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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 forhandlingsdirektiver af 14. juni 2013 for forhandlingerne om det 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab 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 sin beslutning af 23. maj 2013 om forhandlinger om en handels- og 
investeringsaftale med USA1,

– 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 gennemsigtighed og 
offentlighedens deltagelse i forbindelse med forhandlingerne i det transatlantiske handels-
og investeringspartnerskab (OI/10/2014/RA),

A. der henviser til, at Kommissionen på Den Europæiske Unions vegne for øjeblikket fører 
forhandlinger med Amerikas Forenede Stater om et omfattende transatlantisk handels- og 
investeringspartnerskab (TTIP);

B. der henviser til, at formålet med TTIP er at øge handelen og investeringerne mellem EU 
og USA;

C. der henviser til, at forhandlingerne har udløst en hidtil uset interesse fra offentligheden i 
betragtning af de potentielle økonomiske, sociale og politiske virkninger af TTIP;

D. der henviser til, at Udvalget for Andragender har modtaget en række andragender, der 
stiller spørgsmålstegn ved handelsaftalen mellem EU og USA (TTIP); der henviser til, at 
andragernes vigtigste bekymringer vedrører risici i forbindelse med kvaliteten af 
importerede fødevarer, oplysninger om fysiske og juridiske personer, der angiveligt 
indsamles af USA (EU-borgernes ret til "digital selvbestemmelse"), gennemsigtighed, 
økonomiske virkninger og beskyttelse af investorer via tvistbilæggelsesordningen mellem 
investorer og stater;

1. understreger, at det er vigtigt at udvikle handelsforbindelserne og de bilaterale 
investeringer mellem EU og USA for at bidrage til vækst og beskæftigelse og fremme nye 
økonomiske muligheder;

2. glæder sig over målet om at reducere unødige reguleringsmæssige uoverensstemmelser 
mellem EU og USA for varer og tjenesteydelser, som f.eks. overlapning af procedurer, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0227.
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inkonsekvente produktkrav og gentagelse af forsøg;

3. bemærker, at reguleringsmæssig kompatibilitet ikke bør berøre retten til at regulere i 
henhold til det niveau for beskyttelse af sundhed, sikkerhed, forbrugere, arbejdstagere og 
miljø samt af den kulturelle mangfoldighed, som parterne finder passende;

4. understreger betydningen af mobilitetspakken, idet visumlempelse for leverandører af 
europæiske varer og tjenesteydelser betragtes som en af de vigtigste fordele ved TTIP-
aftalen;

5. glæder sig over, 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);

6. mener, at en mere proaktiv tilgang til gennemsigtighed fra Kommissionens side ville gøre 
forhandlingsprocessen mere legitim i borgernes øjne, og opfordrer Kommissionen til at 
offentliggøre dokumenter og stille mødeoplysninger til rådighed;

7. anmoder Kommissionen om at sikre, at listen over TTIP-dokumenter, som findes på 
Kommissionens hjemmeside om handelspolitik, er fuldstændig;

8. er af den opfattelse, at TTIP ikke må undergrave EU-borgernes ret til digital 
selvbestemmelse eller overholdelsen af EU-bestemmelser om databeskyttelse;

9. understreger den følsomme karakter af visse forhandlingsområder, som f.eks. 
landbrugssektoren, hvor opfattelsen af genetisk modificerede organismer (GMO'er), 
kloning og forbrugersundhed er forskellig i EU og USA;

10. understreger, at forbrugerbeskyttelse og overholdelse af højere europæiske 
kvalitetsstandarder for fødevarer og produkter bør sættes i centrum for forhandlingerne 
om TTIP.


