluje, da 

so pogajanja v teku z administracijo ZDA tajna, in prikrite ukrepe, ki so privedli do 

dramatičnega povečanja uvoza utekočinjenega zemeljskega plina in soje za živilsko 

krmo iz ZDA; 

5. opozarja, da so prebivalci EU izjemno nasprotovali sporazumu TTIP; vztraja, da so 

sedanje zakulisne priprave na pogajanja o trgovinskem sporazumu napad na 

demokracijo in preglednost, ki jo zahtevajo milijoni ljudi na ulicah prestolnic in mest v 

državah članicah EU; zavrača ponoven začetek pogajanj o TTIP; vztraja, da mora biti 

širša demokratična razprava prvi korak k pripravi novega mandata za kakršna koli 

trgovinska pogajanja in obsoja strategijo predsednika Komisije, da se bo najprej pogajal 

in nato Svetu in Parlamentu predložil rezultat „vzemi ali pusti“ za naknadni mandat; 

6. poziva Komisijo in Svet, naj pred zakonom branita načelo pravne države in načelo 

enakosti ter da si skupaj z vsemi državami, ki jih je prizadela agresivna trgovinska 

politika Trumpove administracije, prizadevata za pravico; je izredno zaskrbljen, ker želi 

predsednik Juncker najti načine, da bi EU bilo prizaneseno, celo s pridružitvijo strani 

ZDA v njenem sporu s Kitajsko; poudarja, da spor s Kitajsko ni v interesu EU in niti 

držav članic; poziva komisarko Malmström, naj se ne udeleži prihodnjega srečanja z 

japonskimi in ameriškimi kolegi, o pobudah za reformo STO, ki bodo nasprotovale 

Kitajski, in si namesto tega prizadeva za dialog, ki bo vključeval Kitajsko in druge 

pomembne partnerje v večstranski pristop; izraža solidarnost z državljani ZDA, ki so 

prav tako talci konfliktne trgovinske politike Trumpove administracije; 

7. poziva k obsežni razpravi – ob sodelovanju civilne družbe v EU in ZDA – o vprašanju, 

v katero smer bi bilo treba razvijati čezatlantske odnose; meni, da je treba v ta namen 

oživiti čezatlantski civilni dialog; poudarja, da je potreben nov splošni okvir za odnose 

EU-ZDA, ki bo temeljil na vrednotah, in enakovredno partnerstvo za zaščito interesov 

državljanov EU ter razvoj dvostranskih trgovinskih, gospodarskih, kulturnih odnosov in 

odnosov civilne družbe; 

8. izraža stališče, da bi pogoj za nadaljnji razvoj čezatlantskih odnosov morala biti skupna 

zaveza k miroljubni rešitivi sporov, spoštovanje mednarodnega prava, večstranskost, 

spoštovanje notranjega prava in demokratičnih ter človekovih pravic v vseh njihovih 

vidikih; 

9. zavrača vsako zamisel o nadaljnjem razvoju čezatlantskih odnosov na osnovi skupne 

konfrontacije s tretjimi državami: poudarja, da je v vedno bolj večpolarnem in 

zapletenem svetu mogoče rešiti spore in težave samo kot rezultat sprave, dialoga in 

sodelovanja, ki koristi vsem stranem; 

10. izraža globoko zaskrbljenost zaradi nove jedrske strategije ZDA in načrtov za 

posodobitev njihovega jedrskega orožja v Evropi; odločno spodbuja ZDA in države 

članice EU, naj ratificirajo in začnejo izvajati pogodbo OZN o prepovedi jedrskega 

orožja; poziva EU in ZDA, naj sodelujeta, da bi poenostavili izvajanje in upoštevanje 
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resolucij generalne skupščine OZN o jedrskem razoroževanju in učinkovitih ukrepih za 

zmanjševanje jedrskega tveganja; 

11. zavrača vojaško prisotnost ZDA v Evropi in poziva k razpustitvi vseh vojaških baz v 

Evropi;  

12. poziva k razpustitvi Nata; 

13. je zelo zaskrbljen nad poročili o tem, da je ameriška administracija odpravila omejene 

omejitve za program brezpilotnih zrakoplovov, s čimer se je povečalo tveganje za 

smrtne žrtve med civilisti in nezakonite uboje, pa tudi nad pomanjkanjem preglednosti 

tako pri ameriškem programu brezpilotnih zrakoplovov kot pri pomoči, ki jo 

zagotavljajo nekatere države članice EU; poziva ZDA in države članice EU, naj 

poskrbijo, da bo uporaba oboroženih brezpilotnih zrakoplovov v skladu z obveznostmi, 

ki jih imajo v skladu z mednarodnim pravom, vključno z mednarodnim pravom o 

človekovih pravicah in mednarodnim humanitarnim pravom, in da bodo sprejeti trdni in 

zavezujoči standardi, ki bodo urejali zagotavljanje vseh oblik pomoči pri smrtonosnih 

operacijah z brezpilotnimi zrakoplovi; 

