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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det 
transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP)
(2014/2228(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-direktiverne om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab (TTIP) mellem EU og USA, som blev vedtaget af Rådet den 14. 
juni 20131 og afklassificeret og gjort tilgængelige for offentligheden af Rådet den 9. 
oktober 2014,

– der henviser til den fælles erklæring fra topmødet mellem EU og USA den 26. marts 
20142,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 26.-27. juni 20143,

– der henviser til kommissionsformand Junckers politiske retningslinjer for den næste 
Europa-Kommission af 15. juli 2014 med titlen "En ny start for Europa: Min dagsorden 
for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring"4

– der henviser til den fælles erklæring af 16. november 2014 fra USA's præsident Barack 
Obama, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, formanden for Det Europæiske 
Råd, Herman Van Rompuy, Det Forenede Kongeriges premierminister David Cameron, 
Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Frankrigs præsident François Hollande, 
Italiens premierminister Matteo Renzi og Spaniens premierminister Mariano Rajoy efter 
deres møde om marginerne for G20-topmødet i Brisbane, Australien5,

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. november 2014 om TTIP6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Kommissionen af 25. november 2014 om 
gennemsigtighed i TTIP-forhandlingerne (C(2014)9052) og til Kommissionens 
afgørelser af 25. november 2014 om henholdsvis offentliggørelse af oplysninger fra 
møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige 
(C(2014)9051) og offentliggørelse af oplysninger mellem generaldirektører i 
Kommissionen og organisationer eller selvstændige (C(2014)9048),

– der henviser til den fælles erklæring af 3. december 2014 fra Energirådet EU-USA7,

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/da/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/da/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_da.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DA/foraff/145906.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
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– der henviser til Kommissionens beretning af 13. januar 2015 om offentlig høring online 
om investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) i 
TTIP (SWD(2015)0003),

– der henviser til EU's tekstforslag, der er fremlagt til drøftelse med USA i TTIP-
forhandlingsrunderne, især dem der er blevet afklassificeret og offentliggjort af 
Kommissionen, blandt andet EU-positionspapirerne:" TTIP regulatory issues -
engineering industries’ (TTIP-reguleringsspørgsmål - maskinindustrier)1, ‘Test–case on 
functional equivalence: proposed methodology for automotive regulatory equivalence’ 
(prøvesag om funktionel ækvivalens, foreslået metodologi for automotiv 
reguleringsmæssig ækvivalens)2, og ‘Trade and sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key issues and elements for provisions in the 
TTIP’(Kapitel om handel og bæredygtig udvikling/arbejde og miljø)3, og 
tekstforslagene vedrørende tekniske handelshindringer (TBT)4, sanitary and 
phytosanitary measures (sundheds- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger) (SPS)5, 
told- og samhandelslempelser6, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) 7, mulige 
konkurrencebestemmelser om konkurrence8, mulige bestemmelser om statslige 
virksomheder og virksomheder, der er blevet indrømmet særlige eller eksklusive 
rettigheder eller privilegier9, eventuelle bestemmelser om tilskud10, og tvistbilæggelse11, 

– der henviser til "Final Inception Report" ("opstartsrapporten") af 28. april 2014 fra 
ECORYS til Kommissionen med titlen: "Trade Sustainability Impact Assessment 
(Trade SIA) in support of negotiations of a comprehensive trade and investment 
agreement between the European Union and the United States of 
America’(konsekvensvurdering af samhandelsbæredygtigheden til understøttelse af 
forhandlingerne af en omfattende handels- og investeringsaftale mellem Den 
Europæiske Union og USA")12,

– der henviser til "‘Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact Assessment 
on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership" ("detaljeret vurdering af 
Kommissionens konsekvensvurdering af det transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab") offentliggjort i april 2014 af CEPS for Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 23. oktober 2012 om 
økonomiske og handelsmæssige forbindelser med USA13, beslutning af 23. maj 2013 
om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA14, beslutning af 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153022.pdf
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153023.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153024.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153025.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153026.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153027.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153028.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153029.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153030.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153031.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/januar/tradoc_153032.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/maj/tradoc_152512.pdf.
13 EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 53.
14 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0227.
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12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i 
forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende 
rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre 
anliggender1og beslutning af 15. januar 2015 om Den Europæiske Ombudsmands 
årsberetning 20132,

