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INTRODUKTION

Når EU forhandler om en international aftale, såsom TTIP, har Europa-Parlamentet ret til at 
give udtryk for sin holdning til aftalen i form af en betænkning på et hvilket som helst 
tidspunkt under forhandlingerne på grundlag af artikel 108 i forretningsordenen. Ordføreren 
ønsker at benytte denne lejlighed til at foretage en vurdering af de vigtigste resultater af 
forhandlingerne efter ca. halvandet års drøftelser og give udtryk for EP's synspunkter 
vedrørende hovedpunkterne i en potentiel TTIP-aftale. EP's betænkning bør bidrage til en ny 
start på forhandlingerne, nu hvor den nye Kommission er på plads, og efter midtvejsvalget i 
USA.
Denne betænkning bliver en opfølgning på de beslutninger, der blev vedtaget i den 
foregående valgperiode vedrørende handels- og investeringsforhandlinger med De Forenede 
Stater i oktober 2012 og maj 2013.

1. TTIP ER ET POTENTIELT INSTRUMENT TIL BÆREDYGTIG VÆKST OG ET 
SPRINGBRÆT TIL REGLER PÅ MULTILATERALT PLAN

Der er ingen tvivl om, at vi lever i en globaliseret verden, som rykker stadig tættere sammen. 
Den stigende indbyrdes sammenhæng mellem de globale markeder er uomtvistelig. Dette 
illustreres tydeligt af, at op mod 40 % af europæiske industriprodukter fremstilles af 
importerede produkter fra tidligere produktionsled. Når stadig flere varer og tjenesteydelser 
handels på tværs af grænser, og der foretages stadig flere investeringer udenlands, er det 
afgørende, at politikerne har indflydelse på, hvordan markederne interagerer, og skaber en 
struktur for disse komplekse processer og interaktioner, som finder sted hver eneste dag. EU's 
handelspolitik kan spille en vigtig rolle med hensyn til at støtte bæredygtig økonomisk vækst i 
og uden for EU og skabe gode, stabile jobs, men grænserne skal sættes på den rigtige måde. 
Ordentlige handelsregler er afgørende for merværdien i Europa, da industriel produktion 
finder sted inden for globale værdikæder. 
En potentiel aftale med USA vil kunne støtte en reindustrialisering af Europa og bidrage til at 
øge 2020-målet for den del af EU's BNP, der genereres af industrien, fra 15 % til 20 %. Den 
har potentiale til at skabe muligheder for især små og mellemstore virksomheder, som i højere 
grad end større virksomheder lider under ikke-toldmæssige handelshindringer. En aftale 
mellem verdens to største økonomiske blokke har også potentiale til at fastlægge standarder, 
normer og regler, der vil blive vedtaget på globalt plan. Dette er tilmed en fordel for 
tredjelande. 
Det er imidlertid også klart, at TTIP ikke vil være nøglen til at løse de økonomiske problemer 
i EU, og der bør ikke rejses falske forhåbninger og forventninger i den retning. Den 
økonomiske krise bliver først løst, og holdbar vækst bliver først opnået i EU med indførelsen 
af en anden makroøkonomisk politik fra EU's side.
Det må ligeledes gøres klart, at bilaterale handelsaftaler, såsom en potentiel TTIP, kun kan 
være det næstbedste alternativ til aftaler på multilateralt plan. Navnlig i lyset af den seneste 
tids positive udvikling i WTO, er vi nødt til at sikre, at en aftale med USA kommer til at 
fungere som et springbræt for bredere handelsforhandlinger og ikke bliver anset for at være et 
alternativ til WTO-processen.

2. PÅ DEN RIGTIGE SIDE AF GLOBALISERINGEN

Vi står over for et ureguleret billede af globaliseringen. Globaliseringen bliver dårligt styret. 



