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29.9.2021 A9-0250/1

Amendement 1
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de EU bij haar 
inspanningen voor en verdieping van trans-
Atlantische samenwerking moet streven 
naar een gedeeld leiderschap met de VS, 
gericht op het behartigen van 
gemeenschappelijke belangen; 
overwegende dat de EU tevens haar 
strategische autonomie op het gebied van 
defensie en economische betrekkingen 
moet bevorderen om de trans-Atlantische 
banden aan te halen en de 
gemeenschappelijke invloed van de EU en 
de VS op het wereldtoneel te vergroten, 
maar ook om haar vermogen te vergroten 
een grotere verantwoordelijkheid op te 
nemen in de aanpak van belangrijke 
mondiale en regionale uitdagingen en waar 
nodig op het gebied van buitenlandse 
zaken, veiligheid en defensie autonoom 
besluiten te nemen en op te treden;

F. overwegende dat de EU bij haar 
inspanningen voor en verdieping van trans-
Atlantische samenwerking moet streven 
naar een gedeeld leiderschap met de VS, 
gericht op het behartigen van 
gemeenschappelijke belangen; 
overwegende dat de EU tevens haar 
strategische autonomie op het gebied van 
defensie en economische betrekkingen 
moet bevorderen om haar eigen legitieme 
belangen op het gebied van diplomatie, 
veiligheid en economie na te streven en 
tegelijk de trans-Atlantische banden aan te 
halen, en om de gemeenschappelijke 
invloed van de EU en de VS op het 
wereldtoneel te vergroten, maar ook om 
haar vermogen te vergroten een grotere 
verantwoordelijkheid op te nemen in de 
aanpak van belangrijke mondiale en 
regionale uitdagingen en waar nodig op het 
gebied van buitenlandse zaken, veiligheid 
en defensie autonoom besluiten te nemen 
en op te treden;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Amendement 2
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt eens te meer zijn steun 
voor nauwe trans-Atlantische 
samenwerking, partnerschap en 
vriendschap tussen de EU en de VS, 
concepten die de afgelopen 70 jaar 
bijgedragen hebben aan de ontwikkeling, 
welvaart en succesvolle integratie van 
Europa en sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog de basis vormen voor de 
Europese stabiliteit en veiligheid; 
onderstreept dat de betrekkingen van de 
EU met de VS op gemeenschappelijke 
waarden stoelen; herinnert eraan dat het 
politieke systeem van zowel de VS als de 
EU gegrondvest is op de democratische 
beginselen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de fundamentele 
vrijheden; is ervan overtuigd dat trans-
Atlantische samenwerking de beste manier 
is om bij te dragen aan een vreedzame, 
duurzame en constructieve oplossing voor 
de bestaande mondiale en regionale 
uitdagingen, onder meer door de nadruk te 
leggen op een duurzaam en 
milieuvriendelijk economisch herstel, met 
inbegrip van koolstofneutraliteit tegen 
2050, en op de bestrijding van ongelijkheid 
op regionaal, sociaal, raciaal en 
gendergebied; dringt erop aan dat het 
hernieuwde trans-Atlantische partnerschap 
moet stoelen op het concept van 
gelijkwaardige partners; beklemtoont 
tegelijkertijd dat strategische autonomie 

2. bevestigt eens te meer zijn steun 
voor nauwe trans-Atlantische 
samenwerking, partnerschap en 
vriendschap tussen de EU en de VS, 
concepten die de afgelopen 70 jaar 
bijgedragen hebben aan de ontwikkeling, 
welvaart en succesvolle integratie van 
Europa en sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog de basis vormen voor de 
Europese stabiliteit en veiligheid; 
onderstreept dat de betrekkingen van de 
EU met de VS op gemeenschappelijke 
waarden stoelen; herinnert eraan dat het 
politieke systeem van zowel de VS als de 
EU gegrondvest is op de democratische 
beginselen, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de fundamentele 
vrijheden; is ervan overtuigd dat trans-
Atlantische samenwerking de beste manier 
is om bij te dragen aan een vreedzame, 
duurzame en constructieve oplossing voor 
de bestaande mondiale en regionale 
uitdagingen, onder meer door de nadruk te 
leggen op een duurzaam en 
milieuvriendelijk economisch herstel, met 
inbegrip van koolstofneutraliteit tegen 
2050, en op de bestrijding van ongelijkheid 
op regionaal, sociaal, raciaal en 
gendergebied; dringt erop aan dat het 
hernieuwde trans-Atlantische partnerschap 
moet stoelen op het concept van 
gelijkwaardige partners; beklemtoont 
tegelijkertijd dat strategische autonomie 
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van de EU alleen kan worden 
verwezenlijkt indien de Unie de 
tenuitvoerlegging van de prioriteiten en 
beginselen van haar beleid inzake 
buitenlandse zaken en defensie kwalitatief 
verbetert, en indien zij ambitieuze 
inspanningen levert voor een partnerschap 
en samenwerking met haar trouwste 
bondgenoten, zoals de Verenigde Staten;

