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YTTRANDE  
  

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) 
 
 
 
EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT 
 

− ReK tar för givet att TTIP-avtalet skulle kunna utgöra en möjlighet att få fart på tillväxten och 
sysselsättningen i EU, eftersom det skulle kunna öppna för ett ömsesidigt marknadstillträde för 
handeln med varor, tjänster, investeringar och offentlig upphandling samt minska byråkratin och 
undanröja icke-tariffära handelshinder. 

− ReK betonar dock att ett avtal med en så global räckvidd inte bara innebär möjligheter utan också 
risker, och framhåller därför bestämt att lokala och regionala myndigheters demokratiska 
deltagande och befogenheter måste garanteras. 

− ReK betraktar de höga europeiska skyddsnivåerna för EU:s medborgare som en landvinning som 
verkligen måste försvaras, och begär att befintliga lagstiftningsnormer om exempelvis skydd för 
liv, produktsäkerhet, hälsoskydd, socialt skydd, miljö- och klimatskydd, livsmedelssäkerhet och 
djurskydd samt konsument- och uppgiftsskyddsrättigheter, immateriella rättigheter och 
arbetstagarnas rättigheter och om en solid grund för att tillhandahålla offentliga tjänster inte under 
några omständigheter får sänkas. I stället bör man sträva efter att förbättra dessa normer. Vi ställer 
oss bakom ståndpunkten att de behöriga myndigheterna på EU-nivå och nationell nivå även 
fortsättningsvis måste ha ensamrätt att reglera dessa grundläggande områden. 

− ReK påpekar att förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet omfattar områden som 
faller inom samtliga regerings- och förvaltningsnivåers, inklusive de lokala och regionala 
myndigheternas, behörighetsområden, och uppmanar mot bakgrund av denna viktiga regionala och 
lokala dimension av avtalet kommissionen att låta Europeiska regionkommittén, i egenskap av 
EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, ingå i kommissionens rådgivande 
grupp för TTIP (TTIP Advisory Group), så att man på ett tidigt stadium ser till att regionala, 
kommunala och lokala nivåer involveras. 

− Avtalet om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar är ett blandat avtal som 
måste godkännas av Europaparlamentet och ratificeras av EU:s 28 medlemsstater, vilket, beroende 
på de olika medlemsstaternas lagstiftning, kan komma att kräva inte bara de nationella 
parlamentens utan också regionala regeringars, parlaments eller kamrars godkännande. 
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Yttrande från Europeiska regionkommittén –  
Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) 

 
I. ALLMÄNNA KOMMENTARER 
 
EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT 
 
1. Europeiska regionkommittén påminner om att Europeiska unionen är mer än bara en 

ekonomisk gemenskap. Unionen är snarare en värdegemenskap som – såsom fastställs i 
ingressen till EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna – sätter människan i centrum för 
sin verksamhet, och unionen bidrar till att utveckla de gemensamma värdena med respekt för 
mångfalden i Europas folks kultur och traditioner samt för medlemsstaternas nationella 
identitet och organisering av sina offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. 

 
2. Kommittén betonar att ett avtal om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar 

skulle kunna innebära en mycket välbehövlig stimulans för den europeiska ekonomin, leda till 
en avsevärd ökning av EU:s BNP och skapa nya arbetstillfällen av hög kvalitet. 

 
3. Vi påminner om att TTIP-avtalet skulle kunna leda till att bindande bestämmelser skapas på 

båda sidor av Atlanten för samtliga förvaltningsnivåer ända ner till de lokala myndigheterna 
och därför skulle kunna gälla för omkring 820 miljoner människor. Det skulle bana vägen för 
framtida bi- och multilaterala avtal om handel och investeringar, såsom tjänstehandelsavtalet 
(TiSA). Dessa förhandlingar är således ytterst viktiga för alla medborgares dagliga liv såväl i 
EU som i USA och bör därför genomföras på ett rättvist och öppet sätt där medborgarnas 
intressen alltid står i förgrunden. 

 
4. ReK välkomnar att man i förhandlingsdirektiven bekräftar de förhandlande parternas rätt att 

"anta, upprätthålla och genomföra åtgärder som behövs för att sträva mot legitima politiska 
mål, t.ex. att skydda samhället, miljön och folkhälsan, säkerställa det finansiella systemets 
integritet och stabilitet, främja allmänhetens säkerhet och trygghet, samt främja och skydda 
den kulturella mångfalden". 

 
5. ReK påpekar att förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet omfattar områden 

som faller inom samtliga regerings- och förvaltningsnivåers, inklusive de lokala och regionala 
myndigheternas, behörighetsområden, och uppmanar mot bakgrund av denna viktiga 
regionala och lokala dimension av avtalet kommissionen att låta Europeiska 
regionkommittén, i egenskap av EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala 
företrädare, ingå i kommissionens rådgivande grupp för TTIP (TTIP Advisory Group), så att 
man på ett tidigt stadium ser till att regionala, kommunala och lokala nivåer involveras. 

