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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0251/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van de betrekkingen tussen de EU 

en de VS 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het "America first"-beleid van de Amerikaanse regering de belangen 

van de EU, haar lidstaten en Europa in zijn geheel schaadt, en in strijd is met de 

maatregelen die nodig zijn om mondiale problemen en uitdagingen aan te pakken, 

alsook met de desbetreffende internationale verdragen; overwegende dat president 

Trump de EU een "vijand" heeft genoemd en EU-lidstaten in diskrediet heeft gebracht, 

en dat zijn regering heeft laten zien er niet voor terug te deinzen zich te bemoeien met 

interne Europese aangelegenheden en de binnenlandse politiek van EU-lidstaten; 

B. overwegende dat president Trump eenzijdig een sterke verhoging heeft doorgevoerd 

van de invoerheffingen op staal en aluminium dat vanuit de EU naar de VS wordt 

geëxporteerd, maar ook op staal en aluminium uit China, Japan, India, Turkije en veel 

andere voormalige economische en strategische partners van de VS; overwegende dat 

ook voor olijven die vanuit Spanje naar de VS worden geëxporteerd een oneerlijke 

verhoging van de invoerheffingen is opgelegd, hetgeen Spaanse producenten het 

afgelopen jaar al meer dan 50 000 000 EUR heeft gekost; overwegende dat president 

Trump procedures in gang heeft gezet om invoerheffingen van 25 % op te leggen aan 

auto's en auto-onderdelen die vanuit de EU naar de Amerikaanse markt worden 

geëxporteerd; overwegende dat de Amerikaanse regering een handelsoorlog tegen 

China is begonnen door de invoerheffingen voor een brede reeks producten in meerdere 

stappen sterk te verhogen; overwegende dat de Commissie al deze maatregelen 

krachtens de WTO-regels als illegaal beschouwt en dat via het stelsel voor 

geschillenbeslechting van de WTO desbetreffende procedures zijn ingeleid; 

overwegende dat de EU invoerheffingen van een vergelijkbare financiële omvang heeft 

ingevoerd voor producten die vanuit de VS naar de EU worden geëxporteerd, en 

overwegende dat de Commissie een door de Raad goed te keuren uitgebreide lijst van 

producten heeft opgesteld voor het geval de VS daadwerkelijk invoerheffingen voor 
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auto's opleggen; 

C. overwegende dat de Commissie tijdens de zitting van de Raad in Sofia toestemming 

heeft gekregen naar manieren te zoeken om een handelsoorlog met de VS te 

voorkomen, maar dat tegelijkertijd steun werd verleend aan de tegenmaatregelen voor 

producten uit de VS; overwegende dat het bezoek van Commissievoorzitter Juncker aan 

president Trump op 25 juli 2018 resulteerde in een gezamenlijke verklaring waarin 

werd aangekondigd dat was overeengekomen om samen te werken aan een situatie 

zonder tarifaire of niet-tarifaire belemmeringen en zonder subsidies voor industriële 

goederen, behalve auto's, te streven naar beperking van handelsbarrières, en de handel 

in diensten, chemicaliën, farmaceutische en medische producten en sojabonen uit te 

breiden; overwegende dat zij eveneens afspraken de strategische samenwerking tussen 

de EU en de VS op het gebied van energie te intensifiëren, waarbij Juncker heeft 

toegezegd meer vloeibaar gas (LNG) uit de VS te importeren, teneinde de Europese 

energievoorziening te diversifiëren, alsook om een intensieve dialoog te starten over 

handelsnormen, teneinde handel makkelijker te maken, bureaucratische obstakels weg 

te nemen en de kosten te drukken; overwegende dat Juncker en Trump overeenkwamen 

om de krachten te bundelen om Amerikaanse en Europese ondernemingen beter te 

beschermen tegen oneerlijke mondiale handelspraktijken, en om nauw samen te werken 

met gelijkgestemde partners teneinde de WTO te hervormen en oneerlijke 

handelspraktijken aan te pakken, zoals diefstal van intellectuele eigendom, gedwongen 

technologieoverdracht, industriesubsidies, verstoringen door staatsbedrijven en 

overcapaciteit; overwegende dat deze toezeggingen verder gingen dan de besluiten van 

de Raad in Sofia; 