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Udvalget for Andragender (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at en ambitiøs aftale med USA vil kunne støtte en reindustrialisering af 
Europa og bidrage til at nå 2020-målet om en forøgelse af den del af EU's BNP, der 
genereres af industrien, fra 15 % til 20 %; der henviser til, at den har potentiale til at 
skabe muligheder for især SMV'er, som i højere grad end større virksomheder lider 
under ikke-toldmæssige handelshindringer; der henviser til, at 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, og som også vil være til fordel for 
tredjelande;

B. der påpeger, at den voksende indbyrdes sammenhæng mellem de globale markeder – op 
til 40 % af de europæiske industriprodukter fremstilles på grundlag af importerede 
produkter – gør det særdeles vigtigt, at de politiske beslutningstagere fastlægger den 
måde, hvorpå disse markeder interagerer; der henviser til, at passende handelsregler er 
afgørende for skabelse af merværdi i Europa, da industriel produktion foregår inden for 
globale værdikæder;

C. der henviser til, at vi har at gøre med en globalisering, som fremstår ureguleret, og at en 
veludformet handelsaftale vil kunne bidrage til at tæmme liberaliseringen; der finder, at 
en sådan aftale ikke alene bør tage sigte på at reducere toldtarifferne og de ikke-
toldmæssige handelshindringer, men at den også bør være et redskab til at beskytte 
arbejdstagere, forbrugere og miljøet; der påpeger, at en stærk og ambitiøs handelsaftale 
giver mulighed for at skabe en ramme ved at styrke reguleringen og bringe den op til de 
højeste standarder på globalt niveau med henblik på at forebygge social og miljømæssig 
dumping;

D. der påpeger, at fælles høje standarder ikke blot er i forbrugernes interesse, men også 
giver mening i et økonomisk perspektiv, eftersom de højere omkostninger, der hidrører 
fra højere standarder, opvejes af øgede stordriftsfordele på et marked bestående af 850 
millioner forbrugere;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2014)0230.
2 Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2015)0009.
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E. der henviser til, at mange undersøgelser af de økonomiske virkninger i forbindelse med 
TTIP bygger på økonomiske modeller ("anvendte generelle ligevægtsmodeller") med 
meget optimistiske forudsigelser om EU's og USA's kapacitet til at nedbringe de 
reguleringsmæssige handelshindringer; der påpeger, at TTIP alene ikke vil løse de 
økonomiske problemer i EU, og at der ikke bør skabes falske forhåbninger og 
forventninger i den henseende;

F der henviser til, at borgernes, arbejdstagernes og forbrugernes interesser skal være 
rettesnor for en enhver handelsaftale; der henviser til, at TTIP bør være en model for 
gode handelsaftaler, der opfylder dette krav;

G. der henviser til, at den fortrolige karakter af forhandlingerne, som de har været ført 
tidligere, har ført til mangler, hvad angår demokratisk kontrol af forhandlingsprocessen;

H. der henviser til, at Kommissionens formand, Juncker, i sine politiske retningslinjer klart 
har understreget, at selv om EU og USA kan gøre væsentlige fremskridt i anerkendelsen 
af hinandens produktstandarder og arbejde hen imod transatlantiske standarder, vil EU 
ikke ofre sine standarder for sikkerhed og sundhed, på det sociale område og med 
hensyn til databeskyttelse eller vores kulturelle mangfoldighed, idet han minder om, at 
sikkerheden af den mad, vi spiser, og beskyttelsen af europæernes personoplysninger 
ikke står til forhandling;

I. der henviser til, at Juncker i sine politiske retningslinjer også har gjort det klart, at han 
ikke vil acceptere, at domstolenes jurisdiktion i medlemsstaterne indskrænkes af særlige 
ordninger for tvistbilæggelse mellem investorer; der henviser til, at der nu, hvor 
resultaterne af den offentlige høring om investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse 
mellem investorer og stater (ISDS) i TTIP foreligger – under hensyntagen til kritiske og 
konstruktive bidrag, – er brug for en refleksionsproces såvel inden for som mellem de 
tre EU-institutioner angående den bedste måde, hvorpå der kan opnås 
investeringsbeskyttelse og ligebehandling af investorer;

J. der henviser til, at 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; der henviser til, at 
Parlamentet fuldt ud støtter både Rådets afgørelse om at afklassificere 
forhandlingsdirektiverne og Kommissionens gennemsigtighedsinitiativ;

