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FORSLAG

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

1. henstiller til Kommissionen

a. at drage omsorg for, at der indgås en omfattende og ambitiøs TTIP-aftale, der 
udbygger vilkårene for rimelig konkurrence på begge sider af Atlanten, men samtidig 
tager hensyn til den europæiske sociale markedsøkonomis værdier, sikrer fordele for 
forbrugere, brancher og investorer, forbedrer indsatsen til at skabe kvalitetsjobs og 
vækst og sikrer, at det reguleringsmæssige samarbejde ikke på nogen måde 
undergraver den demokratiske kontrol på nogen side af Atlanten og også tilstræber en 
overgang til et mere bæredygtigt samfund;

b. at tage øjeblikkelige skridt til at sikre, at finansielle aktørers handel og investeringer på 
begge sider af Atlanten såvel som markedsadgang for alle tjenesteudbydere i USA og 
Europa reguleres på grundlag af de højest mulige standarder, samtidig med at der 
arbejdes på at tilvejebringe et højt beskyttelsesniveau, navnlig inden for områder som 
sundhed og sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, arbejdskraft, sociale rettigheder, 
lovgivning om finansielle tjenesteydelser, miljølovgivning, fødevaresikkerhed og 
databeskyttelse; at sikre, at ingen bestemmelser på nogen måde udelukker en fremtidig 
styrkelse af disse standarder, hverken indholdsmæssigt eller ved at indføje en 
reguleringsmæssigt afkølende effekt; og at sikre, at TTIP-aftalen indeholder et kapitel 
specifikt omhandlende SMV'er;

c. at anlægge det synspunkt, at en god aftale om reguleringsmæssige standarder kan 
fremstå som et eksempel til efterfølgelse på verdensplan for fremtidige handels- og 
investeringsaftaler, der er omkostningsreducerende for virksomheder, navnlig SMV'er, 
rundt omkring i verden;

d. at anerkende, at SMV'erne kan blive dem, der får størst gavn af TTIP, eftersom store 
virksomheder har stordriftsfordele, der giver dem lettere adgang til markederne på 
begge sider af Atlanten, mens SMV'er ikke råder over de finansielle, juridiske eller 
øvrige ressourcer til at håndtere de reguleringsmæssige forskelle og øvrige 
handelsbarrierer;

e. at sikre større gennemsigtighed og informationsudveksling inden for rammerne af 
statsstøtteregler og tildeling af statsstøtte, men samtidig sikre tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse såvel som tættere samarbejde mellem 
konkurrencetilsynsmyndigheder inden for virksomhedsfusion, monopolbekæmpelse, 
statsejede selskaber og tilskud; at tage øjeblikkelige skridt til at sikre inddragelse af et 
kapitel om konkurrence i aftalen;

f. at tage øjeblikkelige skridt til at sikre, at forhandlingerne om markedsadgang for 
finansielle tjenesteydelser kombineres med gensidig anerkendelse og opadgående 
konvergens i finansbestemmelser, hvad der indebærer fremme af højere standarder og 
hensynet til almenvellet som det primære formål; at støtte endnu højere internationale 
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standarder i de igangværende samarbejdsbestræbelser inden for andre internationale 
fora, inklusive Basel III-reglerne, uden at dette skal tilsidesætte EU- og 
medlemsstatsmyndighedernes kompetence til at fastsætte regler for og føre tilsyn med 
finansielle produkter og praksisser i udførelsen af deres regulerings- og 
tilsynsmæssige forpligtelser;

g. at sætte alt ind på fuldt ud at udnytte den mulighed, som TTIP-forhandlingerne giver, 
for på en positiv og konstruktiv måde at gøre fælles skridt angående finansielle 
tjenesteydelser under hensyntagen til, hvad begge sider allerede har opnået i denne 
forbindelse; emner, der bør tages op, omfatter bilaterale høringer forud for indførelse 
af nye retsakter, gennemsigtighed over for interessehaverne i forbindelse med 
bilaterale diskussioner om finansielle anliggender og øget ansvar til de valgte organer;

h. at afholde sig fra yderligere markedsadgangsforpligtelser for finansielle 
tjenesteydelser, eftersom indbyrdes afhængighed, kompleksitet og overdrevent store 
enheder skaber og spreder systemiske risici og udgør en trussel mod den finansielle 
stabilitet;

i. at fremkomme med et direktiv med forholdsregler mod BEPS (udhuling af 
skattegrundlaget og overførsel af overskud) med henblik på at sætte en stopper for 
skadelig konkurrence fra virksomheders side, navnlig multinationale selskaber, der 
organiserer deres globale skattemæssige forhold, ofte på den anden side af Atlanten, 
på en måde der tillader flytning af profit til skattelempelige områder, under 
hensyntagen til OECD's arbejde; at sikre, at "offshore-fonde", hvis forvaltere opererer 
på begge sider af Atlanten, skal etablere deres hovedsæde "onshore"; at tage 
øjeblikkelige skridt til at sikre automatisk udveksling af oplysninger og landeopdelt 
rapportering vedrørende skattespørgsmål, SMV'er dog undtaget; at opstille en 
definition og liste over skatteparadiser på EU-niveau, under hensyntagen til OECD's 
arbejde;

j. at tage øjeblikkelige skridt til at medtage retlige foranstaltninger i TTIP med henblik 
på at modvirke aggressiv skatteplanlægning gennem systematiske bevægelser af 
kapital på tværs af Atlanten, og til at sikre at sidstnævnte i stedet baseres på 
økonomisk aktivitet og ikke forsøger at undgå at betale skat i det land, hvor 
tjenesteydelsen finder sted; at tilsikre udbygget gennemsigtighed og detaljerigdom 
vedrørende betalingsbalance-statistikker på tværs af Atlanten;