van de EU alleen kan worden 
verwezenlijkt indien de Unie de 
tenuitvoerlegging van de prioriteiten en 
beginselen van haar beleid inzake 
buitenlandse zaken en defensie en haar 
vermogen om waar nodig autonoom op te 
treden om haar eigen legitieme belangen 
na te streven, kwalitatief verbetert, onder 
meer door ambitieuze inspanningen te 
leveren voor een partnerschap en 
samenwerking met haar trouwste 
bondgenoten, zoals de Verenigde Staten;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/3

Amendement 3
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. toont zich diep bezorgd over de 
vaststelling door de Texaanse wetgevende 
macht van de “Texas Heartbeat Act”, een 
wet die de facto een verbod op abortus 
inhoudt, en beschouwt dit als een ernstige 
aanval op de seksuele en reproductieve 
rechten van vrouwen; betreurt dat het 
Amerikaanse Hooggerechtshof bij niet-
eenstemmig besluit heeft geweigerd 
uitspraak te doen over de vaststelling van 
deze ongekende wet;

Or. en



AM\1240006NL.docx PE697.938v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

29.9.2021 A9-0250/4

Amendement 4
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. benadrukt dat de Handels- en 
Technologieraad deel uitmaakt van de 
positieve trans-Atlantische handelsagenda 
en als uiteindelijke doel heeft 
democratische waarden en ethiek te 
verankeren in nieuwe technologieën, 
teneinde uit te groeien tot een 
transparante institutionele structuur en 
een leidersrol te vervullen in de mondiale 
digitale transformatie; stelt in dit verband 
verheugd vast dat de constituerende 
vergadering volgens planning heeft 
plaatsgevonden, ondanks de spanningen 
die openlijk en rechtuit moeten worden 
besproken; wijst erop dat het mogelijk 
moet zijn een aantal snelle voordelen te 
behalen, hetgeen bevorderlijk zou zijn 
voor de bilaterale handel, en dringt er 
daarom bij beide partijen op aan zich te 
concentreren op concrete tastbare 
resultaten; is in dit verband ingenomen 
met de resultaten van de eerste 
vergadering van de Handels- en 
Technologieraad op 29 september in 
Pittsburgh, waar concrete thema’s voor 
elk van de tien werkgroepen werden 
vastgesteld; steunt onder meer de 
toezegging om samen te werken bij het 
voorkomen van nieuwe en onnodige 
belemmeringen voor de handel in nieuwe 
en opkomende technologieën, het 
screenen van investeringen en de uitvoer 
van goederen voor tweeërlei gebruik, 
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alsook de toezegging om de 
doeltreffendheid te verbeteren van beleid 
dat gericht is op het aanpakken van niet 
op de markt gebaseerde en 
handelsverstorende maatregelen en 
praktijken; is ingenomen met de 
vaststelling van specifieke thema’s zoals 
het aanpakken van de uitdagingen van 
niet-markteconomieën en samenwerking 
op het gebied van arbeidsrechten en 
handelsgerelateerd klimaatbeleid in de 
werkgroep over mondiale 
handelsuitdagingen; onderstreept het 
belang van samenwerking bij het 
vaststellen van internationale normen op 
het gebied van technologie; dringt aan op 
de oprichting van een subcomité voor 
handel en technologie binnen de trans-
Atlantische wetgeversdialoog, ter 
aanvulling van de rol van de uitvoerende 
macht in de Handels- en Technologieraad 
en met het oog op de uitoefening van 
democratische controle op deze raad; 
benadrukt dat de Handels- en 
Technologieraad geen forum is voor 
onderhandelingen over een 
handelsovereenkomst tussen de EU en de 
VS, zonder vooruit te lopen op 
toekomstige initiatieven in die richting;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Amendement 5
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. pleit voor een gezamenlijke aanpak 
van de COVID-19-crisis door onder meer 
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
vaccins te vergroten; verzoekt de EU en de 
VS samen te werken en het voortouw te 
nemen teneinde tekorten aan vaccins weg 
te werken zodat deze wereldwijd zo 
spoedig mogelijk aan een zo groot 
mogelijk aantal mensen ter beschikking 
worden gesteld; herinnert eraan dat we 
kampen met een wereldwijde schaarste aan 
vaccins; verzoekt met het oog op 
vaccinrechtvaardigheid de EU en de VS 
derhalve samen te werken met fabrikanten 
om de wereldwijde productiecapaciteit 
voor vaccins en hun bestanddelen te 
vergroten; verzoekt beide partijen af te zien 
van uitvoerbeperkende maatregelen, om 
een goede werking van de 
toeleveringsketens te waarborgen, de 
vereiste technologieoverdrachten veilig te 
stellen en de paraatheid voor toekomstige 
wereldwijde noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid te verbeteren; 
moedigt beide partijen ertoe aan de 
samenwerking op regelgevingsgebied te 
intensiveren en zodoende de essentiële 
toegang tot geneesmiddelen te 
vergemakkelijken;

