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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Eftersom rättssystemen både i Europeiska unionen och i Förenta staterna fungerar 
effektivt finns det inget behov av något tvistlösningssystem mellan privata investerare och 
stat (ISDS) i detta avtal.

B. EU och USA har effektiva nationella rättsliga ramar och styrs av rättsstatsprincipen.

C. Internationella handels- och investeringsavtal som ingåtts av EU-institutioner är 
underställda de rättigheter som garanteras av EU och de principer som ligger till grund för 
skyddet av dessa rättigheter i EU, liksom den försiktighetsprincip som gäller för miljö-, 
hälso- och konsumentskydd.

D. Nio EU-medlemsstater har ingått bilaterala avtal om investeringsskydd med USA, vilka 
ger amerikanska företag rätt att väcka talan mot dessa medlemsstater. Ett stort antal 
bilaterala avtal med EU:s medlemsstater innehåller klausuler om tvistlösning mellan 
investerare och stat, men i förordning nr 912/2014 fastställs att befintliga bilaterala 
investeringsavtal i vilka medlemsstaterna är parter ska ersättas av ett investeringskapitel i 
TTIP, även utan tvistlösning mellan investerare och stat.

E. De aktuella förhandlingarna syftar till att leda till ett ambitiöst avtal som kommer att 
skydda den europeiska modellen med social marknadsekonomi, i enlighet med fördragen 
om Europeiska unionen, och det kommer att åtföljas av väsentliga förbättringar för 
allmänhet, arbetstagare och konsumenter och av ett marknadsöppnande för företag från 
Europeiska unionen, inte minst små och medelstora företag.

F. Internationella avtal måste uppfylla krav på rättssäkerhet och förutsägbarhet. Det finns 
åtskilliga kända fall där EU och andra stater dragit USA inför domstol inom ramen för 
WHO, eftersom landet förmodats ha underlåtit att fullgöra sina internationella åtaganden.

G. I artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen anges att besluten ska fattas så öppet och så 
nära medborgarna som möjligt. I artikel 10.3 i EU-fördraget fastställs följande: ”Besluten 
ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.” I enlighet med artikel 218.10 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet ”omedelbart och 
fullständigt informeras i alla skeden av förfarandet” i förbindelse med förhandlingar om 
och ingående av avtal mellan unionen och tredjeländer. I det beslut som avslutade den 
undersökning hon lät göra på eget initiativ (OI/10/2014/RA), betonade Europeiska 
ombudsmannen att TTIP-förhandlingarna måste vara insynsvänliga och att TTIP-
handlingar måste vara offentliga.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till kommissionen:

a) Kommissionen uppmanas att återspegla allmänhetens synpunkter i förhandlingar om 
handels- och investeringsavtal.
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b) Det är inte möjligt att behandla lokala och utifrån kommande investerare likvärdigt 
enligt de reformer för tvistlösningsmekanismer mellan stater och investerare som 
utarbetats inom det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA).

c) Det går att säkerställa att utländska investerare behandlas på ett icke diskriminerande 
sätt och har verklig möjlighet att söka och uppnå prövning av klagomål utan att 
investeringsskyddsnormer eller en ISDS-mekanism införs i TTIP. Ett eventuellt 
TTIP-avtal bör inte innehålla några investeringsskyddsnormer eller någon mekanism 
för tvistlösning mellan investerare och stat, eftersom det befintliga skyddet av 
investeringar i EU och USA är fullt tillräckligt för att garantera rättslig säkerhet.

d) Kommissionen uppmanas att offentliggöra de konsoliderade textversionerna med 
EU:s och USA:s ståndpunkter avseende föreslagna kapitel, och därigenom 
säkerställa lika tillgång till information för alla berörda och intresserade parter under 
alla skeden i förhandlingarna.

e) Redan befintliga tvistlösningsmekanismer har allvarliga svagheter, vad gäller såväl 
form som innehåll.

f) Kommissionen uppmanas att motsätta sig införandet av en ISDS-mekanism i TTIP 
med hänsyn till EU:s och USA:s välutvecklade rättssystem och eftersom ett system 
för tvistlösning mellan stater och användningen av nationella rättssystem och 
domstolar är de mest lämpliga verktygen för att hantera investeringstvister.

g) Den demokratiska legitimiteten i EU:s handelspolitik måste förstärkas. 
Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till svaren från de offentliga samråd den har 
genomfört, och särskilt till de 97 % svar som var negativt inställda till tvistlösning 
mellan investerare och stat.

h) Kommissionen uppmanas att säkerställa att utländska investerare behandlas på ett 
icke diskriminerande sätt och har verklig möjlighet att söka och uppnå prövning av 
klagomål, samtidigt som de inte ges fler rättigheter än inhemska investerare, och att 
motsätta sig införandet av en ISDS-mekanism i TTIP, eftersom det finns andra 
alternativ för att säkerställa investeringsskydd, t.ex. nationella rättsmedel.

i) Kommissionen uppmanas att se till att beslut som avkunnas i individuella fall genom 
en tvistlösningsmekanism, om en sådan antas, inte leder till att gällande nationell rätt 
hos de avtalsslutande parterna ersätts eller försätts ur spel och att ändringar genom 
framtida lagstiftning – såvida den inte fungerar retroaktivt – inte kan bli föremål för 
en sådan tvistlösningsmekanism.

