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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0251/2018 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków między Unią Europejską a 

Stanami Zjednoczonymi 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że polityka kierująca się mottem „Najpierw Ameryka!” („America 

first”) szkodzi interesom UE, jej państw członkowskich i całej Europy, jest sprzeczna z 

działaniami, jakie należy podejmować, aby rozwiązywać globalne problemy i 

wyzwania, a także ignoruje przedmiotowe porozumienia międzynarodowe; mając na 

uwadze, że prezydent Trump określił UE mianem „wroga” oraz zdyskredytował jej 

państwa członkowskie, a jego administracja wykazuje się gotowością do ingerowania w 

wewnętrzną politykę Europy i państw członkowskich UE; 

B. mając na uwadze, że prezydent Trump jednostronnie i drastycznie podniósł cła na stal i 

aluminium eksportowane do Stanów Zjednoczonych z UE, ale także z Chin, Japonii, 

Indii, Turcji i wielu innych krajów, które były partnerami gospodarczymi i 

strategicznymi USA; mając na uwadze, że również w przypadku oliwek 

eksportowanych z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych doszło do nieuczciwego 

wzrostu ceł, co w ciągu ostatniego roku doprowadziło do strat u hiszpańskich 

producentów w wysokości ponad 50 mln EUR; mając na uwadze, że prezydent Trump 

wszczął procedury mające na celu nałożenie cła w wysokości 25% na samochody i 

części do samochodów, eksportowane z UE na rynek Stanów Zjednoczonych; mając na 

uwadze, że administracja Stanów Zjednoczonych rozpoczęła wojnę handlową z 

Chinami w wyniku drastycznego podniesienia – w kilku etapach – ceł na szeroką gamę 

produktów; mając na uwadze, że zdaniem Komisji wszystkie te środki są nielegalne w 

świetle zasad WTO, a w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów WTO wszczęto 

odpowiednie procedury; mając na uwadze, że UE w podobnym zakresie wprowadziła 

cła na produkty eksportowane ze Stanów Zjednoczonych do UE, a także mając na 

uwadze, że Komisja przygotowała rozszerzony wykaz produktów do zatwierdzenia 

przez Radę na wypadek ostatecznego wprowadzenia przez Stany Zjednoczone ceł na 

samochody; 
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C. mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady w Sofii Komisję upoważniono do 

poszukiwania rozwiązań mających na celu zażegnanie wojnie handlowej ze Stanami 

Zjednoczonymi, ale jednocześnie zatwierdzono środki równoważące w odniesieniu do 

produktów z USA; mając na uwadze, że spotkanie przewodniczącego Komisji Junckera 

z prezydentem Trumpem w dniu 25 lipca 2018 r. zaowocowało wspólnym 

oświadczeniem, w którym ogłoszono chęć współpracy z myślą o całkowitym zniesieniu 

ceł, barier pozataryfowych i dotacji na wyroby przemysłowe inne niż samochody, 

zamiar dążenia do ograniczenia barier i do rozwoju handlu w dziedzinie usług, 

wyrobów chemicznych, farmaceutycznych i medycznych oraz nasion soi, chęć 

zacieśnienia strategicznej współpracy między UE a Stanami Zjednoczonymi w sektorze 

energii, przy czym Juncker złożył zobowiązanie, że UE będzie importować ze Stanów 

Zjednoczonych więcej skroplonego gazu ziemnego, a także zamiar dywersyfikacji 

dostaw nośników energii oraz chęć podjęcia intensywnego dialogu na temat norm z 

myślą o ułatwianiu handlu, eliminowaniu przeszkód biurokratycznych i obniżaniu 

kosztów; mając na uwadze, że przewodniczący Juncker i prezydent Trump uzgodnili, iż 

będą działać wspólnie, aby lepiej chronić amerykańskie i europejskie przedsiębiorstwa 

przed nieuczciwymi globalnymi praktykami handlowymi oraz że będą ściśle 

współpracować z partnerami o podobnych zapatrywaniach z myślą o reformie WTO i 

wyeliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak m.in. kradzież 

własności intelektualnej, przymusowy transfer technologii, dotacje dla przemysłu, 

zakłócenia powodowane przez przedsiębiorstwa państwowe oraz nadwyżka mocy 

produkcyjnych; mając na uwadze, że zobowiązania te wykraczają poza decyzje Rady 

podjęte w Sofii; 