k. at tage øjeblikkelige skridt til at sikre rimelige konkurrencevilkår og ligelig 
markedsadgang for europæiske selskaber, herunder SMV'er, for at offentliggøre 
offentlige kontrakter og offentlige indkøb i USA og sikre, at sidstnævnte indbefatter 
obligatorisk respekt for sociale, etiske og miljømæssige kriterier; at anerkende, at den 
nuværende ubalance i markedsadgangen til offentlige kontrakter og offentlige indkøb i 
USA i forhold til EU udgør urimelig konkurrence; minder om, at 85 % af de offentlige 
udbud i EU allerede er tilgængelige for amerikanske leverandører, mens kun 32 % af 
udbuddene i USA er tilgængelige for EU-baserede leverandører; at drage omsorg for, 
at de nyligt vedtagne EU-regler om offentlige indkøb fortsat respekteres;

l. at sikre, at de nyligt vedtagne EU-regler om offentlige indkøb beskyttes og støttes 
inden for rammerne af forhandlingerne, navnlig hvad angår SMV'ers adgang til 
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offentlige kontrakter, udvælgelseskriterier baseret på det bedste forhold mellem 
kvalitet og pris i stedet for den laveste pris, reserverede markeder afsat til 
socialøkonomiske foretagender, kontraherende myndigheders mulighed for at fremme 
tværgående fællesskabssamarbejde såvel som opretholdelse af tærsklerne for 
udbudsudelukkelse fra EU samt internationale regler; at sikre, at EU-virksomheder 
ikke diskrimineres, når de byder ind på offentlige indkøb i USA, og at de nyder gavn 
af en gennemsigtig adgang på højde med den, der gælder for amerikanske 
virksomheder i Europa som følge af reglerne for offentlige indkøb i EU;

m. at tage øjeblikkelige, proaktive skridt mod protektionisme og imødegå lovgivning, der 
forhindrer europæisk adgang til det amerikanske marked;

n. at sikre, at en hvilken som helst tvistmekanisme, der opstilles inden for TTIP-
rammerne, skal fungere under fuld gennemsigtighed og være underlagt demokratiske 
principper og kontrol og ikke gå på tværs af regeringernes ret til at regulere;

o. at tage øjeblikkelige skridt til at sikre, at der vælges en "positivliste-tilgang", hvormed 
alle offentlige tjenesteydelser omfattet af TTIP udtrykkeligt anføres positivt i aftalen, 
og at den ikke indeholder stilstands- eller trinvise modifikationsklausuler (ratchet 
clause);

p. at anerkende og fremhæve den fortsatte betydning af statsejede virksomheder og andre 
former for offentligt ejerskab af væsentlige offentlige tjenesteydelser og servicer af 
almen interesse og opfordre til, at disse udelukkes fra aftalen; at sikre, at forvaltningen 
af offentlige tjenesteydelser ikke påvirkes af TTIP i tråd med det mandat, som 
medlemsstaterne tildeler Kommissionen;

q. at anerkende, at TTIP vil være til større gavn for SMV'er end for store virksomheder; 
at tage til efterretning, at fjernelse af toldtariffer, forenkling af toldprocedurer og 
konvergens inden for produktstandarder især vil fremme SMV'ernes deltagelse i den 
transatlantiske handel, og at TTIP vil blive den første frihandelsaftale, der indeholder 
et særligt SMV-kapitel; at arbejde henimod at konsolidere det eksisterende samarbejde 
mellem USA og EU om SMV'er; at arbejde henimod skabelsen af internetsteder, hvor 
SMV'er i både Europa og USA kan finde oplysninger om satser, toldprocedurer og alle 
gældende produktreguleringer på føderalt og statsligt plan i USA og EU- og 
medlemsstatsniveau i EU; 

r. at sikre, at EU's konkurrenceret respekteres fuldt ud på alle områder, især hvad angår 
de digitale markeder;

s. at sikre, at arbejdstagernes rettigheder og beskyttelse bør respekteres fuldt ud i aftalen 
og ikke bør undergraves af øget markedsadgang og konkurrence;

t. at være opmærksom på, at denne aftale ikke kun har økonomisk, men også politisk 
betydning, da den underskrives af parterne på begge sider af Atlanten, der er 
kendetegnet ved fælles sikkerhed og værdierne om frihed, lighed, demokrati, 
menneskerettigheder og social markedsøkonomi;

u. at være opmærksom på de usikkerhedsmomenter, der eksisterer i forbindelse med 
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TTIP-forhandlingerne, og at gøre forhandlingerne så gennemsigtige som muligt med 
henblik på at løse op for denne usikkerhed samt at iværksætte en europæisk
informationskampagne;

v. at træffe yderligere foranstaltninger til at forbedre gennemsigtigheden i 
forhandlingerne, navnlig for så vidt angår direkte information til de regionale og 
lokale niveauer;

w. at sikre gennemsigtighed i forhandlingerne gennem hele processen i tråd med 
Kommissionen forpligtelse i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF, som Domstolen i 
en nylig afgørelse har bekræftet som værende af lovpligtig karakter, om straks at 
underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af forhandlingerne; at arbejde hen imod en 
aftale med den amerikanske regering om at give alle parlamentarikere aktindsigt i den 
konsoliderede forhandlingstekst; at sikre offentligheden aktindsigt i alle parters 
forhandlingsdokumenter, med undtagelse af de dokumenter som skal klassificeres med 
en klar sagsindividuel begrundelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter;

x. at foreslå initiativer til, hvordan SMV'er bedre kan opnå markedsadgang og iværksætte 
investeringer på tværs af Atlanten;

y. at sikre, at Parlamentet får en passende rolle i forbindelse med de reguleringsmæssige 
konvergensafgørelser, der skal træffes efter aftalens ratificering;
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