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Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2015 med Europa-Parlamentets henstillinger 

til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantisk handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) (2014/2228(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til EU-direktiverne om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) mellem EU og USA, som blev vedtaget af Rådet den 

14. juni 20131 og afklassificeret og gjort tilgængelige for offentligheden af Rådet den 9. 

oktober 2014, 

– der henviser til artikel 168-191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) og særlig forsigtighedsprincippet i artikel 191, stk. 2, 

– der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og USA den 26. marts 

20142, 

– der henviser til fælleserklæringen af 20. marts 2015 fra medlem af Kommissionen 

Cecilia Malmström og USA's handelsrepræsentant Michael Froman om udelukkelsen af 

offentlige tjenesteydelser fra handelsaftaler mellem EU og USA, 

– der henviser til Rådets konklusioner om TTIP af 20. marts 2015, 

– der henviser til Rådets konklusioner om TTIP af 21. november 20143, 

– der henviser til fælleserklæringen af 16. november 2014 fra USA's præsident Barak 

Obama, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, formanden for Det Europæiske 

Råd Herman Van Rompuy, Det Forenede Kongeriges premierminister David Cameron, 

Tysklands kansler Angela Merkel, Frankrigs præsident François Hollande, Italiens 

premierminister Matteo Renzi og Spaniens premierminister Mariano Rajoy efter deres 
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møde i tilknytning til G20-topmøet i Brisbane i Australien1, 

– den henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 26. og 27. juni 

20142, 

– der henviser til kommissionsformand Junckers politiske retningslinjer af 15. juli 2014 til 

den næste Kommissionen med titlen "A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, 

Growth, Fairness and Democratic Change"3, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. november 2014 til 

kommissærkollegiet om åbenhed i TTIP-forhandlingerne (C(2014)9052)4, til 

Kommissionens afgørelser af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om 

møderne mellem Kommissionens medlemmer og organisationerne eller selvstændige 

erhvervsdrivende (C(2014)9051), til offentliggørelsen af oplysninger om møderne 

mellem Kommissionens generaldirektører og organisationerne eller selvstændige 

erhvervsdrivende (C(2014)9048), til dommen og udtalelsen fra Den Europæiske Unions 

Domstol (C-350/12 P, 2/13, 1/09) om adgang til institutionernes dokumenter og til 

afgørelsen fra Den Europæiske Ombudsmand af 6. januar 2015 som afslutning på 

initiativundersøgelsen (OI/10/2014/RA) om Kommissionens behandling af 

anmodninger om oplysninger og aktindsigt (åbenhed), 

 

– der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og USA af 3. december 

20145, 

– der henviser til EU's integrerede tilgang til fødevaresikkerhed ("fra jord til bord"), som 

blev vedtaget i 20046,  

– der henviser til Kommissionens rapport af 13. januar 2015 om online offentlig høring 

om beskyttelse af investeringer og investor-to-state tvistbilæggelse (ISDS) i TTIP 

(SWD(2015)0003), 

– der henviser til EU's tekstforslag, der er fremlagt til drøftelse med USA i TTIP-

forhandlingsrunderne, især dem der er blevet afklassificeret og offentliggjort af 

Kommissionen, bl.a. EU-positionspapirerne:" TTIP regulatory issues - engineering 

industries"7, "Test–case on functional equivalence:  proposed methodology for 

automotive regulatory equivalence"8, og "Trade and sustainable development 

chapter/labour and environment:  EU paper outlining key issues and elements for 

provisions in the TTIP"9 og tekstforslagene vedrørende tekniske handelshindringer 

(TBT)10, sanitary and phytosanitary measures (sundheds- og plantesundhedsmæssige 
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foranstaltninger) (SPS)1, told- og samhandelslempelser2, små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er)3, mulige konkurrencebestemmelser om konkurrence4, mulige 

bestemmelser om statslige virksomheder og virksomheder, der er blevet indrømmet 

særlige eller eksklusive rettigheder eller privilegier5, eventuelle bestemmelser om 

tilskud6, og tvistbilæggelse7, indledende bestemmelser om lovgivningsmæssigt 

samarbejde8, 

 

– der henviser til udtalelsen fra Regionsudvalget om "Det transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP)" (ECOS-V-063), vedtaget på den 110. plenarforsamling 

(den 11.-13. februar 2015) og udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg af 4. juni 2014 om "Transatlantiske handelsforbindelser og EØSU's synspunkter 

om øget samarbejde og en eventuel frihandelsaftale mellem EU og USA, 

– der henviser til den endelige rapport af 28. april 2014 fra ECORYS til Kommissionen 

med en konsekvensanalyse af bæredygtigheden af handelen som baggrund for 

forhandlingerne om en samlet handels- og investeringsaftale mellem Den Europæiske 

Union og Amerikas Forenede Stater9, 

–  der henviser til Kommissionens rapport fra 2015 om "Handels- og 

investeringshindringer (COM(2015)0127)10, 

– der henviser til den detaljerede vurdering af Europa-Kommissionens konsekvensanalyse 

om EU's og USA's transatlantiske handels- og investeringspartnerskab, som blev 

offentliggjort i april 2014 af Center for Europæiske Politiske Undersøgelser for 

Parlamentet, 

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 23. oktober 2012 om 

økonomiske og handelsmæssige forbindelser med USA11, beslutning af 23. maj 2013 

om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA12 og beslutning af 

15. januar 2015 om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 201313, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra udvalget om International Handel og til udtalelser fra 

Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om 

Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
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Landdistrikterne, Udvalget om Kultur og Uddannelse, Retsudvalget, Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Konstitutionelle 

Anliggender og Udvalget for Andragender (A8-0175/2015), 

A. der henviser til, at eksport gennem handel og vækst gennem investeringer er de vigtigste 

drivkræfter bag jobskabelse og økonomisk vækst, som ikke kræver offentlige 

investeringer; 

B. der henviser til, at EU's BNP er stærkt afhængigt af handel og eksport og nyder godt af 

regelbaseret handel og regelbaserede investeringer, og til, at en ambitiøs og afbalanceret 

aftale med USA kan skabe grundlaget for en genindustrialisering af Europa og bidrage 

til at nå 2020-målet om en forøgelse af den del af EU's BNP, der genereres af 

industrien, fra 15 % til 20 % ved at styrke den transatlantiske handel med varer og 

tjenesteydelser; der henviser til, at den kan skabe muligheder for især små og 

mellemstore virksomheder, mikrovirksomheder (som defineret i Kommissionens 

henstilling COM 2003/361/EF), klynger og virksomhedsnetværk, som i 

uforholdsmæssig højere grad end større virksomheder lider under ikke-toldmæssige 

handelshindringer, da sidstnævnte har stordriftsfordele, som gør det nemmere for dem at 

komme ind på markederne på begge sider af Atlanterhavet;  der henviser til, at en aftale 

mellem de to største økonomiske blokke i verden også vil gøre det muligt at udarbejde 

standarder, normer og regler, som vil blive vedtaget på verdensplan, som også vil være 

til fordel for tredjelande, og som vil forhindre en yderligere fragmentering af 

verdenshandelen; der henviser til, at mislykkede forhandlinger om en aftale vil gøre det 

muligt for andre tredjelande med andre standarder og værdier at indtage denne rolle i 

stedet for; 

