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INLEDNING

När EU förhandlar om ett internationellt avtal såsom det transatlantiska partnerskapet för 
handel och investeringar (TTIP) har Europaparlamentet rätt att yttra sig när som helst under 
förhandlingarna, på grundval av ett betänkande, i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen.  
Föredraganden vill utnyttja denna rätt för att utvärdera de viktigaste resultaten av 
förhandlingarna efter cirka 1,5 års diskussioner och för att uttrycka Europaparlamentets 
synpunkter när det gäller huvudfrågorna för ett eventuellt TTIP-avtal. Europaparlamentets 
betänkande bör bidra till att nystarta förhandlingarna, efter den nya kommissionens 
tillträdande och mellanårsvalet i USA.
Betänkandet kommer att bli en uppföljning av de resolutioner som antogs under den förra 
valperioden om förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna i 
oktober 2012 och maj 2013.

1. TTIP-AVTALET SOM ETT POTENTIELLT INSTRUMENT FÖR HÅLLBAR 
TILLVÄXT OCH ETT STEG PÅ VÄGEN MOT INFÖRANDET AV REGLER PÅ 
MULTILATERAL NIVÅ

Det råder inget tvivel om att vi lever i en globaliserad värld, där vi ständigt närmar oss 
varandra. De globala marknadernas allt djupare sammanlänkning är obestridlig. Detta framgår 
tydligt av det faktum att upp till 40 % av de europeiska industrivarorna tillverkas med hjälp av 
importerade produkter från tidigare led i förädlingskedjan. Med allt fler varor och tjänster som 
handlas över gränserna och ökade investeringar i utlandet är det av största vikt att de politiska 
beslutsfattarna drar upp linjerna för marknadernas interaktion och utformar strukturer för 
dessa komplexa processer och interaktioner som äger rum varje dag. EU:s handelspolitik kan 
spela en viktig roll för att främja hållbar ekonomisk tillväxt inom och utanför EU och skapa 
högkvalitativa och stabila arbetstillfällen. Lämpliga ramar måste dock fastställas. Relevanta 
handelsregler är av grundläggande betydelse för att skapa ett mervärde i Europa, eftersom den 
industriella produktionen ingår i globala mervärdeskedjor. 
Ett eventuellt avtal med Förenta staterna skulle kunna främja återindustrialiseringen av 
Europa och bidra till att höja målet för industrins andel av EU:s BNP från 15 % till 20 % år 
2020. Avtalet kan skapa möjligheter, framför allt för små och medelstora företag, som i högre 
grad än större företag drabbas av icke-tariffära handelshinder.  Ett avtal mellan de två största 
ekonomiska blocken i världen kan också skapa standarder, normer och regler, som därefter 
kommer att antas på global nivå. Detta kan även gagna tredjeländer. 
Det är emellertid också uppenbart att TTIP-avtalet inte kommer att vara lösningen på de 
ekonomiska problemen i EU. Inga falska förhoppningar eller förväntningar bör alltså göras i 
detta avseende. Endast en ny makroekonomisk politik i EU kan lösa den ekonomiska krisen 
och skapa hållbar tillväxt i EU.
Det måste också klargöras att bilaterala handelsavtal, såsom ett eventuellt TTIP-avtal, aldrig 
kan bli något annat än det näst bästa alternativet i förhållande till multilaterala avtal. Med 
hänsyn framför allt till den senaste tidens positiva utveckling inom WTO, måste vi se till att 
ett avtal med USA blir ett steg på vägen mot mer omfattande handelsförhandlingar och inte 
ses som ett alternativ till WTO-processen.

2. PÅ RÄTT SIDA AV GLOBALISERINGEN
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Vi står inför en globalisering som saknar regler. Globaliseringen missköts. En oreglerad 
globalisering är en okontrollerad kapplöpning mot botten. Att enbart minska tulltaxorna och 
undanröja icke-tariffära handelshinder eller regler går i fel riktning. Ett bra handelsavtal skulle 
dock kunna placera oss på rätt sida av globaliseringen. Vi måste stimulera hållbar tillväxt och 
samtidigt skydda arbetstagarna, konsumenterna och miljön. Vi skulle kunna skapa ett 
regelverk genom att skärpa bestämmelserna till högsta standarder på global nivå, så att social 
och miljömässig dumpning utesluts. Först och främst måste det säkerställas att 
handelspolitiken tjänar medborgarnas, konsumenternas och arbetstagarnas intressen. Vanliga 
medborgares välbefinnande måste vara riktmärket för alla handelsavtal. TTIP-avtalet måste 
bli en modell för ett bra handelsavtal som lever upp till dessa krav. Men när förhandlingarna 
om TTIP-avtalet är hemliga kan den demokratiska processen inte utöva de kontroller och 
motvikter som krävs för att garantera det förväntade resultatet.

