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TTIP: EP-evaluatie van de handelsonderhandelingen tussen de EU en de VS

De onderhandelingen over het transatlantisch handels- en
investeringspartnerschap (TTIP) blijven voor veel burgers een
belangrijke bron van zorg. EP-leden hebben al gewaarschuwd dat
zij de overeenkomst niet koste was kost zullen goedkeuren en
werken momenteel aan aanbevelingen aan de Europese
Commissie over de onderhandelingen over de
handelsovereenkomst tussen de EU en de VS.

Zorgen van burgers

In brieven hebben burgers kritiek geuit op zaken uiteenlopend van de onderhandelingsprocedure
tot de gevreesde gevolgen van de overeenkomst. De meeste burgers beschouwen de bepalingen
betreffende geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS) als een ernstige bedreiging
van de democratie aangezien beleggers en bedrijven in staat worden gesteld om EU-regeringen te
vervolgen. Burgers hebben ook hun teleurstelling geuit toen de Europese Commissie hun verzoek
afwees om registratie van een Europees burgerinitiatief om een einde te maken aan het TTIP.

Standpunt van het Parlement

Het Europees Parlement neemt al deze zorgen zeer serieus. EP-leden zullen dan ook elke in het
onderhandelingsproces opgestelde tekst nauwkeurig bekijken en bespreken voordat zij de
handelsovereenkomst tussen de EU en de VS al dan niet zullen goedkeuren.

Het TTIP zou kunnen leiden tot 's werelds grootste bilaterale vrijhandelszone. Betere markttoegang
en handelsmogelijkheden, alsook de verwijdering van onnodige voorschriften en bureaucratische
rompslomp zouden kunnen leiden tot meer economische groei en nieuwe banen aan beide zijden
van de Atlantische Oceaan.

Aangezien het TTIP de meest ambitieuze en breedste handelsovereenkomst is waarover de EU ooit
heeft onderhandeld, kan het gevolgen hebben voor vele aspecten van het openbare leven in de
EU. Het Europees Parlement volgt de besprekingen dan ook nauwgezet om te waarborgen dat de
voordelen van de overeenkomst geen onaanvaardbare offers vergen.

Tot de kwesties die nog nader uitgewerkt moeten worden behoren volksgezondheid, de toegang
van Europese kleine en middelgrote ondernemingen tot de Amerikaanse markt voor
overheidsopdrachten, financiële of maritieme diensten, en de zogenaamde clausule voor
geschillenbeslechting tussen investeerder en staten, die voorziet in een mechanisme dat moet
bijdragen aan de beslechting van geschillen tussen beleggers en landen.
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Vanaf het begin van het onderhandelingsproces heeft het Parlement de nadruk gelegd op de
Europese waarden en normen die in de besprekingen hoog moeten worden gehouden, zoals
omschreven in zijn resolutie van 23 Mei 2013, die voorafgaand aan het begin van de
handelsonderhandelingen is aangenomen. Zo heeft het Parlement erop aangedrongen dat de
strenge normen van de Unie op het gebied van consumentenbescherming, sociale rechten en de
bescherming van de gezondheid, het milieu en persoonsgegevens in de overeenkomst worden
behouden en aangescherpt.

Verhoogde transparantie

Zoals bij alle vrijhandelsovereenkomsten, onderhandelt de Europese Commissie ook over deze
overeenkomst op basis van door de regeringen van de lidstaten uitgegeven
onderhandelingsrichtsnoeren, die uiteindelijk zijn vrijgegeven.

Op aandringen van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie zich verbonden tot meer
transparantie en ermee ingestemd dat de documenten betreffende het EU-standpunt openbaar
worden gemaakt. Ook heeft zij besloten om alle EP-leden toegang te geven tot de vertrouwelijke
onderhandelingsdocumenten met aanduiding "EU-restricted" in een speciale "leeskamer". EP-leden
mogen deze documenten niet openbaar maken maar krijgen zo een reëel beeld van de stand van
de besprekingen.

Aangezien het Europees Parlement niet deelneemt aan de onderhandelingen, kan het deze niet
stopzetten. Pas na de afsluiting van de onderhandelingen kunnen de Raad en het Europees
Parlement hun goedkeuring geven – of weigeren.

De "tussentijdse evaluatie"

In het kader van de lopende evaluatie van de besprekingen, onder leiding van de Commissie
internationale handel, werken nog 14 andere parlementaire commissies tegelijkertijd aan adviezen
over de gevolgen van het TTIP voor hun respectievelijke bevoegdheidsgebieden. Voor de zomer zal
het EP-standpunt in het Europees Parlement worden besproken en zal hierover een stemming
worden georganiseerd.

Meer informatie

Het Parlement heeft twee TTIP-internetpagina's geopend: "Het Europees Parlement en het TTIP" en
"TTIP: risico's en kansen".

Werkdocumenten en informatie over de huidige stand van de onderhandelingen zijn te vinden op
de TTIP-website van de Commissie.

Specifieke onderdelen van het TTIP zijn onderzocht door deskundigen van de Onderzoeksdienst
van het Europees Parlement (EPRS) en hun verslagen zijn te vinden op de EPRS-internetpagina.

Dit document is eveneens beschikbaar op internet, zie:
http://epthinktank.eu/2015/02/26/ttip-ep-reviews-eu-us-trade-negotiations/

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//NL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1205
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1205
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1231
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20150224BKG25024/html/The-European-Parliament-and-the-TTIP
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm
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