C. der henviser til, at ni EU-medlemsstater allerede har indgået bilaterale aftaler med USA, 

hvilket bevirker, at der under TTIP-forhandlingerne kan hentes inspiration fra god 

praksis, og at de vanskeligheder, som disse medlemsstater har oplevet, kan tackles 

bedre; 

D. der henviser til, at de seneste kriser ved EU's grænser og udviklingen i verden viser, at 

der er behov for at investere i global styring og et system baseret på regler og værdier; 

E. der henviser til, at den voksende indbyrdes sammenhæng mellem de globale markeder 

gør det særdeles vigtigt, at de politiske beslutningstagere former og fremmer 

integrationen af markederne; der henviser til, at hensigtsmæssige handelsregler og 

fjernelse af unødvendige hindringer er afgørende for skabelsen af merværdi, og 

opretholdelse og udvikling af et stærkt, konkurrencedygtig og diversificeret 

industrigrundlag i Europa; 

F. der henviser til, at EU's forsøg på at imødegå problemerne i forbindelse med 

klimaændringer og miljø- og forbrugerbeskyttelse har resulteret i store 

reguleringsmæssige omkostninger for virksomhederne i EU samt høje priser på 

energiråstoffer og elektricitet, hvilket - hvis der ikke tages hensyn til det i TTIP - kan 

fremskynde processen med udflytning, afindustrialisering og tab af arbejdspladser, 

hvorved EU's målsætninger for genindustrialisering og beskæftigelse vil blive truet, 

hvilket også vil være i strid med selve de politiske målsætninger, som man søger at 

opfylde med EU-bestemmelserne; 

G. der henviser til, at en velkonstrueret handelsaftale kan bidrage til at udnytte 



 

 

mulighederne ved globaliseringen; der henviser til, at en stærk og ambitiøs aftale ikke 

blot bør fokusere på en nedbringelse af toldtarifferne og de ikke-toldmæssige 

handelshindringer, men bør tjene som redskab til at beskytte arbejdstagerne, 

forbrugerne og miljøet; der påpeger, at en stærk og ambitiøs handelsaftale er en 

mulighed for at skabe nogle rammer ved at styrke reguleringen og bringe den op til de 

højeste standarder i overensstemmelse med vores fælles værdier og dermed forhindre 

social og miljømæssig dumping, samtidig med at der sikres det højeste 

forbrugerbeskyttelsesniveau på baggrund af den fælles målsætning om åben 

konkurrence på lige vilkår; 

H. der henviser til, at fælles høje standarder ikke blot er i forbrugernes interesse, men at 

konvergens ligeledes er i erhvervslivets interesse, eftersom de højere omkostninger, der 

hidrører fra højere standarder, opvejes af øgede stordriftsfordele på et potentielt marked 

med 850 millioner forbrugere; 

I. der henviser til, at tidligere handelsaftaler har medført betydelige fordele for den 

europæiske økonomi, men at det er vanskeligt under forhandlingerne at vurdere og spå 

om de reelle konsekvenser af TTIP for økonomien både i EU og i USA, idet 

undersøgelser giver modstridende resultater; der henviser til, at TTIP ikke vil løse 

langvarige økonomiske strukturproblemer og deres underliggende årsager i EU, men 

bør ses som et led i en bredere europæisk strategi for jobskabelse og vækst, og til, at 

forventningerne til TTIP bør stå i et rimeligt forhold til det ambitionsniveau, der 

tilstræbes under forhandlingerne; 

J. der henviser til, at konsekvenserne af den russiske embargo klart har påvist den fortsatte 

geopolitiske relevans af landbruget, betydningen af at have adgang til forskellige 

landbrugsmarkeder og behovet for stærke og strategiske handelspartnerskaber med 

pålidelige handelspartnere; 

K. der henviser til, at det er vigtigt for det europæiske landbrug, at der sikres en gensidig 

fordelagtig handelsaftale med USA for at fremme Europas stilling som en central aktør 

på verdensmarkedet, uden at kvalitetsnormerne for europæiske landbrugsprodukter og 

fremtidige forbedringer af disse normer undergraves, men at det også er vigtigt, at den 

europæiske landbrugsmodel og erhvervets økonomiske og sociale overlevelsesevne 

sikres; 

L. der henviser til, at handel og investeringsstrømme ikke er et mål i sig selv, og til, at de 

almindelige borgeres, arbejdstagernes og forbrugernes velfærd sammen med bedre 

muligheder for erhvervslivet, der er drivkraften bag vækst og beskæftigelse skal være de 

kriterier, som en handelsaftale vurderes efter; der henviser til, at TTIP bør kunne 

betragtes som en model for gode handelsaftaler, der opfylder disse krav, så den kan 

tjene som model for fremtidige forhandlinger med andre handelspartnere; 

M. der henviser til, at det er nødvendigt med en vis fortrolighed under forhandlingerne for 

at opnå et ordentligt resultat, men at den begrænsede åbenhed, som var kendetegnende 

for forhandlingerne tidligere, har ført til manglende demokratisk kontrol med 

forhandlingsprocessen; 

N. der henviser til, at Kommissionens formand, Juncker, i sine politiske retningslinjer klart 

har understreget, at han ønsker en afbalanceret og fornuftig handelsaftale med De 

Forende Stater og at - selv om EU og USA kan gøre væsentlige fremskridt i 



 

 

anerkendelsen af hinandens produktstandarder og arbejde hen imod transatlantiske 

standarder -, EU ikke vil ofre sine standarder for (fødevare)sikkerhed, sundhed, 

dyresundhed samt social-, miljø- og databeskyttelse og den kulturelle mangfoldighed, 

idet han mindede om, at sikkerheden af den mad, vi spiser, og beskyttelsen af 

europæernes personoplysninger og tjenesteydelser af almen interesse ikke står til 

forhandling, medmindre formålet er at opnå et højere beskyttelsesniveau; 

O. der henviser til, at det er vigtigt at sikre en tilfredsstillende afslutning på 

forhandlingerne om Safe Harbor-aftalen og paraplyaftalen om databeskyttelse; 

P. der henviser til, at Juncker i sine politiske retningslinjer også har gjort det klart, at han 

ikke vil acceptere, at domstolenes jurisdiktion i medlemsstaterne indskrænkes af særlige 

ordninger for tvistbilæggelse i forbindelse med investeringer; der henviser til, at der nu, 

hvor resultaterne af den offentlige høring om investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse 

mellem investorer og stater (ISDS) i TTIP foreligger, for øjeblikket – under 

hensyntagen til de indgivne bidrag – er overvejelser i gang inden for og mellem de tre 

EU-institutioner, samtidig med at der foregår meningsudvekslinger med civilsamfundet 

og erhvervslivet, om den bedste måde, hvorpå der kan opnås investeringsbeskyttelse og 

ligebehandling af investorer, samtidig med at staterne bibeholder deres ret til at 

regulere; 

Q. der henviser til, at Parlamentet fuldt ud støtter både Rådets afgørelse om at 

afklassificere forhandlingsdirektiverne og Kommissionens åbenhedsinitiativ; der 

henviser til, at den livlige offentlige debat i hele EU om TTIP har påvist behovet for, at 