D. mając na uwadze, że Komisja podjęła działania demonstrujące jej gotowość do 

wywiązania się z powyższych zobowiązań oraz w dniu 1 sierpnia 2018 r. ogłosiła 

wzrost importu nasion soi ze Stanów Zjednoczonych o 282%, a w dniu 9 sierpnia – 

wzrost importu skroplonego gazu ziemnego z tego kraju z 0 do 3,2 mld m3; mając na 

uwadze, że Komisja ogłosiła realokację środków w budżecie Unii w wysokości 638 mln 

EUR w celu zwiększenia możliwości magazynowania skroplonego gazu ziemnego w 

Europie o 10%; mając na uwadze, że 90% nasion soi ze Stanów Zjednoczonych jest 

genetycznie zmodyfikowanych; mając na uwadze, że 60% skroplonego gazu ziemnego 

eksportowanego przez Stany Zjednoczone wydobywa się metodą intensywnego 

szczelinowania hydraulicznego; mając na uwadze, że skroplony gaz ziemny ze Stanów 

Zjednoczonych kosztuje dwa razy więcej niż od innych dostawców na rynku; 

E. mając na uwadze, że prezydent Trump nie podjął równoważnych zobowiązań, wysokie 

cła na stal, aluminium i oliwki pozostają w mocy, a procedura dotycząca wprowadzenia 

ceł na samochody została jedynie zawieszona; mając na uwadze, że przewodniczący 

Juncker i komisarz Malmström wielokrotnie oświadczali przed Parlamentem, że nie 

będą prowadzić negocjacji z pistoletem przystawionym do piersi; mając na uwadze, że 

negocjacje przygotowawcze w sprawie umowy handlowej między UE a Stanami 

Zjednoczonymi trwały przez całe lato na podstawie prac przygotowawczych 

przeprowadzonych nie przez DG ds. Handlu, lecz przez Martina Selmayra w imieniu 

przewodniczącego Junckera; mając na uwadze, że podjęte i wypełnione w tym 

kontekście zobowiązania stanowią rekompensatę dla Stanów Zjednoczonych za straty 

poniesione w konflikcie z Chinami oraz umożliwiają administracji prezydenta Trumpa 

ogłoszenie sukcesu, tak pilnie potrzebnego jej przed wyborami w połowie kadencji; 
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F. mając na uwadze, że polityka administracji Trumpa doprowadziła do szeregu 

niepokojących wydarzeń w USA, takich jak coraz bardziej otwarte demonstrowanie 

rasizmu i ksenofobii, nasilenie ataków na mniejszości seksualne, dozbrajanie się 

jednostek policji i organów ścigania sprzętem wojskowym, mnożące się przypadki 

nadużywania siły przez policję ze skutkiem śmiertelnym, zniesienie wielu krajowych 

regulacji dotyczących norm środowiskowych, otwarte poniżanie kobiet w mediach oraz 

drastyczne cięcia środków budżetowych przeznaczonych na służbę zdrowia i edukację; 

G. mając na uwadze, że przedmiotem poważnego zaniepokojenia jest przywrócenie i 

rozszerzenie tzw. zasady globalnego knebla oraz ograniczanie środków finansowych 

przeznaczonych dla organizacji świadczących na rzecz kobiet i dziewcząt usługi w 

zakresie planowania rodziny, a także w dziedzinie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw; 

H. mając na uwadze, że w wielu kwestiach w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się 

regres, jeżeli chodzi o prawa człowieka; mając na uwadze, że prezydent Trump 

zaatakował uchodźców i migrantów, nazywając ich przestępcami i zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa, dodał śmiałości przedstawicielom polityki rasistowskiej, pozwalając 

sobie na dwuznaczność w kwestii białego nacjonalizmu, a także konsekwentnie broni 

antymuzułmańskich idei i strategii politycznych; mając na uwadze, że administracja 