 
6. Kommittén beklagar dock att kommissionen hittills inte har tagit med Europeiska 

regionkommittén i den rådgivande gruppen, såsom man har gjort med företrädare för det 
civila samhället. 
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7. ReK understryker vikten av att de nationella myndigheterna ska få behålla sitt nuvarande och 

framtida handlingsutrymme på lagstiftningsområdet, särskilt när det gäller skyddsnormer och 
tjänster av allmänt intresse. Vikten av att handlingsutrymmet bibehålls är särskilt stor när det 
handlar om allmännyttiga företag, som har i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse. I detta sammanhang framhåller vi också fördragens princip om att 
respektera det lokala och regionala självstyret. 

 
8. Kommittén motsätter sig förslaget om ett mer långtgående regleringssamarbete, som skulle ge 

handels- och investeringspartnerna en privilegierad medbestämmanderätt i den förberedande 
fasen eller lagstiftningsfasen i EU:s, medlemsstaternas och de lokala och regionala 
myndigheternas lagstiftningsförfaranden, eller ge dem möjlighet att skjuta upp 
lagstiftningsförfaranden genom att kräva bedömningar av lagstiftningens konsekvenser för 
frihandeln. 

 
9. Kommittén framhåller att detta avtal kommer att gynna företag av alla storlekar, särskilt små 

och medelstora företag som inte har ekonomiska, juridiska och andra resurser för att hantera 
regleringsskillnader och andra handelshinder. 

 
10. ReK tar för givet att TTIP-avtalet skulle kunna utgöra en möjlighet att få fart på tillväxten och 

sysselsättningen i EU, eftersom det skulle kunna öppna för ett ömsesidigt marknadstillträde 
för handeln med varor, tjänster, investeringar och offentlig upphandling samt minska 
byråkratin och undanröja icke-tariffära handelshinder. 

 
11. ReK påpekar mot bakgrund av den genomsnittliga tullbördan på 2 % att den tillväxtimplus 

som särskilt kommissionen hoppats på framför allt kommer att uppstå genom att 
regleringskraven harmoniseras och icke-tariffära handelshinder undanröjs. 

 
12. ReK betonar dock att ett avtal med en så global räckvidd inte bara innebär möjligheter utan 

också risker, och framhåller därför bestämt att lokala och regionala myndigheters 
demokratiska deltagande och befogenheter måste garanteras. 

 
13. ReK välkomnar beslutet från Europeiska unionens råd om att offentliggöra 

förhandlingsmandatet för avtalet om det transatlantiska partnerskapet för handel och 
investeringar. ReK beklagar att detta skedde flera månader efter att avtalet redan hade läckt ut 
på nätet, samt det faktum att restriktionerna i anslutning till förhandlingsmandatet fortfarande 
är mycket stora. De bör därför minskas för att se till att allmänheten får bättre information om 
förhandlingsläget. 

 
14. Med tanke på TTIP-avtalets räckvidd är det viktigt att säkerställa en ständig demokratisk 

kontroll av förhandlingarna, och ReK uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna 
att säkerställa största möjliga insyn i förhandlingarna. Det innebär i praktiken att alla viktiga 
dokument bör offentliggöras och att lokala och regionala myndigheter, alla berörda 
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samhällsgrupper och alla EU-medborgare bör får ta del av de förhandlingsdirektiv där det är 
möjligt utan hinder, i god tid och på ett lättfattligt sätt. Kommittén välkomnar i detta 
sammanhang att medlemsstaterna, som när det handlar om att offentliggöra 
förhandlingsdokument om handelsavtal fattar beslut enhälligt, i början av januari 2015 gav 
kommissionen i uppdrag att offentliggöra vissa av EU:s första förslagstexter inom flera 
förhandlingsområden. 

 
15. Avtalet om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar är ett blandat avtal 

som måste godkännas av Europaparlamentet och ratificeras av EU:s 28 medlemsstater, vilket, 
beroende på de olika medlemsstaternas lagstiftning, kan komma att kräva inte bara de 
nationella parlamentens utan också regionala regeringars, parlaments eller kamrars 
godkännande. 

 
16. Kommittén rekommenderar att man ska överväga att införa en översynsklausul i avtalet 

mellan EU och Förenta staterna för att vid behov kunna utvärdera de ingångna 
överenskommelserna med avseende på deras verkan och ändra dem. 

 
17. ReK uppmanar kommissionen att arbeta för att förankra strategin med positiva förteckningar i 

TTIP-avtalet, och förkastar en strategi med negativa förteckningar och så kallade 
ratchetklausuler. 