TTIP-forhandlingerne foregår på en mere gennemskuelig og inkluderende måde, som 

tager hensyn til de bekymringer, EU-borgerne rejser, og hvor forhandlingsresultaterne 

formidles til offentligheden; 

R. der henviser til, at der siden juli 2013 er blevet ført forhandlinger mellem USA og EU, 

men at der endnu ikke er vedtaget nogen fælles tekst; 

S. der henviser til, at TTIP ventes at blive en blandet aftale, som skal ratificeres af Europa-

Parlamentet og alle 28 EU-medlemsstater; 

1.  mener, at EU og USA er afgørende strategiske partnere; understreger, at det 

transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) er det vigtigste projekt 

mellem EU og USA i den senere tid, og at det vil puste nyt liv i det transatlantiske 

partnerskab som helhed og ikke kun på handelsområdet; understreger, at en vellykket 

afslutning på forhandlingerne har stor geopolitisk betydning; 

2. retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TTIP følgende henstillinger 

til Kommissionen, der: 

a) hvad anvendelsesområdet og den større sammenhæng angår, opfordres til: 

i) at sikre, at gennemskuelige TTIP-forhandlinger fører til en ambitiøs, samlet, og 

afbalanceret handels- og investeringsaftale af høj kvalitet, som fremmer 

bæredygtig vækst med fælles fordele for alle medlemsstater og med fælles og 

gensidige fordele for begge parter, styrker den internationale konkurrence og 

åbner op for nye muligheder for europæiske virksomheder, herunder navnlig 

små og mellemstore virksomheder, understøtter skabelsen af arbejdspladser af 

høj kvalitet for europæiske borgere og er til direkte gavn for de europæiske 



 

 

forbrugere; at have for øje, at aftalens indhold og gennemførelsen af den er 

vigtigere end hurtigheden af forhandlingerne;  

ii) at understrege, at de tre hovedområder af TTIP-forhandlingerne – en ambitiøs 

forbedring af den gensidige markedsadgang (for varer, tjenesteydelser, 

investeringer og offentlige indkøb på alle myndighedsniveauer), nedbringelse 

af de ikke toldmæssige handelshindringer og forbedring af den 

reguleringsmæssige kompatibilitet med udvikling af fælles regler til løsning af 

fælles globale handelsproblemer og udnyttelse af fælles globale 

handelsmuligheder – er lige vigtige og skal indgå i en samlet pakke; at sikre, at 

TTIP-aftalen er ambitiøs og bindende på alle myndighedsniveauer på begge 

sider af Atlanten og fører til vedvarende gensidig åbenhed på markedet og 

handelslettelse i praksis, og at være særlig opmærksom på strukturelle tiltag til 

opnåelse af bedre transatlantisk samarbejde, samtidig med at man opretholder 

de gældende reguleringsstandarder og den eksisterende forbrugerbeskyttelse og 

forhindrer social, skattemæssig og miljømæssig dumping; 

iii) at være opmærksom på den strategiske betydning af de økonomiske 

forbindelser mellem EU og USA generelt og af TTIP i særdeleshed, bl.a. som 

en mulighed for at fremme de principper og værdier, EU og USA inden for 

regelbaserede rammer er fælles om og hylder, og at fastlægge en fælles tilgang 

til og vision for verdenshandelen og for investerings- og handelsrelaterede 

spørgsmål f.eks. i form af høje standarder, normer og bestemmelser, for 

derigennem at udvikle en bredere transatlantisk vision og et fælles sæt af 

strategiske mål; at tage i betragtning, at TTIP som følge af størrelsen af det 

transatlantiske marked er en lejlighed til af forme og reguleret det 

internationale handelssystem, så det sikres, at begge blokke trives i en 

indbyrdes forbundet verden; 

iv) i lyset af den seneste tids positive udvikling i Verdenshandelsorganisationen 

(WTO) navnlig at sikre, at en aftale med USA kommer til at fungere som et 

springbræt for bredere handelsforhandlinger og ikke forudskikker eller 

modvirker WTO-processen; at erkende, at bilaterale og flersidede 

handelsaftaler generelt bør anses som den næstbedste løsning og ikke må 

forhindre bestræbelserne på at opnå betydelige forbedringer på multilateralt 

plan; at sikre synergi mellem TTIP-aftalen og andre handelsaftaler, som der 

forhandles om for øjeblikket; 

v) at tage hensyn til, at TEUF definerer EU's handelspolitik som en integreret del 

af EU's samlede optræden udadtil, og derfor at foretage en evaluering af 

konsekvenserne af den endelige aftale med erkendelse af både fordele som 

f.eks. nemmere markedsadgang som følge af fælles transatlantiske standarder 

og risici som f.eks. omledning af handel fra udviklingslandene som følge af 

undergravning af toldpræferenceordningerne; 

vi) at sikre, at aftalen garanterer fuld overholdelse af EU’s standarder for 

grundlæggende rettigheder gennem indføjelsen af en juridisk bindende 

menneskerettighedsklausul med udsættende virkning som en fast bestanddel af 

EU’s handelsaftaler med tredjelande; 

b) hvad markedsadgang angår, opfordres til: 



 

 

i) at sikre, at tilbud om markedsadgang på de forskellige områder er gensidige, 

lige ambitiøse og afspejler begge parters forventninger, og at der er balance 

mellem de forskellige forslag for disse områder; 

ii) at tilstræbe at fjerne alle toldafgifter, idet der dog tages hensyn til, at det under 

forhandlingsprocessen vil være nødvendigt at indgå aftale om en udtømmende 

liste over en række følsomme landbrugs- og industriprodukter hos begge 

parter, for de mest følsomme produkter at fastsætte overgangsperioder eller 

kvoter eller endog i nogle få tilfælde udelukkelse under hensyntagen til, at der 

påløber større produktionsomkostninger i forbindelse med disse produkter som 

følge af EU-bestemmelserne; 

iii) i overensstemmelse med forhandlingsmandatet at bestræbe sig til det yderste 

på at få indføjet en beskyttelsesklausul i aftalen, som kan bringes i anvendelse i 

tilfælde af, at en stigning i indførslen af et bestemt produkt truer med alvorligt 

at skade den indenlandske produktion navnlig inden for energiintensive og 

CO2-producerende samt, kemikalie-, råstof- og stålproducerende sektorer i EU; 

iv) at holde sig for øje, at EU er den største handelsblok i verden, og at den derfor 

har vigtige offensive interesser i den højt specialiserede servicesektor, for 

eksempel inden for ingeniørvirksomhed og andre liberale erhverv samt 

telekommunikations-, finans- og transporttjenester;  

v) at øge markedsadgangen for tjenesteydelser i overensstemmelse med 

"hybridliste-tilgangen", hvor der anvendes positivlister for markedsadgang, så 

tjenesteydelser, der skal gøres tilgængelige for udenlandske virksomheder, 

udtrykkeligt nævnes, mens nye tjenesteydelser udelukkes, idet man sikrer, at 

stilstands- og "bordet fanger"-klausuler kun gælder for 

ikkediskriminationsbestemmelser og giver mulighed for tilstrækkelig 

fleksibilitet til at få tjenesteydelserne af almen økonomisk interesse tilbage 

under offentlig kontrol, samtidig med at der tages hensyn til fremvæksten af 

nye innovative tjenesteydelser, mens der anvendes en negativlistetilgang i 

forbindelse med områder, som forbliver under national behandling; 