53. pleit voor een gezamenlijke aanpak 
van de COVID-19-crisis door onder meer 
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
vaccins te vergroten; verzoekt de EU en de 
VS samen te werken en het voortouw te 
nemen teneinde tekorten aan vaccins weg 
te werken zodat deze wereldwijd zo 
spoedig mogelijk aan een zo groot 
mogelijk aantal mensen ter beschikking 
worden gesteld; is ingenomen met de 
aankondiging van het partnerschap 
tussen de EU en de VS om de wereldwijde 
vaccinatie tegen COVID-19 te bevorderen 
door tegen de bijeenkomst van de 
Algemene Vergadering van de VN van 
volgend jaar 70 % van de wereld te 
vaccineren; herinnert eraan dat we kampen 
met een wereldwijde schaarste aan vaccins; 
verzoekt met het oog op 
vaccinrechtvaardigheid de EU en de VS 
derhalve samen te werken met fabrikanten 
om de wereldwijde productiecapaciteit 
voor vaccins en hun bestanddelen te 
vergroten; verzoekt beide partijen af te zien 
van uitvoerbeperkende maatregelen, om 
een goede werking van de 
toeleveringsketens te waarborgen, de 
vereiste technologieoverdrachten veilig te 
stellen en de paraatheid voor toekomstige 
wereldwijde noodsituaties op het gebied 
van de volksgezondheid te verbeteren; 
moedigt beide partijen ertoe aan de 
samenwerking op regelgevingsgebied te 
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intensiveren en zodoende de essentiële 
toegang tot geneesmiddelen te 
vergemakkelijken;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Amendement 6
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 94

Ontwerpresolutie Amendement

94. onderstreept dat moet worden 
gekeken naar punten van overeenstemming 
en samenwerkingsmogelijkheden met de 
VS ten aanzien van China, met name wat 
betreft de bescherming van de 
mensenrechten en de rechten van 
minderheden en de de-escalatie van de 
spanningen in de Zuid- en Oost-Chinese 
Zee, Hongkong en in de Straat van Taiwan; 
benadrukt het belang van Unclos als 
rechtsgrondslag voor het oplossen van 
conflicten; herhaalt zijn steun voor 
gemeenschappelijke 
connectiviteitsinitiatieven; dringt aan op 
de coördinatie van maatregelen in de 
Indo-Pacifische regio; is voorstander van 
een betere coördinatie met betrekking tot 
deze en andere kwesties van 
gemeenschappelijk belang;

94. onderstreept dat moet worden 
gekeken naar punten van 
overeenstemming, 
samenwerkingsmogelijkheden, betere 
coördinatie en beter overleg tussen de VS 
en de EU ten aanzien van China – teneinde 
trans-Atlantische spanningen te 
voorkomen, zoals na de vaststelling van 
het trilaterale veiligheidsakkoord AUKUS 
tussen de VS, het VK en Australië zonder 
raadpleging van de EU-bondgenoten – 
met name wat betreft de bescherming van 
de mensenrechten en de rechten van 
minderheden en de de-escalatie van de 
spanningen in de Zuid- en Oost-Chinese 
Zee, Hongkong en in de Straat van Taiwan; 
benadrukt het belang van Unclos als 
rechtsgrondslag voor het oplossen van 
conflicten; herhaalt zijn steun voor 
gemeenschappelijke 
connectiviteitsinitiatieven, ook in het 
kader van de onlangs aangekondigde 
“Global Gateway”-strategie van de EU;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Amendement 7
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 95