D. overwegende dat de Commissie bereidheid heeft getoond om bovengenoemde 

toezeggingen te vervullen, en op 1 augustus 2018 heeft aangekondigd de import van 

sojabonen uit de VS met 282 % te verhogen, terwijl zij op 9 augustus aankondigde de 

import van LNG uit de VS van 0 naar 3,2 miljard m3 te verhogen; overwegende dat de 

Commissie heeft aangekondigd 638 000 000 EUR van de Uniebegroting opnieuw toe te 

wijzen om de opslagcapaciteiten voor LNG in Europa met 10 % uit te breiden; 

overwegende dat 90 % van de Amerikaanse sojabonen genetisch gemodificeerd is; 

overwegende dat 60 % van de LNG die door de VS wordt uitgevoerd door fracking 

wordt gewonnen; overwegende dat LNG uit de VS twee keer zo veel kost als LNG van 

andere aanbieders op de markt; 

E. overwegende dat president Trump van zijn kant geen enkele toezegging heeft gedaan en 

dat de hoge invoerheffingen op staal, aluminium en olijven gehandhaafd blijven, terwijl 

het onderzoek met betrekking tot auto's slechts is stilgelegd; overwegende dat 

Voorzitter Juncker en Commissaris Malmström herhaaldelijk in het Parlement hebben 

verklaard dat zij niet met op het mes op de keel zouden onderhandelen; overwegende 

dat gedurende de zomer onderhandelingen hebben plaatsgevonden ter voorbereiding 

van een handelsovereenkomst tussen de EU en de VS, op basis van voorbereidend werk 

dat niet is verricht door DG TRADE, maar door Martin Selmayr, die optrad namens 

Juncker; overwegende dat in dit kader toezeggingen zijn gedaan en gerealiseerd die de 

VS compenseren voor verliezen als gevolg van het conflict met China, hetgeen de 

regering-Trump een zeer welkom succesverhaal biedt voorafgaand aan de tussentijdse 

verkiezingen; 
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F. overwegende dat het beleid van de regering-Trump in de VS heeft geleid tot een reeks 

verontrustende interne politieke ontwikkelingen, waaronder steeds openlijkere uitingen 

van racisme en xenofobie, een stijging van het aantal aanvallen op seksuele 

minderheden, toenemende bewapening door eenheden van de politie en handhaving met 

militair materieel, een toenemend aantal slachtoffers van dodelijk politiegeweld, 

afschaffing van tal van voorschriften inzake milieunormen, openlijke vernedering van 

vrouwen in de media, en ingrijpende bezuinigingen op de gezondheidszorg en het 

onderwijs; 

G. overwegende dat de herinvoering en uitbreiding van de zogeheten "global gag rule" 

en de verlaging van middelen voor organisaties die gezinsplanning en diensten inzake 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aan vrouwen en meisjes verstrekken, 

een bron van ernstige zorg zijn; 

H. overwegende dat zich in de VS op vele gebieden een verslechtering van de 

mensenrechten aftekent; overwegende dat president Trump zijn pijlen heeft gericht op 

vluchtelingen en immigranten, die hij criminelen en een bedreiging voor de veiligheid 

heeft genoemd, racistisch beleid heeft aangemoedigd door te weigeren wit nationalisme 

te veroordelen, en consequent anti-islamideeën en -beleid verdedigt; overwegende dat 

de regering-Trump beleidsmaatregelen heeft omarmd die de toegang tot reproductieve 

gezondheidszorg voor vrouwen zullen beperken, en wijzigingen van het 

ziektekostenstelsel heeft verdedigd die nog meer Amerikanen de toegang tot betaalbare 

