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FÖRSLAG

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

– med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 14 juni 2013 för det transatlantiska 
partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) mellan Europeiska unionen och 
Amerikas förenta stater,

– med beaktande av artiklarna 206 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 23 oktober 2012 om handel och 
ekonomiska förbindelser med Förenta staterna1, den 23 maj 2013 om 
EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna2 och den 
12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika 
medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det 
transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor3, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2015 om årsrapporten om 
Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013,

– med beaktande av framställningarna 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 och 0033-15,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens undersökning av transparensen i 
förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar och 
allmänhetens deltagande i dem (OI/10/2014/RA),

– med beaktande av resultatet av det offentliga samråd som kommissionen anordnade om 
skydd för investeringar och mellanstatlig tvistlösning (ISDS) i TTIP-avtalet, 

– med beaktande av skrivelsen av den 5 juni 2014 från EU:s chefsförhandlare, 
Ignacio García-Bercero, till sin amerikanska motpart, Daniel Mullany, där han 
bekräftade att alla dokument som rör förhandlingarna kommer att förbli dolda för 
allmänheten i upp till 30 år, och av följande skäl:

A. Kommissionen förhandlar för närvarande på Europeiska unionens vägnar om ett 
djupgående och omfattande handels- och investeringspartnerskap med USA (det 
transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar – TTIP) med höga standarder, 
vars syfte är att främja och underlätta handel med varor och tjänster och öka 
investeringarna bland annat genom att undanröja handelshinder. Ett betydande antal 
europeiska medborgare har uttryckt legitima farhågor om att avtalet skulle hota 

                                               
1 EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 53. 
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0227.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2014)0230.
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grundläggande EU-bestämmelser, särskilt på området för arbetstagarrättigheter, 
miljöskydd samt livsmedels- och säkerhetsstandarder.

B. Kommissionens ordförande Juncker har uppmanat alla ledamöter i den tillträdande 
kommissionen att offentliggöra alla kontakter och möten med yrkesorganisationer eller 
egenföretagare om något ärende som rör EU:s beslutsfattande och genomförandet av 
beslut, när det gäller det omfattande handels- och investeringspartnerskap med USA 
som kommissionen för närvarande förhandlar om på EU:s vägnar. Det enda effektiva 
sättet att undvika förvirring och missförstånd bland allmänheten är ökad transparens och 
större insatser för att proaktivt informera den offentliga debatten.

C. Syftet med TTIP är att öka handeln och investeringarna mellan EU och USA utan att 
inkräkta på de principer som fastställs i unionsrätten eller på principerna om hållbar 
ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen med anständiga villkor eller främjande 
av den europeiska sociala modellen.

D. Förhandlingarna har fått oerhört stor uppmärksamhet bland allmänheten på grund av 
TTIP-avtalets potentiella ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser och det 
hemlighetsfulla sätt på vilket förhandlingarna har förts.

E. Kommissionens tidigare ordförande, José Manuel Barroso, uppmanade det civila 
samhället att spela en konstruktiv och engagerad roll i TTIP-förhandlingarna.

F. Det civila samhället har uttryckt sin oro när det gäller TTIP.

G. Den 10 september 2014 vägrade kommissionen att registrera det europeiska 
medborgarinitiativet ”Stop TTIP”, eftersom man ansåg att detta initiativ föll utanför 
ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt med 
avseende på tillämpningen av fördragen. Stop TTIP-initiativet har sedan dess lanserats 
utanför det förfarande som fastställs i förordning (EU) nr 211/2011, och har redan 
samlat in mer än en miljon underskrifter. Utskottet för framställningar har fått ett antal 
framställningar i vilka farhågor uttrycks avseende TTIP. Framställarna oroar sig främst 
över riskerna i förbindelse med säkerheten och kvaliteten på importerade livsmedel, 
överföringen av uppgifter från EU till USA, särskilt information som samlas in av USA 
om fysiska och juridiska personer (EU-medborgarnas rätt till digitalt 
självbestämmande), bristen på insyn i förhandlingarna, de potentiella negativa 
ekonomiska konsekvenserna av TTIP, särskilt för sysselsättning och löner, samt 
överföringen av offentliga myndigheters rätt att reglera bolag genom mekanismen för 
tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS).

H. EU-medborgarnas rätt att få allmän tillgång till handlingar som innehas av 
EU-institutionerna är en grundläggande rätt som syftar till att säkerställa att 
medborgarna kan delta i EU:s beslutsfattande och hålla EU och dess institutioner 
ansvariga, vilket stärker unionens demokratiska karaktär. 