 
18. ReK betraktar de höga europeiska skyddsnivåerna för EU:s medborgare som en landvinning 

som verkligen måste försvaras, och begär att befintliga lagstiftningsnormer om exempelvis 
skydd för liv, produktsäkerhet, hälsoskydd, socialt skydd, miljö- och klimatskydd, 
livsmedelssäkerhet och djurskydd samt konsument- och uppgiftsskyddsrättigheter, 
immateriella rättigheter och arbetstagarnas rättigheter och om en solid grund för att 
tillhandahålla offentliga tjänster inte under några omständigheter får sänkas. I stället bör man 
sträva efter att förbättra dessa normer. Vi ställer oss bakom ståndpunkten att de behöriga 
myndigheterna på EU-nivå och nationell nivå även fortsättningsvis måste ha ensamrätt att 
reglera dessa grundläggande områden. 

 
19. ReK vill att förhandlingsparterna arbetar för att förbättra dessa normer och, om så är lämpligt, 

antar eller erkänner eventuella högre skyddsnormer i partnerlandet, och kräver också att dessa 
skyddsnormer ska kunna optimeras utan begränsningar i framtiden. En mekanism bör införas 
i syfte att anpassa dem efter de senaste vetenskapliga rönen. 

 
20. Kommittén betonar att försiktighetsprincipen är en av de grundläggande principerna för EU:s 

miljö-, hälso- och konsumentskyddspolitik, enligt vilken man agerar i god tid och proaktivt 
för att förebygga risker för människors, djurs och växters hälsa eller miljöpåverkan. Mot 
denna bakgrund framhåller vi att ett transatlantiskt frihandelsavtal inte får leda till att den 
försiktighetsprincip som tillämpas i EU på i synnerhet miljö-, hälso-, livsmedels- och 
konsumentskyddsområdet försvagas. 
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21. Alla viktiga detaljfrågor i avtalet måste förhandlas färdigt och inga regleringsfrågor bör i 
efterhand överföras till särskilt inrättade expertorgan – vilket vore att kringgå den 
demokratiska lagstiftningsprocessen. 

 
22. ReK beklagar att den globala övervakning, dekryptering och analys av elektronisk 

kommunikation som utförs av bland annat Förenta staternas nationella säkerhetstjänst NSA 
och de underrättelsetjänster i olika EU-länder som denna samarbetar med, har haft en 
bestående negativ inverkan på EU-medborgarnas förtroende för bindande internationella 
uppgiftsskyddsstandarder. Det är därför viktigt att avtalsparterna garanterar rätten till skydd 
av privatlivet och medborgarnas frihet och rättigheter, även på nätet. 

 
23. Förhandlingarna om TTIP-avtalet bör kopplas till ingåendet av ett omfattande avtal om 

uppgiftsskydd mellan EU och USA. 
 
24. EU:s regelverk innehåller bindande bestämmelser rörande Internationella 

arbetsorganisationens (ILO) normer samt om arbetarskydd och produktsäkerhet. Det finns 
med andra ord tydliga bestämmelser om att ILO:s grundläggande arbetsnormer och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag ska följas – det gäller även inom de fortsatta TTIP-
förhandlingarna. 

 
25. ReK motsätter sig att arbetstagarnas nuvarande och framtida skyddade rättigheter, såsom 

medbestämmanderätten i frågor som rör företagsorganisation och andra rättigheter, fastställs 
som icke-tariffära handelshinder i TTIP-avtalet. Regleringen av arbetsmarknaden, de sociala 
trygghetssystemen, den fria förhandlingsrätten, föreningsfriheten, strejkrätten, minimilönerna 
och kollektivavtalen i EU-medlemsstaterna måste också förbli de enskilda medlemsstaternas 
angelägenheter. 

 
26. Europeiska regionkommittén välkomnar förklaringen i EU:s förhandlingsmandat om att "den 

höga kvaliteten på EU:s allmännyttiga tjänster bör upprätthållas i enlighet med EUF-fördraget 
och särskilt protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse och med beaktande av EU:s 
åtaganden på området, bland annat Gats". Kommittén hänvisar dock här till de gemensamma 
bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen, där det anges att "unionen ska respektera 
medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identitet, som kommer till 
uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och 
regionala självstyret" (artikel 4.2 i EU-fördraget). 

 
27. ReK understryker rent principiellt att de kommunala och lokala myndigheternas rätt att välja 

organisationsform måste garanteras som en grundläggande del av rätten till självstyre, samt 
att återkommunalisering av offentliga tjänster, dvs. tillhandahållande av offentliga tjänster via 
egna offentliga inrättningar även efter att dessa tjänster har privatiserats, alltid ska fortsätta att 
vara möjligt utan begränsningar, beroende på de lokala förhållandena och den vilja som de 
lokala väljarna har gett uttryck för. 
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28. ReK upprepar bestämt att kommissionens förhandlingsmandat inte sträcker sig längre än det 
konstitutionella utrymmet – vilket innebär att medlemsstaternas skydd för det som är av 
allmänt intresse måste respekteras. 

 
29. Enligt punkt 20 i EU:s förhandlingsmandat ska tjänster som tillhandahålls vid utövandet av 

offentlig befogenhet vara undantagna från förhandlingarna, och ReK begär ett tydliggörande 
av att detta innebär att tjänster som i respektive avtalsparts eller medlems rättspraxis betraktas 
som utövande av offentlig befogenhet således är undantagna från förhandlingarna. 