DT\1045492DA.doc 3/8 PE546.593v01-00

DA

Ureguleret globalisering er et ukontrolleret kapløb mod bunden. Hvis man bare skærer ned på 
toldsatser og fjerner ikke-toldmæssige handelshindringer og regulering, går man i den forkerte 
retning. Men en god handelsaftale kan være en løsning på, hvordan man holder sig på den 
rigtige side af globaliseringen. Vi er nødt til at stimulere vækst, men vi er samtidigt nødt til at 
beskytte arbejdstagerne, forbrugerne og miljøet. Vi kunne skabe en lovgivningsmæssig 
ramme ved at styrke lovgivningen, så den indeholder de højeste standarder på globalt plan, 
således at social og miljømæssig dumping udelukkes. Først og fremmest skal det sikres, at 
handelspolitikken tjener borgernes, forbrugernes og arbejdstagernes interesser. Almindelige 
borgeres ve og vel skal være fikspunktet for en aftale. TTIP skal være en model for gode 
handelsaftaler, der modsvarer disse krav. Og når forhandlingerne om TTIP er hemmelige, kan 
den demokratiske proces umuligt udøve kontrol og tilsyn med henblik på at sikre de 
forventede resultater.

3. GENNEMSIGTIGHED OG INDDRAGELSE AF CIVILSAMFUNDET

De mange kritiske røster i den offentlige debat har vist, at TTIP-forhandlingerne er nødt til at 
foregå på en mere gennemsigtig og inkluderende måde, som tager hensyn til de bekymringer, 
EU-borgerne rejser. EP støtter fuldt ud Rådets beslutning om at afklassificere 
forhandlingsdirektiverne såvel som Kommissionens gennemsigtighedsinitiativ, der nu skal 
omsættes til meningsfulde praktiske resultater. Lige så vigtig er inddragelsen af 
medlemsstaterne for at sikre en bred og faktabaseret offentlig debat om TTIP i Europa. En 
sådan debat er afgørende for at kunne undersøge de reelle muligheder og problemstillinger i 
forbindelse med aftalen. EP støtter også Kommissionens løbende bestræbelser på at øge 
gennemsigtigheden i forhandlingerne ved at gøre flere forhandlingsforslag tilgængelige for 
den brede offentlighed og håber, at endnu flere dokumenter offentliggøres efter de forskellige 
forhandlingsrunder.

Europa-Parlamentet vil fortsat nøje overvåge forhandlingsprocessen og vil gå i dialog med 
Kommissionen, medlemsstaterne, USA's kongres og ledelse såvel som interessenter på begge 
sider af Atlanten for at sikre et resultat, der vil være til gavn for borgerne i EU, USA og andre 
steder.
Europa-Parlamentet skal godkende en aftale, da den ellers ikke vil kunne træde i kraft. 
Kommissionen gør derfor klogt i at tage hensyn til Parlamentets holdninger.

4. OMFANGET AF EN MULIG AFTALE

TTIP-forhandlingerne omfatter forhandlinger inden for tre hovedområder: markedsadgang 
(for varer, tjenesteydelser og offentlige indkøb), ikke-toldmæssige handelshindringer samt 
lovgivningsmæssigt samarbejde og regler. Alle disse områder er lige vigtige at have med i en 
omfattende pakke, som bør være begge forhandlingsparters mål. Der er brug for en ny start på 
TTIP-drøftelserne, hvor der tages højde for de fremskridt, der allerede er nået, for at få sat nyt 
skub i forhandlingerne. 