Trumpa prowadzi politykę, w wyniku której ograniczony zostanie dostęp do środków 

zdrowia reprodukcyjnego dla kobiet, a także broni zmian w systemie ubezpieczeń 

zdrowotnych, które doprowadzą do znacznego wzrostu liczby Amerykanów 

pozbawionych dostępu do przystępnej opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że 

prezydent Trump w dalszym ciągu z pogardą wypowiada się o niezależnych mediach i 

sądach federalnych, które zablokowały niektóre z jego działań; mając na uwadze, że 

choć w przypadku czarnoskórych prawdopodobieństwo śmierci z rąk policji jest dwa i 

pół razy wyższe niż w przypadku białych, administracja Trumpa wyraża niemal 

bezwarunkowe poparcie dla uprawnień funkcjonariuszy organów ścigania oraz 

ogranicza zakres mechanizmów nadzoru nad policją lub całkowicie usuwa takie 

mechanizmy; 

I. mając na uwadze, że polityka administracji Stanów Zjednoczonych na Bliskim 

Wschodzie stwarza ryzyko wybuchu nowych wojen w regionie, którego złożone 

konflikty można rozwiązać jedynie dzięki kompromisom, w oparciu o wzajemny 

szacunek i współpracę oraz poprzez rozwój stosunków, których podstawą jest zasada 

nieingerowania; 

J. mając na uwadze, że administracja Trumpa przyjęła nową strategię nuklearną, która 

przewiduje rozwój niewielkiej taktycznej broni jądrowej, co umożliwi stosowanie broni 

atomowej w konfliktach na całym świecie, ale przede wszystkim w Europie, gdyż broń 

taka ma działać przede wszystkim jako element odstraszający wobec Rosji; mając na 

uwadze, że jądrowy wyścig zbrojeń między USA a Rosją stanowi fundamentalne 

zagrożenie dla kontynentu europejskiego; mając na uwadze, że administracja Trumpa 

nie podejmuje żadnych starań, by podtrzymać upadający system nierozprzestrzeniania 

broni jądrowej, kontroli zbrojeń i rozbrojenia poprzez nowe propozycje lub inicjatywy; 

K. mając na uwadze, że polityka administracji Trumpa („Najpierw Ameryka!”), zgodnie z 
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którą Ameryka jest najważniejsza, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z 

wielostronnych porozumień i struktur współpracy, wojna handlowa i polityka 

wywierania presji przez administrację USA na UE i inne podmioty, ingerowanie w 

wewnętrzne sprawy UE i jej państw członkowskich, popieranie antydemokratycznych, 

nacjonalistycznych, homofobicznych i rasistowskich sił w Europie oraz niechęć do 

traktowania UE i jej państw członkowskich jako równorzędnych partnerów to czynniki 

sprawiające, że niezbędny staje się dogłębny przegląd stosunków transatlantyckich; 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie, że administracja Trumpa jednostronnie wypowiada 

wielostronne porozumienia, wycofuje się ze struktur współpracy, lekceważy decyzje 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, podejmuje interwencje wojskowe w regionach ogarniętych 

kryzysem z pogwałceniem prawa międzynarodowego oraz zaostrza globalne napięcia, 

w tym również w handlu; z zaniepokojeniem zwraca uwagę na budzące obawy 

zjawiska, jakie dają się zaobserwować w samych Stanach Zjednoczonych, takie jak 

odradzanie się tendencji rasistowskich, homofobicznych i ksenofobicznych w 

społeczeństwie amerykańskim, a także w coraz większym stopniu w społeczeństwach 

państw członkowskich UE; 

2. podkreśla, że opór społeczny wobec bezkrytycznego akceptowania zmian w stosunkach 

transatlantyckich wzrósł szczególnie w obliczu polityki zagranicznej, gospodarczej i 

handlowej administracji Trumpa; apeluje do UE i rządów państw członkowskich o 

nieignorowanie tego zjawiska; 

3. apeluje o dokonanie dogłębnego przeglądu stosunków UE ze Stanami Zjednoczonymi 

oraz wyraża przekonanie, że UE i jej państwa członkowskie muszą porzucić rolę 

młodszego partnera w stosunkach transatlantyckich i wykorzystać swoje długoletnie 

doświadczenie zdobyte w ramach wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej; 

4. wyraża głębokie ubolewanie z powodu zobowiązań podjętych przez przewodniczącego 