 
30. ReK efterlyser ett förtydligande av huruvida allmännyttiga tjänster enligt punkt 19 i EU:s 

förhandlingsmandat är sådana tjänster som enligt respektive avtalsparts eller medlems 
rättspraxis omfattas av särskilda regler eller specifika skyldigheter som tjänsteleverantörer på 
nationell, regional eller lokal nivå måste uppfylla av hänsyn till allmänhetens intresse. 
Exempel på sådana tjänster är vatten- och energiförsörjning, avfallshantering och bortledning 
av avloppsvatten, räddningstjänster, offentliga hälso- och sjukvårdstjänster samt sociala 
tjänster, kollektivtrafik, bostäder och stadsplanerings- och stadsutvecklingsåtgärder. 

 
31. ReK uppmanar kommissionen att fastställa ett horisontellt undantag för allmännyttiga tjänster 

enligt punkt 19 i EU:s förhandlingsmandat från alla skyldigheter enligt principerna om 
marknadstillträde och nationell behandling och begär också med hänsyn till allmännyttiga 
tjänster ett förbehåll från avtalsparternas sida för alla sektorer och alla nuvarande och framtida 
åtgärder, om att antalet tjänster och tjänsteleverantörer ska begränsas, att tjänsteleverantörerna 
ska omfattas av särskilda skyldigheter och att tillhandahållandet av tjänsterna ska regleras i 
allmänhetens intresse. 

 
32. ReK anser att man inte ytterligare behöver öppna området för utbildningstjänster med blandad 

finansiering (offentlig-privat), såsom förskolan, skolan, högskolan, vuxenutbildningen och 
fortbildningen, eftersom det multilaterala Gats-avtalet redan omfattar en mängd åtaganden om 
liberalisering. 

 
33. ReK välkomnar kommissionens rapport om det offentliga samrådsförfarande som den har 

inlett om mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS). Detta är ytterligare 
ett viktigt bidrag till insatserna från både USA:s och kommissionens sida för att skapa mer 
insyn i förhandlingarna om TTIP-avtalet och för att låta en rad olika intressenter föra fram 
sina synpunkter. Vi rekommenderar starkt kommissionen att, mot bakgrund av de 150 000 
svaren på samrådet som bl.a. visar på ett mycket utbrett motstånd mot ISDS-instrumentet, 
ovillkorligen beakta resultatet av samrådsförfarandet i sin slutliga utvärdering av avtalets 
bestämmelse. ReK välkomnar också att den nya kommissionen inte kommer godta att EU-
ländernas domstolar får sin behörighet begränsad av särskilda regelverk för tvister mellan 
investerare och stat och att rättsstatligheten och principen om likhet inför lagen måste 
tillämpas också i detta sammanhang. 
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34. Vi stöder fullständigt kommissionen när det gäller att lägga fram ytterligare förslag för att 
förbättra öppenheten och rättvisan avseende ISDS. 

 
35. ReK betonar att investeringsskyddsbestämmelser och tvistlösningsmekanismer som reglerar 

förhållandet mellan investerare och stat (ISDS) mellan EU och Förenta staterna och som 
kringgår allmänna domstolars behörighet är förknippade med stora risker och därför inte bör 
tas med i avtalet. Ett transatlantiskt frihandelsavtal får inte inkräkta på medlemsstaternas 
lagstiftningar. Kommittén utgår från att handlingsutrymmet för EU samt dess medlemsstaters 
parlament och regeringar tryggas och att medborgarnas demokratiska inflytande på detta 
område bevaras på detta sätt samt att investeringstvister behandlas i nationella domstolar. 

 
36. ReK betonar att politiska och administrativa åtgärder med demokratisk legitimitet och 

grundade på rättstatsprincipen inte får ifrågasättas av skiljedomsstolar, särskilt inte i fråga om 
skadeståndsanspråk i efterhand, och att de investeringsskyddbestämmelser som ingår i 
frihandelsavtalet inte under några omständigheter får leda till att den nationella 
regleringsrätten påverkas negativt, vare sig direkt eller indirekt.  

 
37. ReK påpekar att lagstiftningen om offentligt huvudmannaskap för sparbanker och regionala 

banker inte får ifrågasättas genom TTIP eller andra EU-handelsavtal. Sådan lagstiftning utgör 
varken ett hinder för marknadstillträde eller någon annan form av diskriminering. 

 
38. ReK påpekar att 85 % av de offentliga upphandlingarna i EU redan är tillgängliga för 

anbudsgivare från Förenta staterna, medan däremot bara 32 % av de amerikanska 
upphandlingarna är tillgängliga för anbudsgivare från EU, och att denna obalans förstärks 
genom det opt in-system som de amerikanska delstaterna tillämpar. Därför bör avtalet främja 
lika möjligheter för båda parter. Detta gynnar särskilt de små och medelstora företagen i 
Europa, som får tillgång till den offentliga upphandlingen i Förenta staterna. 