3. INSYN OCH DET CIVILA SAMHÄLLETS INVOLVERING

De många kritiska rösterna i den offentliga debatten visade att förhandlingarna om TTIP-
avtalet måste föras under mer transparenta och öppna former och ta hänsyn till de farhågor 
som uttryckts av de europeiska medborgarna. Europaparlamentet stöder till fullo rådets beslut 
att häva förhandlingsdirektiven och kommissionens önskan att säkra insyn. Dessa initiativ 
måste nu utmynna i konkreta och positiva resultat. Lika viktiga är medlemsstaternas åtgärder 
för att säkra en bred och faktabaserad offentlig debatt i Europa om TTIP-avtalet. Denna debatt 
är av grundläggande betydelse för att man ska kunna undersöka de verkliga förväntningar och 
farhågor som omgärdar avtalet. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att 
fortsätta sina insatser för att öka insynen i förhandlingarna genom att offentliggöra fler 
förhandlingsförslag, och hoppas att även fler dokument kommer att offentliggöras efter de 
olika förhandlingsomgångarna.

Europaparlamentet kommer även i fortsättningen att nära övervaka förhandlingarna och 
kommer att arbeta tillsammans med kommissionen, medlemsstaterna, den amerikanska 
kongressen samt intressenter på båda sidor av Atlanten för att säkerställa ett 
förhandlingsresultat som gagnar medborgarna både inom och utanför EU och USA. 
Europaparlamentet måste ge sitt godkännande till ett avtal för att det ska kunna träda i kraft. 
Kommissionen gör därför klokt i att beakta parlamentets synpunkter.

4. RÄCKVIDDEN FÖR ETT EVENTUELLT AVTAL

Förhandlingarna om TTIP-avtalet förs inom tre huvudområden: marknadstillträde (för varor, 
tjänster och offentlig upphandling), icke-tariffära handelshinder och regleringssamarbete samt 
föreskrifter. Alla dessa områden är av lika stor vikt i det omfattande paket som bör vara målet 
för de båda förhandlingsparterna. Det behövs en nystart i diskussionerna om TTIP-avtalet, 
med beaktande av de framsteg som nåtts hittills, för att skapa en ny dynamik i 
förhandlingarna. 

4.1. MARKNADSTILLTRÄDE

Trots mycket låga tullsatser på båda sidor om Atlanten är marknadstillträdet en mycket viktig 
aspekt av TTIP-avtalet med hänsyn till den stora handelsvolymen mellan EU och USA och 
det begränsade antalet höga tullar som fortfarande finns kvar.  Förhandlingarnas mål bör vara 
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att avskaffa alla tullar, samtidigt som hänsyn tas till vissa känsliga produkter för vilka 
avskaffandet av tullarna eller tullkvoterna kan sträcka sig över en längre tidsperiod. 
Marknadstillträde för industrivaror, jordbruksprodukter, tjänster och offentliga kontrakt är av 
lika stor vikt och därför bör de olika förslagen inom dessa områden vara välbalanserade. Vi 
måste se till att möjligheterna att få tillträde till dessa marknader är jämförbara och att de 
återspeglar de båda parternas förväntningar.
När det gäller tjänster bör det noteras att EU och USA har valt att följa en blandad strategi, 
precis som vid förhandlingarna om det plurilaterala avtalet om tjänster. EU följer vanligtvis 
inte denna typ av strategi när det gäller liberaliseringen av tjänster i bilaterala frihandelsavtal.
Tjänster är en viktig del i EU:s ekonomi och många arbetstillfällen är beroende av export och 
import av tjänster. EU har därför helt klart viktiga offensiva intressen inom tjänstesektorn, till 
exempel på området för ingenjörs-, transport- eller telekommunikationstjänster. Det är 
dessutom mycket viktigt att upprätthålla ett lämpligt antal undantag för känsliga tjänster 
såsom offentliga och allmännyttiga tjänster, så att de nationella och lokala myndigheterna har 
ett tillräckligt handlingsutrymme för att kunna anta lagstiftning i allmänhetens intresse.  En 
gemensam förklaring i vilken förhandlingsparterna klart åtar sig att utesluta dessa sektorer 
från förhandlingarna skulle vara mycket välkommen i detta avseende.

Förhandlingarna om marknadstillträde för finansiella tjänster bör även omfatta konvergens på 
området för finansiell reglering, i syfte att stödja de pågående samarbetsinsatserna inom andra 
internationella forum, såsom Baselkommittén för banktillsyn.

