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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 mellan Europeiska unionen och Amerikas 
förenta stater,

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

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2013 om EU:s förhandlingar om ett 
handels- och investeringsavtal med Förenta staterna1,

– 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), och av följande skäl:

A. Kommissionen förhandlar för närvarande på Europeiska unionens vägnar om ett 
omfattande handels- och investeringspartnerskap med Förenta staterna (det transatlantiska 
partnerskapet för handel och investeringar – TTIP).

B. Syftet med TTIP är att öka handeln och investeringarna mellan Europeiska unionen och 
Förenta staterna.

C. Förhandlingarna har fått oerhört stor uppmärksamhet bland allmänheten på grund av 
TTIP-avtalets potentiella ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser. 

D. Utskottet för framställningar har fått ett antal framställningar i vilka farhågor väcks om 
handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP). Framställarna oroar sig främst över riskerna 
när det gäller kvalitet på importerade livsmedel, information som påstås samlas in av USA 
om fysiska och juridiska personer (EU-medborgarnas rätt till digitalt självbestämmande), 
transparens, ekonomiska konsekvenser och investerarskydd via mekanismen för 
tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS).

1. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla handelsförbindelserna och de 
bilaterala investeringarna mellan Europeiska unionens och Förenta staterna för att 
stimulera tillväxt och sysselsättning och skapa nya ekonomiska perspektiv.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0227.
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2. Europaparlamentet välkomnar målet att minska onödiga regleringsmässiga oförenligheter 
mellan EU och USA på området för varor och tjänster, såsom dubbla förfaranden, 
inkonsekventa produktkrav och dubbelprovning.

3. Europaparlamentet framhäver att förenligheten mellan regelverken inte får inverka 
negativt på rätten att lagstifta i enlighet med den nivå för hälsa, säkerhet, konsument-, 
arbetstagar- och miljöskydd och kulturell mångfald som varje part anser lämplig.

4. Europaparlamentet betonar vikten av paketet om arbetstagares rörlighet, eftersom de 
förenklade viseringsförfarandena för europeiska tjänste- och varuleverantörer är en 
grundläggande faktor för ett fullt utnyttjande av TTIP-avtalet. 

5. Europaparlamentet gläder sig över kommissionens verkliga insatser för att göra TTIP-
förhandlingarna mer transparenta, särskilt i ljuset av offentliggörandet av de europeiska 
förhandlingsdirektiven för TTIP (1103/13 CL 1).

6. Europaparlamentet anser att en mer proaktiv strategi från kommissionens sida när det 
gäller transparens skulle kunna göra förhandlingsprocessen mer legitim i medborgarnas 
ögon, och uppmanar kommissionen att offentliggöra dokument och göra information om 
möten allmänt tillgänglig.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att den lista över TTIP-
dokument som offentliggörs på dess webbplats för handelspolitiken är uttömmande.

8. Europaparlamentet anser att TTIP inte får undergräva EU-medborgarnas rätt till digitalt 
självbestämmande och inte heller respekten för EU:s dataskyddslagstiftning. 

9. Europaparlamentet betonar att vissa förhandlingsområden är känsliga, till exempel 
jordbrukssektorn där synen på genetiskt modifierade organismer, kloning och 
konsumentskydd skiljer sig åt mellan Europeiska unionen och Förenta staterna.

10. Europaparlamentet betonar att konsumentskydd och respekt för högre europeiska 
kvalitetsstandarder för livsmedel och produkter bör stå i centrum för 
TTIP-förhandlingarna.