 
39. ReK betonar att de normgivande aspekterna i den europeiska upphandlingsrätten inte får 

äventyras, framför allt inte deras tillämpning på regional och lokal nivå, t.ex. uppfyllande av 
arbetsrättsliga och sociala normer och kollektivavtal, miljövänlig upphandling eller beaktande 
av små och medelstora företag. Dessa normer säkerställer att andra kriterier utöver priset, 
såsom sociala och hållbara aspekter, också beaktas när man väljer det bästa anbudet. 

 
40. Vi påminner kommissionen om att noga övervaka arbetsmiljönormer i förhandlingarna om 

det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). 
 
41. ReK påpekar att undantagen från EU:s upphandlingsrätt, såsom de nu anges i de olika 

direktiven om offentlig upphandling och koncessioner (tröskelvärden, internt arbete, 
samarbete mellan kommuner, undantag för vissa sektorer – såsom vattenförsörjning eller 
räddningstjänsten), måste tryggas. 
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42. ReK välkomnar att ett särskilt kapitel om små och medelstora företag för första gången 
kommer att finnas med i ett av EU:s frihandelsavtal. Vi välkomnar också TTIP-avtalets 
målsättning att underlätta för i synnerhet små och medelstora företag att få tillträde till bägge 
marknader samt att främja handel och investeringar på bägge sidor om Atlanten, framför allt 
genom att icke-tariffära handelshinder undanröjs, vilka utgör en börda särskilt för de små och 
medelstora företagen, genom en större rättssäkerhet, särskilt för de små och medelstora 
företagen inom tjänstesektorn, samt genom att de immateriella rättigheterna stärks och 
skyddas, vilket också gagnar dessa företag. 

 
43. Kommittén befarar att skillnaderna i normerna för miljöskydd, socialt skydd för arbetstagare, 

offentligt stöd, patentförfaranden, energi m.m. kommer att leda till att enskilda företag flyttar 
ut produktion och annan verksamhet från EU-regioner till USA, på grund av de lägre 
kostnaderna inte bara för t.ex. energi, finansiering av förnybara energikällor, koldioxidutsläpp 
och sociala normer för arbetstagare utan också för forskning och utveckling med tanke på de 
snabbare patentförfarandena m.m. 

 
44. ReK vill betona att särskilt för små och medelstora företag medför tullar, orimliga 

administrativa krav och omständliga provnings- och överensstämmelseförfaranden 
oproportionerligt stora bördor och kostnader, vilket ofta gör att de undviker att handla med 
amerikanska partner. EU har över 20 miljoner små och medelstora företag, vilka står för två 
tredjedelar av alla arbetstillfällen inom den privata sektorn. Det planerade avskaffandet av 
tariffära och icke-tariffära hinder för marknadstillträde och handel skulle öka de små och 
medelstora företagens exportmöjligheter, och på så vis skapa fler arbetstillfällen. 

 
45. De flesta EU-medlemsstater motsätter sig odling, import och bearbetning av genetiskt 

modifierade organismer. 
 
46. ReK kräver en garanti om särskilda regler för jordbrukssektorn, med importförbud för vissa 

produkter till EU, framför allt för produkter som inte uppfyller EU:s märkningsdirektiv, 
produkter som innehåller eller som framställts av genetiskt modifierade organismer, djur som 
behandlats med tillväxthormoner samt saluföring av livsmedel från klonade djur. Samma 
regler ska gälla för livsmedel som behandlats med ämnen som är förbjudna i EU eller vars 
ingredienser inte är tillräckligt tydligt angivna. 

 
47. Biologisk mångfald inom jordbruket är en grundläggande förutsättning för 

livsmedelsproduktion, och ReK anser att det planerade TTIP-avtalet inte får leda till att vårt 
traditionella utsäde begränsas, att våra traditionella jordbruksgrödor utarmas eller att vårt 
högkvalitativa och ekologiskt inriktade jordbruk hindras. 

 
48. ReK vill att man inför ett särskilt kapitel om geografiska beteckningar i syfte att fastställa 

regler om skydd av geografiska beteckningar i bägge rättssystemen och ett system för 
ömsesidigt erkännande av europeiska och amerikanska beteckningar bl.a. med hjälp av 
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specifika uppgifter om den generiska användningen av produktnamnet och/eller dess 
tillverkningsort och för att bibehålla europeiska standarder. 

 
49. ReK understryker att medlemsstaterna, regionerna och kommunerna även i fortsättningen 

måste kunna vidta regleringsåtgärder och ekonomiska åtgärder för att trygga eller främja den 
kulturella mångfalden, friheten och mediepluralismen samt för att bevara eller utveckla 
audiovisuella och liknande tjänster för att uppfylla de demokratiska, sociala och kulturella 
behoven i varje samhälle, oberoende av vilken teknik eller distributionsplattform som 
används. Medlemsstaternas bestämmanderätt på kultur- och medieområdet måste bevaras 
genom ett tydligt undantag för kultur och medier i förhandlingsmandatet. 