4.1. MARKEDSADGANG

Til trods for de meget lave toldsatser på begge sider af Atlanten er 
markedsadgangskomponenten af TTIP meget vigtig i betragtning af den store 
handelsvolumen mellem EU og USA og det begrænsede antal høje toldsatser, der stadig 
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findes. Målet med forhandlingerne bør være at få fjernet alle toldsatser, men samtidig tage 
hensyn til følsomme produkter, der kan gives længere tidsfrister for fjernelse af toldsatser 
eller toldkontingenter. Markedsadgang for industrivarer, landbrugsprodukter, tjenesteydelser 
og offentlige indkøb er lige vigtig, og der bør være balance mellem de forskellige forslag for 
disse områder. Vi er nødt til at sikre, at tilbuddene om markedsadgang for de forskellige 
emner er lige ambitiøse og afspejler begge parters forventninger.
Hvad angår tjenesteydelser er det vigtigt at bemærke, at EU og USA har valgt at benytte en 
"blandet tilgang" svarende til den, der er benyttet inden for rammerne af forhandlingerne om 
den plurilaterale aftale om tjenesteydelser. Dette er ikke EU's traditionelle tilgang til 
liberalisering af tjenesteydelser i bilaterale frihandelsaftaler.
Tjenesteydelser udgør en vigtig del af EU's økonomi, og mange jobs afhænger af eksport og 
import af tjenesteydelser; der er derfor ingen tvivl om, at der er vigtige offensive interesser for 
EU i servicesektoren, f.eks. inden for ingeniør-, transport- eller telekommunikationstjenester. 
Det er på den anden side meget vigtigt at sikre en tilstrækkelig udskillelse af følsomme 
tjenester, såsom offentlige tjenester og offentlig forsyning, således at nationale og lokale 
myndigheder får tilstrækkeligt råderum til at lovgive i almenhedens interesse. En fælles 
erklæring, der afspejler forhandlernes klare tilsagn om at udelukke disse sektorer fra 
forhandlingerne, ville være meget gavnlig i denne henseende.

Forhandlinger om markedsadgang for finansielle tjenesteydelser bør kobles sammen med 
konvergens i den finansielle regulering med henblik på at støtte de igangværende 
samarbejdsbestræbelser i andre internationale fora, som f.eks. Baselkomitéen for Banktilsyn.

Oprindelsesregler er en meget vigtig del af alle forhandlinger om markedsadgang. 
Forhandlingerne om oprindelsesregler bør sigte mod at afstemme EU's og USA's tilgang til 
oprindelsesregler, og CETA-aftalen kan være et godt fortilfælde i denne henseende. I 
betragtning af indgåelsen af CETA-aftalen og den mulige opgradering af frihandelsaftalen 
mellem EU og Mexico er det nødvendigt at overveje muligheden for og omfanget af 
kumulation. 

4.1.1. OFFENTLIGE INDKØB

Offentlige indkøb er en meget vigtig del af den økonomiske aktivitet, både i Europa og i 
USA. EU's marked for offentlige indkøb er et af de mest åbne i verden og sikrer, at 
virksomheder fra tredjelande kan byde på europæiske kontrakter. I stedet for at der opstilles 
nye hindringer for at beskytte EU's marked, kan TTIP fungere som et instrument til at opnå en 
overordnet plan for vidtrækkende liberalisering af de transatlantiske markeder for offentlige 
indkøb. 
TTIP skal derfor sikre, at der tages hensyn til de europæiske virksomheders enorme interesse i 
at få adgang til offentlige kontrakter, f.eks. vedrørende byggetjenester, trafikinfrastruktur og 
varer og tjenesteydelser. Dette vil uden tvivl være en afgørende del af en omfattende aftale. 
Det er i denne forbindelse yderst vigtigt at sikre, at delstaterne tages med i 
forhandlingsprocessen for at nå frem til meningsfulde resultater med hensyn til åbning af 
amerikanske kontrakter om offentlige indkøb for EU-virksomheder. Det er derfor beklageligt, 
at der indtil videre ikke synes at være gjort nogen virkelige fremskridt inden for denne del af 
forhandlingerne.
De resultater, der er opnået i EU's frihandelsaftaler, som f.eks. CETA, giver et godt eksempel 
på omfanget og rækkevidden af et omfattende kapitel om offentlige indkøb.
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4.1.2. LANDBRUG

Landbrugssektorerne i EU og USA er vidt forskellige på mange områder, såsom 
forbrugersundhedsmæssige aspekter, GMO'er og hormonbehandlet kød. Et eventuelt 
forhandlingsresultat skal respektere og værne om begge parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's forsigtighedsprincip. Resultatet af CETA-
forhandlingerne viser, at det er muligt at nå frem til et afbalanceret resultat, som er til gavn for 
begge parter, når der forhandles på dette område mellem lande med forskellige tilgange til 
fødevaresikkerhed.