gezondheidszorg zouden ontzeggen; overwegende dat president Trump zich minachtend 

blijft uitlaten over onafhankelijke media en federale rechtbanken die enkele van zijn 

maatregelen hebben geblokkeerd; overwegende dat zwarte mensen 2,5 keer zo veel kans 

hebben te worden gedood door de politie dan witte mensen, dat de regering-Trump haar 

vrijwel onvoorwaardelijke steun heeft uitgesproken voor de privileges van 

rechsthandhavingsfunctionarissen, en in dat verband mechanismen voor toezicht op 

politieoptreden heeft ingeperkt of volledig heeft afgeschaft; 

I. overwegende dat het Midden-Oostenbeleid van de Amerikaanse regering het risico van 

nieuwe oorlogen aanwakkert in een regio waarvan de complexe conflicten alleen 

kunnen worden opgelost door middel van compromissen, wederzijds respect en 

samenwerking, alsook door het opbouwen van betrekkingen op basis van niet-

inmenging; 

J. overwegende dat de regering-Trump heeft besloten tot een nieuwe kernwapenstrategie 

die voorziet in de ontwikkeling van kleine tactische kernwapens, een besluit dat de weg 

zal vrijmaken voor de inzet van kernwapens in conflicten overal ter wereld, maar 

bovenal in Europa, gezien het feit dat deze wapens hoofdzakelijk bedoeld zijn om 

Rusland af te schrikken; overwegende dat de kernwapenwedloop tussen de VS en 

Rusland een existentiële bedreiging voor het Europese continent vormt; overwegende 

dat de regering-Trump geen enkele poging, in de vorm van voorstellen of initiatieven, 

onderneemt om de afkalvende regeling voor non-proliferatie, wapenbeheersing en 

ontwapening nieuw leven in te blazen; 

K. overwegende dat het "America First"-beleid van de regering-Trump, de terugtrekking 

door de VS uit multilaterale overeenkomsten en samenwerkingsverbanden, de 
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handelsoorlog en de uitoefening van druk door de Amerikaanse regering op de EU en 

andere economieën, de inmenging in interne aangelegenheden van de EU en haar 

lidstaten en de steun voor antidemocratische, nationalistische, homofobe en racistische 

krachten binnen Europa, evenals de onwil om de EU en haar lidstaten als gelijke 

partners te behandelen een fundamentele herziening van de trans-Atlantische 

betrekkingen noodzakelijk maken; 

1. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over het feit dat de regering-Trump multilaterale 

overeenkomsten en samenwerkingsverbanden eenzijdig opzegt, besluiten van de VN-

Veiligheidsraad negeert en in strijd met het internationaal recht militair ingrijpt in 

crisisgebieden, en daarnaast, onder meer op handelsgebied, mondiale spanningen 

versterkt; neemt bezorgd kennis van de verontrustende ontwikkelingen in de VS, zoals 

de terugkeer van racistische, homofobe en xenofobe tendensen in de Amerikaanse 

samenleving, tendensen die eveneens in toenemende mate in de samenlevingen van de 

EU-lidstaten zijn waar te nemen; 

2. benadrukt dat er met name in antwoord op het buitenlands, economisch en 

handelsbeleid van de regering-Trump sprake is van toenemende weerstand onder 

Europese burgers tegen de kritiekloze aanvaarding van de ontwikkelingen in de trans-

Atlantische betrekkingen; dringt er bij de EU en de regeringen van de lidstaten op aan 

deze tendens niet langer te negeren; 

3. dringt aan op een grondige herziening van de betrekkingen tussen de EU en de VS en 

benadrukt dat de EU en haar lidstaten in de trans-Atlantische betrekkingen niet langer 

de rol van het kleine broertje moeten vervullen en dat zij hun jarenlange ervaring in 

complexe internationale samenwerking moeten benutten; 

