


VAD ÄR TTIP? 
Kommissionen:

• Avlägsna	  ”handelshinder”	  
• Skapa	  vinst	  åt	  företag	  
• Ökad	  BNP	  
• Fler	  Jobb



VAD ÄR TTIP? 
Kritiken:

Det	  företag	  ser	  som	  
handelshinder	  är	  ofta	  
inget	  annat	  än	  
demokratiskt	  utformade	  
regler	  som	  ska	  garantera	  
miljö,	  folkhälsa,	  
livsmedelskvalitet	  &	  
arbetsrätt.



ISDS – Investeringsskydd 
Kommissionen:

• Möjliggöra	  nya	  investeringar	  
• Osäkra	  investeringar,	  så	  företagen	  vågar	  
• Skapa	  jobb	  

• Skydda	  företagens	  investeringar	  mot	  	  
• Expropriering	  (direkt	  och	  indirekt)	  

– Nya	  lagar/regler	  som	  minskar	  vinst	  eller	  stoppar	  vissa	  
produkter/tjänster	  

• Neutrala/opolitiska	  skiljedomsförfaranden	  
• Hindra	  ”politisering”	  av	  företagande



ISDS – Investeringsskydd 
Kritiken - stoppar progressiv lagstiftning

”Jag	  har	  sett	  skrivelserna	  från	  advokatbyråer	  i	  New	  York	  och	  DC	  
som	  kommer	  till	  den	  kanadensiska	  regeringen	  om	  praktiskt	  
taget	  varje	  ny	  reglering	  och	  proposition	  de	  senaste	  fem	  åren.	  

De	  handlar	  om	  kemtvättskemikalier,	  läkemedel,	  
bekämpningsmedel,	  patenträtt.	  Praktiskt	  taget	  alla	  nya	  initiativ	  

utmanades	  och	  de	  flesta	  av	  dem	  såg	  aldrig	  dagens	  ljus”	  
-‐ Kanadensisk	  regeringstjänsteman	  2001	  om	  ISDS-‐funktionen	  i	  handelsavtalet	  med	  USA/

Kanada*	  

*www.thenation.com/article/right-‐and-‐us-‐trade-‐law-‐invalidating-‐20th-‐century?pa-‐ge=05#



ISDS – Investeringsskydd 
Vattenfall vs Tyskland

• 2009	  Stämde	  Vattenfall	  Tyskland	  för	  skarpare	  
miljöregler	  kring	  vattenrening	  vid	  framställning	  
av	  brunkol.	  	  -‐	  Tyskland	  backade.	  Sämre	  
miljöregler	  för	  vattenrening	  

• Vattenfall	  stämmer	  Tyskland	  för	  att	  man	  vill	  
fasa	  ut	  kärnkraften	  efter	  Fukushima-‐olyckan.	  	  
Kravet	  är	  nu	  på	  €4	  700	  000	  000



ISDS – Investeringsskydd 
Philip Morris vs Uruguay

• 2006	  införde	  Uruguay	  nya	  folkhälsolagar.	  

*http://www.itcproject.org/node/119

Mellan	  2006	  -‐2011	  
minskade	  rökningen	  i	  
Uruguay	  hos	  män	  från	  39	  %	  
till	  29,7	  %.	  Hos	  Kvinnor	  
minskade	  rökningen	  från	  28	  
%	  till	  19	  %*	  

Philip	  Morris	  stämde	  
Uruguay	  2010



ISDS – Investeringsskydd

• Idag	  pågår	  ca	  500	  fall	  
• I	  58	  %	  av	  fallen	  vinner	  företagen	  helt	  eller	  
delvis	  	  

• Över	  1/3	  är	  kopplade	  till	  fossila	  bränslen



ISDS – Investeringsskydd 
Chevron      ISDS

”We	  can’t	  let	  little	  countries	  screw	  around	  with	  big	  
companies	  like	  this	  –	  Companies	  that	  have	  made	  big	  
investments	  around	  the	  world”	  

-‐	  Anonym	  lobbyist	  för	  Chevron	  till	  Michael	  Isikoff	  i	  Newsweek	  



97	  %	  är	  emot	  ISDS	  

Kommissionens	  svar	  är	  att	  
skapa	  insyn	  i	  alla	  ISDS-‐
processer.	  	  

En	  odemokratisk	  institution	  
eller	  process	  blir	  inte	  
demokratisk	  för	  att	  vi	  får	  
veta	  vad	  som	  händer.