Ursprungsreglerna är en grundläggande del av alla förhandlingar om marknadstillträde. 
Förhandlingarna om ursprungsreglerna bör ha som mål en tillnärmning av EU:s och USA:s 
strategier för ursprungsregler. Det övergripande avtalet om ekonomi och handel kan tjäna som 
ett gott exempel i detta avseende. Med hänsyn till ingåendet av det övergripande avtalet om 
ekonomi och handel och den potentiella uppgraderingen av frihandelsavtalet mellan EU och 
Mexiko, kommer det att bli nödvändigt att undersöka kumulationsmöjligheterna och deras 
räckvidd. 

4.1.1. OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling är en viktig del av den ekonomiska verksamheten både i Europa och i 
USA. EU:s marknad för offentlig upphandling är en av de mest öppna i världen och 
garanterar att företag från tredjeländer kan lämna in anbud till europeiska kontrakt. I stället för 
att sätta upp nya hinder för att skydda EU:s marknad skulle TTIP-avtalet kunna tjäna som 
modell för en långtgående liberalisering av de transatlantiska marknaderna för offentlig 
upphandling. 
TTIP-avtalet måste därför ta hänsyn till de europeiska företagens mycket stora intresse av att 
få tillgång till offentliga kontrakt, till exempel för byggtjänster, trafikinfrastruktur och varor 
och tjänster. Detta kommer onekligen att bli en avgörande del av det globala avtalet. 
Det kommer i detta avseende att vara oerhört viktigt att inbegripa de federala staterna i 
förhandlingarna för att uppnå positiva resultat när det gäller öppnandet av USA:s marknad för 
offentlig upphandling för EU-företagen.  Det är därför beklagligt att inga verkliga framsteg 
hittills förefaller ha uppnåtts inom detta förhandlingsområde.
De resultat som uppnåtts med EU:s frihandelsavtal, såsom det övergripande avtalet om 
ekonomi och handel, ger exempel på räckvidden och djupet för ett övergripande kapitel om 
offentlig upphandling.
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4.1.2. JORDBRUK

EU:s och USA:s jordbrukssektorer är mycket olika i många avseende, till exempel när det 
gäller konsumenthälsa, genetiskt modifierade organismer och hormonbehandlat kött. 
Förhandlingsresultatet måste därför respektera och bevara de särdrag och grundläggande 
värderingar som kännetecknar de båda sidorna, till exempel EU:s försiktighetsprincip. 
Resultatet av förhandlingarna om det övergripande avtalet om ekonomi och handel visar att 
länder med olika syn på standarderna för livsmedelssäkerhet kan nå ett balanserat och 
ömsesidigt fördelaktigt resultat inom detta förhandlingsområde.

4.1.3. ENERGI OCH RÅVAROR

Ett framtida TTIP-avtal bör avskaffa alla nu gällande exportrestriktioner för energi mellan de 
två handelsparterna och därmed främja en diversifiering av energikällorna. Ett partnerskap 
som är så stabilt som det transatlantiska partnerskapet ger båda parter en möjlighet att förfoga 
över en tillförlitlig energikälla. 
Avtalet ska inte påverka parternas rätt att styra utforskningen och utnyttjandet av energikällor, 
men ingen diskriminering får tillämpas när beslut om utnyttjande har fattats.  Tillgången till 
råvaror och energi bör också beviljas på icke diskriminerande grunder för företag från både 
EU och USA. 
TTIP-avtalet bör också stödja utnyttjandet och främjandet av miljövänliga varor och tjänster, 
och därmed göra det möjligt att utnyttja den avsevärda potential för väsentliga miljövinster 
och ekonomiska vinster som den transatlantiska ekonomin erbjuder.
TTIP-avtalet skulle kunna tjäna som ett forum för utveckling av gemensamma standarder för 
energiproduktion som i alla situationer beaktar och respekterar de båda parternas redan 
gällande standarder.

