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FORSLAG

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

– der henviser til forhandlingsdirektiverne af 14. juni 2013 for forhandlingerne om det 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) mellem Den Europæiske 
Union og Amerikas Forenede Stater,

– der henviser til artikel 206 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til sine tidligere beslutninger af 23. oktober 2012 om økonomiske og 
handelsmæssige forbindelser med USA1, af 23. maj 2013 om EU's handels- og 
investeringsforhandlinger med USA2, og af 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 anliggender3,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2015 om Den Europæiske Ombudsmands 
årsberetning 2013,

– der henviser til andragende nr. 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-
14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 og 0033-15,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse af gennemsigtigheden og 
offentlighedens deltagelse i forhandlingerne i det transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab (OI/10/2014/RA),

– der henviser til resultatet af den af Kommissionen iværksatte offentlige høring om 
investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) i TTIP;

– der henviser til skrivelsen af 5. juni 2014 fra EU's chefforhandler, Ignacio García-Bercero, 
til dennes amerikanske modpart, Daniel Mullany, hvori han anførte, at alle dokumenter 
vedrørende forhandlingerne ikke ville være tilgængelige for offentligheden i op til 30 år;

A. der henviser til, at Kommissionen på Den Europæiske Unions vegne for øjeblikket fører 
forhandlinger med USA om et vidtgående og bredt transatlantisk handels- og 
investeringspartnerskab (det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab eller 
TTIP), der har til formål at fremme og lette den kommercielle udveksling af varer og 
tjenesteydelser og øge investeringerne ved bl.a. at fjerne handelshindringer; der henviser 
til, at et betydeligt antal europæiske borgere har givet udtryk for legitime bekymringer 
med hensyn til, hvorvidt denne aftale vil true de grundlæggende EU-regler, navnlig på de 
områder, der vedrører arbejdsret, miljøbeskyttelse samt fødevarer- og 

                                               
1 EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 53.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0227.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230.
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sikkerhedsstandarder;

B. der henviser til, at kommissionsformand Juncker havde opfordret hvert medlem af den nye 
Kommission til at "offentliggøre alle de kontakter og møder, vi holder med faglige 
organisationer eller selvstændige, vedrørende alle spørgsmål, som er relateret til 
udformningen af EU's politikker og gennemførelsen heraf" for så vidt angår det 
omfattende transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med USA, som 
Kommissionen i øjeblikket forhandler på vegne af EU; der henviser til, at den eneste 
effektive måde, hvorpå offentlig forvirring og misforståelse kan undgås, er større 
gennemsigtighed og en øget indsats for at informere den offentlige debat;

C. der henviser til, at formålet med TTIP er at øge handelen og investeringerne mellem EU 
og USA, uden at dette indvirker på de principper, som er fastsat i den eksisterende EU-
lovgivning, eller på indsatsen for at skabe bæredygtig økonomisk vækst og ordentlige jobs 
eller fremme den europæiske sociale model;

D. der henviser til, at forhandlingerne har udløst en hidtil uset interesse fra offentligheden i 
betragtning af de potentielle økonomiske, sociale og politiske konsekvenser af TTIP og 
den hemmelighedsfulde måde, hvorpå forhandlingerne er blevet gennemført;

E. der henviser til, at den tidligere formand for Kommissionen, José Manuel Barroso, 
opfordrede civilsamfundet til at spille en konstruktiv og engageret rolle i TTIP-
forhandlingerne;