Junckera podczas spotkania z prezydentem Trumpem w dniu 25 lipca 2018 r., a także 

przypomina o swoim stanowisku, które nakazuje stanowczość i wspólne działania w 

obliczu presji ze strony USA; jest przekonany, że nie ma takiego mandatu 

demokratycznego, który pozwalałby na tak daleko idące zobowiązania, podjęte przez 

przewodniczącego Junckera, a także na realokację 638 mln EUR w ramach budżetu 

Unii, aby ułagodzić prezydenta Trumpa; ubolewa, że negocjacje prowadzone z 

administracją Stanów Zjednoczonych są owiane tajemnicą, a środki, które doprowadziły 

do dramatycznego wzrostu importu skroplonego gazu ziemnego i nasion soi jako 

materiału paszowego z USA – niejasne; 

5. przypomina, że transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne spotkało się ze 

zmasowanym sprzeciwem obywateli UE; uważa, że obecne zakulisowe przygotowania 

do negocjacji w sprawie umowy handlowej uwłaczają demokracji i przejrzystości, jakiej 

domagają się miliony obywateli protestujących na ulicach stolic i miast państw 

członkowskich UE; odrzuca możliwość wznowienia negocjacji w sprawie 

transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego; wyraża przekonanie, że 

szeroka debata demokratyczna musi stanowić pierwszy krok w ramach 

przygotowywania nowego mandatu do negocjacji handlowych oraz krytykuje strategię 

przewodniczącego Komisji, zakładającą, że najpierw prowadzi się negocjacje, a 
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następnie przedstawia Radzie i Parlamentowi ich wynik, który instytucje te mogą 

przyjąć lub odrzucić, a mandatu do zakończonych negocjacji udziela się ex post; 

6. apeluje do Komisji i Rady o obronę zasady praworządności i równości w obliczu prawa, 

a także o dochodzenie sprawiedliwości we współpracy ze wszystkimi krajami, które 

ucierpiały w wyniku agresywnej polityki handlowej administracji Trumpa; jest 

zaniepokojony gotowością przewodniczącego Junckera do poszukiwania rozwiązań 

oszczędzających tylko UE, nawet gdyby oznaczało to opowiedzenie się po stronie USA 

w ich konfrontacji z Chinami; podkreśla, że konfrontacja z Chinami nie leży w interesie 

ani UE, ani jej państw członkowskich; apeluje do komisarz Malmström o 

nieuczestniczenie w planowanym spotkaniu z jej odpowiednikami z Japonii i Stanów 

Zjednoczonych, którego celem jest podjęcie inicjatywy zreformowania WTO na 

niekorzyść Chin, lecz o dążenie zamiast tego do dialogu z udziałem Chin i innych 

ważnych partnerów w ramach podejścia wielostronnego; wyraża solidarność z 

obywatelami Stanów Zjednoczonych, którzy również są zakładnikami konfrontacyjnej 

polityki handlowej administracji Trumpa; 

7. domaga się obszernej dyskusji w UE i w Stanach Zjednoczonych z udziałem wszystkich 

podmiotów społecznych, gospodarczych i wywodzących się ze społeczeństwa 

obywatelskiego, aby ustalić, w jakim kierunku powinny rozwijać się stosunki 

transatlantyckie; jest zdania, że w tym celu należy ustanowić transatlantycki dialog 

obywatelski; podkreśla, że potrzebne są nowe, oparte na wartościach, nadrzędne ramy 

określające stosunki między UE a Stanami Zjednoczonymi oraz równorzędne 

partnerstwo, aby zabezpieczyć interesy obywateli UE, a także rozwijać dwustronny 

handel, stosunki gospodarcze i kulturalne oraz relacje między podmiotami 

społeczeństwa obywatelskiego; 

8. uważa, że wstępne warunki dalszego rozwoju stosunków transatlantyckich powinny 

obejmować takie elementy jak wspólne zobowiązanie na rzecz pokojowego 

rozwiązywania konfliktów, poszanowanie prawa międzynarodowego, multilateralizm, 

przestrzeganie zasady praworządności we własnym kraju, a także przestrzeganie praw 

demokratycznych i praw człowieka we wszystkich związanych z nimi aspektach; 

9. odrzuca wszelkie koncepcje dalszego rozwijania stosunków transatlantyckich w oparciu 

o wspólną konfrontację z krajami trzecimi; podkreśla, że w coraz bardziej 

wielobiegunowym i złożonym świecie pojawiające się konflikty i problemy można 

rozwiązywać wyłącznie w drodze pojednania, dialogu i współpracy przynoszącej 

wzajemne korzyści; 

