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FORSLAG

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

Det retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TTIP følgende
henstillinger til Kommissionen:

a) med hensyn til politiske prioriteringer

i. at den sikrer, at det vigtigste resultat af forhandlingerne er en ambitiøs og omfattende 
aftale, der skaber væsentlige nye muligheder for markedsadgang for EU-virksomheder, 
navnlig SMV'er, og fordele for borgere, forbrugere og arbejdstagere, samtidig med at den 
europæiske model for en yderst konkurrencedygtig social markedsøkonomi bevares;

ii. at den sikrer, at aftalen ikke blot fjerner forhindringer, men også sigter mod at fremme og 
sikre det høje europæiske forbrugerbeskyttelsesniveau som nedfældet i TEUF, navnlig 
med hensyn til information, og at den holder sig for øje, at europæiske og amerikanske 
standarder og lovgivningsmæssige rammer i de fleste sektorer sikrer dette høje niveau; at 
den derfor noterer sig, at en indbyrdes tilnærmelse af vores forskrifter skal have til formål 
at fastlægge standarder og love af høj kvalitet, som kan udgøre et nyt globalt 
sammenligningsgrundlag og de facto internationale standarder;

iii. at den fastholder den højest mulige grad af gennemsigtighed i forhandlingerne, herunder 
adgang til forhandlingsteksterne og høring af civilsamfundet under hele processen;

b) med hensyn til fuld og gennemsigtig adgang for europæiske leverandører af 
tjenesteydelser – ingen hindringer for erhvervsmæssig mobilitet

i. at den – samtidig med at sikre EU-medlemsstaternes frihed til at levere, udføre og 
finansiere offentlige tjenesteydelser i overensstemmelse med traktaterne – fastholder, at 
europæiske leverandører af tjenesteydelser skal have fuld markedsadgang til liberaliserede 
tjenesteydelser i USA i henhold til gennemsigtige, gensidige og rimelige regler på både 
føderalt og subføderalt plan og på lige fod med lokale leverandører af tjenesteydelser;

ii. at den sikrer, at aftalen ikke bringer den høje kvalitet i EU's offentlige tjenester i fare, at 
den anvender de samme sikkerhedsforanstaltninger og definitioner, som findes i andre 
frihandelsaftaler, såsom den omfattende økonomi- og handelsaftale (CETA), og at den 
beskytter dem, for så vidt angår offentligt finansierede sundhedsydelser, uddannelse, 
sociale ydelser, vandproduktion, -distribution og -behandling, foranstaltninger fra lokale 
forvaltningers side og audiovisuelle tjenester;

iii. at den sikrer gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer mellem parterne, 
navnlig ved hjælp af oprettelsen af en retlig ramme med føderale stater, som har 
lovgivningsmæssige beføjelser på dette område, og at den fremmer mobilitet på tværs af 
Atlanten gennem visumlempelser for fagfolk fra EU's medlemsstater inden for sektorer, 
der er omfattet af aftalen;
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iv. at den sideløbende med forhandlingerne arbejder for, at parterne indleder forhandlinger 
med henblik på en tillægsaftale om afskaffelse af krav om arbejdstilladelse med sigte på at 
skabe størst mulig erhvervsmæssig mobilitet mellem parterne;

c) med hensyn til rimelige og gennemsigtige offentlige udbud på alle niveauer

i. at den anlægger en ambitiøs tilgang til kapitlet om offentlige udbud, og at den sikrer, at 
europæiske erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, er i stand til at operere på det amerikanske 
marked på et ikkediskriminerende grundlag på alle myndighedsniveauer; at den sikrer 
gensidig og gennemsigtig adgang for at modvirke den eksisterende asymmetriske 
situation, og at den undersøger muligheden for, at EU-virksomheder kan undtages fra 
nationale og lokale købsklausuler i føderal lovgivning og, om muligt, i delstatslovgivning; 

ii. at den sikrer, at de nye direktiver om offentlige udbud og koncessioner overholdes i 
forhandlingerne, navnlig hvad angår definitionen af samarbejde mellem offentlige 
instanser, undtagelser, SMV'ers adgang og anvendelse af MEAT-kriterierne;  