j) Kommissionen uppmanas att garantera att de etablerade regleringssystemen på båda 
sidor Atlanten och Europaparlamentets roll i EU:s beslutsprocess samt parlamentets 
kontrollbefogenheter över EU:s regleringsprocesser kommer att respekteras helt och 
fullt i samband med inrättandet av ramen för det framtida samarbetet.

k) Kommissionen uppmanas att klargöra för förhandlingsparten att 
försiktighetsprincipen är en av de grundläggande principerna i den europeiska miljö-, 
hälso- och konsumentskyddspolitiken enligt vilken man agerar i god tid och 
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förutseende för att undvika risker för människors, djurs och växters hälsa eller 
negativa effekter på miljön, samt att säkerställa att förhandlingarna inte leder till att 
den i EU gällande försiktighetsprincipen försvagas, särskilt inte när det gäller miljö-, 
hälso-, livsmedels- och konsumentskydd.

l) Kommissionen uppmanas att säkerställa att antagandet av den inhemska 
lagstiftningen ligger kvar uteslutande hos lagstiftande organ i EU, för att främja 
högsta standarder för skydd för medborgarna, inklusive skydd för hälsa, trygghet, 
miljö, konsumenters och arbetstagares rättigheter och offentliga tjänster i 
allmänhetens intresse. Det är absolut nödvändigt att bevara medlemsstaternas 
självbestämmanderätt att undanta offentliga och kollektiva tjänster, såsom vatten, 
hälsa, utbildning, socialförsäkringar, kultur, mediefrågor, produktkvalitet och rätten 
till lokala myndigheters självstyre från TTIP-förhandlingarna. Kommissionen 
uppmanas bestämt att säkerställa att alla förfaranden i samband med 
regleringssamarbetet fullt ut respekterar Europaparlamentets och rådets 
lagstiftningsbehörighet i strikt överensstämmelse med EU-fördragen och inte direkt 
eller indirekt fördröjer den europeiska lagstiftningsprocessen.

m) Varken EU:s medlemsstater eller Europeiska unionen har fattat något beslut om en 
övergripande harmonisering av rätten till intellektuell äganderätt, inklusive 
upphovsrätt, varumärken och patent, och kommissionen uppmanas därför att inte 
förhandla om dessa intressen inom det övergripande avtalet om ekonomi och handel 
(CETA) eller TTIP.

n) Det är mycket viktigt att EU och USA fortsätter att medverka och engagera sig i 
diskussioner om global multilateral harmonisering av patent inom ramen för 
befintliga internationella organ, och parlamentet varnar därmed för försök att införa 
bestämmelser i TTIP om materiell patenträtt, särskilt avseende frågor som har att 
göra med patentmöjligheter och tidsfrister i samband med nyhetsbedömningen.

o) Kommissionen uppmanas att TTIP-förhandlingarna även omfattar behovet av ökat 
erkännande och skydd av vissa produkter för vilka urspunget har stor betydelse. Ett 
lämpligt skydd av tillämpningen av EU:s geografiska ursprungsbeteckningar är 
därför grundläggande för att det ska vara möjligt att se till att bestämmelserna 
efterlevs. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att se till att bestämmelserna 
om kulturella undantag även i fortsättningen utesluts från förhandlingsmandat.

p) Kommissionen uppmanas att när det gäller marknadstillträde säkerställa lämpliga 
bestämmelser för att undanta känsliga tjänster såsom offentliga och allmännyttiga 
tjänster (inbegripet vatten, hälsa, sociala trygghetssystem och utbildning), så att 
nationella och lokala myndigheter ges tillräckligt handlingsutrymme för att kunna 
lagstifta i allmänhetens intresse. För dessa tjänster måste ett explicit undantag, 
baserat på artikel 14 i EUF-fördraget tillsammans med protokoll 26, införlivas i 
avtalet, oberoende av vem som tillhandahåller dem och i vilken form och på vilket 
sätt de finansieras. En gemensam förklaring i vilken förhandlingsparterna klart åtar 
sig att utesluta dessa sektorer från förhandlingarna skulle vara mycket välkommen i 
detta avseende.

q) Kommissionen uppmanas att särskilt se till att alla frågor som gynnar europeiska 
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artister, konstnärer och producenter omfattas av bestämmelserna om kulturundantag.

r) Kommissionen uppmanas att ge garantier för att förlagsbranschen ska omfattas av 
kulturundantaget.

s) När det gäller offentlig upphandling får sociala och miljömässiga 
upphandlingskriterier och deras eventuella utökning inte ifrågasättas.

t) Kommissionen uppmanas att se till att båda avtalsslutande parter särskilt åtar sig att 
respektera och genomföra centrala ILO-arbetsstandarder och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Efterlevnad av arbetsnormer och sociala standarder måste 
vara säkrade på ett effektivt sätt om det skulle uppstå tvister.

u) Rätten till medbestämmande, medbestämmande i arbetslivet och fria kollektivavtal 
eller andra skyddsbestämmelser för arbetstagare, miljö och konsumenter får under 
inga omständigheter tolkas som ”icke-tariffära handelshinder”.

v) Oklara definitioner av rättsliga termer i det övergripande avtalet om ekonomi och 
handel (CETA), såsom ”rättvis och lika behandling” eller ”indirekt expropriation” 
måste avvisas.
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