10. wyraża głębokie zaniepokojenie nową strategią jądrową Stanów Zjednoczonych oraz 

planami modernizacji arsenałów atomowych USA w Europie; zdecydowanie zachęca 

Stany Zjednoczone i państwa członkowskie UE do ratyfikowania i wdrożenia traktatu 

ONZ o zakazie broni jądrowej; wzywa UE i Stany Zjednoczone do współpracy na rzecz 

ułatwienia wdrażania i przestrzegania rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 

sprawie rozbrojenia jądrowego oraz w sprawie skutecznych środków ograniczania 

zagrożenia jądrowego; 

11. odrzuca obecność wojskową Stanów Zjednoczonych w Europie oraz apeluje o 

likwidację wszystkich baz wojskowych USA na naszym kontynencie; 
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12. wzywa do rozwiązania NATO; 

13. jest bardzo zaniepokojony doniesieniami o tym, że administracja Stanów 

Zjednoczonych eliminuje nieliczne ograniczenia obowiązujące w ramach programu 

wykorzystywania statków bezzałogowych, co zwiększa ryzyko wystąpienia ofiar 

cywilnych i dokonywania bezprawnych zabójstw, a także pogłębia brak przejrzystości 

co do programu wykorzystywania dronów przez Stany Zjednoczone i co do pomocy, 

jakiej udzielają im niektóre państwa członkowskie UE; apeluje do Stanów 

Zjednoczonych i państw członkowskich UE o zadbanie o to, aby wykorzystywanie 

uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych było zgodne z zobowiązaniami 

wynikającymi z prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa w 

zakresie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, a także o to, by 

ustanowiono solidne wiążące normy w zakresie udzielania wszelkiej pomocy w ramach 

operacji z wykorzystaniem dronów ze skutkiem śmiertelnym; 

14. głęboko ubolewa z powodu decyzji rządu Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu 

ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy oraz o formalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę 

Izraela; podkreśla, że decyzja ta wyraźnie narusza międzynarodowy konsensus w 

kwestii Jerozolimy, zawarty w kilku rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwłaszcza 

w rezolucji 478, w tym na temat lokalizacji przedstawicielstw dyplomatycznych do 

czasu ostatecznego ustalenia statusu Jerozolimy; podkreśla, że działanie Stanów 

Zjednoczonych poważnie zagraża wszelkim wysiłkom na rzecz trwałego i pokojowego 

rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego; przypomina, że UE popiera 

wznowienie konstruktywnego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, 

zorientowanego na rozwiązanie dwupaństwowe na podstawie granic z 1967 r. przy 

założeniu, że bezpieczne państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, suwerenne, 

wolne i zdolne do samostanowienia państwo palestyńskie ze stolicą we wschodniej 

Jerozolimie będą współistnieć w pokoju; mocno podkreśla, że należy unikać wszelkich 

działań osłabiających te wysiłki; podkreśla, że kwestia Jerozolimy musi zostać 

rozwiązana w ostatecznym porozumieniu pokojowym między Izraelczykami a 

Palestyńczykami; podkreśla, że należy wzmocnić wspólny plan działania; wzywa UE i 

Stany Zjednoczone, by czynnie wsparły bezzwłoczne wysłanie niezależnej 

międzynarodowej komisji śledczej do zbadania wszystkich rzekomych przypadków 

naruszenia i pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego podczas ataków z 

użyciem wojska na masowe protesty cywilów, które rozpoczęły się 30 marca 2018 r.; 

mocno ubolewa, że Stany Zjednoczone już 32 razy skorzystały z przysługującego im 

jako stałemu członkowi Rady Bezpieczeństwa ONZ prawa weta przeciwko projektom 

rezolucji w sprawie kwestii palestyńskiej; apeluje do członków Rady Bezpieczeństwa 

ONZ o jednomyślne potępienie wszelkich przypadków zbrodni przeciwko ludzkości 

oraz poważnych naruszeń praw zagwarantowanych w Powszechnej deklaracji praw 

człowieka; zdecydowanie potępia decyzję Stanów Zjednoczonych o zakończeniu 

finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom 

Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) oraz apeluje do UE o podwojenie 

wysiłków, aby udzielić wsparcia uchodźcom palestyńskim; 