F. der henviser til, at civilsamfundet har givet udtryk for bekymring over TTIP;

G. der henviser til, at Kommissionen den 10. september 2014 afviste at registrere det 
europæiske borgerinitiativ (ECI) "Stop TTIP", idet den mente, at det faldt uden for 
rammerne af Kommissionens beføjelser at forelægge et forslag til en EU-retsakt med 
henblik på gennemførelse af traktaterne; der henviser til, at "Stop TTIP"-initiativet 
efterfølgende er blevet iværksat uden om den procedure, der er fastsat i forordning (EU) 
nr. 211/2011 og allerede har indsamlet over en million underskrifter; der henviser til, at 
Udvalget for Andragender har modtaget en række andragender, der stiller spørgsmålstegn 
ved TTIP; der henviser til, at andragernes vigtigste bekymringer vedrører sikkerheden og 
kvaliteten af importerede fødevarer, overførslen af data fra EU til USA, navnlig 
oplysninger indsamlet af USA om fysiske og juridiske personer (EU-borgernes ret til 
"digital selvbestemmelse"), manglen på gennemsigtighed i forhandlingerne, de potentielle 
negative økonomiske virkninger af TTIP, navnlig hvad angår beskæftigelse og lønninger, 
samt overførslen af offentlige myndigheders ret til at regulere koncerner gennem 
ISDS-mekanismen;

H. der henviser til, at EU-borgernes ret til at drage fordel af aktindsigten i dokumenter, som 
EU-institutionerne er i besiddelse af, er en grundlæggende rettighed, som tilsigter at sikre, 
at borgerne kan deltage i den europæiske beslutningstagning og holde EU og dens 
institutioner ansvarlige, hvilket fremmer Unionens demokratiske karakter; 

I. der henviser til, at alle de andragender fra EU-borgere, som indeholder titusindvis af 
underskrifter fra EU-borgere, er udtryk for en tydelig kritisk holdning til TTIP-
forhandlingerne og advarer om den trussel, som en sådan aftale ville udgøre i forhold til 
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den europæiske livsstil, navnlig for så vidt angår de sociale, økonomiske, miljømæssige 
og demokratiske områder;

J. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse fra juli 2014 vedrørende 
gennemsigtigheden i TTIP granskede tilbageholdelsen af vigtige dokumenter og den 
påståede tildeling af privilegeret adgang for visse interessenter; der henviser til, at 
Ombudsmanden modtog mere en 6 000 e-mails som svar på sine offentlige høringer om 
TTIP; 

K. der henviser til, at de forskellige andragender for så vidt angår det sociale område giver 
udtryk for dyb bekymring med hensyn til aftalens negative indvirkning på den offentlige 
sundhed, EU's sundhedssystemer og offentlige tjenesteydelser generelt samt på 
pensionsordninger; der henviser til, at der er en fremspirende frygt for, at arbejdsvilkårene 
forværres som følge af manglen på regulering af arbejdsforholdene og fraværet af 
traditionen for kollektive overenskomster i USA;

L. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand efter undersøgelsen udtrykte bekymring 
over manglen på gennemsigtighed og offentlig deltagelse i forhandlingerne om TTIP;

M. der henviser til, at de fleste at de indkomne andragender udtrykkeligt kræver, at 
Kommissionen enten stopper forhandlingerne, eller at Europa-Parlamentet i sidste ende 
afviser aftalen;

1. understreger, at det er vigtigt at udvikle velafbalancerede handels- og 
investeringsforbindelser mellem EU og USA med tilstrækkelige beskyttelsesmekanismer 
til at tilvejebringe de højeste arbejdsmæssige, sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige 
standarder på globalt plan og med henblik på at bidrage til at skabe vækst og 
beskæftigelse og skabe nye økonomiske muligheder samt regulere globaliseringen, 
således at social og miljømæssig dumping udelukkes;

2. glæder sig over målsætningen om at ophæve tekniske handelshindringer og reducere 
unødige reguleringsmæssige uoverensstemmelser mellem EU og USA, der ikke er 
begrundet i forskellige tilgange til beskyttelse og risikostyring, såsom f.eks. overlapning 
af procedurer, inkonsekvente produktkrav og gentagelse af forsøg;