14. globoko obžaluje, da se je vlada ZDA odločila premestiti svoje veleposlaništvo iz Tel 

Aviva v Jeruzalem in slednjega formalno priznati kot glavno mesto Izraela; poudarja, da 

je ta odločitev v očitnem nasprotju z mednarodnim soglasjem o Jeruzalemu, ki je jasno 

izraženo v več resolucijah varnostnega sveta OZN, zlasti v resoluciji 478, pa tudi o 

lokaciji diplomatskih predstavništev do končne razrešitve statusa Jeruzalema; poudarja, 

da ta poteza resno ogroža vsa prizadevanja za trajno miroljubno rešitev izraelsko-

palestinskega konflikta; opozarja, da EU podpira obnovitev pomembnega mirovnega 

procesa na Bližnjem vzhodu za rešitev z dvema državama, ki bosta v miru živeli druga 

ob drugi, na podlagi meja iz leta 1967, pri čemer bo država Izrael varna, palestinska 

država pa bo neodvisna, suverena, svobodna, celovita in sposobna preživeti, njeno 

glavno mesto pa bo Vzhodni Jeruzalem; vztraja, da se je treba izogibati kakršnim koli 

dejanjem, ki bi ta prizadevanja spodkopala; poudarja, da mora biti v končni mirovni 

sporazum med Izraelci in Palestinci vključeno tudi vprašanje Jeruzalema; poudarja, da 

bi bilo treba okrepiti skupni časovni načrt; poziva EU in ZDA, naj dejavno podpreta 

nujno napotitev neodvisne mednarodne preiskovalne komisije, ki bo raziskala vse 

domnevne kršitve in zlorabe mednarodnega humanitarnega prava v kontekstu vojaških 

napadov na množične demonstracije civilistov, ki so se začele 30. marca 2018; močno 

obžaluje, da so ZDA kot stalna članica varnostnega sveta OZN že 32-krat uporabile 

pravico veta v zvezi z osnutki resolucij o palestinskem vprašanju; poziva vse članice 

varnostnega sveta OZN, naj soglasno obsodijo vse primere zločinov proti človečnosti in 

hudega kršenja človekovih pravic iz Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah; 

odločno obsoja odločitev ZDA, da bo prenehala financirati Agencijo za pomoč 

palestinskim beguncem (UNRWA) in poziva EU, naj podvoji svoja prizadevanja za 

podporo palestinskim beguncem;  

15. poudarja, da je skupni celoviti načrt ukrepanja z Iranom pomemben multilateralni 

sporazum in velik diplomatski dosežek multilateralne diplomacije za spodbujanje 

stabilnosti v regiji; pozdravlja dejstvo, da je EU odločena storiti vse, kar je mogoče, da 

bi ohranila skupni celoviti načrt ukrepanja z Iranom kot enega ključnih stebrov 
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mednarodne strukture neširjenja orožja, in enega bistvenih elementov za varnost in 

stabilnost regije; nadalje poudarja, da Iran – sodeč po več poročilih Mednarodne 

agencije za atomsko energijo (IAEA) – izpolnjuje obveznosti, ki jih ima v skladu s 

skupnim celovitim načrtom ukrepanja; ostro kritizira odločitev predsednika Trumpa, da 

bo enostransko odstopil od skupnega celovitega načrta ukrepanja in da bo evropskim 

podjetjem, ki delujejo v Iranu, naložil ekstrateritorialne ukrepe; pozdravlja, da je EU 

odločena zaščititi svoje interese ter interese svojih podjetij in vlagateljev pred 

ekstrateritorialnim učinkom ameriških sankcij; v zvezi s tem pozdravlja odločitev o 

aktivaciji zakona o blokadi, katerega cilj je trgovinske interese EU v Iranu zaščititi pred 

posledicami ameriških ekstrateritorialnih ukrepov, ter poziva Svet, Komisijo in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sprejmejo vse druge ukrepe, za katere 

menijo, da so potrebni za ohranitev skupnega celovitega načrta ukrepanja; 

16. obsoja ukrepe, ki jih je ameriška vlada v okviru strožjih sankcij proti Rusiji in Iranu 

sprejela zoper evropska podjetja, znatno povečanje tarif na izdelke iz jekla in aluminija 

iz EU in drugih gospodarstev ter grožnja z visokimi tarifami za avtomobilski sektor; 

poziva ZDA, naj omenjene ukrepe prekličejo, in se zavzema za dialog enakopravnih ter 

za prizadevanja za nadaljnji razvoj dvo- in večstranskega sodelovanja, pri čemer naj se 

v veliko večji meri vključijo parlamenti in civilna družba, da bi uspešno odpravili 

obstoječe težave in navzkrižja interesov v okviru svetovnega gospodarskega razvoja; 

poudarja, da lahko strategija liberalizacije trgovine in izbira protekcionizma obe 

privedeta do istega rezultata, če ne zagotavljata najvišjih standardov za življenje, delo in 

socialne pravice, ustreznega financiranja javnega sektorja, dostojnih služb in prispevata 

k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja ter spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz 

mednarodnega prava; 