4.2. REGLERINGSSAMARBETE OCH ICKE-TARIFFÄRA HANDELSHINDER 

Regleringssamarbete och undanröjande av icke-tariffära handelshinder är det 
förhandlingsområde där störst vinster kan uppnås i form av ökade handelsflöden. 
Regleringssamarbetet får dock inte på något sätt inverka på skyddet av hälsa och säkerhet och 
inte heller på konsumentlagstiftning, arbetsrätt och miljölagstiftning eller på den kulturella 
mångfalden inom EU, vilket ordförande Juncker bekräftade i sina politiska riktlinjer. De båda 
parternas förhandlare måste göra tydlig åtskillnad mellan grundläggande bestämmelser som 
inte får röras och bestämmelser som kan ändras i syfte att minska den administrativa bördan. 
Tydliga åtaganden måste ingås på de områden där det finns möjlighet till harmonisering, 
ömsesidigt erkännande eller informationsutbyte.  Inom bilindustrin till exempel verkar det 
finnas stor potential att öppna nya handelsmöjligheter. Detta bör dock hanteras med 
försiktighet och dessa möjligheter blir kanske inte aktuella för alla sektorer och tekniska 
åtgärder.  Vi måste ta hänsyn till resultatet av förhandlingsomgångarna. Ett 
förhandlingsresultat visar till exempel att inget ömsesidigt erkännande och ingen 
harmonisering är möjlig inom den kemiska sektorn.
Både när det gäller åtgärder för tekniska handelshinder (TBT) och sanitära och fytosanitära 
åtgärder (SPS) bör förhandlingarna bygga på de grundläggande principerna för de 
multilaterala TBT- och SPS-avtalen.  Förhandlingarna på området för sanitära och 
fytosanitära åtgärder bör leda till ett erkännande av de båda parternas rätt att hantera riskerna 
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på den nivå de anser lämplig för att skydda människornas, djurens och växternas liv och hälsa. 
EU:s försiktighetsprincip får inte undergrävas.
Förhandlingarna om dessa båda kapitel bör syfta till att öka insyn och öppenhet genom att 
stärka samarbetet mellan regleringsorgan liksom samarbetet inom internationella 
standardiseringsorgan, när det gäller tekniska handelshinder. 
Vid sidan av dessa områden kommer förhandlingarna om regleringsfrågor också att fokusera 
på en rad övergripande bestämmelser om enhetlighet mellan regelverken och öppenhet, 
inbegripet tidiga samråd, användning av konsekvensbedömningar och god regleringssed. 
Konvergens i lagstiftningen ingår i kommissionens strategi för bättre lagstiftning, och 
synergier skulle kunna skapas mellan förhandlingarna om TTIP-avtalet och de diskussioner 
som pågår på EU-nivå om bättre lagstiftning. Det är i detta avseende mycket viktigt att till 
fullo respektera Europaparlamentets roll i EU:s beslutsprocess och dess demokratiska kontroll 
av EU:s lagstiftningsprocess. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att de berörda parterna på 
lämpligt sätt involveras i dessa lagstiftningsprocesser.  

Detta kommer också att gälla vid behandlingen av den så kallade inbyggda dagordningen för 
TTIP-avtalet, vars mål är att skapa en institutionell bas för samarbetet i framtiden.  

De sektorsvisa initiativen på området för regleringssamarbete, kemiska produkter, läkemedel 
och kosmetiska produkter kan skapa viktiga möjligheter att undanröja onödiga icke-tariffära 
handelshinder och öppna nya möjligheter till marknadstillträde. Även på dessa områden bör 
regleringssamarbetet dock hanteras med stor försiktighet för att inte inkräkta på parternas 
suveräna rätt att lagstifta (t.ex. på området för kliniska tester, livsmedelssäkerhet eller 
märkning av kemikalier).

4.3. REGLER

4.3.1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter är en hörnsten i både EU:s och USA:s kunskapsekonomier. Det är 
därför viktigt att TTIP-avtalet inbegriper ett ambitiöst kapitel om immateriella rättigheter.
Med hänsyn till den höga skyddsnivån för patent i både EU och USA (dataexklusivitet, 
förlängd patentperiod), bör kapitlet om immateriella rättigheter i TTIP-avtalet återspegla EU:s 
och USA:s mest ambitiösa frihandelsbestämmelser på detta område och samtidigt bekräfta 
befintlig flexibilitet i Trips-avtalet, särskilt på området för folkhälsa.
EU:s kapitel om immateriella rättigheter bör inte omfatta bestämmelser (såsom straffrättsliga 
påföljder) som tidigare har avvisats av Europaparlamentet.
Ett ambitiöst kapitel om immateriella rättigheter bör också föreskriva ett förstärkt skydd och 
erkännandet av europeiska geografiska beteckningar.  Det övergripande avtalet om ekonomi 
och handel kan utgöra ett bra exempel i detta avseende.