Råd	  för	  regleringssamverkan/ 
Regulatory	  cooperation	  body

• Företagen	  får	  se	  lagförslag	  innan	  de	  läggs	  fram	  
• Företagen	  får	  möjlighet	  att	  påverka	  lagförslag	  
• Alla	  lagar	  ska	  genomgå	  konsekvensanalys	  	  
• Företag	  som	  är	  missnöjda	  med	  en	  ny	  lag	  kan	  
kräva	  ”dialog”



ISDS	  +	  Råd	  för	  regleringssamverkan 
=	  Dubbellås	  mot	  progressiv	  lagstiftning



Kapplöpning	  mot	  botten…

Convergence	  –	  Harmonisering	  	  
ISDS	  
Regulatory	  cooperation	  

•Regleringar	  av	  finanssektorn	  
•Kemikalielagstiftning	  
•Märkning	  av	  livsmedel	  
•…









Handelskommissionär	  
Cecilia	  Malmström	  talar	  
om	  vikten	  av	  öppenhet	  
och	  TTIP.	  På	  ett	  möte	  
sponsrat	  av	  några	  kända	  
storföretag:	  

-‐	  Pfizer	  
-‐	  BSA	  
-‐Sidley	  

Twittrat	  från	  EU:s	  
officiella	  konto	  för	  TTIP.	  



Medborgarinitiativet	  som	  ratades



TTIP	  och	  miljön
ISDS	  och	  miljö	  
•Livsmedel	  och	  kemikalielagstiftning	  –	  Sverige	  har	  
lagstiftningsvägen	  gått	  före	  
•Lavinartad	  ökning	  av	  stämningansökningar	  –	  avtryck	  
när	  ny	  lagstiftning	  ska	  skrivas	  och	  förhandlas	  	  

Försiktighetsprincipen 
Miljöpolitiken	  bygger	  på	  försiktighetsprincipen	  och	  på	  
principerna	  att	  förebyggande	  åtgärder	  bör	  vidtas,	  att	  
miljöförstöring	  bör	  hejdas	  vid	  källan	  och	  att	  
förorenaren	  ska	  betala 

-‐	  Kommissionen	  lovar	  att	  den	  undantas  
Men…	  ISDS,	  råd	  för	  regleringssamverkan,	  samt	  risk	  att	  
företag	  registrerar	  en	  produkt	  i	  USA	  och	  sen	  säljer	  den	  i	  EU



Miljö	  och	  Klimat
EU	  vill	  ta	  bort	  USA:s	  restriktioner	  för	  export	  av	  olja	  och	  naturgas	  
– Ökad	  Fracking	  i	  USA	  
– Ökad	  utvinning	  av	  olja	  också	  i	  känsligare	  områden	  
– EU	  vill	  att	  varken	  USA	  eller	  EU:s	  medlemsländer	  ska	  få	  
begränsa	    
export/importen	  

Ökade	  transporter	  
(Nöt)köttskonsumtion	  …?



Klorkyckling	  –	  sant	  eller	  falskt?
Svenskt	  Näringsliv	  skriver	  på	  sin	  hemsida	  	  

”	  TTIP	  kommer	  inte	  att	  innebära	  att	  livsmedelsprodukter	  som	  är	  
förbjudna	  på	  EU-‐marknaden	  plötsligt	  kommer	  att	  bli	  tillåtna.	  EU-‐
kommissionen	  har	  konsekvent	  understrukit	  att	  produkter	  som	  

hormonbehandlat	  kött,	  klortvättad	  kyckling	  och	  nya	  
genmodifierade	  produkter	  inte	  kommer	  att	  tillåtas	  på	  EU-‐

marknaden	  –	  EU-‐kommissionens	  förhandlingsmandat	  förbjuder	  
helt	  enkelt	  ett	  sådant	  resultat.”	  



Kemikalielagstiftningen	  REACH
• Grundas	  på	  principen	  att	  det	  är	  tillverkare,	  importörer	  och	  

nedströmsanvändare	  som	  bär	  ansvaret	  för	  att	  de	  ämnen	  som	  de	  tillverkar,	  
släpper	  ut	  på	  marknaden	  eller	  använder	  inte	  har	  några	  skadliga	  hälso-‐	  och	  
miljöeffekter.	  	  