 
50. ReK hoppas att förhandlingsparterna tar parti för rättvisa och hållbara handelsregler, med 

tanke på frihandelsavtalets världsomfattande återverkningar. Handelsreglerna får inte 
undergräva EU:s och Förenta staternas utvecklingspolitiska arbete för att förbättra 
utvecklingsländernas situation, utan måste genomföras i en anda av solidaritet och globalt 
ansvar gentemot utvecklingsländerna. 

 
51. ReK understryker hur viktigt det är att samla in, analysera, utvärdera och förvalta omfattande 

och jämförbara uppgifter om hur TTIP-avtalet har visat sig påverka eller väntas påverka den 
regionala, kommunala och lokala nivån, särskilt i de yttersta randområdena, så att man kan 
göra bättre statistiska beräkningar och ekonomiska prognoser inför framtiden. Dessutom bör 
en vetenskapligt underbyggd studie i ämnet offentliggöras. 

 
 
Bryssel den 12 februari 2015 
 

Europeiska regionkommitténs ordförande  
  
  
  
  

Markku Markkula 

 

 Europeiska regionkommitténs generalsekreterare  
  
  
  
  

Jiří Buriánek 
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	 ReK betraktar de höga europeiska skyddsnivåerna för EU:s medborgare som en landvinning som verkligen måste försvaras, och begär att befintliga lagstiftningsnormer om exempelvis skydd för liv, produktsäkerhet, hälsoskydd, socialt skydd, miljö- och klimatskydd, livsmedelssäkerhet och djurskydd samt konsument- och uppgiftsskyddsrättigheter, immateriella rättigheter och arbetstagarnas rättigheter och om en solid grund för att tillhandahålla offentliga tjänster inte under några omständigheter får sänkas. I stället bör man sträva efter att förbättra dessa normer. Vi ställer oss bakom ståndpunkten att de behöriga myndigheterna på EU-nivå och nationell nivå även fortsättningsvis måste ha ensamrätt att reglera dessa grundläggande områden.
	 ReK påpekar att förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet omfattar områden som faller inom samtliga regerings- och förvaltningsnivåers, inklusive de lokala och regionala myndigheternas, behörighetsområden, och uppmanar mot bakgrund av denna viktiga regionala och lokala dimension av avtalet kommissionen att låta Europeiska regionkommittén, i egenskap av EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare, ingå i kommissionens rådgivande grupp för TTIP (TTIP Advisory Group), så att man på ett tidigt stadium ser till att regionala, kommunala och lokala nivåer involveras.
	1. Europeiska regionkommittén påminner om att Europeiska unionen är mer än bara en ekonomisk gemenskap. Unionen är snarare en värdegemenskap som – såsom fastställs i ingressen till EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna – sätter människan i cent...
	2. Kommittén betonar att ett avtal om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar skulle kunna innebära en mycket välbehövlig stimulans för den europeiska ekonomin, leda till en avsevärd ökning av EU:s BNP och skapa nya arbetstillfäll...
	3. Vi påminner om att TTIP-avtalet skulle kunna leda till att bindande bestämmelser skapas på båda sidor av Atlanten för samtliga förvaltningsnivåer ända ner till de lokala myndigheterna och därför skulle kunna gälla för omkring 820 miljoner människor...
	4. ReK välkomnar att man i förhandlingsdirektiven bekräftar de förhandlande parternas rätt att "anta, upprätthålla och genomföra åtgärder som behövs för att sträva mot legitima politiska mål, t.ex. att skydda samhället, miljön och folkhälsan, säkerstä...
	5. ReK påpekar att förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet omfattar områden som faller inom samtliga regerings- och förvaltningsnivåers, inklusive de lokala och regionala myndigheternas, behörighetsområden, och uppmanar mot bakgrund a...
	6. Kommittén beklagar dock att kommissionen hittills inte har tagit med Europeiska regionkommittén i den rådgivande gruppen, såsom man har gjort med företrädare för det civila samhället.
	7. ReK understryker vikten av att de nationella myndigheterna ska få behålla sitt nuvarande och framtida handlingsutrymme på lagstiftningsområdet, särskilt när det gäller skyddsnormer och tjänster av allmänt intresse. Vikten av att handlingsutrymmet b...
	8. Kommittén motsätter sig förslaget om ett mer långtgående regleringssamarbete, som skulle ge handels- och investeringspartnerna en privilegierad medbestämmanderätt i den förberedande fasen eller lagstiftningsfasen i EU:s, medlemsstaternas och de lok...
	9. Kommittén framhåller att detta avtal kommer att gynna företag av alla storlekar, särskilt små och medelstora företag som inte har ekonomiska, juridiska och andra resurser för att hantera regleringsskillnader och andra handelshinder.
	10. ReK tar för givet att TTIP-avtalet skulle kunna utgöra en möjlighet att få fart på tillväxten och sysselsättningen i EU, eftersom det skulle kunna öppna för ett ömsesidigt marknadstillträde för handeln med varor, tjänster, investeringar och offent...