4. betreurt de op 25 juli 2018 door Commissievoorzitter Juncker aan president Trump 

gedane toezeggingen ten zeerste, en herhaalt zijn standpunt dat de Amerikaanse druk 

een krachtig en eendrachtig antwoord vereist; wijst er nogmaals op dat Voorzitter 

Juncker niet over een democratisch mandaat beschikte om zijn verregaande 

toezeggingen te doen en dat er ook geen sprake is van een dergelijk mandaat voor de 

hertoewijzing van 638 000 000 EUR uit de Uniebegroting om president Trump te 

sussen; betreurt het gesloten karakter van de lopende onderhandelingen met de 

Amerikaanse regering, alsook de ondoorzichtige maatregelen die hebben geleid tot de 

drastische verhoging van de invoer van LNG en sojabonen voor diervoeder uit de VS; 

5. herinnert eraan dat onder de bevolking in de EU enorm veel weerstand tegen TTIP 

bestond; benadrukt dat de huidige voorbereiding in achterkamertjes van de 

onderhandelingen over een handelsovereenkomst een belediging vormen voor de 

miljoenen burgers die in de hoofdsteden en steden van de EU-lidstaten de straat 

opgingen om democratie en transparantie te eisen; keurt de heropening van de TTIP-

onderhandelingen af; herhaalt dat een breed democratisch debat de eerste stap moet zijn 

in de voorbereiding van een nieuw mandaat voor eventuele handelsbesprekingen, en 

laakt de strategie van de Commissievoorzitter om eerst te onderhandelen en de Raad en 

het Parlement vervolgens een "take-it-or-leave-it"-resultaat voor te schotelen waar 

achteraf een mandaat voor moet worden gegeven; 

6. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan de rechtsstaat en het beginsel van 
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gelijkheid voor de wet te verdedigen, en samen met alle landen die door het agressieve 

handelsbeleid van de regering-Trump getroffen worden gerechtigheid te eisen; is 

verontrust over de bereidheid van Voorzitter Juncker naar manieren te zoeken om alleen 

de EU te sparen, en daarbij zelfs de kant van de VS te kiezen in hun confrontatie met 

China; benadrukt dat een conflict met China niet in het belang van de EU noch in het 

belang van de lidstaten is; dringt er bij Commissaris Malmström op aan niet deel te 

nemen aan een geplande bijeenkomst met haar Japanse en Amerikaanse collega's om 

initiatieven voor de hervorming van de WTO op te stellen die tegen China gericht zijn, 

en in plaats daarvan te streven naar een dialoog en een multilaterale benadering waarbij 

ook China en andere grote partners worden betrokken; verklaart zich solidair met de 

burgers van de VS die eveneens gegijzeld worden door de confrontatiepolitiek van de 

regering-Trump; 

7. dringt aan op een uitvoerig debat in de EU en de VS, waar alle sociale en economische 

actoren en andere sectoren van het maatschappelijk middenveld bij betrokken moeten 

worden, om te bepalen welke richting de trans-Atlantische betrekkingen op moeten 

gaan; is van oordeel dat hiertoe de trans-Atlantische civiele dialoog nieuw leven moet 

worden ingeblazen; benadrukt dat een op waarden gebaseerd overkoepelend kader voor 

de betrekkingen tussen de EU en de VS en een gelijkwaardig partnerschap nodig zijn 

om de belangen van EU-burgers te waarborgen en bilaterale handels-, economische, 

culturele en maatschappelijke betrekkingen te ontwikkelen; 

8. is van mening dat een gemeenschappelijke inzet voor de vreedzame oplossing van 

conflicten, eerbiediging van het internationaal recht, multilateralisme, en volledige 

eerbiediging van de binnenlandse rechtsstaat en van democratische en mensenrechten 

een absolute voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van de trans-Atlantische 

betrekkingen; 