15. podkreśla, że porozumienie jądrowe z Iranem jest ważnym wielostronnym 

porozumieniem i dużym osiągnięciem dyplomacji wielostronnej z korzyścią dla 

stabilności w regionie; wyraża zadowolenie, że UE jest zdecydowana dołożyć 
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wszelkich starań, by utrzymać porozumienie jądrowe z Iranem, gdyż stanowi ono jeden 

z najważniejszych filarów międzynarodowego systemu służącego nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej oraz jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa i stabilności w 

regionie; podkreśla, że zgodnie z licznymi sprawozdaniami Międzynarodowej Agencji 

Energii Atomowej Iran wypełnia swoje zobowiązania wynikające z porozumienia 

jądrowego; ostro krytykuje decyzję prezydenta Trumpa o jednostronnym odrzuceniu 

porozumienia jądrowego oraz wprowadzeniu środków eksterytorialnych w stosunku do 

przedsiębiorstw z UE prowadzących działalność w Iranie; z zadowoleniem przyjmuje 

determinację, z jaką UE broni własnych interesów oraz interesów swoich 

przedsiębiorstw i inwestorów w obliczu eksterytorialnych skutków amerykańskich 

sankcji; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje decyzję o uruchomieniu 

„rozporządzenia blokującego” mającego na celu ochronę interesów handlowych UE w 

Iranie przed wpływem eksterytorialnych sankcji Stanów Zjednoczonych oraz wzywa 

Radę, Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do podjęcia wszelkich 

dalszych środków, które zostaną uznane za niezbędne, w celu utrzymania porozumienia 

jądrowego; 

16. potępia środki podjęte przez administrację Stanów Zjednoczonych przeciwko 

europejskim przedsiębiorstwom w ramach zaostrzenia sankcji nałożonych na Rosję i 

Iran, drastyczne podwyższenie stawek celnych na produkty ze stali i aluminium 

pochodzące z UE i innych krajów, a także groźbę nałożenia wysokich ceł na 

importowane samochody; wzywa Stany Zjednoczone do wycofania tych środków oraz 

opowiada się za dialogiem równorzędnych partnerów i za dalszym rozwijaniem 

współpracy dwustronnej i wielostronnej przy znacznie większym udziale parlamentów i 

społeczeństwa obywatelskiego, aby rozwiązać istniejące problemy i konflikty 

interesów, które szkodzą rozwojowi gospodarczemu na świecie; podkreśla, że zarówno 

strategia liberalizacji międzynarodowego handlu, jak i stosowanie środków 

protekcjonistycznych może odnieść taki sam skutek, jeżeli nie zagwarantuje się 

najwyższych standardów życia, pracy i praw socjalnych, odpowiedniego finansowania 

sektora publicznego i godziwych miejsc pracy ani nie zadba się o realizację celów 

zrównoważonego rozwoju oraz o przestrzeganie zobowiązań wynikających z prawa 

międzynarodowego; 

17. wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że choć UE rozpoczęła normalizację 

stosunków z Kubą, administracja Trumpa zniweczyła nieznaczne postępy na drodze ku 

normalizacji stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, osiągnięte w ciągu 

kilku ostatnich lat, oraz prowadzi wobec tego kraju politykę konfrontacji; apeluje do 

Stanów Zjednoczonych o zakończenie blokady Kuby oraz o zaprzestanie okupacji 

kubańskiego terytorium w zatoce Guantánamo; 

18. zwraca uwagę, że ochrona danych osobowych jest w Europie prawem podstawowym 

oraz że w USA nie ma regulacji porównywalnych z nowym ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych; wyraża zaniepokojenie w związku z szerokimi uprawnieniami 

organów USA w zakresie dostępu do danych osobowych obywateli UE w ich 

państwach członkowskich oraz z powodu masowego wykorzystywania tych uprawnień 

przez organy Stanów Zjednoczonych; uważa, że tworzenie profili osobistych i 

manipulowanie nimi przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w USA przy użyciu 

systemów opartych na dużych zbiorach danych, jak również handel tymi profilami i 
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zawartymi w nich analizami to działania niezgodne z prawem UE; 

