TTIP-aftalen
Indledning
The Transatlantic Trade Investment Partnership forkortet, TTIP, er en handelsaftale mellem
USA og EU, der har til formål at fjerne så mange hindringer for handel imellem de to områder,
som muligt. Det betyder at både USA og EU forpligter sig til at møde en lang række af de
vilkår, der optræder på den anden parts marked. Det vil sige at der skal findes fælles fodslag,
på en lang række reguleringer af varer, som der er forskellige syn på, på hver sin side af
Atlanten. Det er nødvendigt for at man fremover på det kommende fælles marked, har ens
vilkår at drive forretning ud fra, og konkurrencen dermed er fair, landene imellem.

Frihandel er grundlæggende liberalt – det er vi for
De klassiske liberale handelsteorier foreskriver at frihandel vil øge den samlede velstand i alle
lande, som indgår i frihandel. Det er hensigtsmæssigt at hvert land specialiserer sig inden for
sine komparative fordele, da samhandlen reducerer priserne, fordi lande med speciale i en
særlig vare kan producere dem billigere. Samtidig udkonkurreres ineffektive virksomheder,
da konkurrencen og specialiseringen mellem landene fremmes. Dette vil øge den samlede
velstand i USA og EU.
Radikal Ungdom – som et socialliberalt parti – mener derfor:
at vi skal arbejde målrettet for at Danmark bliver en del af TTIP, da den fremmer
handel på tværs af verdens to største handelszoner.
At internationalt samarbejde gennem handel er en gennemført positiv måde at
opbygge internationale relationer på.
At afbureaukratisering af verdenshandlen gennem større konvergens mellem regelsæt,
må anses som værende en generel positiv udvikling, som skal fortsætte i fremtiden,
bl.a. gennem TTIP.
At ineffektive virksomheder, som udfordres af TTIP grundet en skærpet konkurrence,
ikke skal modtage økonomisk kompensation.

De økonomiske gevinster ved frihandel
De økonomiske gevinster ved at deltage i en frihandelsaftale med USA, er et voldsomt
diskuteret område. De mindst farvede kilder anslår at den økonomiske gevinst i BNP vækst
nærmer sig 0,5 % af BNP, eller 120 milliarder euro i 2027, hvilket må siges at være en
betydelig gulerod for at deltage i aftalen. Effekten på de forskellige indkomstgrupper skønnes
at fordele sig jævnt anslås det at effekten på uligheden bliver ingen, eller i værste fald
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begrænset. Det anslås at en gennemsnitlig EU familie på 545 euro og op til 80 % af denne
gevinst kommer fra mindre bureaukrati når der handles. Derudover er der undersøgelser der
viser at både i lavtlønnede jobs og højtlønnede jobs, vil der ske en lønstigning på 0,5%
gennemsnit over hele Europa. Ifølge CEPR “center of economic political research” vil EU’s
eksport til USA stige med €187 milliarder, og USA’s Eksport til EU vil stige med €159
Milliarder. Derudover vil Eksporten til resten af verden fra USA og EU stige med €33 til €80
milliarder til resten af verden, efter at en mere ens regulering vil føre til bedre
stordriftsfordele, og derved bedre konkurrenceevne. Der er derudover også beskrevet i deres
rapport at det samlede beløb der bliver handel for internet i europa vil stige med €445
milliarder.”
Radikal Ungdom mener, at:
At der samlet set vil være så mange positive effekter af aftalen, økonomisk, at vi bør
være villige til at afvige væsentligt fra vores nuværende praksis i Europa.
At det fordelagtigt for hele samfundet, på tværs af sociale skel, at deltage i TTIP, da den
hæver hele samfundets velstand.

Standardiseret lovgivning inden for konkurrence – hvad tillader vi?
For at konkurrencen fungerer optimalt på et marked så stort, som TTIP potentielt set bliver,
kræver det konvergens imellem de regler der pålægges virksomheder. Det vil sige at, for at
opnå fair konkurrence og reel mulighed for fair handel over grænser, skal der være ensartede
regler på en lang række områder. Dette ser vi i dag i EU, hvor vi på en lang række områder har
ens standarder for hvad vi tillader i produkter. Det samme skal vi på en række områder nu til
at have med USA. Dette kan volde problemer da USA på mange områder lovgiver ud fra andre
principper, og generelt har langt færre forbud end i EU og i Danmark.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
At forbrugernes sundhed skal være i højsædet, gennem tydelig mærkning af stoffer der
mistænkes for at være skadelige.
At der fra offentlig side skal oplyses om sundhedsrisikoen ved de nye stoffer som må
forventes at indfinde sig på det danske marked, efter en TTIP aftale.