vi) at sikre, at forhandlingerne på rationel vis behandler og fjerner de nuværende 

restriktioner i USA for sø- og lufttransporttjenester, der ejes af europæiske 

virksomheder, som følge af den amerikanske lovgivning (f.eks. Jones Act, 

Foreign Dredging Act, Federal Aviation Act og US Air Cabotage law), og 

kapitalrestriktionerne for udenlandsk ejerskab af luftfartsselskaber, hvilket i 

væsentlig grad hindrer EU-selskabers markedsadgang og innovationen i USA; 

vii) at bygge videre på fælleserklæringen, som er udtryk for forhandlernes klare 

tilsagn om at udelukke nuværende og fremtidige tjenesteydelser af almen 

interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse fra TTIP-aftalens 

anvendelsesområde (herunder men ikke begrænset til vand, sundhed, sociale 

tjenesteydelser, socialsikringsordninger og uddannelse), for at sikre, at 

nationale og i givet fald lokale myndigheder bibeholder den ubetinget ret til at 

indføre, tilpasse, opretholde eller ophæve foranstaltninger vedrørende 

bestilling, tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser 

i overensstemmelse med traktaterne og EU's forhandlingsmandat; denne 

undtagelse finder anvendelse, uanset hvordan tjenesteydelserne leveres og 



 

 

finansieres. 

viii) at arbejde hårdt for at sikre gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer, 

navnlig gennem skabelsen af en juridisk ramme sammen med de 

forbundsstater, der har lovgivningsmæssige beføjelser på dette område, for at 

sætte medlemmer af de liberale erhverv fra EU og USA i stand til at udøve 

deres virksomhed på begge sider af Atlanterhavet og for at lette mobiliteten for 

investorer, de liberale erhverv samt højtuddannede faglære arbejdere og 

teknikere mellem EU og USA inden for de sektorer, der er omfattet af TTIP; 

ix) at være opmærksom på, at visumfaciliteter for europæiske leverandører af 

varer og tjenesteydelser er af afgørende betydning for at kunne udnytte 

fordelene ved aftalen og som led i forhandlingerne at øge det politiske pres på 

USA for at få det til at garantere fuldstændig visumgensidighed for og 

ligebehandling af alle EU-borgere i medlemsstaterne uden forskelsbehandling 

med hensyn til adgang til USA;  

x) at koble forhandlinger om markedsadgang for finansielle tjenesteydelser 

sammen med en gradvis harmonisering af reguleringen af finanssektoren på 

højeste plan med henblik på at fremme indførelsen af og overensstemmelsen 

mellem den nødvendige regulering for at styrke den finansielle stabilitet, at 

sikre tilstrækkelig beskyttelse af forbrugerne af finansielle tjenesteydelser og at 

støtte de igangværende samarbejdsbestræbelser i andre internationale fora, 

såsom Baselkomitéen om Banktilsyn og Komiteen for Finansiel Stabilitet; at 

sikre, at disse samarbejdsbestræbelser ikke begrænser EU's og 

medlemsstaternes lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige overhøjhed, 

herunder deres ret til at forbyde bestemte finansprodukter og -aktiviteter;  

xi) at etablere et styrket samarbejde mellem EU, medlemsstaterne og USA, bl.a. 

gennem mekanismer til sikring af et mere effektivt internationalt samarbejde, 

om at fastsætte højere verdensomspændende standarder for at bekæmpe 

finansiel og skattemæssig kriminalitet og korruption;  

xii) at sikre, at de gældende EU-bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger 

ikke trues af liberaliseringen af datastrømme, især i forbindelse med e-handel 

og finansielle tjenester, og samtidig at erkende relevansen af datastrømme som 

rygraden i den transatlantiske handel og den digitale økonomi; som et centralt 

element at indarbejde omfattende og klare horisontale autonome bestemmelser 

på grundlag af artikel XIV i den almindelige overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS), som fuldstændigt undtager alle gældende og 

fremtidige EU-lovrammer om beskyttelse af personoplysninger fra aftalen 

uden krav om, at det skal være i overensstemmelse med andre dele af aftalen; 

kun at forhandle om bestemmelser, som berører udveksling af 

personoplysninger, hvis der er skabt sikkerhed for, at databeskyttelsesreglerne 

på begge sider af Atlanterhavet anvendes og overholdes i fuld udstrækning, og 

at samarbejde med De Forenede Stater om at tilskynde tredjelande til at 

vedtage lignende stramme databeskyttelsesstandarder rundt omkring i verden; 

xiii) at være opmærksom på, at der vil herske tvivl om Europa-Parlamentets 

samstemmende udtalelse til den endelige TTIP-aftale, så længe USA's 

generelle masseovervågningsaktiviteter ikke er indstilles fuldstændigt, og så 



 

 

længe der ikke er fundet en fyldestgørende løsning på spørgsmålet om EU-

borgernes databeskyttelsesrettigheder, herunder administrative og juridiske 

klagemuligheder, som det fremgår af punkt 74 i Europa-Parlamentets 

beslutning af 12. marts 20141; 

xiv) at sikre, at den tillid mellem EU og USA, der har lidt skade som følge af den 

massive overvågningsskandale, genoprettes hurtigt og i fuld udstrækning;   

xv) at medtage et ambitiøst kapitel om konkurrence, som sikrer, at EU's 

konkurrencebestemmelser respekteres fuldt ud, især på det digitale område; at 

sikre, at private virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med statsejede 

virksomheder eller virksomheder under statslig kontrol; at sikre, at statsstøtte 

til private virksomheder reguleres og gøres til genstand for et gennemskueligt 

kontrolsystem; 

xvi) at opfordre til åben konkurrence i og udvikling af den digitale økonomi, der i 

sin natur er global, men hovedsageligt er baseret i EU og USA; under 

forhandlingerne at understrege, at den digitale økonomi skal være et afgørende 

element i det transatlantiske marked, da den kan virke som en løftestang i den 

globale økonomi og tjene til yderligere at åbne de globale markeder; 

xvii) at være opmærksom på, at det særlig i forhold til informationssamfunds- og 

telekommunikationstjenester er vigtigt, at TTIP sikrer ensartede vilkår med 

lige og gennemsigtig adgang på grundlag af gensidighed for 

servicevirksomheder fra EU til det amerikanske marked og bestemmer, at 

amerikanske tjenesteudbydere har pligt til at respektere og overholde alle 

relevante industri- og produktsikkerheds- og forbrugerbeskyttelsestandarder, 

når de leverer tjenesteydelser i Europa eller til europæiske forbrugere; 

xviii) at sikre, at parterne gennem en generel juridisk bindende klausul, som gælder 

for hele aftalen i nøje overensstemmelse med UNESCO's konvention om 

beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed 

forbeholder sig ret til at vedtage eller opretholde bestemmelser (navnlig 

regulerende og/eller økonomiske foranstaltninger) om beskyttelse eller fremme 

af kulturel og sproglig mangfoldighed i overensstemmelse med de relevante 

artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og om 

mediefrihed og mediepluralisme, uanset hvilken teknologi eller 

distributionsplatform der anvendes, idet der skal huskes på, at det mandat, som 

medlemsstaterne gav Kommissionen, udtrykkeligt udelukker audiovisuelle 

tjenesteydelser; 

xix) at præcisere, at der ikke er noget i aftalen, der må berøre EU's eller EU-

medlemsstaternes mulighed for at yde tilskud eller finansiel støtte til de 

kulturelle industrier og til kulturelle, uddannelsesmæssige og audiovisuelle 

tjenester samt pressetjenester; 

xx) at bekræfte, at ordninger med faste bogpriser og prisfastsættelse for aviser og 

tidsskrifter ikke vil blive truet af forpligtelserne i TTIP-aftalen; 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230. 



