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FORSLAG

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

A. der henviser til, at der, eftersom retssystemerne i både Den Europæiske Union og i USA 
fungerer effektivt, ikke er behov for nogen mekanisme til bilæggelse af tvister mellem 
private investorer og stater (ISDS) i denne aftale;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union og USA har effektive nationale retlige rammer 
og styres af retsstatsprincippet;

C. der henviser til, at internationale handels- og investeringsaftaler indgået af 
EU-institutioner er omfattet af de rettigheder, som EU garanterer, og de principper, der 
ligger til grund for beskyttelsen af disse rettigheder i EU, såsom forsigtighedsprincippet, 
som finder anvendelse på beskyttelse af miljø, sundhed og forbrugere;

D. der henviser til, at ni EU-medlemsstater har indgået bilaterale aftaler om beskyttelse af 
investeringer med USA, som giver amerikanske virksomheder ret til at indbringe klager 
mod disse medlemsstater, og til at talrige bilaterale aftaler mellem EU-medlemsstater 
indeholder visse ISDS-klausuler, men at forordning nr. 912/2014 fastsætter, at 
eksisterende bilaterale investeringsaftaler, som medlemsstater er parter i, vil blive erstattet 
af medtagelsen af et kapitel om investeringer i TTIP-aftalen, selv uden ISDS;

E. der henviser til, at det er hensigten, at de pågældende forhandlinger skal føre frem til en 
ambitiøs aftale, der vil beskytte den europæiske model for social markedsøkonomi som 
fastsat i Den Europæiske Unions traktater, og som vil blive ledsaget af en betydelig 
forbedring for offentligheden, arbejdstagere og forbrugere og af en åbning af markedet for 
virksomheder, der er etableret i Den Europæiske Union, herunder SMV'er;

F. der henviser til, at internationale aftaler danner grundlag for retssikkerhed og 
forudsigelighed, og at der har været talrige sager, hvor EU og andre stater inden for 
rammerne af WTO har lagt sag an mod USA, fordi USA angiveligt skulle have undladt at 
opfylde sine internationale forpligtelser;

G. der henviser til, at artikel 1 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at 
"beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt"; der 
henviser til, at artikel 10, stk. 3, i TEU fastsætter, at "beslutningerne træffes så åbent som 
muligt og så tæt på borgerne som muligt"; der henviser til, at Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
ret til straks at blive underrettet "fuldt ud i alle faser af proceduren" i forbindelse med 
forhandlinger og indgåelse af aftaler mellem Unionen og tredjelande; og der henviser til, 
at Den Europæiske Ombudsmand i den afgørelse, der afsluttede hendes undersøgelse på
eget initiativ OI/10/2014/RA, fremhævede behovet for gennemsigtighed i TTIP-
forhandlingerne og offentlig adgang til TTIP-dokumenter;

1. retter følgende henstillinger til Kommissionen:
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a) bemærker, at offentlighedens forbehold bør afspejles i forhandlingerne om handels- og 
investeringsaftaler;

b) bemærker, at ligebehandling af lokale og udenlandske investorer ikke er mulig med de 
reformer, der er indarbejdet i den omfattende økonomi- og handelsaftale (CETA), i 
forbindelse med mekanismer til bilæggelse af tvister mellem stater og investorer;

c) bemærker, at der kan opnås sikring af, at udenlandske investorer behandles på en ikke-
diskriminerende måde, og at de har passende mulighed for at få klageadgang, uden at 
der medtages standarder for beskyttelse af investeringer eller en ISDS-mekanisme i 
TTIP; er af den faste overbevisning, at en eventuel TTIP-aftale ikke bør indeholde 
nogen standarder for beskyttelse af investeringer eller en ISDS-mekanisme, eftersom 
det aktuelle niveau af investeringsbeskyttelse i EU og USA er fuldt ud tilstrækkeligt til 
at garantere retssikkerheden;

d) opfordrer Kommissionen til at gøre de konsoliderede tekstversioner, der samler EU's 
og USA's holdninger til udkast til kapitler, offentligt tilgængelige og derved sikre alle 
interesserede parter lige adgang til oplysninger i samtlige forhandlingsfaser;

e) konstaterer, at de eksisterende tvistbilæggelsesmekanismer er behæftet med alvorlige 
svagheder både med hensyn til procedure og substans;

f) opfordrer Kommissionen til at modsætte sig medtagelsen af en ISDS-mekanisme i 
TTIP i betragtning af de udviklede retssystemer i EU og USA og den omstændighed, 
at en mellemstatslig tvistbilæggelsesordning og anvendelsen af nationale lov- og 
retssystemer er de mest hensigtsmæssige redskaber til at håndtere investeringstvister;

g) understreger, at EU's handelspolitiks demokratiske legitimitet skal styrkes; opfordrer 
Kommissionen til at tage hensyn til svarene på den offentlige høring, som den har 
gennemført, og især til de 97 % af svarene, der var imod en ISDS-mekanisme;

h) opfordrer Kommissionen til at sikre, at udenlandske investorer behandles på en ikke-
diskriminerende måde og har passende mulighed for at få klageadgang, samtidig med 
at det sikres, at de ikke nyder større rettigheder end hjemlige investorer, og til at 
modsætte sig medtagelsen af ISDS i TTIP, eftersom der findes andre muligheder for at 
håndhæve investeringsbeskyttelse, såsom nationale retsmidler;

i) opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens afgørelser i enkeltsager, såfremt der 
vedtages en tvistbilæggelsesmekanisme, ikke træder i stedet for de kontraherende 
parters gældende nationale ret eller gør denne uvirksom, og at ændringer ved fremtidig 
lovgivning – så længe de ikke har tilbagevirkende kraft – ikke kan gøres til genstand 
for en sådan tvistbilæggelsesmekanisme;