17. izraža zaskrbljenost, da je Trumpova administracija odpravila majhne korake k 

normalizaciji odnosov med ZDA in Kubo, ki so bili storjeni v zadnjih nekaj letih, 

medtem ko je EU začela normalizirati odnose s to državo in izvaja konfliktno politiko 

do države; poziva ZDA, naj prekinejo blokado Kube in končajo okupacijo kubanskega 

ozemlja v zalivu Guantanamo; 

18. opozarja, da je varstvo osebnih podatkov v Evropi temeljna pravica in da v ZDA ne 

obstajajo predpisi, ki bi bili primerljivi z novo splošno uredbo o varstvu podatkov; je 

zaskrbljen zaradi obsežnih pooblastil organov ZDA za dostop do osebnih podatkov 

državljanov EU v njihovih državah članicah, pa tudi ker organi ta pooblastila v veliki 

meri uporabljajo; meni, da sta tudi dejstvo, da podjetja s sedežem v ZDA s pomočjo 

sistemov, ki temeljijo na velepodatkih, ustvarjajo osebne profile in manipulirajo z njimi 

ter trgovina s temi osebnimi profili in analizami teh profilov nezdružljiva s pravom EU; 

19. odločno obsoja politike Trumpove administracije v zvezi z begunci in priseljevanjem in 

njeno vmešavanje v evropsko razpravo o teh politikah; poziva ZDA in EU, naj strogo 

spoštujeta mednarodno pravo, zlasti Ženevsko konvencijo o statusu beguncev iz leta 

1951 in protokol k tej konvenciji iz leta 1967; pozdravlja dosedanja prizadevanja v 

OZN za dosego globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter 

globalnega dogovora o beguncih ter obžaluje odločitev ZDA iz decembra 2017, da se 

umaknejo iz razprav; poziva k oblikovanju skupne politike za boj proti temeljnim 

vzrokom za migracije; 
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20. poudarja, da se morata EU in ZDA boriti proti izogibanju davkom in drugim kaznivim 

dejanjem na finančnem področju ter zagotoviti preglednost; prav tako ju poziva, naj si 

prizadevata uskladiti obdavčitev z ekonomsko vsebino, ustvarjanjem vrednosti in bojem 

proti neenakosti v naših družbah; 

21. obsoja dejstvo, da so ZDA odstopile od Pariškega sporazuma, a hkrati pozdravlja 

nadaljnja prizadevanja posameznikov, podjetij, mest in zveznih držav v ZDA, ki še 

vedno skušajo izpolniti določbe Pariškega sporazuma in se borijo proti podnebnim 

spremembam, ter poudarja, da mora EU še naprej sodelovati s temi akterji; izraža 

zaskrbljenost, da podnebne spremembe niso več del nacionalne varnostne strategije 

ZDA; je seznanjen z zavezanostjo EU Pariškemu sporazumu in agendi OZN do leta 

2030 ter poudarja, da ju je treba izvajati za zagotovitev svetovne varnosti in razvoj 

trajnejšega gospodarstva in družbe;  se zavzema za boljše sodelovanje med EU in ZDA 

na področju vprašanj obnovljivih virov energije, ki bo temeljilo na okviru Energetskega 

sveta EU-ZDA; zavrača širjenje trgovine z utekočinjenim naravnim plinom, ki se 

pridobiva s hidravličnim lomljenjem; 

22. poziva EU, naj stori vse, kar je mogoče, da bi preprečila načrte administracije ZDA za 

dovoljevanje vrtanja nafte in plina v arktičnem National Wildlife Refuge, ki bi ogrozilo 

številne prostoživeče živali v arktični regiji;  

23. poziva EU in države članice, naj ublažijo posledice pravila svetovne prepovedi, in sicer 

z bistvenim povečanjem sredstev za storitve in pravice na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja, zlasti sredstev, ki so izrecno namenjena zagotavljanju dostopa 

do nadzorovanja rojstev ter varnega in zakonitega splava, pri čemer naj se uporabijo 

razvojna sredstva na ravni držav članic in EU, da bi zapolnili finančno vrzel, potem ko 

bo Trumpova administracija ukinila financiranje vseh tujih organizacij, ki zagotavljajo 

storitve ter svetovanje o pravicah na področju spolnega in reproduktivnega zdravja; 

poudarja, da splošno spoštovanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter 

dostop do njih prispevata k predporodni oskrbi in preprečevanju rojstev z visokim 

tveganjem, kot v primeru otroških nosečnosti, prav tako pa zmanjšujeta smrtnost 

dojenčkov in otrok; poudarja, da so načrtovanje družine, zdravje mater in službe za 

varno prekinitev nosečnosti temeljni elementi reševanja življenja deklet in žensk; 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za 

zunanje delovanje, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku ZDA, 

senatu ZDA ter predstavniškemu domu ZDA. 

Or. en 

 