Indflydelse fra lobbyisme
TTIP aftalen er et projekt med rigtig mange interessenter, og især multinationale selskaber
der rækker over både EU og USA har kæmpe interesse i at have medinflydelse på aftalen. Det
giver en uforholdsmæssig stor forskel mellem public interest, og private interest lobbyister,
og vil med stor sandsynlighed skabe en aftale med ulige dele der ikke er af generel samfunds
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interesse. er uforholdsmæssigt store indrømmelser givet til lobbyisterne for mange store
virksomheder, og vi ønsker at begrænse indflydelsen fra udefrakommende, og lade
statsapparaturerne arbejde uden kæmpe påvirkning fra de enkelte selskaber, for at skabe en
mere fair og langsigtet handelsaftale. Forhandlingerne er lige nu hemmelige da det var et
ønske fra lobbyisterne, og en stærk lobbykultur gør det så godt som umuligt at komme frem
til en løsning, når så mange parter har en indflydelse i projektet. Cirka 92% af alt
lobbyarbejdet kommer fra den private sektor, hvor kun 4% af den samlede lobbyisme er
kategoriseret ‘public interest’.
Derfor mener Radikal Ungdom:
At tilstedeværelsen af interessenter såsom interesseorganisationer og NGO'er, skal
tillades til høringerne.

En demokratiforsvarende investorbeskyttelse
Virksomheder bør have muligheden for at sagsøge en nationalstat med henblik på at få
erstatning, hvis virksomheden føler sig diskrimineret af et lovtiltag, som har en indflydelse på
virksomhedens indtjening. Dette skal gøres uden om de involverede nationalstater via en
ISDS-mekanisme, hvilket vil sige, at sagerne afgøres ved en international voldgift, som dermed
bliver en højere myndighed en højesteret. ISDS er en nødvendig foranstaltning, da alle
retssystemer i EU og i visse amerikanske stater ikke er så veludviklede som det danske. EUkommissionens argumenter for at inddrage en ISDS-mekanisme i TTIP-aftalen er, at
investorer kan opfatte nationale domstole som partiske, at de nationale domstole ikke altid
tillader investorerne at rejse sager, og lande ikke altid implementerer investeringsaftaler i
national lov. Dermed skal mekanismen sikre virksomhedernes retssikkerhed og effektiv
investorbeskyttelse. Fordi at ISDS-mekanismen er implementeret i mange andre bilaterale
frihandelsaftaler, er investorer i stigende grad begyndt at foretage investeringsbeslutninger
ud fra hvor stor investorbeskyttelsen er. Altså er ISDS-mekanismen også en essentiel
konkurrenceparameter.
Derfor mener Radikal Ungdom:
At ISDS-mekanismen grundlæggende er en god idé så længe sagerne ikke berører miljø
- og sundhedsmæssige restriktioner, som nationalstaterne har sat som led i en
progressiv dagsorden. Mekanismen til at beskytte investeringer må altså ikke
underminere miljøstandarder.
At det kun skal være muligt for virksomheder at indbringe sager imod nationalstater til
en voldgift, hvis sagen f.eks. direkte omhandler ekspropriation, enten direkte eller
indirekte, uden fair kompensation eller diskriminering.
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At tvistbelæggelsen skal være forbeholdt virksomhedsrettede sager.
At mekanismen ikke må indskrænke nationalstaternes demokratiske beslutningsevne,
og at de skal have en grundlæggende rettighed til at regulere i forhold til markedet:
f.eks. sukkerafgifter uden virksomhedernes samtykke.
At de enkelte lande ikke skal have ret til at regulere virksomheder, eller lave
regulativer for specifikke områder uden særligt belæg.
At mekanismen skal være fuldt gennemsigtig og at der skal bevilliges offentlig adgang
til voldgiftsdokumenter og voldgiftshøringer.

Arbejdstagerrettigheder og arbejdsmarked
I EU-kommissionens forhandlingsmandat står der kun, at frihandelsaftalen skal indeholde
mekanismer, der støtter implementeringen af ILO-standarder.
Radikal Ungdom mener:
At aftalens endelige form ikke må have en negativ effekt på den unikke danske
arbejdsmarkedsmodel.
At EU-kommissionen skal kræve, at USA ratificerer konventionen om foreningsfrihed
og beskyttelsen af organisationsretten og konventionen om organisationsretten og den
kollektive forhandlingsret.

Digitale rettigheder
Flere lækkede papirer og officielle dokumenter klargør, at digitale rettigheder udgøre en
central del i TTIP forhandlingerne. I en tidsalder hvor det digitale marked udgøre en stadig
stigende del af vores handel, er det kun naturligt at området diskuteres, men da
forhandlingerne foregå bag lukkede døre, og uden tilgang for offentligheden, er det vigtigt at
kun de områder der er centrale for en handelsaftale diskuteres. Den høje digitale sikkerhede i
EU skal bibeholdes, samtidig med at helt basale menneskelige rettigheder på nettet er
ukrænkelige. Handelsaftaler er til forhandling. Basale rettigheder er ikke.
Radikal Ungdom mener derfor:
At netneutralitet ikke bør indgå i TTIP forhandlingerne
At EU-borgeres personlige digitale data, ikke skal kunne overføres til amerikanske
databaser der ikke overholder gældende EU standarder
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At krypteringsstandarderne ikke må sænkes, og at såkaldte ”bagdøre” i de krypterede
data ikke skal lovliggøres.
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