Ontwerpresolutie Amendement

95. wijst op de lopende 
werkzaamheden met betrekking tot de 
Indo-Pacifische strategie van de EU en 
vestigt de aandacht op deze geostrategische 
regio, waar gemeenschappelijke trans-
Atlantische democratische vrienden en 
partners gelegen zijn, zoals Japan, Zuid-
Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Taiwan, en dringt aan op een versterkt 
partnerschap en betere coördinatie tussen 
de EU en de VS met betrekking tot de 
Indo-Pacifische regio; herhaalt dat het 
belangrijk is de banden aan te halen met de 
leden van de Asean en met het Pacific 
Islands Forum (PIF);

95. is ingenomen met de recente 
vooruitgang met betrekking tot de Indo-
Pacifische strategie van de EU, dringt aan 
op een snelle en uitgebreide 
tenuitvoerlegging ervan, aangezien dit in 
het belang van de EU is en de 
Uniewaarden zou bevorderen, en vestigt 
de aandacht op het belang van deze 
geostrategische regio, waar 
gemeenschappelijke trans-Atlantische 
democratische vrienden en partners 
gelegen zijn, zoals Japan, Zuid-Korea, 
Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan, en 
dringt aan op een versterkt partnerschap en 
betere coördinatie tussen de EU en de VS 
met betrekking tot de Indo-Pacifische 
regio; herhaalt dat het belangrijk is de 
strategische banden aan te halen met de 
leden van de Asean en met het Pacific 
Islands Forum (PIF);

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Amendement 8
Tonino Picula, rapporteur

Verslag A9-0250/2021
Tonino Picula
De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
(2021/2038(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 108

Ontwerpresolutie Amendement

108. erkent dat de situatie in 
Afghanistan na de terugtrekking van de 
Amerikaanse en Europese strijdkrachten 
nog steeds een enorme uitdaging zal 
vormen; herhaalt zijn standpunt dat de 
trans-Atlantische gemeenschap zich moet 
blijven inzetten voor vrede, stabiliteit en 
vooruitgang in Afghanistan; dringt aan op 
een verantwoord en geëngageerd optreden 
ten aanzien van de Afghaanse bevolking, 
met name door het interne vredesoverleg 
in Afghanistan te ondersteunen en de 
fundamentele vrijheden en 
mensenrechten te waarborgen, met 
bijzondere aandacht voor de rechten 
van etnische minderheden, meisjes en 
vrouwen, met inbegrip van hun recht op 
onderwijs en participatie in het openbare 
leven, alsook de rechten van andere 
kwetsbare groepen;

108. betreurt de gewelddadige 
overname van Afghanistan door de 
Taliban na de terugtrekking van de 
Amerikaanse en Europese strijdkrachten, 
en de daaruit voortvloeiende 
wijdverbreide schendingen van de 
mensenrechten, met name van meisjes, 
vrouwen en etnische en religieuze 
minderheden, alsook de humanitaire 
crisis die zich in het land voltrekt; herhaalt 
zijn standpunt dat de trans-Atlantische 
gemeenschap zich met een verdubbeling 
van de inspanningen moet inzetten voor 
langdurige vrede, stabiliteit en vooruitgang 
in Afghanistan door steun te verlenen aan 
het Afghaanse maatschappelijk 
middenveld en Afghaanse 
mensenrechtenverdedigers, met name 
vrouwenrechtenactivisten, politieke 
activisten, journalisten, academici, 
kunstenaars en andere groepen en 
personen die gevaar lopen; dringt aan op 
solide trans-Atlantische coördinatie en 
overleg om inlichtingen te verzamelen, te 
bewaren en uit te wisselen over de 
terroristische dreiging die uitgaat van 
Afghanistan, met name van ISIS, Al 
Qaida en gelieerde groeperingen; dringt 
aan op een gecoördineerde trans-
Atlantische aanpak waarin de behoefte 
aan operationele samenwerking met de 
Taliban voor humanitaire en 
terrorismebestrijdingsdoeleinden wordt 
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gecombineerd met duidelijke voorwaarden 
voor de contacten met de door de Taliban 
geleide regering in de toekomst, waarbij 
de toezegging om de mensenrechten te 
eerbiedigen en terrorisme te bestrijden 
noodzakelijk is; dringt aan op een 
diepgaande trans-Atlantische reflectie 
over de lessen die zijn geleerd uit de 
missie in Afghanistan, met als doel de 
nodige conclusies te trekken voor 
toekomstige inspanningen ter bevordering 
van stabiliteit, veiligheid en goed bestuur 
in de wereld; dringt er voorts bij de trans-
Atlantische partners op aan in gesprek te 
gaan met alle buurlanden van 
Afghanistan, rekening houdend met de 
benarde situatie van de Afghaanse 
bevolking die daar een toevluchtsoord 
heeft gezocht en de noodzaak om deze 
mensen te helpen;

Or. en