	11. ReK påpekar mot bakgrund av den genomsnittliga tullbördan på 2 % att den tillväxtimplus som särskilt kommissionen hoppats på framför allt kommer att uppstå genom att regleringskraven harmoniseras och icke-tariffära handelshinder undanröjs.
	12. ReK betonar dock att ett avtal med en så global räckvidd inte bara innebär möjligheter utan också risker, och framhåller därför bestämt att lokala och regionala myndigheters demokratiska deltagande och befogenheter måste garanteras.
	13. ReK välkomnar beslutet från Europeiska unionens råd om att offentliggöra förhandlingsmandatet för avtalet om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. ReK beklagar att detta skedde flera månader efter att avtalet redan hade l...
	14. Med tanke på TTIP-avtalets räckvidd är det viktigt att säkerställa en ständig demokratisk kontroll av förhandlingarna, och ReK uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa största möjliga insyn i förhandlingarna. Det innebär i ...
	15. Avtalet om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar är ett blandat avtal som måste godkännas av Europaparlamentet och ratificeras av EU:s 28 medlemsstater, vilket, beroende på de olika medlemsstaternas lagstiftning, kan komma...
	16. Kommittén rekommenderar att man ska överväga att införa en översynsklausul i avtalet mellan EU och Förenta staterna för att vid behov kunna utvärdera de ingångna överenskommelserna med avseende på deras verkan och ändra dem.
	17. ReK uppmanar kommissionen att arbeta för att förankra strategin med positiva förteckningar i TTIP-avtalet, och förkastar en strategi med negativa förteckningar och så kallade ratchetklausuler.
	18. ReK betraktar de höga europeiska skyddsnivåerna för EU:s medborgare som en landvinning som verkligen måste försvaras, och begär att befintliga lagstiftningsnormer om exempelvis skydd för liv, produktsäkerhet, hälsoskydd, socialt skydd, miljö- och ...
	19. ReK vill att förhandlingsparterna arbetar för att förbättra dessa normer och, om så är lämpligt, antar eller erkänner eventuella högre skyddsnormer i partnerlandet, och kräver också att dessa skyddsnormer ska kunna optimeras utan begränsningar i f...
	20. Kommittén betonar att försiktighetsprincipen är en av de grundläggande principerna för EU:s miljö-, hälso- och konsumentskyddspolitik, enligt vilken man agerar i god tid och proaktivt för att förebygga risker för människors, djurs och växters häls...
	21. Alla viktiga detaljfrågor i avtalet måste förhandlas färdigt och inga regleringsfrågor bör i efterhand överföras till särskilt inrättade expertorgan – vilket vore att kringgå den demokratiska lagstiftningsprocessen.
	22. ReK beklagar att den globala övervakning, dekryptering och analys av elektronisk kommunikation som utförs av bland annat Förenta staternas nationella säkerhetstjänst NSA och de underrättelsetjänster i olika EU-länder som denna samarbetar med, har ...
	23. Förhandlingarna om TTIP-avtalet bör kopplas till ingåendet av ett omfattande avtal om uppgiftsskydd mellan EU och USA.
	24. EU:s regelverk innehåller bindande bestämmelser rörande Internationella arbetsorganisationens (ILO) normer samt om arbetarskydd och produktsäkerhet. Det finns med andra ord tydliga bestämmelser om att ILO:s grundläggande arbetsnormer och OECD:s ri...
	25. ReK motsätter sig att arbetstagarnas nuvarande och framtida skyddade rättigheter, såsom medbestämmanderätten i frågor som rör företagsorganisation och andra rättigheter, fastställs som icke-tariffära handelshinder i TTIP-avtalet. Regleringen av ar...
	26. Europeiska regionkommittén välkomnar förklaringen i EU:s förhandlingsmandat om att "den höga kvaliteten på EU:s allmännyttiga tjänster bör upprätthållas i enlighet med EUF-fördraget och särskilt protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse och ...
	27. ReK understryker rent principiellt att de kommunala och lokala myndigheternas rätt att välja organisationsform måste garanteras som en grundläggande del av rätten till självstyre, samt att återkommunalisering av offentliga tjänster, dvs. tillhanda...
	28. ReK upprepar bestämt att kommissionens förhandlingsmandat inte sträcker sig längre än det konstitutionella utrymmet – vilket innebär att medlemsstaternas skydd för det som är av allmänt intresse måste respekteras.
	29. Enligt punkt 20 i EU:s förhandlingsmandat ska tjänster som tillhandahålls vid utövandet av offentlig befogenhet vara undantagna från förhandlingarna, och ReK begär ett tydliggörande av att detta innebär att tjänster som i respektive avtalsparts el...
	30. ReK efterlyser ett förtydligande av huruvida allmännyttiga tjänster enligt punkt 19 i EU:s förhandlingsmandat är sådana tjänster som enligt respektive avtalsparts eller medlems rättspraxis omfattas av särskilda regler eller specifika skyldigheter ...
