Baggrund for forslaget
I 2013 fik EU-Kommissionen forhandlingsmandat fra EU’s medlemslande til at igangsætte forhandlinger med USA om
en handelsaftale, det såkaldte Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP). Formålet med TTIP er at fremme samhandelen mellem EU og USA. Eftersom
toldsatserne imellem de to kontinenter allerede er på et minimum, skal den øgede samhandel først og fremmest ske
ved at fjerne såkaldte ”tekniske handelshindringer”.
Men ”tekniske handelshindringer” dækker reelt over alle former for demokratisk besluttede regler og love indført i
offentlighedens interesse. Dermed står eksisterende og fremtidige forbedringer af eksempelvis
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arbejdstagerrettigheder, miljø- og forbrugerstandarder for skud, hvis TTIP bliver til virkelighed . TTIP skal desuden
indeholde en mekanisme, der giver udenlandske investorer ret til at sagsøge stater, hvis de mener, at lovforslag
mindsker deres forventede profit. Gennem andre aftaler, der indeholder en mekanisme af denne type kaldet investorstat-tvistbilæggelse (Investor to State Dispute Settlement, ISDS), er eksempelvis Tyskland blevet sagsøgt af den
svenske energigigant Vattenfall, fordi Hamborg ønskede at øge kravene til spildevand fra et af Vattenfalls
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kulkraftværker . Andetsteds er den canadiske provins Québec blevet sagsøgt for at indføre et midlertidigt stop for
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udvindingen af skifergas (fracking), da de ville undersøge sikkerheden af udvindingsmetoderne . Disse sager kan ende
med sænkelse af miljø-, sundheds- og arbejdsrettighedsstandarder og vil resultere i milliardregninger til skatteyderne.
TTIP vil påvirke kommunerne
Offentlige indkøb er på forhandlingsbordet som en del af TTIP. Kommunale indkøbspolitikker, som ønsker at sikre, at
offentlige indkøb ikke kun afspejler den bedst mulige pris, men også tager hensyn til miljømæssige og sociale
aspekter, vil blive besværliggjort af TTIP. Kommuners eventuelle ønsker om at prioritere fx økologi og lokale fødevarer
gennem grønne indkøb, risikerer at blive behandlet som ”tekniske handelshindringer” og derfor undermineret.
Den offentlige sektor og tjenesteydelser vil blive udfordret af TTIP, da TTIP vil åbne for liberaliseringer. EU’s
medlemslande har udarbejdet en liste over sektorer, de ikke ønsker liberaliseret. Alle sektorer der ikke figurerer på
denne liste – også fremtidige, som man måske ikke engang har tænkt på i dag – vil automatisk blive udsat for
liberalisering. Desuden er medlemslandene blevet bedt om at øge liberaliseringerne i TTIP i forhold til den handelsaftale
EU er ved at indgå med Canada (CETA). I CETA har Danmark valgt ikke at undtage kerneområder som generelle ydelser
på miljøområdet, affaldshåndtering, sundhedsområdet, dele af transportsektoren og det meste af
4
uddannelsessektoren, på trods af at andre lande har valg at undtage disse områder .
Ifølge EU-Kommissionens TTIP-forhandlingsmandat er kommunerne forpligtet til ”effektivt at opfylde
5
investeringskapitlet” . Det betyder, at kommuners mulighed for at stille krav til forurenende aktiviteter og arbejdsmiljø,
som Hamborg gjorde det til Vattenfalls kulkraftværk, svækkes. Allerød Byråd forbød i 2014 prøveboringer efter
6
7
skifergas , og i andre europæiske lande har mange kommuner forbudt genmodificerede afgrøder . Sådanne forbud vil
kunne udfordres gennem TTIP.
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http://www.isdscorporateattacks.org/#!climate/c1u51
http://www.huffingtonpost.ca/2013/10/03/quebec-fracking-ban-lawsuit_n_4038173.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
http://www.alleroed.dk/Home/Politik/Dagsordener_ref/82/745.aspx?agendaid=731

Konsekvensen af TTIP vil blive, at kommunernes lokale selvbestemmelse og demokrati udfordres ved at mindske
myndigheders mulighed for at regulere i borgernes og miljøets interesser.

Beslutningsforslag
Med begrundelse i ovenstående indstiller Byrådet til, at;
1) ________________ kommune erklærer sig TTIP-fri zone. Kommunen modsætter sig TTIP og dennes angreb
på de folkevalgtes muligheder for at sikre og fremme befolkningens interesser, eksempelvis gennem
skrappere miljø- og forbrugerstandarder.
2) regeringen arbejder for, at alle nuværende og fremtidige hemmeligstemplede forhandlingsdokumenter
omkring TTIP og EU’s andre handelsaftaler offentliggøres, så folkevalgte på alle niveauer og offentligheden i
det hele taget får indblik i disse aftalers konsekvenser.
3) regeringen modsætter sig TTIP og andre handelsaftaler i EU, der indebærer en ensidig prioritering af
erhvervslivets interesser over befolkningens.
4) følgende emner undtages fra TTIP-forhandlingerne:
-
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Den offentlige sektor, herunder tjenesteydelser
Offentlige udbudsregler og indkøb
ISDS og lignende mekanismer samt reguleringssamarbejdet

http://www.gmo-free-regions.org/