9. verwerpt ieder scenario om de trans-Atlantische betrekkingen verder uit te bouwen op 

basis van gemeenschappelijke conflicten met derde landen; benadrukt dat conflicten en 

problemen in een in toenemende mate multipolaire en complexe wereld alleen kunnen 

worden opgelost door middel van verzoening, dialoog en samenwerking op basis van 

wederzijds voordeel; 

10. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de nieuwe nucleaire strategie van de VS en de 

plannen om de Amerikaanse kernwapenarsenalen in Europa te moderniseren; moedigt 

de VS en de EU-lidstaten ten zeerste aan het VN-verdrag inzake het verbod op 

kernwapens te ratificeren en ten uitvoer te leggen; verzoekt de EU en de VS om samen 

te werken aan de bevordering van de uitvoering en naleving van de resolutie van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties inzake nucleaire ontwapening en om 

doeltreffende maatregelen te treffen voor de vermindering van nucleaire risico's; 

11. wijst de militaire aanwezigheid van de VS in Europa af en roept op tot de ontmanteling 

van alle Amerikaanse militaire bases in Europa; 

12. vraagt om ontbinding van de NAVO; 

13. is uiterst bezorgd over de berichten dat de Amerikaanse regering bezig is de beperkte 

restricties in het droneprogramma weg te nemen, waardoor het risico op 
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burgerslachtoffers en onrechtmatige executies toeneemt, en over het gebrek aan 

transparantie van het Amerikaanse droneprogramma en de steun die bepaalde EU-

lidstaten daaraan verlenen; verzoekt de VS en de EU-lidstaten ervoor te zorgen dat zij 

bij de inzet van gewapende drones hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal 

recht, met inbegrip van het internationaal mensenrechtenrecht en het internationaal 

humanitair recht, nakomen, en dat solide bindende normen worden vastgesteld waaraan 

alle vormen van steun aan dodelijke droneaanvallen moeten voldoen; 

14. betreurt het besluit van de Amerikaanse regering om haar ambassade van Tel Aviv naar 

Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem officieel als hoofdstad van Israël te erkennen ten 

zeerste; benadrukt dat dit besluit duidelijk indruist tegen de internationale consensus 

over Jeruzalem zoals geformuleerd in diverse resoluties van de VN-Veiligheidsraad, 

met name resolutie 478, en meer specifieke over de locatie van diplomatieke 

vertegenwoordigingen totdat de kwestie betreffende de definitieve status van Jeruzalem 

is opgelost; onderstreept dat deze handelswijze alle inspanningen om een duurzame 

vredesoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict ernstig in gevaar brengt; brengt in 

herinnering dat de EU voorstander is van de hervatting van een betekenisvol 

vredesproces in het Midden-Oosten om tot een tweestatenoplossing te komen op grond 

van de grenzen van 1967 met een veilige staat Israël en een onafhankelijke, soevereine, 

vrije, aaneengesloten en levensvatbare Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als 

hoofdstad, die zij aan zij en in vrede bestaan; benadrukt met klem dat elke handeling 

waardoor deze inspanningen zouden worden ondermijnd, moet worden vermeden; 

benadrukt dat de kwestie Jeruzalem deel moet uitmaken van een definitieve 

vredesovereenkomst tussen de Israëli's en de Palestijnen; benadrukt dat het gezamenlijk 

stappenplan moet worden versterkt; verzoekt de EU en de VS er actief op aan te sturen 

dat dringend een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie wordt gestuurd 

om onderzoek te doen naar alle vermeende schendingen en overtredingen van het 

internationaal humanitair recht bij de militaire acties na de grootschalige 

burgerprotesten vanaf 30 maart 2018; betreurt ten zeerste dat de VS reeds 32 keer 

gebruik hebben gemaakt van hun vetorecht als permanent lid van de VN-

Veiligheidsraad om ontwerpresoluties over de Palestijnse kwesties te blokkeren; doet 

een dringende oproep aan alle leden van de VN-Veiligheidsraad om eenstemmig alle 

misdaden tegen de menselijkheid en alle ernstige schendingen van de in de Universele 

Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties verankerde rechten te 

veroordelen; veroordeelt het besluit van de VS om de financiering voor de Organisatie 

voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stop te zetten en roept de 

EU op haar inspanningen om de Palestijnse vluchtelingen te ondersteunen, te 

verdubbelen; 

15. benadrukt dat het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of 

Action - JCPOA) met Iran een belangrijke multilaterale overeenkomst en een 

aanzienlijke diplomatieke verworvenheid is voor de multilaterale diplomatie voor het 

bevorderen van stabiliteit in de regio; is verheugd dat de EU vastbesloten is er alles aan 

te doen om het JCPOA met Iran te handhaven als belangrijke pijler van de 

internationale architectuur voor non-proliferatie en als cruciaal element voor de 

veiligheid en stabiliteit van de regio; benadrukt dat Iran volgens de talrijke verslagen 

van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) zijn verplichtingen uit 

hoofde van het JCPOA nakomt; is zeer kritisch over het besluit van president Trump om 
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zich unilateraal terug te trekken uit het JCPOA en extraterritoriale maatregelen in te 

stellen tegen bedrijven uit de EU die actief zijn in Iran; is verheugd dat de EU 

vastbesloten is haar belangen en de belangen van bedrijven en investeerders uit de EU 

te beschermen tegen de extraterritoriale werking van de Amerikaanse sancties; is in dit 

verband ingenomen met het besluit om de "blokkeringsverordening" te activeren, die tot 

doel heeft de handelsbelangen van de EU in Iran te beschermen tegen de effecten van 

extraterritoriale sancties van de VS, en roept de Raad, de Commissie en de Europese 

Dienst voor extern optreden op de verdere maatregelen te nemen die zij nodig achten 

om het JCPOA te handhaven; 

16. laakt de maatregelen van de Amerikaanse regering tegen Europese bedrijven in het 

kader van de verscherping van de sancties tegen Rusland en Iran, de sterk toegenomen 

invoerheffingen voor staal- en aluminiumproducten uit de EU en andere economieën, 

evenals het dreigen met hoge invoerheffingen voor auto's; roept de VS op deze 

maatregelen terug te draaien, en pleit voor een gelijkwaardige dialoog en inspanningen 

om de bilaterale en multilaterale samenwerking verder te ontwikkelen, waarbij de 

betrokkenheid van parlementen en maatschappelijke organisaties aanzienlijk moet 

worden versterkt om bestaande problemen en belangenconflicten in de ontwikkeling 

van de wereldhandel met succes aan te pakken; benadrukt dat de strategie van 

liberalisering van de internationale handel en de keuze voor protectionisme dezelfde 

effecten kunnen hebben, indien zij geen garantie bieden voor hoogwaardige 

levensomstandigheden, arbeids- en sociale rechten, de toereikende financiering van de 

publieke sector, behoorlijke banen en indien zij niet bijdragen aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de nakoming van 

verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht; 

17. is bezorgd over het feit dat terwijl de EU is begonnen haar betrekkingen met Cuba te 

normaliseren, de regering-Trump de kleine stapjes die de afgelopen jaren zijn gezet in 

de richting van een normalisering van de betrekkingen tussen de VS en Cuba teniet 

heeft gedaan, en een confrontatiebeleid ten aanzien van het land nastreeft; dringt er bij 

de VS op aan de blokkade jegens Cuba op te heffen en de bezetting van Cubaans 

grondgebied in Guantánamo Bay te beëindigen; 

18. wijst erop dat de bescherming van persoonsgegevens in Europa een grondrecht is en dat 

er in de VS geen regelgeving bestaat die vergelijkbaar is met de nieuwe algemene 

verordening gegevensbescherming van de EU; is bezorgd over de uitgebreide 

toegangsrechten van de Amerikaanse autoriteiten met betrekking tot persoonsgegevens 

van EU-burgers in hun lidstaten en over het massale gebruik van deze rechten door de 

