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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at EU og USA er vigtige strategiske partnere; understreger, at det 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) er det mest betydningsfulde 
projekt mellem EU og USA i den senere tid, og at det vil puste nyt liv i hele det 
transatlantiske partnerskab og ikke kun på handelsområdet; understreger, at indgåelsen af 
partnerskabet har høj geopolitisk betydning på et tidspunkt, hvor USA vender sig mod 
Asien og undertegner Stillehavspartnerskabet; understreger, at det forventes, at TTIP vil 
gavne beskæftigelsen, væksten og konkurrenceevnen i begge økonomier, der er ramt af 
krisen; understreger, at disse forhandlinger bør gennemføres med så stor åbenhed som 
muligt;

2. understreger, at handelspolitik er en væsentlig del af EU's eksterne foranstaltninger, og at 
den bør udformes således, at den er i overensstemmelse med andre politiske instrumenter, 
herunder udenrigspolitiske; tilskynder derfor til større interaktion mellem de relevante 
kommissærer, generaldirektorater, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne;

3. noterer sig den strategiske betydning af TTIP med hensyn til styrkelsen og udformningen 
af en regelbaseret verdenshandel og økonomisk styring baseret på de værdier, som EU og 
USA deler, navnlig i en stigende multipolær verden; bemærker, at virkningerne af det ikke 
vil begrænse sig til de bilaterale følger, idet det letter indførelsen af reguleringer, regler og 
normer, der senere kan indføres på globalt plan; understreger i denne henseende, at 
bilaterale forhandlinger, som EU gennemfører, ikke bør være en erstatning for, men 
snarere et udgangspunkt for yderligere handelsliberalisering inden for WTO;

4. understreger, at TTIP ikke bør sænke normerne, navnlig i forhold vedrørende 
forbrugerbeskyttelse, sundhed, arbejdstagerrettigheder og miljø, men i stedet bør tage 
højde for forskellene mellem EU's og USA's regler og lovgivning og sigte på at opnå 
højere normer og derved blive til et forbillede for hele verden, da dette vil styrke EU's 
globale økonomiske position og yderligere styrke vores værdier; understreger, at ingen 
bestemmelse i kapitlet om investeringsbeskyttelse bør forstås som en svækkelse af EU's 
og medlemsstaternes ret til at regulere i henhold til deres respektive beføjelser med 
henblik på at opfylde legitime offentlige politiske målsætninger;

5. understreger, at begge parter til TTIP bør gøre en indsats for at tilskynde virksomhederne 
til at følge OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder; noterer sig, at parterne 
bør samarbejde med fagforeninger for at overvåge de multinationale selskabers 
efterlevelse af disse retningslinjer;

6. anmoder Kommissionen om i forbindelse med offentlige indkøb at være opmærksom på, 
at forsvars- og sikkerhedsområderne er følsomme emner, og tage højde for de 
målsætninger om at fremme skabelsen af et europæisk indre marked for sikkerhed og 
forsvar og en teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar, som 
statsoverhovederne og regeringscheferne fastlagde på rådsmødet om forsvarsspørgsmål i 
2013; 
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7. fremhæver, at indgåelsen af TTIP skaber udsigter til et omfattende økonomisk rum, der vil 
omfatte tredjelande, som EU og USA har tætte handelsmæssige og økonomiske 
forbindelser til; anmoder Kommissionen om at sikre, at enhver endelig aftale kan udvides 
til at omfatte et tæt samarbejde med lande, som EU og USA har frihandelsaftaler med, og 
at tilrettelægge høringer under processen, navnlig med de lande, der kan blive påvirket af 
TTIP såsom Mexico og Canada på grund af den nordamerikanske frihandelsaftale, Tyrkiet 
på grund af dets toldunion med EU, og EØS-landene; noterer sig, at det af undersøgelser 
fremgår, at TTIP vil gavne tredjelandes økonomier og bl.a. give udviklingslandene nye 
muligheder;

8. understreger, at EU's energiforsyning i høj grad afhænger af udenlandske kilder, og 
opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at TTIP kommer til at indeholder et stærkt 
kapitel om energi; fremhæver TTIP's potentiale for diversificering af EU's 
kulbrinteforsyning og bidrag til EU's energisikkerhed; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at udforske de måder, hvorpå dette potentiale kan udnyttes på linje med 
høje miljømæssige normer, overgangen til lavemissionsøkonomier og ambitiøse EU-mål 
om bekæmpelse af klimaændringerne; understreger, at denne aftale ikke bør have en 
virkning på nogen af parternes ret til at kontrollere efterforskning og udvinding af egne 
energiressourcer;

9. mener, at denne aftale bør følges op med en uddybning af det transatlantiske 
parlamentariske samarbejde, og at styrkelsen af handels- og investeringsforbindelserne 
gennem TTIP i fremtiden bør føre til en bredere og styrket politisk ramme med henblik på 
at udvikle en fælles tilgang, styrke det strategiske partnerskab og forbedre det globale 
samarbejde mellem EU og USA; understreger, at intet instrument, der skabes for at styrke 
det reguleringsmæssige samarbejde bør have indflydelse på europæiske eller amerikanske 
lovgivningsprocedurer, og at lovgiverne altid bør inddrages på en passende måde i ethvert 
organ, der måtte etableres med henblik på reguleringsmæssigt samarbejde, således at deres 
respektive parlamentariske rettigheder respekteres; understreger, at det også er nødvendigt 
at inddrage alle relevante interessenter;

10. minder Kommissionen om, at USA stadig ikke har afskaffet visumordningen for fem EU-
medlemsstater;

11. noterer sig, at Kommissionen træffer foranstaltninger til at gøre forhandlingerne mere 
åbne; erkender, at der allerede er gjort fremskridt; opfordrer Kommissionen til fortsat at 
gøre en indsats, også over for de amerikanske myndigheder, for større parlamentarisk 
åbenhed i forhandlingerne, herunder med en rettidig adgang til flere 
forhandlingsdokumenter; understreger, at det er nødvendigt med en god kommunikation 
med civilsamfundet for at sikre en vellykket aftale, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gennemføre flere udadvendte aktiviteter, håber, at Kommissionens 
større åbenhed også vil gælde for andre handelsforhandlinger.
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