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1. Een ‘race to the bottom’:  Aangezien de importtarieven tussen de EU en de VS reeds 
laag zijn, zal TTIP zich vooral richten op het reduceren van normen en standaarden die door de 
multinationals als ‘hinderlijk’ worden beschouwd. 

(1) De Amerikaanse industriële landbouwsector wil dat de EU het verbod opheft op 
hormonenvlees, gechloreerde kip en GGO’s, wat een invloed zou hebben op onze landbouw en 
voedselproductie. (2) De Europese fi nanciële sector probeert de nieuwe Amerikaanse fi nanciële 
regulering te ondermijnen. Deze wetgevende race naar de bodem komt de burgers langs beide 
zijden van de Atlantische Oceaan niet ten goede.

2. Onze manier van leven in gevaar: Zowel bij TTIP als bij TiSA, staat kwalitatieve openbare 
dienstverlening onder druk door agressieve liberalisering. Amerikaanse ‘roofzuchtige’, op 
maximale winst beluste private bedrijven in de gezondheidszorg en onderwijs dreigen de 
nationale overheidsdiensten te ondermijnen. Onze privacy en digitale rechten worden eveneens 
verhandeld in het belang van vrije gegevensstromen en bedrijfswinsten. 

(1) Gezondheidsdiensten zoals het NHS in het Verenigd Koninkrijk lopen het risico op verdere 
privatisering. (2) De nu geldende uitzondering voor diensten van algemeen belang, zoals 
watervoorziening, zou ondermijnd kunnen worden, wat zou leiden tot een verdere privatisering.

3. Geheime achterkamergesprekken: De onderhandelingen vinden sinds midden 2013 
plaats onder strikte geheimhouding. De toegang tot cruciale documenten is beperkt tot 
slechts een handvol Europese parlementsleden en vertegenwoordigers van de lidstaten bij de 
Europese Unie. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de voorbereidende vergaderingen over TTIP 
gevoerd werden met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Burgers aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan hebben geen toegang tot de belangrijkste onderhandelingsteksten, ondanks 
de ingrijpende gevolgen die deze vrijhandelsakkoorden zullen hebben op hun leven.

4. Overdreven voordelen: Voorstanders blijven herhalen dat TTIP een antwoord biedt op 
de huidige economische malaise in Europa, en zal zorgen voor de creatie van banen en groei. 
Nochtans toont de impact analyse van de Europese Commissie zelf aan dat bepaalde sectoren 
“werknemers zullen afstoten” en dat de eventuele voordelen pas voelbaar zullen zijn vanaf 2027. 
Er is geen enkele garantie dat de gevolgen van TTIP positief zullen zijn voor de verschillende 
regio’s en sectoren in Europa of de VS. 

5. Exclusieve privileges voor bedrijven: het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 
laat multinationals toe om overheden te vervolgen voor ‘private rechtbanken’, wegens het 
aannemen van wetten die invloed zouden kunnen hebben op hun toekomstige winsten. Enkel 
bedrijven kunnen een zaak aanhangig maken bij deze rechtbanken. Geen burgers, noch hun 
overheden kunnen een klacht indienen onder ISDS. Dit kan een dagdagelijkse realiteit worden 
voor Europese landen, wetende dat Amerikaanse bedrijven meer dan 50 000 vestigingen 
hebben in de EU, die mogelijk toegang krijgen tot dit mechanisme. 

(1) Multinationals zoals Philip Morris hebben al gebruik gemaakt van deze private 
arbitragehoven om landen aan te klagen met betrekking tot wetgeving over ‘plain packaging’ 
of blanco pakjes voor sigaretten. (2) Duitsland werd voor miljarden euro aangeklaagd door een 
Zweeds energiebedrijf voor het uitfaseren van nucleaire centrales.

6. Bedreiging voor de democratie:  TTIP zorgt nu al voor een ‘cooling effect’ op de EU-
besluitvorming. Belangrijke wetsvoorstellen, zoals minimum milieucriteria voor brandstoffen, al 
jaren geleden voorgesteld door de Europese Commissie, zijn onderbroken of opgeschorst om de 
vrijhandelsonderhandelingen met de VS en Canada te vergemakkelijken. Het vrijhandelsakkoord 
TTIP wordt tevens voorgesteld als een ‘levend akkoord’. Dit zal de bedrijven toelaten om 
toekomstige wetgeving vooraf te ‘screenen’, dus nog voor het aan de nationale parlementen 
wordt voorgelegd. 

Burgers uit heel Europa en de Verengde Staten realiseren zich steeds meer de 
gevaren die verbonden zijn aan vrijhandelsdeals voor grote bedrijven zoals TTIP, 
CETA & TiSA. Sinds de onthullingen van Snowden hebben de Groenen zich sterk 
verzet tegen het opstarten van de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord 
TTIP, wat een nieuwe aanval betekent op onze democratieën. Groene partijen 
van over heel Europa namen een duidelijk standpunt in tijdens de Europese 
verkiezingscampagnes door te zeggen dat deze TTIP agenda niet in het belang 
is van de burgers in Europa en de Verenigde Staten. Met betrekking tot ACTA 
hebben we die strijd gewonnen. Doe daarom, nu het nog kan, mee in onze strijd 
om deze geheime achterkamerdeals te ontwapenen. 
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