K. der henviser til, at der siden juli 2013 er blevet ført forhandlinger mellem USA og EU, 
men at der endnu ikke er vedtaget nogen fælles tekst, og at det nu er præcis det rette 
tidspunkt til at gøre status over situationen; 

1. henstiller, i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TTIP, til 
Kommissionen: 

a) hvad angår anvendelsesområdet og den bredere kontekst:

i) at sikre, at TTIP-forhandlingerne fører til en dybtgående, omfattende, 
ambitiøs og afbalanceret handels- og investeringsaftale af høj standard, der 
vil fremme bæredygtig vækst, understøtte skabelsen af arbejdspladser af høj 
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kvalitet for europæiske arbejdstagere, være til direkte gavn for europæiske 
forbrugere, øge den internationale konkurrenceevne og åbne nye muligheder 
for EU-virksomheder, navnlig SMV'er; aftalens indhold er vigtigere end 
hurtigheden af forhandlingerne;

ii) at understrege, at selv om TTIP-forhandlingerne består af forhandlinger på 
tre hovedområder – en ambitiøs forbedring af den gensidige markedsadgang 
(for varer, tjenesteydelser, investeringer og offentlige indkøb på alle 
myndighedsniveauer), nedbringelse af de ikke toldmæssige 
handelshindringer og forøgelse af lovgivningssystemernes kompatibilitet 
samt udvikling af fælles regler til imødegåelse af fælles globale 
handelsmæssige udfordringer og muligheder – er det lige så vigtigt, at alle 
disse tre områder indgår i en samlet pakke; TTIP-aftalen bør være ambitiøs 
og bindende på alle forvaltningsniveauer på begge sider af Atlanten; aftalen 
bør føre til vedvarende gensidig åbenhed på markedet og handelslettelse på 
lokalt plan, og den bør rette en særlig opmærksomhed på strukturelle midler 
til opnåelse af større transatlantisk samarbejde, samtidig med at den 
opretholder lovgivningsmæssige standarder og forebygger social og 
miljømæssig dumping;

iii) at være opmærksom på den strategiske betydning af de økonomiske 
forbindelser mellem EU og USA generelt og af TTIP i særdeleshed, blandt 
andet som en mulighed for at fremme de principper og værdier, som EU og 
USA er fælles om og hylder, og at udforme en fælles tilgang til 
verdenshandel, investerings- og handelsrelaterede spørgsmål, såsom høje 
standarder, normer og bestemmelser, for at udvikle en bredere transatlantisk 
vision og et fælles sæt af strategiske mål;

iv) i lyset af den seneste tids positive udvikling i Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) navnlig at sikre, at en aftale med USA kommer til at fungere som et 
springbræt for bredere handelsforhandlinger og ikke anses for at være et 
alternativ til WTO-processen; bilaterale handelsaftaler er altid den 
næstbedste løsning og må ikke forhindre forbedringer på multilateralt plan;

b) hvad angår markedsadgang:

i) at sikre, at tilbud om markedsadgang på de forskellige områder er lige 
ambitiøse og afspejler begge parters forventninger, eftersom markedsadgang 
for industriprodukter, landbrugsprodukter, tjenesteydelser og offentlige 
indkøb er lige vigtige i alle tilfælde, og det er nødvendigt med en balance 
mellem de forskellige forslag for disse områder;

ii) at satse på fjernelse af alle toldsatser, idet der dog tages hensyn til følsomme 
produkter hos begge parter;

iii) at holde sig for øje, at der er vigtige offensive interesser for EU i 
servicesektoren, for eksempel inden for ingeniør-, telekommunikations- og 
transporttjenester; 
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iv) at øge markedsadgangen for tjenesteydelser i overensstemmelse med 
"positivliste-tilgangen", idet tjenesteydelser, der skal gøres tilgængelige for 
udenlandske virksomheder, udtrykkeligt nævnes, og nye tjenesteydelser 
udelukkes, idet man sikrer, at stilstands- og "bordet fanger"-klausuler kun 
gælder for ikkediskriminationsbestemmelser og giver mulighed for nok 
fleksibilitet til at få tjenesteydelserne tilbage under offentlig kontrol;

v) forhandlingerne bør på meningsfuld vis behandle de nuværende restriktioner 
for sø- og lufttransporttjenester, der ejes af europæiske virksomheder, 
herunder i forbindelse med udenlandsk ejerskab af luftfartsselskaber og 
gensidighed med hensyn til cabotage, samt screening af skibslaster;