I. Alla framställningar som mottagits från EU-medborgare, med tiotusentals underskrifter 
från EU-medborgare, uttrycker en klart kritisk inställning till TTIP-förhandlingarna och 
varnar om det hot som ett sådant avtal skulle utgöra för den europeiska livsstilen, 
särskilt på det sociala, ekonomiska, miljömässiga och demokratiska området.



AD\1060008SV.doc 5/10 PE549.172v04-00

SV

J. I sin undersökning från juli 2014 om transparensen i TTIP granskade 
Europeiska ombudsmannen undanhållandet av viktiga dokument och det påstådda 
beviljandet av privilegierad tillgång till dokument för vissa intressenter. 
Europeiska ombudsmannen har fått över 6 000 e-postmeddelanden som svar på sitt 
offentliga samråd om TTIP. 

K. På det sociala området uttrycker olika framställare sin djupa oro över avtalets potentiellt 
negativa konsekvenser för folkhälsan, EU:s hälso- och sjukvårdssystem och offentliga 
tjänster i allmänhet, samt för pensionssystemen. Många fruktar att arbetsvillkoren ska 
försämras till följd av bristen på regler om förhållandet på arbetsmarknaden och 
avsaknaden av en tradition med kollektivavtal i USA.

L. Europeiska ombudsmannen har efter undersökningen uttryckt oro över bristen på 
transparens och offentligt deltagande i TTIP-förhandlingarna.

M. I de flesta av de mottagna framställningarna kräver man uttryckligen att kommissionen 
antingen stoppar förhandlingarna eller att Europaparlamentet i sista hand avvisar 
avtalet.

1. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla balanserade handels- och 
investeringsförbindelser mellan EU och USA med tillräckliga skyddsmekanismer så att 
högsta arbetsrättsliga, sociala, hälsomässiga och miljömässiga standarder säkras på 
global nivå, för att bidra till och stimulera tillväxt och sysselsättning och skapa nya 
ekonomiska möjligheter och reglera globaliseringen, och därigenom utesluta social och 
miljömässig dumpning.

2. Europaparlamentet välkomnar målet att undanröja tekniska handelshinder och minska 
onödiga regleringsmässiga oförenligheter mellan EU och USA som inte motiveras av 
olika skydds- och riskhanteringsstrategier, såsom dubbla förfaranden, inkonsekventa 
produktkrav och dubbelprovning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att motsätta sig införandet av en mekanism 
för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS) i TTIP om förhandlingarna fortsätter, 
eftersom det finns andra alternativ för att säkerställa investeringsskydd, t.ex. nationella 
rättsmedel.

4. Europaparlamentet påpekar att förenligheten mellan regelverken inte får inverka 
negativt på offentliga tjänster eller rätten att lagstifta i enlighet med 
försiktighetsprincipen, enligt vad parternas offentliga myndigheter anser lämpligt, på 
området för hälsa, tillgång till läkemedel, skydd av personuppgifter, 
konsumenträttigheter, arbetstagarrättigheter, miljöskydd, djurskydd, förebyggande 
konsumentskydd och kulturell mångfald.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att de europeiska 
miljöstandarderna bibehålls på nuvarande nivåer.

6. Europaparlamentet framhåller att kulturella tjänster och produkter inte bör betraktas 
som andra kommersiella tjänster och produkter, och därför bör behandlas annorlunda, 
i enlighet med det så kallade kulturella undantaget.
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7. Europaparlamentet betonar vikten av paketet om arbetstagares rörlighet och om 
införandet av ömsesidighet i fråga om viseringar för medborgarna i alla 
EU-medlemsstater, eftersom de förenklade viseringsförfarandena för europeiska tjänste-
och varuleverantörer är en grundläggande faktor för ett fullt utnyttjande av 
TTIP-avtalet.

8. Europaparlamentet framhåller att USA inte har ratificerat 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande 
arbetsnormer såsom kollektivavtal, föreningsfrihet och organisationsrätt.

9. Europaparlamentet betonar att demokratiskt beslutsfattande på arbetsplatsen riskerar att 
undergrävas om skyddet av arbetstagare betraktas som ett handelshinder.

10. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen har gjort verkliga insatser för att 
göra TTIP-förhandlingarna mer transparenta, särskilt i ljuset av offentliggörandet av de 
europeiska förhandlingsdirektiven för TTIP (1103/13 CL 1). Parlamentet beklagar att 
detta viktiga dokument offentliggjordes först den 9 oktober 2014, medan 
förhandlingarna inleddes i juni 2013. Parlamentet påminner om att kommissionen i alla 
sammanhang har en lagstadgad skyldighet att iaktta bestämmelserna om allmänhetens 
tillgång till handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001. Parlamentet 
beklagar att Europaparlamentets ledamöter hittills har beviljats extremt begränsad 
tillgång till TTIP-förhandlingstexterna. Parlamentet framhåller att dokument som är 
tillgängliga i Europaparlamentets säkra läsrum inte innehåller något konsoliderat 
material eller någon text som lagts fram av USA. Parlamentet framhåller vidare behovet 
av att säkerställa transparens genom en direkt och öppen dialog i form av offentliga 
samråd med alla intressenter.

11. Europaparlamentet välkomnar Europeiska ombudsmannens undersökning avseende 
nödvändigheten av ett mer proaktivt offentliggörande av dokument. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att snabbt genomföra ombudsmannens rekommendationer om 
allmänhetens tillgång till de konsoliderade förhandlingstexterna, ökat proaktivt 
offentliggörande av TTIP-handlingar och ökad transparens i fråga om möten om TTIP 
som kommissionens tjänstemän håller med företagsorganisationer, lobbygrupper eller 
icke-statliga organisationer. Parlamentet anser att en mer proaktiv strategi från 
kommissionens sida när det gäller transparens skulle kunna göra förhandlingsprocessen 
mer demokratisk och legitim i allmänhetens ögon, och uppmanar därför kommissionen 
att offentliggöra alla förhandlingsdokument, inbegripet USA:s erbjudanden till EU, 
i enlighet med standardpraxis för alla internationella handelsförhandlingar som 
genomförs inom ramen för Väldshandelsorganisationen, och att främja mer omfattande 
deltagande och involvering av olika intressenter i förhandlingsprocessen, särskilt det 
civila samhällets organisationer och konsumentorganisationer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att den lista över 
TTIP-dokument som offentliggörs på dess webbplats för handelspolitiken är tillgänglig, 
heltäckande, uttömmande och urförlig, och att underlätta tillgången till denna 
information genom att hålla regelbundna möten med fackföreningar, icke-statliga 
organisationer och det civila samhällets organisationer. Parlamentet betonar att de 
viktigaste dokumenten, särskilt om EU:s förhandlingspositioner, bör finns tillgängliga 
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på alla officiella EU-språk för att garantera att samtliga EU-medborgare får verklig 
tillgång till dokumenten och till fullo kan förstå dem.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart och till fullo informera 
parlamentet om alla steg i förfarandet i enlighet med domstolens dom i mål C-358/11. 
Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att säkerställa att alla ledamöter har 
tillgång till alla sekretessbelagda handlingar och att inkludera de konsoliderade texterna 
i listan över dokument som ledamöterna kan konsultera.

14. Europaparlamentet beklagar att den framställning som undertecknats av mer än 
1,5 miljoner européer inte registrerades av kommissionen som ett europeiskt 
medborgarinitiativ, på grund av begränsningar i lagstiftningen om sådana initiativ. 
Parlamentet beklagar att dessa begränsningar i praktiken innebär att alla europeiska 
medborgarinitiativ om handelsfrågor först kan vara tillåtliga efter det att ett handelsavtal 
har trätt i kraft, och att europeiska medborgarinitiativ som syftar till att påverka 
pågående handelsförhandlingar inte tillåts enligt det nuvarande regelverket.

15. Europaparlamentet anser att skydd av personuppgifter av hänsyn till allmänintresset inte 
bör användas som ett automatiskt hinder för offentlig kontroll av lobbyverksamheter i 
samband med TTIP, och att det är möjligt att hantera problematiken med avseende på 
skyddet av personuppgifter genom att informera deltagarna när de bjuds in till möten 
om att deras namn kommer att offentliggöras, och att klargöra att TTIP-avtalet inte får 
undergräva vare sig EU-medborgarnas rätt till digitalt självbestämmande eller respekten 
för unionens dataskyddslagstiftning och, i synnerhet, att det måste respektera 
EU-domstolens dom i målet (C-132/12) om ”rätten att bli bortglömd” och den 
föreslagna förordningen om allmänt dataskydd. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att säkerställa att skyddet av personuppgifter inte omfattas av förhandlingarna, så att 
artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna uppfylls.