iii. at den præciserer, at retten til at beslutte, hvordan tjenesteydelsen skal udføres, ikke 
berøres, og at "bordet fanger"-klausulen, som er omhandlet i kapitlet om tjenesteydelser, 
derfor ikke kan finde anvendelse på tjenesteydelser, som den ordregivende myndighed 
tildeler en privat tredjepart gennem en offentlig kontrakt, og som den pågældende 
myndighed selv udfører efter kontraktens udløb som egen- eller in house-aftaler;

iv. at den bygger videre på resultatet af aftalen om offentlige udbud (GPA), for så vidt angår 
dækning, regler og discipliner, og at den forenkler og strømliner procedurerne og samtidig 
skaber øget gennemsigtighed;

v. at den understreger, at offentlige indkøb – eftersom de udgør en væsentlig del af EU's og 
andre handelspartneres økonomier og derfor er af stor økonomisk interesse for EU – skal 
indgå i en endelig omfattende aftale;

d) med hensyn til transatlantiske standarder som globale standarder:

i. at den – samtidig med at sikre den beskyttelse, der er opnået ved EU's standarder og 
tekniske forskrifter – understreger, at aftalen bør være mere vidtgående end WTO's aftale 
om tekniske handelshindringer på områder, som f.eks. overensstemmelsesvurdering, 
tekniske krav og standarder, og skabe større gennemsigtighed i udarbejdelsen, vedtagelsen 
og anvendelsen af tekniske forskrifter og standarder;

ii. at den med henblik herpå sikrer, at europæiske virksomheder kan rådføre sig med et enkelt 
amerikansk kontaktsted, som kan give oplysninger om standarder i alle sektorer; at den 
kraftigt forsvarer EU's arbejde inden for standardisering og fremmer dets principper, dvs. 
sammenhæng, gennemsigtighed, åbenhed, konsensus, frivillig anvendelse, uafhængighed 
af særinteresser og effektivitet;

iii. at den opretter en ambitiøs, gennemsigtig og effektiv samarbejds- og dialogmekanisme, 
som har til formål at skabe fælles standarder, hvor det er muligt, og at den sikrer, at der 
ikke er utilsigtede forskelle i fremtidige standarder i nøglesektorer, der er omfattet af 
aftalen, med den overbevisning at sådanne standarder, især på innovative områder, bør 
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indgås og fremmes i alle internationale fora; at den tager højde for de udfordringer, der 
opstår som følge af tilpasning af det anderledes strukturerede og motiverede amerikanske 
standardiseringssystem til den europæiske mekanisme;

iv. at den understreger, at internationalt aftalte ISO- og IEC-standarder, hvis de findes og er 
ajourført, bør vedtages af USA og EU, f.eks. inden for sektoren for elektronisk udstyr;

e) med hensyn til at sætte en stopper for tekniske hindringer for transatlantisk handel

i. at den sigter efter fortsat at sikre et højt niveau af produktsikkerhed inden for Unionen og 
samtidig undgår unødvendige gentagelser af forsøg, som medfører et spild af ressourcer, 
navnlig i lavrisikoprodukter; at den sikrer, at USA anerkender egenerklæring af 
produkters overensstemmelse, hvor det er tilladt i henhold til EU-lovgivningen;

ii. at den med fuld respekt for den reguleringsmæssige autonomi støtter etableringen af en 
obligatorisk strukturel dialog, udvekslingen af bedste reguleringspraksis og samarbejdet 
mellem reguleringsmyndigheder i de sektorer, der er omfattet af aftalen; at den 
understreger, at dette bør omfatte mekanismer til tidlig varsling og 
informationsudveksling i forbindelse med udarbejdelse af forskrifter; at den tilskynder til 
et forbedret reguleringssamarbejde i andre sektorer og fremmer EU's 
markedsovervågningssystem med henblik på at sikre høje 
forbrugerbeskyttelsesstandarder; 

iii. at den bestræber sig på at sikre, at et reguleringssamarbejde ikke øger den administrative 
byrde, samtidig med at den holder sig for øje, at reguleringsmæssige forskelle er en 
central ikketoldmæssig handelshindring, navnlig inden for ingeniørsektoren, herunder 
elektriske og mekaniske maskiner, apparater og udstyr, og at reguleringsmyndighederne 
bør undersøge mulighederne for at fremme forenelighed såsom gensidig anerkendelse, 
harmonisering eller tilpasning af krav;