4.1.3. ENERGI OG RÅSTOFFER

En fremtidig TTIP-aftale bør afskaffe alle eksisterende eksportbegrænsninger på energi 
mellem de to handelspartnere og således støtte en diversificering af energikilderne. Et 
partnerskab, der er så stabilt som det transatlantiske, giver begge parter mulighed for at få en 
pålidelig energikilde. 
Begge parters ret til at forvalte udforskningen og udnyttelsen af energikilder må ikke blive 
berørt af aftalen, men der bør være ligebehandling, når der er truffet beslutning om udnyttelse. 
Adgang til råstoffer og energi bør gives på lige fod for virksomheder fra både EU og USA.
TTIP bør også støtte anvendelse og fremme af "grønne" varer og tjenesteydelser og dermed 
udnytte det betydelige potentiale for miljømæssige og økonomiske gevinster, som ligger i den 
transatlantiske økonomi.
Et TTIP kan fungere som et forum for udvikling af fælles standarder for energiproduktion, 
idet man hele tiden tager højde for og overholder eksisterende standarder på begge sider.

4.2. LOVGIVNINGSMÆSSIGT SAMARBEJDE OG IKKE-TOLDMÆSSIGE 
HANDELSHINDRINGER

Lovgivningsmæssigt samarbejde og fjernelse af ikke-toldmæssige handelshindringer er den 
del af forhandlingerne, hvor der kan opnås de største gevinster i form af øgede 
handelsstrømme. Men det lovgivningsmæssige samarbejde bør på ingen måde berøre de 
eksisterende niveauer for beskyttelse af sundhed og sikkerhed, forbrugere, arbejdstagere, 
miljølovgivning og kulturel mangfoldighed, som findes i EU, hvilket kommissionsformand 
Juncker gentog i sine politiske retningslinjer. Forhandlerne på begge sider er nødt til at 
udpege og melde klart ud, hvilken lovgivning, der er grundlæggende, og som man ikke kan gå 
på kompromis med, og hvilken lovgivning, der kan indgå i en afbureaukratiseringsproces. Der 
må gives klare tilsagn om, på hvilke områder der er mulighed for hhv. harmonisering, 
gensidig anerkendelse og blot information. Det lader til, at der f.eks. i bilsektoren er et stort 
potentiale for at frigøre nye handelsmuligheder, men dette bør behandles med omtanke og er 
nok ikke muligt for så vidt angår alle sektorer og tekniske foranstaltninger. Vi er nødt til at 
tage højde for resultaterne af de aktuelle forhandlingsrunder. Et resultat er f.eks., at der i den 
kemiske sektor ikke er mulighed for hverken gensidig anerkendelse eller harmonisering.
Hvad angår både tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger 
bør forhandlingerne tage udgangspunkt i principperne i de multilaterale aftaler om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger og tekniske handelshindringer. Forhandlingerne om 
sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger bør anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, de finder passende til at beskytte menneskers, dyrs 
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eller planters liv eller sundhed. Der bør ikke gås på kompromis med EU's 
forsigtighedsprincip.
Forhandlingerne om begge kapitler bør tilstræbe at øge gennemsigtigheden og åbenheden, 
styrke samarbejdet mellem reguleringsmyndighederne og styrke samarbejdet inden for 
internationale organer, der fastsætter standarder, for så vidt angår tekniske handelshindringer.
Ud over forhandlingerne om tekniske handelshindringer og sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger vil forhandlingerne om lovgivningsmæssige spørgsmål også 
dreje sig om en række tværgående områder vedrørende sammenhæng i lovgivningen og 
gennemsigtighed, bl.a. tidlige høringer, brugen af konsekvensanalyser og god 
lovgivningspraksis. Sammenhæng i lovgivningen er en del af Kommissionens egen dagsorden 
for bedre lovgivning, og der kan skabes synergier mellem TTIP-forhandlingerne og de 
løbende overvejelser på EU-plan om "bedre lovgivning". Det er i denne forbindelse meget 
vigtigt fuldt ud at respektere Europa-Parlamentets rolle i EU's beslutningsproces og dets 
demokratiske kontrol med EU's lovgivningsprocesser. Samtidig er man nødt til at være meget 
opmærksom på at opnå en afbalanceret inddragelse af interessenter i disse 
lovgivningsprocesser.