vi) at sikre en tilstrækkelig udskillelse af følsomme tjenester såsom offentlige 
tjenester og offentlig forsyning (herunder vand, sundhed, 
socialsikringsordninger og uddannelse), 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;

vii) at koble forhandlinger om markedsadgang for finansielle tjenesteydelser 
sammen med konvergens i den finansielle regulering med henblik på at 
støtte de igangværende samarbejdsbestræbelser i andre internationale fora, 
såsom Baselkomitéen for Banktilsyn;

viii) at sikre, at de gældende EU-bestemmelser om beskyttelse af personlige data 
ikke kompromitteres gennem liberalisering af datastrømme, især på området 
for e-handel og finansielle tjenester; at sikre, at der ikke indgås nogen 
forpligtelser med hensyn til datastrømme, før der er indført en europæisk 
databeskyttelseslovgivning;

ix) at sikre, at EU's konkurrencebestemmelser respekteres fuldt ud, især på det 
digitale område; 

x) at holde sig for øje, at aftalen ikke bør sætte Unionens kulturelle og 
sproglige mangfoldighed på spil, herunder i den audiovisuelle sektor og den 
kulturelle servicesektor, og at eksisterende og fremtidige bestemmelser og 
politikker til støtte for den kulturelle sektor, især på det digitale område, 
holdes uden for forhandlingerne;

xi) at sikre, at der tages hensyn til forskellene i åbenheden af markederne for 
offentlige indkøb på begge sider af Atlanten og europæiske virksomheders 
store interesse i at få adgang til offentlige kontrakter i USA både på 
forbunds- og delstatsniveau, for eksempel inden for bygge- og 
anlægstjenester, transportinfrastruktur og varer og tjenesteydelser, idet man 
respekterer bæredygtighedskriterierne for indkøb på begge sider, herunder 
den nye EU-lovpakke om offentlige indkøb og tildeling af 
koncessionskontrakter, der træder i kraft i 2016;
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xii) at fremme samarbejdet mellem EU og USA på internationalt plan med 
henblik på at fremme bæredygtighedsstandarder for offentlige indkøb, 
blandt andet i gennemførelsen af den nyligt reviderede aftale om offentlige 
indkøb;

xiii) at sikre, at USA's delstater er omfattet i forhandlingsprocessen med henblik 
på at opnå meningsfulde resultater i forbindelse med, at offentlige 
indkøbskontrakter i USA gøres tilgængelige for EU-virksomheder;

xiv) at sikre, at forhandlingerne om oprindelsesregler sigter mod at afstemme 
EU's og USA's tilgange; i betragtning af indgåelsen af den omfattende 
økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada og den mulige 
opgradering af frihandelsaftalen mellem EU og Mexico er det nødvendigt at 
overveje muligheden for og omfanget af kumulation;

c) hvad angår ikke-toldmæssige handelshindringer:

i) at sikre, at kapitlet om det reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk miljø gennem fremme af handel 
og investeringer, idet der udvikles og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, arbejds- og miljølovgivning og af den 
kulturelle mangfoldighed, der findes inden for EU; forhandlere på begge 
sider skal identificere og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige og ikke kan forbigås, hvilke der 
kan være genstand for en fælles tilgang; på hvilke områder, det vil være 
ønskeligt med gensidig anerkendelse baseret på en fælles høj standard og et 
stærkt system af markedsovervågning, og på hvilke områder, der er 
mulighed for en forbedret udveksling af oplysninger, baseret på erfaringerne 
fra halvandet års løbende forhandlinger;

ii) at lade forhandlingerne om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger 
tage udgangspunkt i de vigtigste principper i de multilaterale aftaler om 
sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger; i første omgang at tilstræbe at 
øge gennemsigtigheden og åbenheden, styrke dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed. at respektere og værne om 
begge parters følsomme områder og grundlæggende værdier, som f.eks. 
EU's forsigtighedsprincip.

