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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

(2017/2271(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het document "Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: een sterker Europa – 

Een algemene strategie voor de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en 

veiligheidsbeleid", dat op 28 juni 2016 door de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 

werd gepresenteerd, en de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de Europese 

dienst voor extern optreden (EDEO) van 7 juni 2017 over een strategische aanpak van 

weerbaarheid in het externe optreden van de EU (JOIN(2017)0021), 

– gezien de resultaten van de EU-VS-topconferenties die hebben plaatsgevonden op 

28 november 2011 in Washington D.C. en op 26 maart 2014 in Brussel, 

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de 79e interparlementaire bijeenkomst van de 

trans-Atlantische wetgeversdialoog, die heeft plaatsgevonden op 28 en 29 november 

2016 in Washington D.C., de 80e trans-Atlantische wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 2 en 3 juni in Valletta en de 81e trans-Atlantische wetgeversdialoog, 

die heeft plaatsgevonden op 5 december 2017 in Washington D.C.,  

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 april 2015 over de Europese 

veiligheidsagenda (COM(2015)0185), 

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie, de EDEO en de Raad van 

6 april 2016 "Gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen – een 

reactie van de Europese Unie" (JOIN(2016)0018), 

– gezien de gezamenlijke verklaring van de voorzitters van de Europese Raad en de 

Commissie, en van de secretaris-generaal van de NAVO van 8 juli 2016 over de 

gemeenschappelijke reeks voorstellen als bekrachtigd door de NAVO-Raad en de EU-

Raad op 5 en 6 december 2016, en de voortgangsverslagen van 14 juni en 

5 december 2017 over de tenuitvoerlegging daarvan, 

– gezien de nationale veiligheidsstrategie van de VS van 18 december 2017 en de 

nationale defensiestrategie van de VS van 19 januari 2018,  

– gezien het door de Raad Buitenlandse Zaken aangenomen EU-actieplan voor 

klimaatdiplomatie 2015, 

– gezien de Overeenkomst van Parijs, Besluit 1/CP.21, de 21e Conferentie van de Partijen 

(COP21) bij het UNFCCC en de 11e Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij 

het Protocol van Kyoto bijeenkomen (CMP11), die van 30 november t/m 11 december 

2015 in Parijs hebben plaatsgevonden,  

– gezien zijn eerdere resoluties over trans-Atlantische betrekkingen, met name die van 

1 juni 2006 over de verbetering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de 
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Verenigde Staten in het kader van een trans-Atlantische partnerschapsovereenkomst1, 

zijn resolutie van 26 maart 2009 over de stand van de trans-Atlantische betrekkingen in 

de nasleep van de VS-verkiezingen2, zijn resolutie van 17 november 2011 over de EU-

VS-top van 28 november 20113 en zijn resolutie van 13 juni 2013 over de rol van de EU 

bij de bevordering van een breder trans-Atlantisch partnerschap4, 

– gezien zijn resolutie van 22 november 2016 over de Europese defensie-unie5, 

– gezien zijn resolutie van 13 december 2017 over de uitvoering van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)6, 

– gezien zijn resolutie van 13 december 2017 over de uitvoering van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)7, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de 

Commissie internationale handel (A8-0000/2018), 

A. overwegende dat het partnerschap tussen de EU en de VS is gebaseerd op sterke 

politieke, culturele, economische en historische banden, op gedeelde waarden zoals 

vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, en op gemeenschappelijke 

doelstellingen zoals welvaart, veiligheid, open en geïntegreerde economieën, sociale 

vooruitgang en inclusiviteit, duurzame ontwikkeling en de vreedzame oplossing van 

conflicten, en overwegende dat zowel de VS als de EU democratieën zijn met een 

rechtsstaat en goed functionerende controlemechanismen; 

B. overwegende dat in een geglobaliseerde, complexe en in toenemende mate multipolaire 

wereld de EU en de VS een constructieve rol moeten blijven spelen door het 

internationaal recht te versterken en gezamenlijk regionale conflicten en wereldwijde 

uitdagingen aan te pakken; 

C. overwegende dat de EU zich blijft inzetten voor het multilateralisme en de bevordering 

van gedeelde waarden; 

Een overkoepelend op waarden gebaseerd kader 

1. herinnert eraan en benadrukt met klem dat het reeds lang bestaande partnerschap tussen 

de EU en de VS is gebaseerd op het delen en gezamenlijk bevorderen van 

gemeenschappelijke waarden waaronder vrijheid, de rechtsstaat, vrede, democratie, 

gelijkheid, markteconomie, sociale rechtvaardigheid en eerbiediging van de 

mensenrechten, evenals collectieve veiligheid; 