Amerikaanse autoriteiten; acht ook het aanmaken en manipuleren van persoonlijke 

profielen door systemen van in de VS gevestigde ondernemingen die gebruikmaken van 

"big data", de handel in deze persoonlijke profielen en de analyse ervan, onverenigbaar 

met het EU-recht; 

19. veroordeelt met klem het vluchtelingen- en migratiebeleid van de regering-Trump 

evenals haar bemoeienis met het Europese debat over vluchtelingen- en migratiebeleid; 

dringt er bij de VS en de EU op aan het internationaal recht, met name het Verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het protocol daarbij van 1967, strikt 

te eerbiedigen; is ingenomen met de tot dusver binnen de VN geleverde inspanningen 
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om een mondiaal pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en een mondiaal pact 

inzake vluchtelingen te verwezenlijken, en betreurt het besluit van de VS van december 

2017 om zich uit de besprekingen terug te trekken; pleit voor een gezamenlijk beleid 

om de onderliggende oorzaken van migratie te bestrijden; 

20. benadrukt dat het noodzakelijk is dat de EU en de VS belastingontduiking en andere 

financiële misdrijven bestrijden en transparantie waarborgen; verzoekt hen samen te 

werken om belastingheffing af te stemmen op economische substantie, waardecreatie en 

de bestrijding van ongelijkheid in onze maatschappijen; 

21. veroordeelt de terugtrekking van de VS uit de Overeenkomst van Parijs, maar prijst de 

aanhoudende inspanningen van individuen, ondernemingen, steden en staten binnen de 

VS die de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs blijven nastreven en zich inzetten 

voor de strijd tegen klimaatverandering, en wijst erop dat de EU intensiever met deze 

actoren moet samenwerken; stelt bezorgd vast dat klimaatverandering niet langer deel 

uitmaakt van de Amerikaanse strategie inzake de nationale veiligheid; wijst erop dat de 

EU zich tot de Overeenkomst van Parijs en de Agenda 2030 van de VN heeft 

verbonden, en onderstreept de noodzaak om deze uit te voeren om de mondiale 

veiligheid te garanderen en een duurzamere economie en maatschappij te ontwikkelen; 

pleit voor nauwere samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van 

hernieuwbare energie, waarbij wordt voortgebouwd op het kader van de Energieraad 

EU-VS; verwerpt verdere handel in LNG die door fracking wordt gewonnen; 

22. dringt er bij de EU op aan al het mogelijke te doen om de plannen tegen te houden van 

de Amerikaanse regering om olie- en gasboringen in het Arctic National Wildlife 

Refuge toe te staan, waardoor de talrijke in het wild levende planten en dieren in het 

Noordpoolgebied in gevaar zouden komen; 

23. roept de EU en de lidstaten op om het effect van de "gag rule" teniet te doen door hun 

financiering voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aanzienlijk te 

verhogen, met name door financiering uit nationale en EU-ontwikkelingsfondsen die 

expliciet wordt ingezet voor toegang tot geboortebeperking en veilige en legale abortus, 

teneinde de financieringskloof te dichten die is ontstaan als gevolg van de manoeuvres 

van de regering-Trump om financiering van alle buitenlandse hulporganisaties die 

diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten bieden, 

stop te zetten; benadrukt dat de universele eerbiediging van en de toegang tot seksuele 

en reproductieve gezondheid en rechten bijdragen tot de prenatale zorg en de capaciteit 

om geboorten met een hoog risico, bijvoorbeeld bij kinderzwangerschappen, te 

voorkomen en zuigelingen- en kindersterfte terug te dringen; wijst erop dat 

gezinsplanning, de gezondheid van moeders en veilige abortus van fundamenteel belang 

zijn om het leven van meisjes en vrouwen te redden; 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Europese 

Dienst voor extern optreden, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 

lidstaten, de president van de Verenigde Staten en de Senaat en het Huis van 

Afgevaardigden van de Verenigde Staten. 
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Or. en 

 

 