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og fremme vedtagelse, styrkelse og 
rettidig gennemførelse af internationale instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
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harmonisering af køretøjsbestemmelser); at fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten som fastlagt i de horisontale 
bestemmelser om reguleringsmæssigt samarbejde også bør vurdere 
virkningerne for forbrugerne og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i forbindelse med muligheden for 
at fremme reguleringsmæssig forenelighed og undgå at sætte legitime 
reguleringsmæssige og politiske målsætninger på spil;

iv) i forbindelse med fremtidigt reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og bestemmelser og ikke bør ændres;

v) fuldt ud at respektere det etablerede reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets rolle inden for EU's 
beslutningsproces og dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse af berørte parter i høringerne 
som led i udviklingen af et lovgivningsforslag;

d) hvad angår reglerne:

i) at kombinere forhandlingerne om markedsadgang og reguleringsmæssigt 
samarbejde med indførelse af ambitiøse regler og discipliner, blandt andet 
om bæredygtig udvikling, energi, SMV'er, investeringer og intellektuel 
ejendomsret;

ii) at sikre, at kapitlet om bæredygtig udvikling tager sigte på fuldstændig og 
effektiv ratificering, gennemførelse og håndhævelse af Den Internationale 
Arbejdsorganisation ILO's otte grundlæggende konventioner og deres 
indhold, ILO's dagsorden vedrørende anstændigt arbejde og de væsentligste 
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 omfatte 
bestemmelser om virksomheders sociale ansvar baseret på OECD's 
(Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) retningslinjer for 
multinationale virksomheder og klart struktureret inddragelse af 
civilsamfundet;

iii) at sikre, at arbejds- og miljøstandarder ikke begrænses til kapitlet om handel 
og bæredygtig udvikling, men ligeledes medtages i andre dele af aftalen, 
f.eks. investering, handel med tjenesteydelser, lovgivningsmæssigt 
samarbejde og offentlige indkøb;

iv) at sikre, at arbejds- og miljøstandarder 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;
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v) at sikre, at beskæftigede i transatlantiske virksomheder har adgang til 
information og høring i overensstemmelse med direktivet om europæiske 
samarbejdsudvalg;

vi) at sikre, at de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af TTIP 
undersøges gennem en grundig bæredygtighedsvurdering med en klar 
inddragelse af civilsamfundet;

vii) at sikre, at de to parter som led i forhandlingerne undersøger måder, hvorpå 
man kan lette naturgas- og olieeksporten, således at TTIP vil medføre 
afskaffelse af samtlige eksisterende eksportrestriktioner for energi mellem 
de to handelspartnere og derved støtte en diversificering af energikilderne;

viii) at sikre, at begge parters ret til at forvalte udforskningen og udnyttelsen af 
energikilder ikke berøres af aftalen, men at der praktiseres ligebehandling, 
når der er truffet beslutning om udnyttelse; virksomheder fra både EU og 
USA bør have lige adgang til råstoffer og til energi, og kvalitetsstandarderne 
for energiprodukter skal respekteres;

ix) at sikre, at TTIP støtter anvendelse og fremme af "grønne" varer og 
tjenesteydelser og dermed udnytter det betydelige potentiale for 
miljømæssige og økonomiske gevinster, som ligger i den transatlantiske 
økonomi;

x) at sikre, at TTIP fungerer som et forum for udvikling af fælles standarder 
for energiproduktion, idet man hele tiden tager højde for og overholder 
eksisterende standarder på begge sider;

xi) at sikre, at TTIP omfatter et særligt kapitel om SMV'er og tager sigte på at 
skabe nye muligheder i USA for europæiske SMV'er, for eksempel ved at 
fjerne dobbelte certificeringskrav, ved at oprette et netbaseret 
informationssystem om de forskellige reguleringsordninger, ved at indføre 
hurtige procedurer ved grænserne eller ved at afskaffe særlig høje toldsatser, 
der stadig findes; der bør indføres mekanismer for begge parter med henblik 
på samarbejde omkring fremme af SMV'ers deltagelse i transatlantisk 
handel, for eksempel gennem en fælles "one-stop-shop" for SMV'er;

xii) at sikre, at TTIP indeholder et omfattende kapitel om investeringer, 
herunder bestemmelser om både markedsadgang og investeringsbeskyttelse; 
kapitlet om investeringer bør tilstræbe at sikre ikke-diskriminerende 
behandling, når europæiske og amerikanske virksomheder ønsker at etablere 
sig på hinandens område, idet der samtidig tages hensyn til nogle konkrete 
sektorers følsomme karakter;

xiii) at sikre, at bestemmelser om investeringsbeskyttelse begrænses til kun at 
gælde efter etableringen og bl.a. fokuserer på ikke-diskrimination og fair og 
lige behandling; beskyttelsesstandarder og definitioner af investor og 
investering bør udformes på en præcis måde; fri overførsel af kapital bør 
være i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-traktaten og bør 
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omfatte en forsigtighedsbetonet udskillelse i tilfælde af finansielle kriser;