16. Europaparlamentet betonar att vissa förhandlingsområden är känsliga och att 
kompromisser därför inte kan accepteras, till exempel jordbrukssektorn, där synen på 
genetiskt modifierade organismer, krav på märkningsuppgifter, kloning, miljökrav och 
alla andra konsument- och djurskyddsstandarder skiljer sig åt mellan EU och USA. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta sammanhang tillämpa en metod baserad 
på en positiv förteckning, vilket är en förutsättning för att säkra full insyn för samtliga 
aktörer. Parlamentet kräver därför att dessa områden inte blir föremål för 
regleringssamarbete eller andra tilläggsbestämmelser om sanitära och fytosanitära 
standarder och tekniska handelshinder. Parlamentet kräver att det införs klara 
märkningsregler som stärker konsumenternas valmöjligheter på områden där det redan 
förekommer handel inom känsliga sektorer, såsom genetiskt modifierade organismer.

17. Europaparlamentet betonar den höga nivå av offentlig kontroll som avtalet ges genom 
framställningarna, i vilka starka farhågor väckts avseende transparensen i 
förhandlingarna och de negativa konsekvenserna för arbetstagarnas rättigheter och 
offentliga tjänster, inbegripet hälso- och sjukvård, sociala tjänster, utbildning, vatten och 
sanitet. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt förbinda sig att strikt bevara de 
standarder för livsmedelssäkerhet, människors och djurs hälsa samt djurs välbefinnande 
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som fastställs i EU-lagstiftningen, och att säkerställa att EU:s grundläggande 
värderingar, såsom försiktighetsprincipen, erkännande av att djur i enlighet med 
artikel 13 i EUF-fördraget är kännande varelser samt Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna respekteras och inte undergrävs.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhindra att produkter som inte har 
tillverkats i enlighet med EU-standarderna för livsmedelssäkerhet, människors och djurs 
hälsa samt djurs välbefinnande släpps ut på EU-marknaden.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att produkter såsom 
genetiskt modifierade organismer, produkter från klonade djur och deras avkommor och 
produkter som innehåller ämnen som är förbjudna i EU inte släpps ut på EU:s marknad 
eller hamnar i EU:s livsmedelskedja.

21. Europaparlamentet betonar att konsumentskydd och respekt för högre europeiska 
kvalitets- och säkerhetsstandarder för livsmedel och produkter, högsta standarder för 
miljöskydd och striktast möjliga kontroll av industriutsläpp i EU och USA liksom 
ordentliga skyddsåtgärder för att skydda medborgarnas personuppgifter bör stå i 
centrum för TTIP-förhandlingarna och leda till

– full insyn och offentligt tillgängliga kliniska data från kliniska prövningar av 
läkemedel,

– full insyn och offentligt tillgängliga kliniska data från kliniska undersökningar av 
medicintekniska produkter,

– skydd av människors, djurs eller växters liv och hälsa genom respekt för och 
bevarande av de särdrag och grundläggande värderingar som kännetecknar de 
båda sidorna, till exempel EU:s försiktighetsprincip,

och betonar att förhandlarna inte bör överväga några åtaganden om uppgiftsskydd inom 
ramen för TTIP förrän det pågående lagstiftningsarbetet på detta område i EU och USA 
har slutförts.

22. Europaparlamentet betonar att respekten för varje stats suveränitet och 
Europeiska unionens egen suveränitet att anta lagstiftning och reglera ekonomin måste 
stå i centrum för TTIP-förhandlingarna. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ange hur och när den kommer att 
genomföra varje åtgärd som har föreslagits och hur den kommer att följa upp de 
ovannämnda framställningarna. Parlamentet anser att det eftersom förhandlingarna 
pågår skulle vara till stor hjälp om kommissionen kunde göra en uppföljning inom 
två månader, det vill säga senast den 31 maj 2015.

24. Europaparlamentet noterar att kommissionen fick sammanlagt nästan 150 000 svar på 
sitt offentliga samråd om skydd för investeringar och mekanismen för tvistlösning 
mellan investerare och stat (ISDS) i TTIP-avtalet, varav 97 procent var emot införandet 
av ISDS i TTIP. Parlamentet betonar att förenligheten för en mekanism för tvistlösning 
mellan investerare och stat med EU:s rättsliga system, och framför allt frågan om 
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respekt för domstolens jurisdiktion och staternas rätt att lagstifta, skapar utbredd oro 
bland de svarande. Parlamentet noterar att ett ovanligt stort antal svar har mottagits från 
enskilda svarande, vilket framhäver omfattningen av det offentliga engagemanger för 
TTIP, och att vissa svarande såsom fackföreningar eller större organisationer i det civila 
samhället, företräder ett stort antal enskilda medlemmar som vida överstiger det totala 
antalet svar som kommissionen mottog. Parlamentet betonar att bestämmelserna om 
skydd för investeringar bör garantera staternas möjlighet att lagstifta, och anser att 
domstolen i detta avseende bör behålla exklusiv jurisdiktion över den slutliga 
tolkningen av unionslagstiftningen.
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