19. zdecydowanie potępia politykę uchodźczą i migracyjną administracji Trumpa, a także 

ingerowanie przez nią w europejską debatę na temat polityki uchodźczej i migracyjnej; 

apeluje do Stanów Zjednoczonych i UE o ścisłe przestrzeganie prawa 

międzynarodowego, zwłaszcza Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. oraz 

protokołu do niej z 1967 r.; z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe wysiłki w 

ramach ONZ na rzecz osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, 

uporządkowanej i legalnej migracji oraz globalnego porozumienia w sprawie 

uchodźców, a także z ubolewaniem przyjmuje decyzję Stanów Zjednoczonych z 

grudnia 2017 r. o wycofaniu się z rozmów; apeluje o wspólną strategię polityczną w 

celu przeciwdziałania podstawowym przyczynom migracji; 

20. podkreśla, że UE i Stany Zjednoczone muszą zwalczać zjawisko uchylania się od 

opodatkowania i inne przestępstwa finansowe oraz dbać o przejrzystość; apeluje do 

obydwu stron o współpracę w celu dostosowania opodatkowania w taki sposób, aby 

odzwierciedlało ono ekonomiczny charakter transakcji i tworzenie wartości 

ekonomicznej, a także sprzyjało przeciwdziałaniu nierówności w naszych 

społeczeństwach; 

21. potępia wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, ale wyraża 

uznanie dla nieustających wysiłków osób fizycznych, przedsiębiorstw, miast i stanów 

federalnych w USA, które nadal starają się realizować cele porozumienia paryskiego i 

zwalczać zmianę klimatu, a także podkreśla potrzebę dalszej współpracy między UE a 

tymi podmiotami; wyraża zaniepokojenie, że zmiana klimatu nie stanowi już elementu 

strategii Stanów Zjednoczonych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego; zwraca 

uwagę na zaangażowanie UE na rzecz porozumienia paryskiego oraz programu działań 

ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a także podkreśla konieczność 

ich wdrożenia, aby zagwarantować globalne bezpieczeństwo i stworzyć warunki 

rozwoju dla bardziej zrównoważonego społeczeństwa i bardziej zrównoważonej 

gospodarki; opowiada się za zacieśnianiem współpracy między UE a Stanami 

Zjednoczonymi w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o ramy, jakie 

stanowi Rada ds. Energii UE−USA; odrzuca rozszerzenie handlu skroplonym gazem 

ziemnym pochodzącym z intensywnego szczelinowania hydraulicznego; 

22. apeluje do UE o dołożenie wszelkich starań, aby nie dopuścić do realizacji planów 

administracji USA, dotyczących pozwolenia na wydobycie ropy naftowej i gazu w 

arktycznym parku narodowym na Alasce (Arctic National Wildlife Refuge), gdyż 

stanowiłoby to zagrożenie dla bogatej fauny i flory w regionie Arktyki; 

23. wzywa UE i państwa członkowskie do przeciwdziałania negatywnemu wpływowi 

zasady globalnego knebla poprzez wyraźne zwiększenie środków na rzecz praw 

reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w 

szczególności środków przeznaczonych jednoznacznie na zapewnienie dostępu do 

kontroli urodzeń oraz bezpiecznej i legalnej aborcji, przy wykorzystaniu zarówno 

krajowych, jak i unijnych środków przewidzianych na wspieranie rozwoju, aby 

wypełnić lukę w finansowaniu powstałą w związku z działaniami podjętymi przez 

administrację prezydenta Trumpa w celu zaprzestania finansowania wszystkich 
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zagranicznych organizacji pomocy świadczących usługi w dziedzinie zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego oraz w dziedzinie praw w tym zakresie; podkreśla, że 

powszechne poszanowanie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym 

zakresie i powszechny dostęp do nich przyczynia się do rozwoju opieki prenatalnej i 

możliwości unikania urodzeń obarczonych wysokim ryzykiem, np. w przypadku, gdy w 

ciążę zajdzie dziecko, oraz pomaga zmniejszyć śmiertelność niemowląt i dzieci; zwraca 

uwagę, że planowanie rodziny, opieka zdrowotna nad matkami i bezpieczne usługi 

aborcyjne mają fundamentalne znaczenie dla ratowania życia dziewcząt i kobiet; 

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komisji, rządom i parlamentom państw 

członkowskich oraz prezydentowi, Senatowi i Izbie Reprezentantów Stanów 

Zjednoczonych. 
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