Quelles conséquences de la Welke gevolgen voor de EU
victoire de Donald Trump na de overwinning van
pour l’Union Européenne ? Donald Trump in de VSA?
Le mercredi 9 novembre 2016 nous rappelle
étrangement un certain 24 juin 2016 où
l’Europe se réveillait orpheline de la
Grande Bretagne. Donald Trump a été élu
45e président des Etats-Unis. L’homme que
la planète entière redoutait depuis des mois
est désormais à la tête de la première
puissance mondiale. A l’heure donc où
l’Union Européenne est confrontée à de
multiples crises et interrogations, que faut il
donc craindre de ce bouleversement
politique outre-Atlantique ?

Woensdag 9 november 2016 deed vele
onder ons vreemd genoeg denken aan 24
juni 2016 toen Europa ontwaakte uit het
Brexit-referendum. Ditmaal werd Donald
Trump verkozen tot 45e president van de
Verenigde Staten. Een man die de laatste
maanden haast nergens onbesproken bleef,
komt nu aan het hoofd van de grootste
wereldmacht. Welke gevolgen zal dit
hebben voor een Europese Unie die
momenteel reeds met vele (eigen) crises te
kampen heeft?

En matière de sécurité, Trump souhaitait
que les autres pays alliés aux Etats Unis
payent plus pour assurer leur propre
sécurité au sein de l’OTAN et menace de
sortir de l’organisation; quelles seront alors
les conséquences pour l’UE ? Le nouveau
président des Etats-Unis s’est également
montré plus discret sur la situation en Syrie
et sur la lutte contre DAECH, évoquant
l’idée d’éradiquer totalement l’Etat
Islamique et de laisser une plus grande
place à la Russie dans la région ; quel va
donc être le nouveau rôle des Etats-Unis
dans le contre-terrorisme ? Au niveau des
questions environnementales le nouveau
président des Etats-Unis avait annoncé qu’il
annulerait les accords de Paris, mais, est-ce
possible ? Enfin, une dernière question,
économique, est ce que ce changement
politique signifie la fin du TTIP ? Donald
Trump était en effet opposé à cet accord
commercial avec l’UE.

Wat betreft veiligheidskwesties wil Trump
dat Amerika’s bondgenoten (waaronder EU
lidstaten) meer betalen voor hun eigen
veiligheid binnen de NAVO te waarborgen
en hij dreigde daartoe zelfs de organisatie te
verlaten. De nieuwe president van de VSA
liet zich in de campagne ook uit over de
situatie in Syrië en de strijd tegen IS,
verwijzend naar de totale uitroeiing van IS
en een wil om meer ruimte te laten aan
Rusland in de regio. Welke nieuwe rol zal
de VSA opnemen in deze strijd tegen
terrorisme? Aangaande milieukwesties
heeft Donald Trump eerder aangekondigd
dat hij het Parijs-akkoord wilde verlaten,
maar zou het werkelijk? Tot slot nog een
economische vraag: zou deze kerende
beleidskoers het einde van TTIP
betekenen? Donald Trump heeft zich
tijdens de campagne namelijk tegen de
handelsovereenkomst
met
de
EU
uitgesproken.

La sphère européenne n’a pas tardé à réagir
au tremblement de terre politique qui
secoue actuellement notre plus fidele allié,
les Etats-Unis d’Amérique. Les dirigeants
politiques de l’Union Européenne se sont
montrés optimistes. En plus, nous avons
posé la question à quelques Eurodéputés
belges. Veuillez retrouver leurs réponses ici.

Europese leiders waren er snel bij met een
reactie op de politieke omwenteling die de
VSA, onze meest trouwe bondgenoot,
momenteel doormaakt. Nochtans klonken
de EU-leiders optimistisch. Daarnaast
vroegen we ook een aantal Belgische
Europarlementsleden om een eerste reactie.
U leest hun antwoorden hier.