4.3.2. LIBERALISERING OCH SKYDD AV INVESTERINGAR

Ett framtida TTIP-avtal bör innehålla ett omfattande kapitel om investeringar, med 
bestämmelser om både liberalisering och skydd av investeringar. Kapitlet om liberalisering av 
investeringar bör syfta till att bevilja icke diskriminerande behandling för europeiska och 
amerikanska företag som önskar etablera sig på varandras territorium, och till att i största 
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möjliga utsträckning undanröja eventuella nuvarande restriktioner och samtidigt ta hänsyn till 
vissa specifika sektorers känslighet. 
Bestämmelserna om skydd av investeringar bör begränsas till bestämmelser som gäller efter 
etableringen och bör bland annat fokusera på icke diskriminering, rättvis och lika behandling 
och kompensation för indirekt eller direkt expropriation.
Med hänsyn till EU:s och USA:s välutvecklade rättssystem är ett system för tvistlösning 
mellan stater och användningen av nationella domstolar de mest lämpliga verktygen för att 
hantera investeringstvister. 
Om bestämmelser för tvistlösning mellan investerare och stat skulle inkluderas i TTIP-avtalet 
förefaller det uppenbart att ytterligare reformer av den nuvarande modellen är nödvändiga för 
att undvika de problem som uppstått i samband med bestämmelserna i befintliga 
frihandelsavtal och bilaterala investeringsavtal. Nu när resultatet av de offentliga samråden är 
tillgängligt, behövs det en diskussion inom och mellan de tre EU-institutionerna om 
nödvändiga reformer. Investerare utomlands måste behandlas på ett icke diskriminerande sätt 
och bör ha en verklig möjlighet att söka och uppnå prövning av klagomål. Detta mål kan 
uppnås inom TTIP-avtalet utan inkludering av bestämmelserna om tvistlösning mellan 
investerare och stat.  

4.3.3. HANDEL OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

De olika förhandlingsfrågorna visar att de ekonomiska prioriteringarna är mycket starka. 
TTIP-avtalet bör vara lika ambitiöst när det gäller hållbar utveckling. Kapitlet om hållbar 
utveckling bör syfta till att fullt ut och effektivt ratificera och genomföra de åtta 
grundläggande ILO-konventionerna liksom grundläggande internationella avtal. 
Bestämmelserna bör syfta till att stärka skyddet av arbetsrättsliga och miljömässiga 
standarder. Ett ambitiöst kapitel om handel och hållbar utveckling bör också inbegripa 
bestämmelser om företagens sociala ansvar och föreskriva ett tydligt och strukturerat 
deltagande av det civila samhället.
Arbetsrättsliga och miljömässiga standarder bör inte begränsas till kapitlet om handel och 
hållbar utveckling, utan bör även ingå i andra delar av avtalet såsom investeringar, handel 
med tjänster, regleringssamarbete och offentlig upphandling.

Det är viktigt att se till att arbetsrättsliga och miljömässiga standarder i högre grad kan 
verkställas. Man kan i detta avseende utgå ifrån de positiva erfarenheterna med 
frihandelsavtalet mellan EU och Korea liksom god och effektiv praxis i samband med USA:s 
frihandelsavtal och nationella lagstiftning.

De ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av TTIP-avtalet bör undersökas 
med hjälp av en ingående konsekvensbedömning, med ett starkt deltagande av det civila 
samhället.

4.4. ICKE FÖRHANDLINGSBARA FRÅGOR

För Europaparlamentet är vissa regleringsområden inte förhandlingsbara. EU ska av tradition 
skydda unionens och dess medlemsstaters kulturella och språkliga mångfald. Aktuella och 
framtida bestämmelser och åtgärder till stöd för den kulturella sektorn, särskilt inom den 
digitala världen, ligger utanför förhandlingsområdet. 
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EU har också en specifik tradition när det gäller offentliga tjänster. Inga förhandlingar är 
möjliga på detta område. Allt som förhindrar myndigheterna från att lagstifta i allmänhetens 
intresse eller tillhandahålla tjänster betraktas som oacceptabelt. Vi vill garantera skyddet av 
våra tjänster av allmänt intresse.

5. DEMOKRATISKT SAMVETE

Europaparlamentet har sista ordet i ratificeringen av handelsavtal mellan EU och tredjeländer. 
Ett avtal kan träda i kraft endast med Europaparlamentets godkännande. Förkastandet av 
Acta-avtalet (skydd för immateriella rättigheter på det digitala området) visade att 
Europaparlamentet tar sin roll när det gäller handelspolitiken på stort allvar. 
Med hänsyn till den omfattande kritik som uttryckts av de europeiska medborgarna och det 
svaga stödet till det avtal som håller på att förhandlas fram, kommer Europaparlamentet att 
fortsätta att kräva största möjliga öppenhet och insyn och garantera att endast ett bra avtal kan 
godkännas, det vill säga ett avtal som respekterar de europeiska värderingarna, främjar hållbar 
utveckling och bidrar till alla medborgares välbefinnande. 