De samme problemstillinger skal håndteres, når det drejer sig om TTIP's såkaldte 
"indbyggede" dagsorden, der sigter mod at opnå et institutionelt grundlag for det fremtidige 
samarbejde. 

De sektorbaserede initiativer inden for lovgivningsmæssigt samarbejde om kemikalier, 
lægemidler og kosmetik kan tilvejebringe væsentlige yderligere muligheder for at fjerne 
unødvendige ikke-toldmæssige handelshindringer og skabe nye muligheder for 
markedsadgang. Også inden for disse områder bør lovgivningsmæssigt samarbejde imidlertid 
behandles med stor omtanke for ikke at påvirke parternes suveræne ret til at lovgive (f.eks. 
inden for kliniske forsøg, fødevaresikkerhed og mærkning af kemikalier).

4.3. REGLER

4.3.1. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Intellektuel ejendomsret er en hjørnesten i både EU's og USA's vidensøkonomi, og det er 
derfor vigtigt, at TTIP indeholder et ambitiøst kapitel om intellektuel ejendomsret.
I betragtning af både EU's og USA's høje beskyttelsesniveau for patenter (dataeneret og 
Patent Term Restoration Act) bør kapitlet i TTIP om intellektuel ejendomsret afspejle EU's og 
USA's mest ambitiøse frihandelsaftalebestemmelser på dette område, men fortsat bekræfte 
den eksisterende fleksibilitet i TRIPS, navnlig inden for folkesundhed.
EU's kapitel om intellektuel ejendomsret bør ikke indeholde bestemmelser (såsom 
strafferetlige sanktioner), der tidligere er blevet afvist af Europa-Parlamentet.
Et ambitiøst kapitel om intellektuel ejendomsret bør også tilvejebringe øget beskyttelse og 
anerkendelse af europæiske geografiske betegnelser. CETA-aftalen kan tjene som et godt 
eksempel i denne henseende.

4.3.2. LIBERALISERING OG BESKYTTELSE AF INVESTERINGER

En fremtidig TTIP-aftale bør indeholde et omfattende kapitel om investeringer, som omfatter 
bestemmelser om både liberalisering og beskyttelse af investeringer. Kapitlet om 
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liberalisering af investeringer bør tilstræbe at tilvejebringe ikke-diskriminerende behandling, 
når europæiske og amerikanske virksomheder ønsker at etablere sig på hinandens område, og 
i videst muligt omfang fjerne de eksisterende begrænsninger, der har denne virkning, idet der 
samtidig tages hensyn til nogle konkrete sektorers følsomme karakter. 
Bestemmelser om beskyttelse af investeringer bør begrænses til kun at gælde efter 
etableringen og bør bl.a. fokusere på ikke-diskrimination, fair og lige behandling og erstatning 
for (in)direkte ekspropriering.
I betragtning af EU's og USA's veludviklede retssystemer er en tvistbilæggelsesordning 
mellem stater og anvendelsen af de nationale domstole de mest hensigtsmæssige redskaber til 
at håndtere investeringstvister. 
Hvis der medtages bestemmelser om en tvistbilæggelsesordning mellem investorer og stater i 
TTIP, synes det at stå klart, at yderligere reformer af den nuværende model er af afgørende 
betydning for at undgå de problemer, der er opstået i forbindelse med bestemmelserne i de 
eksisterende frihandelsaftaler og bilateral investeringsaftaler. Nu, hvor resultaterne af den 
offentlige høring ligger klar, er der brug for en proces i og mellem de tre EU-institutioner, 
hvor det overvejes, hvilke reformer der er behov for. Investorer i udlandet skal behandles på 
ikke-diskriminerende vis og bør have rimelig mulighed for at søge om og opnå afhjælpning af 
klager. Dette kan opnås i TTIP, uden at der medtages bestemmelser om en 
tvistbilæggelsesordning mellem investorer og stater.