3. opfordrer Kommissionen til – i tilfælde af at forhandlingerne fortsætter – at modsætte sig, 
at ISDS medtages i TTIP, da der er andre muligheder til rådighed for at håndhæve 
investeringsbeskyttelse, som f.eks. nationale retsmidler;

4. bemærker, at reguleringsmæssig kompatibilitet ikke bør berøre offentlige tjenesteydelser 
eller den overordnede suveræne ret til i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet at 
regulere i henhold til det niveau for beskyttelse af sundhed, adgang til lægemidler, 
databeskyttelse, forbrugerrettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, 
dyrevelfærd, forebyggende forbrugerbeskyttelse samt den kulturelle mangfoldighed, som 
hver parts offentlige myndigheder finder passende;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's miljøstandarder forbliver på det nuværende 
niveau;
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6. fremhæver, at kulturelle tjenester og produkter ikke bør betragtes som andre kommercielle 
tjenester og produkter og derfor bør behandles anderledes, således som det er fastsat i den 
såkaldte kulturelle undtagelse;

7. understreger betydningen af mobilitetspakken og af, at der indføres visumgensidighed for 
borgerne i alle EU's medlemsstater, idet der erindres om, at visumlempelse for 
leverandører af europæiske varer og tjenesteydelser betragtes som en af de vigtigste 
fordele ved TTIP-aftalen;

8. fremhæver, at USA ikke har ratificeret Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) 
konventioner om centrale arbejdsstandarder, der omfatter rettigheder som kollektive 
overenskomstforhandlinger, foreningsfrihed og organisationsfrihed;

9. understreger, at den demokratiske beslutningstagning på arbejdspladsen risikerer at blive 
undergravet, hvis beskyttelse af arbejdstagerne betragtes som en handelshindring;

10. bemærker, at Kommissionen har gjort en stor indsats for at gøre forhandlingsprocessen 
omkring TTIP mere gennemsigtig, navnlig i lyset af offentliggørelsen af de europæiske 
forhandlingsdirektiver om TTIP (1103/13 CL 1); bemærker, at dette altafgørende 
dokument først blev offentliggjort den 9. oktober 2014, selv om forhandlingerne blev 
indledt i juni 2013; minder om, at Kommissionen under alle omstændigheder er retligt 
forpligtet til at overholde reglerne om aktindsigt i dokumenter, som er fastsat i forordning 
(EF) nr. 1049/2001; beklager, at den adgang, Europa-Parlamentets medlemmer gives til 
TTIP-forhandlingsteksterne, hidtil har været ekstremt begrænset; fremhæver, at de 
dokumenter, der er tilgængelige i EP's sikrede læseværelse, ikke indeholder noget 
konsolideret materiale eller nogen af de tekster, som USA har fremlagt; understreger, at 
det er nødvendigt at sikre gennemsigtighed gennem en direkte og åben dialog i form af 
offentlige høringer med alle interessenter;

11. glæder sig over Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse vedrørende behovet for at 
gøre en mere proaktiv indsats for at offentliggøre dokumenterne; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til hurtigt at gennemføre Ombudsmandens henstillinger om offentlig 
adgang til konsoliderede forhandlingstekster, en mere proaktiv fremlæggelse af TTIP-
dokumenter og øget gennemsigtighed i forbindelse med møder, som Kommissionens 
tjenestemænd holder om TTIP med erhvervsorganisationer, lobbygrupper eller NGO'er; 
mener, at en mere proaktiv tilgang til gennemsigtighed fra Kommissionens side ville 
kunne gøre forhandlingsprocessen mere demokratisk og legitim i borgernes øjne, og 
opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at offentliggøre alle 
forhandlingsdokumenter, herunder USA's tilbud til EU, på samme måde som det er 
standardpraksis ved alle internationale handelsforhandlinger, der gennemføres inden for 
Verdenshandelsorganisationens rammer, og fremme en mere omfattende deltagelse og 
inddragelse af de forskellige interessenter i forhandlingsprocessen, navnlig af 
civilsamfundet og forbrugerorganisationerne;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at listen over TTIP-dokumenter, som findes på 
Kommissionens hjemmeside om handelspolitik, er tilgængelig, fuldstændig, udtømmende 
og grundig, og til at lette adgangen til denne information ved at holde regelmæssige møder 
med fagforeninger, NGO'er og civilsamfundsorganisationer; understreger, at de vigtigste 
dokumenter, navnlig dokumenter vedrørende EU's forhandlingspositioner, bør være 