j) opfordrer Kommissionen til at sikre, at de fastlagte regelsæt på begge sider af Atlanten 
samt Europa-Parlamentets rolle i EU's beslutningsproces og dets kontrolbeføjelser i 
forbindelse med EU's lovgivningsmæssige processer vil blive respekteret fuldt ud, i 
deres helhed, i forbindelse med udarbejdelsen af rammerne for det fremtidige 
samarbejde;
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k) opfordrer Kommissionen til at indskærpe over for forhandlingspartneren, at 
forsigtighedsprincippet er et af de grundlæggende principper for europæisk beskyttelse 
af miljø, sundhed og forbrugere, og at det danner grundlag for hurtige, proaktive 
forhandlinger med henblik på at undgå at bringe menneskers, dyrs og planters sundhed 
i fare og skade miljøet, og til at sikre, at forhandlingerne ikke fører til udvanding af det 
forsigtighedsprincip, der er gældende i EU, især inden for beskyttelse af miljø, 
sundhed, fødevarer og forbrugere;

l) opfordrer Kommissionen til at sikre, at vedtagelse af national lovgivning fortsat 
udelukkende varetages af legitime lovgivende organer i EU, hvilket fremmer de 
højeste standarder for beskyttelse af borgerne, herunder inden for sundhed, sikkerhed, 
miljø, forbruger- og arbejdstagerrettigheder samt offentlige tjenester af almen 
interesse; mener, at det er absolut nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne fortsat har 
suveræn ret til at kræve en undtagelse fra anvendelsesområdet for TTIP-
forhandlingerne for så vidt angår offentlige og kollektive tjenester, såsom vand, 
sundhed, uddannelse, social sikring, kultur, medietjenester, produktkvalitet og 
kommunale og lokale myndigheders ret til selvstyre; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at sikre, at alle procedurer i forbindelse med lovgivningssamarbejde 
fuldt ud respekterer Europa-Parlamentets og Rådets lovgivningsmæssige kompetencer 
i nøje overensstemmelse med EU-traktaterne, og at de ikke direkte eller indirekte 
forsinker den europæiske lovgivningsproces;

m) understreger, at Kommissionen ikke – så længe hverken EU's medlemsstater eller Den 
Europæiske Union har truffet afgørelse om omfattende harmonisering af den 
intellektuelle ejendomsret, herunder ophavsret, varemærker og patenter – bør 
forhandle om disse interesser i forbindelse med CETA eller TTIP;

n) mener, at det er meget vigtigt, at EU og USA fortsat er engageret og involveret i 
globale drøftelser om multilateral patentharmonisering gennem eksisterende 
internationale organer, og advarer dermed mod at forsøge at indføre bestemmelser om 
materiel patentret, navnlig hvad angår spørgsmål om patentering og afdragsfrie 
perioder, i TTIP;

o) opfordrer Kommissionen til at sikre, at TTIP-forhandlingerne også tager fat på 
behovet for at sikre større anerkendelse af – og opretholde beskyttelsen af – visse 
varer, hvis oprindelse er af stor betydning; påpeger derfor, at effektiv sikring af 
anvendelsen af EU's geografiske betegnelse er afgørende for at kunne håndhæve disse 
regler; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til at sikre, at reglerne for den 
kulturelle undtagelse fortsat udelukkes fra forhandlingsmandatet;

p) opfordrer Kommissionen til for så vidt angår markedsadgang at sikre, at der er 
passende bestemmelser til at udelukke følsomme tjenester, såsom offentlige tjenester 
og offentlig forsyning (herunder vand, sundhed, sociale sikringsordninger og 
uddannelse), idet de nationale og lokale myndigheder gives tilstrækkeligt råderum til 
at kunne lovgive i offentlighedens interesse; bemærker, at der skal indarbejdes en 
udtrykkelig undtagelse for disse tjenester i aftalen, baseret på artikel 14 i TEUF 
sammenholdt med protokol nr. 26, uanset hvem der leverer dem, og i hvilken form og 
hvordan de finansieres; bemærker, at en fælles erklæring, der afspejler forhandlernes 
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klare vilje til at udelukke disse sektorer fra forhandlingerne, vil være meget nyttig i 
denne henseende;

q) opfordrer Kommissionen til navnlig at sikre, at alle spørgsmål, der er til gavn for 
europæiske kunstnere og producenter, medtages i reglerne for den kulturelle 
undtagelse;

r) opfordrer Kommissionen til at stille garantier for, at forlagssektoren vil blive medtaget 
i den kulturelle undtagelse;

s) bemærker for så vidt angår offentlige udbud, at sociale og økologiske kriterier for 
offentlige udbud og deres eventuelle forlængelse ikke må anfægtes;

t) opfordrer Kommissionen til at sikre, at begge kontraherende parter navnlig forpligter 
sig til at respektere og gennemføre grundlæggende ILO-arbejdsstandarder og OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder; mener, at overholdelse af sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige standarder skal være effektivt sikrede i tilfælde af konflikter;

u) understreger, at retten til medbestemmelse, arbejdsretten og retten til frie, kollektive 
overenskomstforhandlinger eller andre beskyttende rettigheder for arbejdstagere, 
miljøet og forbrugerne under ingen omstændigheder må fortolkes som "ikke-
toldmæssige handelshindringer";

v) konstaterer endvidere, at uklare definitioner af juridiske begreber i CETA og TTIP, 
såsom "rimelig og retfærdig behandling" eller "indirekte ekspropriation", må 
forkastes.
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