4.3.3. HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING 

De forskellige forhandlingsemner, der er på bordet, lægger en meget ambitiøs økonomisk 
dagsorden for dagen. TTIP bør være lige så ambitiøs, når det gælder bæredygtig udvikling. 
Kapitlet om bæredygtig udvikling bør sigte mod en fuldstændig og effektiv ratifikation og 
gennemførelse af de 8 centrale ILO-konventioner og de vigtigste internationale miljøaftaler. 
Bestemmelserne bør have til formål at øge beskyttelsesniveauet for arbejdstagere og de 
miljømæssige standarder. Et ambitiøst kapitel om handel og bæredygtig udvikling bør også 
indeholde regler for virksomheders sociale ansvar og en klar, struktureret inddragelse af 
civilsamfundet.
Arbejds- og miljøstandarder bør ikke begrænses til kapitlet om handel og bæredygtig 
udvikling, men bør ligeledes medtages i andre dele af aftalen, f.eks. investering, handel med 
tjenesteydelser, lovgivningsmæssigt samarbejde og offentlige indkøb.

Arbejds- og miljøstandarder bør gøres lettere at håndhæve, ved at man bygger på de gode 
erfaringer fra frihandelsaftalen mellem EU og Korea samt gode og effektive praksisser i 
USA's frihandelsaftaler og nationale lovgivning.

De økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af TTIP bør undersøges gennem en 
grundig bæredygtighedsvurdering med en klar inddragelse af civilsamfundet.

4.4. EMNER, DER IKKE STÅR TIL FORHANDLING

For Europa-Parlamentet er der nogle lovgivningsmæssige områder, der ikke står til 
forhandling. EU har en særlig tradition for at beskytte Unionens og dens medlemsstaters 
kulturelle og sproglige mangfoldighed. Eksisterende og fremtidige bestemmelser og politikker 
til støtte for den kulturelle sektor, navnlig i den digitale verden, ligger uden for det område, 
der kan forhandles om. 
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Og EU har en særlig tradition hvad angår struktureringen af de offentlige tjenester. Der er 
ikke noget frirum til at forhandle om dette. Alt, hvad der forhindrer statslige myndigheder i at 
kunne lovgive i almenhedens interesse eller levere tjenester, er uacceptabelt. Vi ønsker at 
garantere, at vores tjenesteydelser af almen interesse beskyttes.

5. DEMOKRATISK BEVIDSTHED

Europa-Parlamentet har det sidste ord i forbindelse med ratifikation af handelsaftaler mellem 
EU og tredjelande: En aftale kan kun træde i kraft, hvis EP godkender den. Forkastelsen af 
ACTA (aftalen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret på det digitale område) har vist, at 
Europa-Parlamentet tager sin rolle i handelspolitikken meget alvorligt. 
I betragtning af de mange kritiske røster fra den europæiske offentlighed og den ringe accept i 
offentligheden af den aftale, der forhandles om, vil Europa-Parlamentet fortsat presse på for at 
opnå den størst mulige grad af gennemsigtighed og garantere, at kun en god aftale godkendes 
– en aftale, der respekterer europæiske værdier, stimulerer bæredygtig vækst og bidrager til 
alle borgeres velbefindende.