AD\1060008DA.doc 7/10 PE549.172v01-00

DA

tilgængelige på alle officielle EU-sprog, således at det sikres, at alle EU-borgere har reel 
adgang til dokumenterne og virkelig forstår dem;

13. anmoder Kommissionen om straks og fuldt ud at orienterer Parlamentet om alle led i 
processen i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-358/11; anmoder den 
endvidere om at sikre, at alle MEP'er har adgang til alle fortrolige dokumenter, og 
medtage de konsoliderede tekster på listerne over dokumenter, der kan konsulteres af 
MEP'erne;

14. beklager, at Kommissionen ikke klassificerede det andragende, der er indgivet af over 
halvanden million europæere, som et europæisk borgerinitiativ på grund af begrænsninger 
i borgerinitiativets retlige rammer; beklager, at disse begrænsninger i realiteten indebærer, 
at ethvert europæisk borgerinitiativ om handelsspørgsmål først opfylder betingelserne for 
behandling, efter at en handelsaftale er trådt i kraft, og at borgerinitiativer, der sigter mod 
at påvirke igangværende handelsforhandlinger, ikke kan antages under de nuværende 
rammer;

15. er af den opfattelse, at databeskyttelse af hensyn til offentlighedens interesse ikke bør 
anvendes som en automatisk hindring for offentlig kontrol af lobbyaktiviteter i forbindelse 
med TTIP, og at det er muligt at håndtere databeskyttelsesproblematikkerne ved, når man 
indbyder deltagere til møder, at informere dem om, at deres navne vil blive offentliggjort, 
og gøre det klart for dem, at TTIP hverken må undergrave EU-borgernes ret til digital 
selvbestemmelse eller overholdelsen af Unionens lovgivning om databeskyttelse og 
navnlig skal tage højde for EU-Domstolens afgørelse (C-132/12) om "retten til at blive 
glemt" og den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse; anmoder 
Kommissionen om at sikre, at databeskyttelse ikke medtages i forhandlingerne, således at 
artikel 7 og 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder overholdes;

16. understreger den følsomme karakter af visse forhandlingsområder, hvor kompromiser ikke 
kan accepteres, som f.eks. landbrugssektoren, hvor opfattelsen af genetisk modificerede 
organismer (GMO'er), krav til mærkningsoplysninger, kloning, miljøkrav samt alle andre 
standarder for forbruger- og dyresundhed er forskellige i EU og USA; tilskynder 
Kommissionen til i denne henseende at anlægge en "positivlistetilgang" som en nødvendig 
forudsætning for at fremme forståelsen hos alle interessenter; opfordrer derfor til, at disse 
områder ikke gøres til genstand for lovgivningsmæssigt samarbejde eller eventuelle 
yderligere bestemmelser om sundhedsmæssige og fytosanitære standarder og tekniske 
handelshindringer; opfordrer til, at der indføres klare mærkningsregler, som vil styrke 
forbrugernes valgmuligheder på områder, hvor der allerede forekommer handel inden for 
følsomme sektorer, såsom GMO'er;

17. fremhæver det høje niveau af offentlig kontrol, aftalen gives i form af andragender, som 
har rejst stærk bekymring om gennemsigtigheden i forhandlingerne og den skadelige 
indvirkning på arbejdstagernes rettigheder og offentlige tjenesteydelser, herunder 
sundhedspleje, sociale tjenester, uddannelse, vand og sanitetsvæsen; 