 

 

xxi) gennem en generel klausul sikre medlemsstaternes ret til at vedtage eller 

opretholde alle foranstaltninger vedrørende levering af uddannelsesmæssige og 

kulturelle tjenesteydelser, der er almennyttige og/eller modtager en eller anden 

form for offentlig finansiering eller en eller anden form for statslig støtte og at 

sikre, at privatfinansierede udenlandske tjenesteydere opfylde de samme 

kvalitets- og akkrediteringsstandarder som indenlandske tjenesteydere; 

xxii) i betragtning af europæiske virksomheders og navnlig små og mellemstore 

virksomheders store interesse i at få adgang til offentlige kontrakter i USA 

både på forbundsniveau og på lavere myndighedsniveauer, for eksempel inden 

for bygge- og anlægsarbejde, ingeniørarbejde, transport og energiinfrastruktur 

samt varer og tjenesteydelser, at indtage en ambitiøs tilgang til kapitlet om 

offentlige udbud, som samtidig sikrer, at kapitlet overholder de nye EU-

direktiver om offentlige udbud og licitationer, med henblik på i 

overensstemmelse med gensidighedsprincippet at råde bod på de eksisterende 

store forskelle i åbenhed på de to offentlige udbudsmarkeder på begge sider af 

Atlanterhavet ved at åbne det amerikanske marked (som stadig styres af Buy 

American Act fra1933) på føderalt niveau og på lavere myndighedsniveauer på 

grundlag af de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med aftalen om 

offentlige udbud (GPA), og ved at fjerne de begrænsninger, der for øjeblikket 

gælder både på forbundsplan, forbundsstatsplan og lokalt plan i De Forenede 

Stater; at indføre en mekanisme, som sikrer, at de tilsagn, som de amerikanske 

forbundsmyndigheder har indgået, bliver opfyldt på alle politiske og 

administrative niveauer; 

xxiii) med henblik på at indføre åbne, ikke-diskriminerende og forudsigelige 

procedurekrav, som sikrer lige adgang for virksomheder og navnlig små og 

mellemstore virksomheder fra både EU og USA, når de afgiver tilbud på 

offentlige kontrakter, at sikre, at USA øger åbenheden omkring processen for 

tildeling af kontrakter på dets territorium; 

xxiv) at fremme samarbejdet mellem EU og USA på internationalt plan med henblik 

på at fremme fælles bæredygtighedsstandarder i forbindelse med offentlige 

indkøb på forbundsniveau og på alle lavere myndighedsniveauer, bl.a. i 

forbindelse med gennemførelsen af den nyligt reviderede aftale om offentlige 

indkøb; at vedtage og overholde regler om virksomhedernes sociale ansvar 

med udgangspunkt i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings 

(OECD) retningslinjer for multinationale virksomheder; 

xxv) at sikre, at USA's forbundsstater inddrages i forhandlingsprocessen, så der kan 

opnås konkrete resultater med hensyn til åbningen af offentlige 

udbudskontrakter i USA for EU-virksomheder; 

xxvi) i forbindelse med offentlige indkøb at være opmærksom på, at forsvars- og 

sikkerhedsområderne er følsomme emner, og tage højde for de målsætninger 

om at fremme skabelsen af et europæisk indre marked for sikkerhed og forsvar 

og en teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar, som stats- og 

regeringscheferne forsamlet i Rådet (Forsvarsanliggender) fastlagde på deres 

møde i 2013;  

xxvii) at sikre, at forhandlingerne om oprindelsesregler sigter mod at afstemme EU's 



 

 

og USA's tilgange og fastsætte effektive oprindelsesbestemmelser for derved at 

undgå, at oprindelsesbestemmelserne undergraves af andre aftaler, og at 

betragte forhandlingerne som en mulighed for at bevæge sig i retning af fælles 

standarder for obligatorisk oprindelsesdeklaration på produkter; i betragtning 

af afslutningen af forhandlingerne om den omfattende økonomi- og 

handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada og den mulige udvidelse af 

frihandelsaftalen mellem EU og Mexico er det nødvendigt at overveje 

mulighederne for og omfanget af en eventuel kumulation;  imidlertid at være 

opmærksom på, at formålet med TTIP er at fremme handelen med produkter, 

der reelt er produceret i USA og EU, og ikke at tillade import fra tredjelande, 

hvorfor udelukkelsen af visse produkter skal vurderes individuelt, mens 

følsomme sektorer bør udelukkes fra alle former for kumulation 

xxviii) at sikre, at TTIP er en åben aftale, og at undersøge, hvordan værdsatte partnere, 

som har interesse i TTIP-forhandlingerne på grund af toldunionsaftaler med 

enten EU eller USA, kan informeres mere aktivt om udviklingen; 

c) hvad reguleringssamarbejde, konsekvens og ikke-toldmæssige handelshindringer angår 

opfordres til: 

i) at sikre, at kapitlet om det reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 

gennemskueligt, effektivt, konkurrencebetonet økonomisk miljø gennem 

identificering og forhindring af mulige fremtidige ikke-toldmæssige 

handelshindringer, som rammer små og mellemstore virksomheder i 

uforholdsmæssig stor grad, og fremme af handel og investeringer, idet der 

udvikles og sikres det højeste sundhedsbeskyttelses- og sikkerhedsniveau i 

overensstemmelse med forsigtighedsprincippet som fastsat i artikel 91 i TEUF, 

forbruger-, arbejds- og miljø- og dyrebeskyttelseslovgivningen og den 

kulturelle mangfoldighed, der findes inden for EU; under fuld respekt for den 

regeludstedende autonomi at støtte indførelsen af en struktureret dialog og et 

samarbejde mellem regulerende myndigheder på den mest gennemskuelige 

måde med inddragelse af de interesserede parter; at medtage tværfaglig 

ekspertise om konsekvens og åbenhed i lovgivningen i forbindelse med 

udviklingen og gennemførelsen af effektive og omkostningseffektive 

bestemmelser om varer og tjenesteydelser, der er bedre afstemt efter hinanden; 

at sikre, at forhandlere på begge sider på grundlag af erfaringerne fra adskillige 