iv. at den fastholder, at aftalen ikke bør berøre retten til at regulere i henhold til det niveau for 
beskyttelse af sundhed, sikkerhed, forbrugere, arbejdstagere og miljø samt af den 
kulturelle mangfoldighed, som parterne finder passende; at den i denne forbindelse står 
fast på betydningen af forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191 i TEUF; at den fremhæver, 
at reguleringssamarbejdet skal være gennemsigtigt, og at Europa-Parlamentet bør bidrage 
til arbejdet i fremtidige institutioner;

v. at den minder om, at anerkendelse af overensstemmelse mellem det størst mulige antal 
sikkerhedsforskrifter for køretøjer vil være et af aftalens vigtigste resultater, og at dette vil 
kræve, at det kontrolleres, at der i europæiske og amerikanske forskrifter fastsættes et 
tilsvarende beskyttelsesniveau, uden at beskyttelsesniveauet i EU forringes; at den 
understreger, at dette skal være et skridt hen imod fuld lovgivningsmæssig tilnærmelse i 
sektoren; at den påpeger, at der ikke desto mindre, især inden for sikkerhed i bilindustrien, 
er mange forskelle mellem amerikanske og europæiske produkter, og at den indtrængende 
opfordrer til, at samarbejdet mellem EU og USA styrkes inden for rammerne af FN's 
Økonomiske Kommission for Europa (UNECE), især hvad angår nye teknologier, og i 
andre internationale standardiseringsfora;

f) med hensyn til afgifter og handelslettelser, navnlig for SMV'er
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i. at den – i betragtning af at SMV'er i uforholdsmæssig høj grad er ramt af ikketoldmæssige 
handelshindringer, som i aftalen skal mindskes eller fjernes fuldstændigt – opfordrer til, at 
der etableres en sammenhængende ramme, herunder et særligt kapitel om SMV'er i 
aftalen, som gør det muligt for SMV'er at rejse spørgsmål om ikketoldmæssige 
handelshindringer over for de relevante myndigheder;

ii. at den sikrer, at aftalen vil gøre det lettere for SMV'er at deltage i den transatlantiske 
handel og mindske omkostningerne ved at modernisere, digitalisere, forenkle og strømline 
procedurer, ved at fjerne dobbelte certificeringskrav og ved at forhøje bagatelgrænsen for 
told og systematiske kontroller;

iii. at den eftertrykkeligt støtter idéen om at oprette en gratis amerikansk onlinehelpdesk for 
SMV'er i tråd med den, der findes i EU, hvorfra mindre virksomheder kan indhente alle de 
oplysninger, de har behov for, for at eksportere til, importere fra eller investere i USA, 
herunder oplysninger om told, afgifter, forskrifter, toldprocedurer og markedsmuligheder;

iv. at den behandler toldspørgsmål, der ligger uden for WTO's aftale om handelslettelser, og 
understreger, at det er nødvendigt at arbejde på at gennemføre et minimum af tilpasning af 
politikker og praksis vedrørende told og grænserelaterede spørgsmål med henblik på reelt 
at fjerne administrative byrder;

g) med hensyn til klare oprindelsesregler

i. at den fastsætter fælles regler om angivelse af produkters oprindelse, som bør være klare 
og letanvendelige for virksomheder, og at den tager hensyn til aktuelle og fremtidige 
produktionstendenser samt en eventuel fremtidig kumulation med lande, som parterne har 
frihandelsaftaler med; 

ii. at den garanterer, at aftalen indeholder bestemmelser, der forebygger den illegitime brug 
af EU's geografiske betegnelser, som vil vildlede forbrugerne, og at den beskytter disse 
ordninger, der i væsentlig grad har fremmet forbrugerbeskyttelsen og tilvejebringelsen af 
klare og kortfattede oplysninger om produkternes oprindelse; at den betragter 
forhandlingerne som en mulighed for at nærme sig høje fælles standarder for obligatorisk 
angivelse af produkters oprindelse, som vil give forbrugerne reelle garantier og skabe lige 
konkurrencevilkår for de erhvervsdrivende med hensyn til adgangen til de to markeder.
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