18. opfordrer Kommissionen til at give et håndfast tilsagn om nøje opretholdelse af 
standarderne for fødevaresikkerhed, menneske- og dyresundhed samt dyrevelfærd, som 
defineret i EU-retten, og til at sikre at EU's grundlæggende værdier, såsom 
forsigtighedsprincippet, anerkendelsen af dyr som sansende væsner i henhold til artikel 13 
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i TEUF og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ikke 
undergraves, men respekteres;

19. opfordrer Kommissionen til at forhindre, at produkter, som ikke er produceret i 
overensstemmelse med EU's standarder for fødevaresikkerhed, folke- og dyresundhed 
samt dyrevelfærd, kommer ind på EU's marked;

20. opfordrer Kommissionen til at sikre, at produkter, såsom GMO'er eller produkter, der 
kommer fra klonede dyr eller deres efterkommere, eller som er behandlet med stoffer, der 
er forbudt i EU, ikke kommer ind på EU-markedet eller ender i EU's fødevarekæde;

21. understreger, at forbrugerbeskyttelse og overholdelse af højere europæiske kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for fødevarer og produkter, de højeste miljøbeskyttelsesstandarder 
og den strengeste kontrol med emissioner fra erhvervslivet i EU og USA såvel som 
ordentlige beskyttelsesforanstaltninger til beskyttelse af borgernes data bør sættes i 
centrum for forhandlingerne om TTIP og især resultere i:

– fuldstændig gennemsigtighed i og offentlig adgang til de kliniske data fra kliniske 
forsøg med lægemidler

– fuldstændig gennemsigtighed i og offentlig adgang til de kliniske data fra kliniske 
undersøgelser i forbindelse med medicinsk udstyr

– beskyttelse af menneske-, dyre- og planteliv gennem respekt for og fastholdelse af 
begge parters følsomme områder og grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip,

og understreger, at forhandlerne ikke bør overveje nogen form for tilsagn vedrørende 
databeskyttelse inden for rammerne af TTIP, før det igangværende lovgivningsarbejde på 
dette område er færdiggjort i EU og USA;

22. understreger, at respekten for hver enkelt stats suverænitet og Den Europæiske Unions 
egen suverænitet til at vedtage lovgivning og regulere økonomien skal stå i centrum for 
TTIP-forhandlingerne; 

23. opfordrer Kommissionen til at angive, hvordan og hvornår den agter at gennemføre hvert 
af de tiltag, der er foreslået, og hvordan den vil følge op på de ovennævnte andragender; 
mener, at det – eftersom forhandlingerne er i gang – ville være en fordel, hvis 
Kommissionen kunne foretage opfølgningen inden for to måneder, dvs. inden den 31. maj 
2015;

24. bemærker, at Europa-Kommissionen modtog i alt næsten 150 000 svar på sin offentlige 
høring om investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelsesordningen mellem investorer og 
stater i TTIP, hvoraf 97 % afviste indføjelsen af tvistbilæggelsesordningen i TTIP; 
understreger, at enhver tvistbilæggelsesordnings kompatibilitet med EU's retssystem og 
navnlig spørgsmålet om overholdelsen af Domstolens jurisdiktion og regeringernes ret til 
at regulere er genstand for bekymring blandt respondenterne; bemærker, at usædvanligt 
mange svar kom fra individuelle respondenter, hvilket understreger omfanget af den 
offentlige modvilje mod TTIP, og at visse respondenter, såsom fagforeninger eller store 
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civilsamfundsorganisationer, repræsenterer et stort antal individuelle medlemmer, som 
langt overstiger antallet af de svar, som Kommissionen har modtaget; fremhæver, at 
bestemmelser om investeringsbeskyttelse bør sikre staternes reguleringsret og mener, at 
Domstolen i denne henseende bør bevare enekompetencen for så vidt angår den endelige 
fortolkning af EU-retten.
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