xiv) at sikre, at udenlandske investorer behandles på ikke-diskriminerende vis og 
har rimelig mulighed for at søge om og opnå hjælp i klagesager, hvilket kan 
opnås, uden at der inkluderes en mekanisme for tvistbilæggelse mellem 
investorer og stater (ISDS); en sådan mekanisme er ikke nødvendig i TTIP 
på baggrund af EU's og USA's veludviklede retssystemer; en ordning for 
tvistbilæggelse mellem stater og brugen af nationale domstole er de mest 
hensigtsmæssige redskaber til at håndtere investeringstvister;

xv) at sikre, at TTIP omfatter et omfattende kapitel om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der omfatter stærk beskyttelse af præcist og klart 
definerede områder for intellektuel ejendomsret, herunder øget beskyttelse 
og anerkendelse af europæiske geografiske oprindelsesbetegnelser, og 
afspejler et rimeligt og effektivt niveau for beskyttelse, sådan som det er 
fastlagt i EU's og USA's frihandelsaftalebestemmelse på dette område, idet 
man fortsat bekræfter de eksisterende fleksible bestemmelser i aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen), især 
på området for offentlig sundhed;

xvi) at sikre, at kapitlet om intellektuelle ejendomsrettigheder ikke omfatter 
bestemmelser om straffesanktioner som et redskab til håndhævelse, som det 
tidligere er blevet forkastet af Parlamentet;

e) hvad angår gennemsigtighed, inddragelse af civilsamfundet og formidling til 
offentligheden:

i) at fortsætte de igangværende bestræbelser på at øge gennemsigtigheden i 
forhandlingerne ved at gøre flere forhandlingsforslag tilgængelige for den 
brede offentlighed;

ii) at omsætte disse gennemsigtighedsbestræbelser i meningsfulde praktiske 
resultater, blandt andet ved at nå frem til meningsfulde ordninger med USA 
om at forbedre gennemsigtigheden, herunder adgang til samtlige 
forhandlingsdokumenter, med henblik på at give Parlamentets medlemmer 
og medlemsstaterne mulighed for at udvikle konstruktive drøftelser med de 
berørte parter og offentligheden;

iii) at fremme et stadig tættere engagement med medlemsstaterne med det 
formål at inddrage dem mere aktivt i bestræbelserne på en bedre 
kommunikation af formålet og de eventuelle fordele af aftalen for de 
europæiske borgere og for at sikre en bred, faktabaseret offentlig debat om 
TTIP i Europa med henblik på at komme til bunds i de spørgsmål i aftalen, 
der reelt giver anledning til nærmere overvejelser;

iv) at styrke sit fortsatte og gennemsigtige engagement med en lang række 
berørte parter, herunder virksomhedsrepræsentanter og repræsentanter på 
miljø-, landbrugs-, forbruger- og arbejdsområdet og andre områder under 
hele forhandlingsprocessen; tilskynder alle interesseparter til aktivt at 
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deltage og forelægge initiativer og oplysninger, der er relevante for 
forhandlingerne; 

f) at tilstræbe et tættere samarbejde med Parlamentet, som fortsat nøje vil overvåge 
forhandlingsprocessen og 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. 

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger 
til Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og USA’s
regering og parlament.
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BEGRUNDELSE

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, stk. 4, i forretningsordenen. 
Ordføreren ønsker at benytte denne lejlighed til at foretage en vurdering af de vigtigste 
resultater af forhandlingerne efter halvandet års drøftelser og give udtryk for Parlamentets 
synspunkter vedrørende hovedpunkterne i en potentiel TTIP-aftale. Parlamentets betænkning 
bør bidrage til en ny start på forhandlingerne, nu hvor den nye Kommission er på plads, og 
efter midtvejsvalget i USA.

Denne betænkning er 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. Det var ordførerens hensigt at gå så grundigt som muligt til værks 
og give medlemmerne af Parlamentets forskellige udvalg mulighed for at komme med et 
velovervejet bidrag til processen. Parlamentet har det sidste ord i forbindelse med ratifikation 
af handelsaftaler mellem EU og tredjelande: En aftale kan kun træde i kraft, hvis Parlamentet 
godkender den. Forkastelsen af ACTA (aftalen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret på 
det digitale område) har vist, at 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 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.