års forhandlinger i en række forskellige fora, herunder Det Transatlantiske 

Økonomiske Råd og Forummet på Højt Niveau om Reguleringssamarbejde 

identificerer og klart udpeger, hvilke tekniske procedurer og standarder der er 

af afgørende betydning og ikke kan forbigås, hvilke tekniske procedurer og 

standarder der kan gøre til genstand for en fælles tilgang, hvilke tekniske 

procedurer og standarder, hvor det vil være ønskeligt med gensidig 

anerkendelse baseret på en fælles høj standard og et stærkt system af 

markedsovervågning, og på hvilke områder det er muligt blot at forbedre 

udvekslingen af oplysninger og tilsvarende at sikre, at aftalen ikke vil påvirke 

standarder, som endnu ikke er blevet fastsat på områder, hvor lovgivningen 

eller standarderne er meget forskellige i USA sammenlignet med EU, som 

f.eks. gennemførelsen af eksisterende (ramme-)lovgivning (f.eks. REACH) 

eller vedtagelsen af nye love (f.eks. kloning) eller fremtidige definitioner, som 

påvirker beskyttelsesniveauet (f.eks. hormonforstyrrende kemikalier); at sikre, 

at alle bestemmelser vedrørende et reguleringssamarbejde i TTIP ikke 



 

 

fastsætter et proceduremæssigt krav om vedtagelse af EU-retsakter, som 

vedrører den, og heller ikke fører til rettigheder, der kan håndhæves i den 

henseende; 

ii) at lade forhandlingerne om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger tage 

udgangspunkt i de vigtigste principper i de multilaterale aftaler om sundheds- 

og plantesundhedsforanstaltninger og at beskytte europæiske standarder og 

procedurer vedrørende sundheds- og plantesundhed; i første omgang at 

tilstræbe at få afskaffet eller i det mindre i væsentlig grad at få begrænset de alt 

for bekostelige sundheds- og plantesundhedsbestemmelser, herunder de dertil 

knyttede importprocedurer; navnlig at sikre, at der ikke anvendes forudgående 

godkendelse, obligatoriske protokoller og forudgående clearingskontrol som en 

fast del af importprocedurerne; at opnå mere gennemsigtighed og åbenhed, 

gensidig anerkendelse, udveksling af bedste praksis, styrkelse af dialogen 

mellem reguleringsmyndighederne og de interesserede parter og styrkelse af 

samarbejdet inden for internationale standardiseringsorganer; i forhandlingerne 

om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger at sikre, at de høje standarder, 

som er blevet indført for at sikre fødevaresikkerheden og beskyttelsen af 

menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed i EU, ikke på nogen måde 

bringes i fare; 

iii) at erkende, at der på de områder, hvor EU og USA har meget forskellige regler 

ikke vil kunne opnås en aftale f.eks. om det offentlige sundhedsvæsen, 

genmodificerede organismer, anvendelsen af hormoner til kvæg, REAH og 

gennemførelsen af den og kloning af dyr til landbruget og derfor ikke at 

forhandle om disse spørgsmål; 

iv) at tilskynde USA til at ophæve forbuddet mod oksekødsimport fra EU; 

v) med hensyn til kapitlet om horisontalt reguleringsmæssigt samarbejde at 

fremme det bilaterale reguleringssamarbejde for at undgå unødige forskelle, 

navnlig med hensyn til ny teknologi og nye tjenesteydelser, til fordel for 

konkurrenceevnen og forbrugervalget i EU og i USA; at opnå dette gennem 

øget udveksling af oplysninger og fremme af vedtagelsen og gennemførelsen 

af internationale instrumenter under hensyntagen til nærhedsprincippet på 

grundlag af tidligere vellykkede tiltag som f. eks. ISO-standarder eller De 

Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) World 

Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations (WP.29) (Verdensforum for 

harmonisering af bestemmelserne om motorkøretøjer); at huske på, at 

anerkendelsen af ækvivalensen mellem det størst mulige antal 

sikkerhedsbestemmelser for motorkøretøjer på grundlag af et certificeret 

sikkerhedsækvivalensniveau ville være et at de vigtigste resultater af aftalen; at 

sikre, at der i forbindelse med den forudgående konsekvensanalyse af de 

enkelte lovgivningsakter bør foretages en vurdering af konsekvenserne for 

forbrugerne og miljøet foruden konsekvenserne for handel og investeringer; at 

fremme reguleringsmæssig forenelighed og undgå at sætte legitime 

reguleringsmæssige og politiske målsætninger og lovgivernes beføjelser i både 

EU og USA på spil 

vi) at sigte efter fortsat at sikre et højt produktsikkerhedsniveau inden for Unionen 

og samtidig undgå unødvendige gentagelser af forsøg, som medfører et spild af 



 

 

ressourcer, navnlig i forbindelse med lavrisikoprodukter;  

vii) at behandle toldspørgsmål, der ligger uden for WTO's aftale om handelslettelse 

(TFA), og at understrege, at det, hvis der skal ske en reel af fjernelse af 

administrative byrder, er nødvendigt at gennemføre den størst mulige 

tilpasning af politikker og praksis vedrørende told og grænserelaterede 

spørgsmål; 

viii) i forbindelse med fremtidigt reguleringsmæssigt samarbejde klart at definere, 

hvilke foranstaltninger der vedrører tekniske handelshindringer og overflødige 

administrative byrder og formaliteter på begge sider, og hvilke der er knyttet til 

grundlæggende standarder og bestemmelser eller procedurer, der tjener til 

opfyldelse af offentlige politiske mål; 

ix) fuldt ud at respektere de etablerede reguleringssystemer på begge sider af 

Atlanterhavet såvel som Europa-Parlamentets rolle i EU's beslutningsproces og 

dets demokratiske kontrol over EU's reguleringsproces, når rammerne for det 

fremtidige samarbejde fastlægges, og samtidig at sikre så meget åbenhed som 

muligt og lægge vægt på en ligelig inddragelse af de berørte parter i høringerne 

som led i udviklingen af et lovgivningsforslag, uden at det forsinker 

lovgivningsprocessen i EU; nærmere at angive rollen for, sammensætningen af 

og den juridiske status for det Regelsættende Samarbejdsorgan under 

hensyntagen til, at en eventuel direkte og obligatorisk gennemførelsen af 

organets henstillinger kan indebære en krænkelse af de lovgivningsprocedurer, 

der er fastsat i traktaterne; også at påse, at den i fuld udstrækning sikrer de 

nationale, regionale og lokale myndigheders evne til at lovgive på deres 

respektive ansvarsområder, navnlig for så vidt angår social- og 

miljøpolitikken; 

d) hvad reglerne angår, opfordres til: 

i) at kombinere forhandlingerne om markedsadgang og reguleringssamarbejde 

med indførelse af ambitiøse regler og principper under hensyntagen til, at hver 

søjle har sine egne følsomme områder som f.eks. men ikke begrænset til 

bæredygtig udvikling, energi, små og mellemstore virksomheder, investeringer 

og statsejende virksomheder; 

ii) at sikre, at kapitlet om bæredygtig udvikling er bindende, kan håndhæves og 

tager sigte på en fuldstændig og effektiv ratificering, gennemførelse og 

håndhævelse af Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's otte 

grundkonventioner og deres indhold, ILO's dagsorden vedrørende anstændigt 

arbejde og de væsentligste internationale miljøaftaler; at sikre, at 

bestemmelserne har til formål at øge beskyttelsesniveauet for arbejdstagere og 

de miljømæssige standarder yderligere; at sikre, at et ambitiøst kapitel om 

handel og bæredygtig udvikling også omfatter bestemmelser om 

virksomheders sociale ansvar baseret på OECD's (Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde og Udvikling) retningslinjer for multinationale 

virksomheder og en klart struktureret dialog med civilsamfundet; 

iii) at sikre, at arbejds- og miljøstandarder ikke begrænses til kapitlet om handel og 

bæredygtig udvikling, men ligeledes medtages i andre dele af aftalen, f.eks. 