                                                 
1 PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 226. 
2 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 198. 
3 PB C 153 E van 31.5.2013, blz. 124. 
4 PB C 65 van 19.2.2016, blz. 120. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0435. 
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0493. 
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0492. 
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2. benadrukt dat de betrekkingen tussen de EU en de VS de fundamentele garantie vormen 

voor mondiale stabiliteit en de hoeksteen zijn voor onze inspanningen voor vrede en 

stabiliteit voor onze samenlevingen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, en 

voor sterkere multilaterale economische samenwerking en handel; is van mening dat het 

"America first"-beleid de belangen van zowel de EU als de VS zal schaden; 

3. onderstreept dat het partnerschap veel verder gaat dan buitenlands beleid en handel in 

enge zin en ook andere onderwerpen omvat, zoals veiligheid, economische en financiële 

zaken, klimaatverandering, energie, cultuur, evenals wetenschap en technologie; 

beklemtoont dat deze zaken nauw met elkaar zijn verbonden en binnen hetzelfde 

overkoepelend kader moeten worden beschouwd;  

4. is bezorgd over de uiteenlopende opvattingen over het aanpakken van mondiale 

problemen en regionale conflicten die sinds de verkiezing van president Trump de kop 

opsteken; verlangt duidelijkheid wat betreft de vraag of de trans-Atlantische 

betrekkingen, die in de loop van decennia zijn gevormd, vandaag nog dezelfde 

betekenis hebben; beklemtoont dat het op waarden gebaseerd overkoepelend kader van 

ons partnerschap essentieel is voor het waarborgen van de architectuur van de mondiale 

economie en veiligheid; 

Versterken van het partnerschap 

5. herinnert aan het grote potentieel en het strategische belang van dit partnerschap voor 

zowel de VS als de EU voor het streven naar wederzijdse welvaart en veiligheid en om 

een op regels gebaseerde wereldorde te versterken; roept op tot het bevorderen van onze 

dialoog en betrokkenheid bij alle aspecten van dit partnerschap; benadrukt dat onze 

beslissingen en handelingen een effect hebben op de mondiale economische en 

veiligheidsarchitectuur en de belangen van beide partners; 

6. onderstreept dat de EU en de VS elkaars belangrijkste partners zijn en dat unilaterale 

manoeuvres het trans-Atlantisch partnerschap, dat een partnerschap van gelijken moet 

zijn, slechts verzwakken; 

7. verzoekt de VV/HV, de Raad, de Commissie en de EU-lidstaten om het EU-beleid ten 

aanzien van de Amerikaanse regering beter te coördineren, teneinde overtuigend uit te 

dragen dat de EU een coherente en effectieve internationale speler is; 

8. dringt erop aan zo spoedig mogelijk een EU-VS-top te houden teneinde een 

gemeenschappelijke agenda vast te stellen met betrekking tot bilaterale 

aangelegenheden en mondiale en regionale kwesties; 

9. benadrukt dat een gestructureerde dialoog over buitenlands beleid op een trans-

Atlantisch niveau waarbij ook het Europees Parlement en het Amerikaans Congres 

betrokken zijn, essentieel is voor de trans-Atlantische architectuur, en vraagt om een 

uitbreiding van de werkingssfeer buitenlands beleid van de dialoog tussen de EU en de 

VS; 

10. herinnert aan zijn suggestie om een Trans-Atlantische Politieke Raad op te richten voor 

systematisch overleg en coördinatie met betrekking tot buitenlands en veiligheidsbeleid, 

onder leiding van de HV/VV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en 
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geschraagd door regelmatige contacten tussen politieke leiders; 

11. is verheugd over de lopende en ononderbroken werkzaamheden van de trans-

Atlantische wetgeversdialoog voor het bevorderen van de betrekkingen tussen de EU en 

de VS door middel van een parlementaire dialoog en coördinatie op het vlak van 

aangelegenheden van gemeenschappelijk belang; 

12. brengt in herinnering dat zowel in de EU als in de VS onze maatschappijen sterk zijn 

omdat ze zijn gebouwd op een veelheid aan actoren, onder meer onze overheden, 

parlementen, verscheidene politieke instituties, maatschappelijke organisaties, media en 

religieuze groepen; benadrukt dat we verbindingen tussen de weerszijden van de 

Atlantische Oceaan moeten bevorderen om bekendheid te geven aan de verdiensten van 

ons trans-Atlantisch partnerschap, onder meer door voldoende middelen uit te trekken 

op verschillende niveaus en ons niet uitsluitend te concentreren op de Oost- en 

Westkust; 