Vast staat dat de nieuw-verkozen president een duidelijke
koerswijziging voorstaat in de rol die de Verenigde Staten vandaag
spelen in de wereld. Dat betekent: de blik gericht op zichzelf,
minder vrijhandel en een afwachtende houding in het buitenlands
beleid. De rol van de VS als agent van de wereld, lijkt onder Trump
definitief te zijn uitgespeeld. De overwinning van Donald Trump
zal sowieso gevolgen hebben voor Europa. TTIP dreigt nu helemaal
in de vriezer te belanden. Van onze kant moeten we blijven
aandringen op dialoog. Een handelsnatie als Vlaanderen heeft daar
trouwens alle baat bij. Een protectionistische wind door de USA
kan voor de EU ook een kans zijn om haar buitenlandse rol te
herijken: in de eerste plaats wat Rusland betreft, maar zeker ook in
het Midden-Oosten. Zonder de paraplu van VS die ons
decennialang uit de wind hebben gezet, zal van Europa een
actievere rol worden verwacht. We moeten ons daar ernstig op
voorbereiden. En we starten best vandaag nog.
Tom Vandenkendelaere (CD&V)

Cette élection est une leçon pour notre
propre classe politique toujours plus
déconnectée des gens et des réalités. Pour
nos leaders dont les politiques se sont
toujours plus éloignées de l’intérêt général et
qui se contentent de répéter aux électeurs
qu’en dépit des apparences, ces politiques
sont les bonnes et qu’ils n’ont tout
simplement pas tout compris.
Philippe Lamberts (Ecolo)

De verkiezingsoverwinning van Donald Trump
moet een wake-up call zijn voor de Europese
politieke leiders. Ook in de EU wordt er al veel te
lang aan politiek gedaan boven de hoofden van de
mensen en uit de ivoren toren. De Brexit-uitslag was
er een gevolg van. We mogen het gedachtengoed
van haat en verdeeldheid niet laten winnen in
Vlaanderen, België en Europa. We moeten de
onvrede van de bevolking ernstig nemen en niet
minachtend negeren. Traditionele politiek is niet
waar mensen nu om vragen of nodig hebben. Op de
angst en boosheid van veel mensen is er een
offensief antwoord nodig dat mensen verbindt in
plaats van verdeelt. De EU moet komen met een
hoopvol verhaal dat de mensen bescherming biedt
en niet bedreigt. Er moet een einde komen aan het
besparingsbeleid. We moeten werk maken van een
eerlijke fiscaliteit, zorgen voor meer en betere jobs
voor onze jongeren en een snelle uitvoering van het
klimaatakkoord.
Bart Staes (Groen)

L'élection de Donald Trump doit être un
sursaut pour une Europe qui doit être
convaincante, efficace, ouverte, forte et
réceptive aux soucis des citoyens. Un fossé se
creuse chaque jour davantage entre les
décideurs et la population. Nous devons
rester solidaire, dénoncer le repli, défendre
les valeurs universalistes et avancer sur les
défis de notre temps, notamment en matière
de défense et de changement climatique.
Nous devons plus que jamais consolider
l'Union européenne en faisant de l'Europe un
partenaire stratégique de premier plan sur la
scène internationale.
Louis Michel (MR)

De keuze was aan de Amerikanen, zij hebben gestemd,
wij moeten die stem respecteren. Punt. Dat is
democratie.Voor mij is het vooral belangrijk dat de
nieuwe Amerikaanse president de banden met Europa en
Vlaanderen nauw blijft aanhalen. Voor de ganse
Europese Unie is een goede relatie met de VS, zowel op
diplomatiek, economisch als militair oogpunt van cruciaal
belang. Tijdens de campagne is twijfel ontstaan of Donald
Trump die internationale samenwerking ook echt ter
harte zal nemen, in zijn overwinningsspeech sloeg Mr.
Trump echter een opvallend milde toon aan. Laat ons
hopen dat zich dat ook doorzet. Ik hoop oprecht dat
toekomstig President Trump snel naar Europa zal
afreizen na zijn eedaflegging. Zodat zijn internationale
engagement tastbaar wordt gemaakt. Hij is alvast welkom
in Brussel, waar we hem kunnen tonen hoe de federale
regering terreur bestrijden en migratie controleren.
Sander Loones (N-VA)