 

 

investeringer, handel med tjenesteydelser, reguleringssamarbejde og offentlige 

indkøb; 

iv)  at sikre, at arbejds- og miljøstandarder kan håndhæves ved at tage 

udgangspunkt i de gode erfaringer fra EU's og USA's gældende 

frihandelsaftaler og den nationale lovgivning; at sikre, at gennemførelsen og 

overholdelsen af arbejdsmarkedsbestemmelser gøres til genstand for en 

effektiv overvågningsproces med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og 

repræsentanter for civilsamfundet, og for aftalens generelle 

tvistbilæggelsesmekanisme; 

v) med respekt for den nationale lovgivning at sikre, at beskæftigede i 

transatlantiske virksomheder, som er registreret i henhold til lovgivningen i en 

EU-medlemsstat, har adgang til information og høring i overensstemmelse 

med direktivet om europæiske samarbejdsudvalg;  

vi) at sikre, at de økonomiske, beskæftigelsesmæssige, sociale og miljømæssige 

konsekvenser af TTIP ligeledes undersøges gennem en forudgående grundig 

og objektiv bæredygtighedsvurdering i fuld overensstemmelse med EU-

direktivet om bæredygtighedsvurderinger med en klar og struktureret 

inddragelse af de interesserede perter, herunder civilsamfundet; anmoder 

Kommissionen om at gennemføre sammenlignende dybtgående 

konsekvensanalyser for hver medlemsstat og en evaluering af de forskellige 

EU-sektorers og deres amerikanske modparters konkurrenceevne med henblik 

på at foretage et skøn over tabte og indvundne arbejdspladser i de berørte 

sektorer i de enkelte medlemsstater, idet tilpasningsomkostningerne til en vis 

grad kunne finansieres af EU og medlemsstaterne; 

vii) at holde fast på målet om at afsætte et særligt kapitel til energi, herunder 

råstoffer til industrien; at sikre, at de to parter under forhandlingerne 

undersøger mulighederne for at lette eksporten af energi, så TTIP også vil 

fjerne alle resterende begrænsninger i eksporten af brændstof, herunder 

flydende gas og råolie, mellem de to handelspartnere med henblik på at skabe 

et konkurrencedygtigt, gennemskueligt og ikke-diskriminerende energimarked 

og derved fremme en diversificering af energikilderne, hvilket vil bidrage til at 

forbedre forsyningssikkerheden og føre til lavere energipriser, idet det 

understreges, at dette energikapitel skal omfatte klare garantier for, at EU's 

miljøstandarder og klimamål ikke undergraves; at tilskynde til et samarbejde 

mellem EU og USA om afskaffelse af afgiftsfritagelse for brændstoffer inden 

for trafikflyvningen i overensstemmelse med tilsagnene fra G-20 om at udfase 

støtten til fossile brændstoffer; 

viii) at sikre, at begge parters ret til at forvalte og regulere efterforskning, udnyttelse 

og produktion af energikilder ikke berøres af aftalen, men at der praktiseres 

ligebehandling, når der er truffet beslutning om udnyttelse; at være 

opmærksom på, at intet i aftalen må undergrave legitime ikke-diskriminerende 

demokratiske beslutninger om energiproduktion, som er truffet i 

overensstemmelse med forsigtighedsprincippet; at sikre, at det også gives 

adgang til råstoffer og energi på et ikke-diskriminerende grundlag til 

virksomheder fra både EU og USA, og at kvalitetsstandarderne for 

energiprodukter overholdes, herunder standarder for energiprodukter, som 



 

 

f.eks. deres konsekvenser for CO2-emissionerne, som er nedfældet i direktivet 

om kvaliteten af energiprodukter; 

ix) at sikre, at TTIP støtter anvendelse og fremme af "grønne" varer og 

tjenesteydelser, bl.a. ved at lette udviklingen af dem og ved at forenkle 

eksporten og importen af dem, og dermed bidrager til udnyttelse af det 

betydelige potentiale for både miljømæssige og økonomiske gevinster, som 

ligger i den transatlantiske økonomi, og supplerer de igangværende flersidede 

forhandlinger om aftalen om grønne varer med henblik på at bidrage til 

kampen mod opvarmningen af atmosfæren og skabelsen af nye arbejdspladser 

i den grønne økonomi; 

x) at sikre, at TTIP fungerer som et forum for udvikling af fælles, ambitiøse og 

bindende bæredygtighedsstandarder for energiproduktion og energieffektivitet, 

men altid at tage hensyn til og respektere gældende standarder på begge sider 

som f.eks. EU's direktiver om miljømærkning og miljødesign, og undersøge 

måder, hvorpå man kan styrke samarbejdet om energiforskning, -udvikling og 

-innovation og om fremme af lavemissionsteknologi og anden miljøvenlig 

teknologi; 

xi)  at sikre, at TTIP medvirker til en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, 

navnlig gennem et samarbejde mellem begge parter om bekæmpelse af 

ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU); 

xii) at sikre, at TTEP kommer til at omfatte et særligt kapitel om små og 

mellemstore virksomheder på grundlag af begge forhandlingsparters fælles 

tilsagn, som tilsigter at skabe nye muligheder i USA for små og mellemstore 

virksomheder (herunder mikrovirksomheder) på grundlag af små og 

mellemstore eksportvirksomheders faktiske erfaringer f.eks. ved at afskaffe 

krav om dobbelt certificering, ved at etablere et webbaseret 

informationssystem om de forskellige bestemmelser og bedste praksis, ved at 

lette små og mellemstore virksomheders adgang til støtteordninger, ved at 

indføre ekspresprocedurer ved grænserne og ved at fjerne bestemte særlig høje 

toldsatser, som stadigvæk eksisterer; at indføre mekanismer for begge parter 

med henblik på at samarbejde om at gøre det nemmere for små og mellemstore 

virksomheder at deltage i transatlantisk handel, for eksempel gennem en fælles 

kvikskranke for små og mellemstore virksomheder, som interesserede små og 

mellemstore virksomheder skal spille hovedrollen i etableringen af, og som 

skal levere specifikke oplysninger, som de har behov for, for at kunne 

eksportere til, importere fra eller investere i USA, bl.a. om toldafgifter, 

skattespørgsmål, regulering, toldprocedurer og markedsmuligheder; 

xiii) at sikre, at TTIP indeholder et omfattende kapitel om investeringer, herunder 

bestemmelser om både markedsadgang og investeringsbeskyttelse, idet det 

erkendes, at adgang til kapital stimulerer beskæftigelsen og væksten; at 

tilstræbe, at kapitlet om investeringer sikrer ikke-diskriminerende behandling, 

når europæiske og amerikanske virksomheder ønsker at etablere sig på 

hinandens område, idet der samtidig tages hensyn til bestemte sektorers 

følsomme karakter; at tilstræbe at styrke Europas stilling som investeringsmål, 

øge tilliden til europæiske investeringer i USA og skabe klarhed om 

investorernes forpligtelser og ansvar gennem henvisninger til principper som 



 