Mondiale uitdagingen samen aangaan 

13. hamert erop dat de EU en de VS een belangrijke constructieve rol moeten blijven spelen 

door gezamenlijk regionale conflicten en mondiale uitdagingen aan te pakken; herinnert 

aan het belang van multilateralisme voor het aanpakken van mondiale problemen en 

benadrukt met klem dat deze aan de orde moeten worden gesteld binnen het kader van 

de relevante internationale fora; is derhalve bezorgd dat de recente beslissingen van de 

VS – terugtrekking uit belangrijke internationale overeenkomsten en internationale fora 

en het aanstoken van spanningen op handelsgebied – kunnen afwijken van deze 

gemeenschappelijke waarden en de betrekkingen onder druk kunnen zetten; 

14. wijst erop dat andere grote wereldmachten, zoals Rusland en China, robuuste politieke 

en economische strategieën hebben, waarvan er veel mogelijk tegen onze waarden 

ingaan, en dat het daarom van essentieel belang is om het partnerschap tussen de EU en 

de VS te versterken, om onze gemeenschappelijke waarden te blijven bevorderen, 

waaronder naleving van het internationaal recht, en een gezamenlijk sanctiebeleid in te 

stellen; 

15. onderstreept dat veiligheid veelzijdig en verweven is en dat de definitie ervan niet alleen 

militaire aspecten omvat, maar ook milieu-, energie-, handels-, cyber- en communicatie-

, gezondheids-, ontwikkelings-, humanitaire enz. aspecten; onderstreept daarom dat een 

evenwichtige en voor beide partijen voordelige trans-Atlantische handelsovereenkomst 

een effect zou hebben dat handels- en economische aspecten ver zou overstijgen; hamert 

erop dat veiligheidskwesties gezamenlijk en via een brede benadering moeten worden 

aangepakt; maakt zich in dit verband zorgen over beslissingen om te bezuinigen, 

bijvoorbeeld de bezuinigingen op staatsopbouw in Afghanistan en de bezuiniging door 

de VS van 50 % op ontwikkelingshulp in Afrika; 

16. benadrukt hoe belangrijk samenwerking, coördinatie en synergie-effecten zijn op het 

gebied van veiligheid en defensie en benadrukt met klem dat de verdeling van lasten 

niet uitsluitend moet zijn gericht op de doelstelling 2 % van het bbp aan defensie te 

besteden; verklaart dat de NAVO nog steeds cruciaal is voor de collectieve defensie van 

Europa; 
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17. verzoekt de EU de Europese defensie-unie te versterken en te versnellen teneinde meer 

synergieën in defensie-uitgaven te creëren; benadrukt met klem dat meer 

defensiesamenwerking op EU-niveau de Europese bijdrage binnen het NAVO-

bondgenootschap en onze trans-Atlantische band versterkt; is daarom voorstander van 

de recente inspanningen om de Europese defensie-architectuur uit te breiden, waaronder 

het Europees Defensiefonds en de onlangs opgerichte permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO); 

18. wijst er opnieuw op dat het voor de EU en de VS noodzakelijk is hun samenwerking op 

het gebied van cyberbeveiliging en defensie te versterken;  

19. onderstreept de noodzaak voor een gemeenschappelijke benadering voor het reguleren 

van digitale platforms en het vergroten van hun verantwoordingsplicht; 

20. benadrukt dat een belangrijk deel van het versterken van de inspanningen van de EU en 

de VS op het gebied van terrorismebestrijding de bescherming van kritieke 

infrastructuur omvat, evenals een omvattende aanpak van de bestrijding van terrorisme, 

onder meer door middel van coördinatie binnen mondiale fora; 

21. herinnert eraan dat het cruciaal is beter samen te werken bij de bestrijding van het 

witwassen van geld en terrorismefinanciering; 

22. benadrukt dat de EU vastbesloten is rechtstreeks de welvaart, stabiliteit, veerkracht en 

veiligheid van haar buurlanden met niet-militaire middelen te vergroten, met name door 

middel van de uitvoering van associatieovereenkomsten; 

23. prijst de strategische focus en nodigt de VS uit deel te nemen aan verdere gezamenlijke 

inspanningen op de Westelijke Balkan; 

24. verzoekt de EU en de VS een actievere en effectievere rol te spelen bij het oplossen van 

het conflict op het grondgebied van Oekraïne en alle inspanningen te steunen ten 

behoeve van een duurzame vreedzame oplossing waarbij de eenheid, soevereiniteit en 

territoriale integriteit van Oekraïne worden gerespecteerd; 