	31. ReK uppmanar kommissionen att fastställa ett horisontellt undantag för allmännyttiga tjänster enligt punkt 19 i EU:s förhandlingsmandat från alla skyldigheter enligt principerna om marknadstillträde och nationell behandling och begär också med hän...
	32. ReK anser att man inte ytterligare behöver öppna området för utbildningstjänster med blandad finansiering (offentlig-privat), såsom förskolan, skolan, högskolan, vuxenutbildningen och fortbildningen, eftersom det multilaterala Gats-avtalet redan o...
	33. ReK välkomnar kommissionens rapport om det offentliga samrådsförfarande som den har inlett om mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS). Detta är ytterligare ett viktigt bidrag till insatserna från både USA:s och kommissionens...
	34. Vi stöder fullständigt kommissionen när det gäller att lägga fram ytterligare förslag för att förbättra öppenheten och rättvisan avseende ISDS.
	35. ReK betonar att investeringsskyddsbestämmelser och tvistlösningsmekanismer som reglerar förhållandet mellan investerare och stat (ISDS) mellan EU och Förenta staterna och som kringgår allmänna domstolars behörighet är förknippade med stora risker ...
	36. ReK betonar att politiska och administrativa åtgärder med demokratisk legitimitet och grundade på rättstatsprincipen inte får ifrågasättas av skiljedomsstolar, särskilt inte i fråga om skadeståndsanspråk i efterhand, och att de investeringsskyddbe...
	37. ReK påpekar att lagstiftningen om offentligt huvudmannaskap för sparbanker och regionala banker inte får ifrågasättas genom TTIP eller andra EU-handelsavtal. Sådan lagstiftning utgör varken ett hinder för marknadstillträde eller någon annan form a...
	38. ReK påpekar att 85 % av de offentliga upphandlingarna i EU redan är tillgängliga för anbudsgivare från Förenta staterna, medan däremot bara 32 % av de amerikanska upphandlingarna är tillgängliga för anbudsgivare från EU, och att denna obalans förs...
	39. ReK betonar att de normgivande aspekterna i den europeiska upphandlingsrätten inte får äventyras, framför allt inte deras tillämpning på regional och lokal nivå, t.ex. uppfyllande av arbetsrättsliga och sociala normer och kollektivavtal, miljövänl...
	40. Vi påminner kommissionen om att noga övervaka arbetsmiljönormer i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP).
	41. ReK påpekar att undantagen från EU:s upphandlingsrätt, såsom de nu anges i de olika direktiven om offentlig upphandling och koncessioner (tröskelvärden, internt arbete, samarbete mellan kommuner, undantag för vissa sektorer – såsom vattenförsörjni...
	42. ReK välkomnar att ett särskilt kapitel om små och medelstora företag för första gången kommer att finnas med i ett av EU:s frihandelsavtal. Vi välkomnar också TTIP-avtalets målsättning att underlätta för i synnerhet små och medelstora företag att ...
	43. Kommittén befarar att skillnaderna i normerna för miljöskydd, socialt skydd för arbetstagare, offentligt stöd, patentförfaranden, energi m.m. kommer att leda till att enskilda företag flyttar ut produktion och annan verksamhet från EU-regioner til...
	44. ReK vill betona att särskilt för små och medelstora företag medför tullar, orimliga administrativa krav och omständliga provnings- och överensstämmelseförfaranden oproportionerligt stora bördor och kostnader, vilket ofta gör att de undviker att ha...
	45. De flesta EU-medlemsstater motsätter sig odling, import och bearbetning av genetiskt modifierade organismer.
	46. ReK kräver en garanti om särskilda regler för jordbrukssektorn, med importförbud för vissa produkter till EU, framför allt för produkter som inte uppfyller EU:s märkningsdirektiv, produkter som innehåller eller som framställts av genetiskt modifie...
	47. Biologisk mångfald inom jordbruket är en grundläggande förutsättning för livsmedelsproduktion, och ReK anser att det planerade TTIP-avtalet inte får leda till att vårt traditionella utsäde begränsas, att våra traditionella jordbruksgrödor utarmas ...
	48. ReK vill att man inför ett särskilt kapitel om geografiska beteckningar i syfte att fastställa regler om skydd av geografiska beteckningar i bägge rättssystemen och ett system för ömsesidigt erkännande av europeiska och amerikanska beteckningar bl...
	49. ReK understryker att medlemsstaterna, regionerna och kommunerna även i fortsättningen måste kunna vidta regleringsåtgärder och ekonomiska åtgärder för att trygga eller främja den kulturella mångfalden, friheten och mediepluralismen samt för att be...
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	51. ReK understryker hur viktigt det är att samla in, analysera, utvärdera och förvalta omfattande och jämförbara uppgifter om hur TTIP-avtalet har visat sig påverka eller väntas påverka den regionala, kommunala och lokala nivån, särskilt i de ytterst...