 

f.eks. er indeholdt i OECD's principper om multinationale virksomheder og 

FN's principper om erhvervslivet og menneskerettigheder;  

xiv) at sikre, at bestemmelserne om investeringsbeskyttelse begrænses til kun at 

gælde efter etableringen og fokuserer på national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling, fair og lige behandling og beskyttelse mod 

direkte og indirekte ekspropriering, herunder retten til omgående, passende og 

effektiv erstatning; at udarbejde beskyttelsesstandarder og definitioner på 

investorer og investeringer i et klart juridisk sprog, som beskytter retten til at 

regulere i almenhedens interesse, og som skaber klarhed om betydningen af 

indirekte ekspropriering og forhindrer ubegrundede eller useriøse krav; at 

sikre, at fri overførsel af kapital er i overensstemmelse med bestemmelserne i 

EU-traktaten og omfatter en tidsubegrænset og forsigtighedsmæssig 

(prudential carve-out) udskillelse i tilfælde af finanskriser; 

xv) at sikre, at udenlandske investorer behandles på en ikkediskriminerende måde 

uden at få større rettigheder end indenlandske investorer, og at erstatte ISDS-

ordningen med en ny ordning for tvistbilæggelse mellem investorer og stater, 

som er underlagt de demokratiske principper og demokratisk kontrol, hvor 

eventuelle sager behandles på en gennemskuelig måde af offentligt udpegede 

uafhængige professionelle dommere under offentlige høringer, og som 

omfatter en appelordning, hvor der sikres konsekvens i domstolsafgørelserne, 

EU's og medlemsstaternes domstoles jurisdiktion respekteres, og hvor private 

interesser ikke kan undergrave mål for offentlige politikker;  

xvi) at sikre, at TTIP omfatter et ambitiøs, afbalanceret og moderne kapitel om 

intellektuelle ejendomsrettigheder med præcist definerede områder, hvor de 

finder anvendelse, herunder anerkendelse og skærpet beskyttelse af 

geografiske betegnelser, og sikrer et retfærdigt og effektivt beskyttelsesniveau, 

uden at det berører EU's behov for at reformere sit eget ophavsretssystem, men 

sikrer en rimelig balance mellem intellektuelle ejendomsrettigheder og 

almenhedens interesser, navnlig behovet for at sikre adgang til overkommelig 

medicin ved at fortsætte med at bakke op om TRIPS-

fleksibilitetsbestemmelserne; 

xvii) at anse det for meget vigtigt, at EU og USA fortsat er engageret og involveret i 

globale drøftelser om multilateral patentharmonisering gennem eksisterende 

internationale organer, hvorfor der advares mod at forsøge at indføre 

bestemmelser om materiel patentret, navnlig hvad angår spørgsmål om 

patentering og afdragsfrie perioder, i TTIP 

xviii) at sikre, at kapitlet om intellektuelle ejendomsrettigheder ikke omfatter 

bestemmelser om internetformidleres ansvar eller om strafferetlige sanktioner 

som et redskab til håndhævelse, som Parlamentet tidligere har forkastet, bl.a. i 

forbindelse med den foreslåede ACTA-aftale 

xix) at sikre fuldstændig anerkendelse og en stærk juridisk beskyttelse af EU's 

geografiske betegnelser og foranstaltninger til behandling af uberettiget 

anvendelse og misvisende oplysninger og adfærd; at garantere mærkningen, 

sporbarheden og ægtheden af oprindelsen af disse produkter over for 

forbrugerne og at beskytte producenternes ekspertise som et afgørende element 



 

 

i en afbalanceret aftale;  

e) hvad gennemsigtighed, inddragelse af civilsamfundet og formidling til offentligheden 

og politikerne angår, opfordres til: 

i) at fortsætte de igangværende bestræbelser på at øge åbenheden omkring 

forhandlingerne ved at stille flere forhandlingsforslag til rådighed for 

offentligheden og ved at gennemføre henstillingerne fra den europæiske 

ombudsmand, navnlig vedrørende reglerne om offentlig aktindsigt;  

ii) at omsætte disse bestræbelser på skabe mere åbenhed til fornuftige praktiske 

resultater bl.a. ved at nå til enighed med USA om at forbedre deres åbenhed, 

f.eks. ved at sikre, at Europa-Parlamentets medlemmer får adgang til alle 

forhandlingsdokumenter, herunder konsoliderede tekster, samtidig med at 

fortroligheden bevares, så Parlamentets medlemmer og medlemsstaterne får 

mulighed for at føre konstruktive drøftelser med de interesserede parter og 

offentligheden; at sikre, at begge forhandlingsparter skal begrunde enhver 

afvisning af at offentliggøre et forhandlingsforslag; 

iii) at fremme et stadig tættere samarbejde med de medlemsstater, som var 

ansvarlige for det forhandlingsmandat, der pålagde Kommissionen at indlede 

forhandlinger med USA, med det formål at få dem til at deltage mere aktivt i 

bestræbelserne på at formidle formålet og de eventuelle fordele ved aftalen 

bedre til de europæiske borgere, således som de gav tilsagn om i Rådets 

konklusioner af 20. marts 2015, for dermed at sikre en bred, faktabaseret 

offentlig debat om TTIP i Europa med henblik på at komme til bunds i de 

spørgsmål i aftalen, der reelt giver anledning bekymring; 

iv) at styrke sit fortsatte og gennemskuelige samarbejde med en bredt udsnit af 

interesserede parter under hele forhandlingsprocessen at tilskynde alle 

interesserede parter til aktivt at medvirke og tage initiativer og fremlægge 

oplysninger, der er relevante for forhandlingerne; 

v) at tilskynde medlemsstaterne til at inddrage deres nationale parlamenter i 

overensstemmelse med deres respektive grundlovsbestemmelser, at give 

medlemsstaterne den nødvendige støtte til at udføre denne opgave og at styrke 

forbindelserne med de nationale parlamenter for at holde dem løbende 

orienteret om de igangværende forhandlinger; 

vi) at bygge videre på det tætte samarbejde med Parlamentet og tilstræbe en endnu 

tættere struktureret dialog med Parlamentet, som fortsat nøje vil følge 

forhandlingsprocessen og på sin side samarbejde med Kommissionen, 

medlemsstaterne og USA's Kongres og regering samt med interesserede parter 

på begge sider af Atlanterhavet for at sikre et resultat, som vil være til fordel 

for borgerne i både EU og USA men også andre steder; 

vii) at sikre, at TTIP og dens fremtidige gennemførelse ledsages af en uddybning af 

det transatlantiske parlamentariske samarbejde på grundlag af erfaringerne fra 

den transatlantiske dialog mellem lovgivere, som i fremtiden skal føre til 

udvikling af en bredere og stærkere politisk ramme til udvikling af fælles 

tilgange, styrkelse af det strategiske partnerskab og forbedring af det 



 

 

verdensomspændende samarbejde mellem EU og USA; 

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning med Parlamentets henstillinger til 

Kommissionen samt til Rådet, medlemsstaternes parlamenter og regeringer og USA's 

regering og Konkres til orientering. 

 

 