25. benadrukt nogmaals zijn toegewijdheid aan het internationale recht en universele 

waarden en met name nucleaire non-proliferatie en de vreedzame beslechting van 

geschillen; onderstreept dat de consistentie van onze strategie voor nucleaire non-

proliferatie van essentieel belang is voor onze geloofwaardigheid als belangrijke 

mondiale speler en onderhandelaar; 

26. herinnert eraan dat de EU vastbesloten is het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint 

Comprehensive Plan of Action - JCPOA) met Iran te handhaven als belangrijke pijler 

van de internationale architectuur voor non-proliferatie, die ook van belang is voor de 

kwestie Noord-Korea, en als cruciaal element voor de veiligheid en stabiliteit van de 

regio; wijst nogmaals op de noodzaak de Iraanse activiteiten met betrekking tot 

ballistische raketten en de regionale stabiliteit die geen onderdeel uitmaken van het 

JCPOA kritischer aan de orde te stellen, in de desbetreffende formats en fora; benadrukt 

dat trans-Atlantische samenwerking voor de aanpak van deze kwestie onmisbaar is; is 

zeer kritisch over het besluit van president Trump om zich unilateraal terug te trekken 

uit het JCPOA en extraterritoriale maatregelen in te stellen tegen bedrijven uit de EU 
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die actief zijn in Iran; 

27. is bezorgd over het veiligheids- en handelsbeleid van de VS in Oost- en Zuidoost-Azië, 

waaronder het politieke vacuüm ten gevolge van de terugtrekking van de VS uit het 

TPP, en is ingenomen met het actieve handelsbeleid van de EU in dit deel van de 

wereld, ook omwille van het politieke evenwicht; 

28. is verheugd dat een nieuwe dialoog op hoog niveau met Noord-Korea (DVK) is 

aangegaan en herinnert eraan dat deze besprekingen moeten zijn gericht op een 

vreedzame oplossing van de spanningen en dientengevolge op het bevorderen van 

regionale en mondiale vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt dat we tegelijkertijd 

druk op de DVK moeten blijven uitoefenen totdat dit land zijn nucleaire ambities laat 

varen; 

29. roept op tot nauwere samenwerking tussen de EU en de VS met betrekking tot de 

vreedzame oplossing van regionale conflicten en de oorlog bij volmacht in Syrië, 

aangezien het ontbreken van een gemeenschappelijke strategie de vreedzame oplossing 

van conflicten kan ondermijnen, en verzoekt alle betrokken partijen zich te onthouden 

van handelingen die de situatie zouden kunnen verergeren; herbevestigt het primaat van 

het door de VN geleide proces van Genève bij de oplossing van het Syrische conflict, 

overeenkomstig Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, overeengekomen door de 

partijen bij het conflict en met steun van belangrijke internationale en regionale actoren; 

roept op tot de volledige uitvoering en eerbiediging van de resoluties van de VN-

Veiligheidsraad die worden geschonden door de landen van de onderhandelingen van 

Astana; 

30. 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 en 

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; 

31. wijst er nogmaals op dat we gedeelde belangen hebben in Afrika waar we onze steun 

voor goed bestuur, democratie, mensenrechten en veiligheidskwesties moeten 

versterken; 

32. wijst op onze gemeenschappelijke politieke, economische en veiligheidsbelangen met 

betrekking tot China en Rusland en wijst er opnieuw op dat gezamenlijke inspanningen, 

waaronder die binnen de WTO, nuttig kunnen zijn voor het aanpakken van 

onevenwichtigheden in mondiale handelsovereenkomsten met buitenlandse ambities, 

zoals inzake Oekraïne en de zijderoute; 

33. benadrukt met klem dat migratiekwesties moeten worden aangepakt door middel van 

samenwerking, partnerschap en de bescherming van mensenrechten, maar ook door 

middel van het beheersen van migratieroutes en het nastreven van een mondiale 

benadering op VN-niveau; 

34. pleit voor nauwere samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van energie, 

waarbij wordt voortgebouwd op het kader van de Energieraad EU-VS; 
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35. betreurt de terugtrekking van de VS uit de Overeenkomst van Parijs, maar prijst de 

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

VS; 

36. moedigt aan dat verdere samenwerking plaatsvindt op het gebied van innovatie, 

wetenschap en technologie; 

° 

° ° 

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de EDEO, de 

Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de toetredingslanden en 

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

afgevaardigden van de Verenigde Staten. 

 