• Bestämmelserna	  i	  förordningen	  bygger	  på	  försiktighetsprincipen	  

• Svenska	  regeringen	  har	  sagt	  att	  de	  ska	  gå	  före	  på	  
kemikalielagstiftningsområdet…



Kritiska	  röster



Kritiska	  röster
• Svenska	  Konsumenter:	  Inom	  EU	  tillämpas	  ”från	  gård	  till	  gaffel”,	  en	  

garanterad	  livsmedelssäkerhet	  genom	  hela	  produktionskedjan	  att	  jämföras	  
med	  metoden	  att	  kemiskt	  rengöra	  köttråvaran	  i	  slutet	  av	  livsmedelskedjan.	  
Den	  för	  oss	  i	  Europa	  helt	  otänkbara	  klortvättningen	  av	  kyckling	  är	  ett	  
exempel.	  Bruket	  av	  antibiotika	  i	  djuruppfödningen	  är	  ett	  annat.	  Det	  finns	  
ett	  mångårigt	  förbud	  i	  EU	  vilket	  innebär	  att	  man	  enbart	  behandlar	  djur	  som	  
är	  sjuka,	  i	  USA	  används	  veterinärmedicinska	  läkemedel	  mycket	  frekvent	  och	  
även	  i	  tillväxtbefrämjande	  syfte.	  [...]Det	  är	  också	  dags	  att	  sätta	  saker	  i	  sitt	  
rätta	  perspektiv	  och	  placera	  konsumenternas	  intressen	  i	  centrum	  för	  detta	  
handelsavtal.	  Att	  behandla	  konsumenternas	  säkerhet	  och	  välfärd	  som	  en	  
del	  av	  TTIP	  förhandlingar	  är	  inte	  ett	  ”omöjligt	  uppdrag”



Kritiska	  röster
• LO:	  ”Investeringsskydd	  hotar	  demokratiska	  beslut.”	  ”Vi	  är	  beredda	  att	  offra	  

ett	  frihandelsavtal	  mellan	  EU	  och	  USA	  om	  inte	  skrivningarna	  om	  ett	  
investeringsskydd	  (ISDS)	  stryks”.	  -‐	  LO-‐basen	  Karl-‐Petter	  Thorwaldsson	  

• Socialdemokraterna	  i	  EU	  (S&D):	  “[T]here	  are	  some	  red	  lines	  we	  cannot	  give	  
way	  on:	  no	  lowering	  of	  EU	  standards	  on	  consumer	  safety	  or	  conditions	  for	  
workers;	  no	  hormone-‐treated	  beef	  on	  our	  plates;	  no	  genetically	  modified	  
organisms	  (GMOs);	  no	  meat	  cleaned	  using	  chlorine	  and	  lye	  solutions;	  no	  
inclusion	  of	  data	  protection	  in	  TTIP;	  no	  investor-‐state	  dispute	  system	  (ISDS)	  
-‐	  Gianni	  Patella,	  Ordförande



Kritiska	  röster
• Livsmedelsarbetarförbundet:	  ”Det	  är	  inte	  de	  globala	  kapitalisterna	  som	  

behöver	  skyddas	  utan	  befolkningen	  i	  de	  länder	  som	  de	  investerar	  i”	  ”Livs	  är	  
emot	  ett	  investeringsskydd.”	  -‐	  Hans-‐Olov	  Nilsson,	  Ordförande	  

• Jordens	  Vänner:	  ”Det	  framstår	  allt	  tydligare	  att	  TTIP	  sätter	  företagens	  
vinstintressen	  över	  människor,	  djur	  och	  miljö.	  Svenska	  bönder	  kommer	  att	  
slås	  ut	  av	  billig	  mat	  producerat	  med	  metoder	  som	  inte	  tillåts	  i	  Sverige	  och	  
EU,	  och	  det	  finns	  inga	  garantier	  för	  djurskyddet	  i	  nuvarande	  text.”	  Ellie	  
Cijvat,	  ordförande	  i	  Jordens	  Vänner	  

• Lantbrukarnas	  Riksförbund:	  ”EU	  och	  Sverige	  måste	  våga	  hålla	  ut	  och	  bland	  
annat	  säga	  nej	  till	  kött	  från	  djur	  som	  fötts	  upp	  med	  hormoner,	  beta-‐
agonister	  och	  antibiotika	  för	  att	  främja	  tillväxten.	  USA	  måste	  våga	  förbättra	  
handelsvillkoren	  för	  de	  amerikanska	  bönder	  som	  producerar	  på	  det	  sätt	  
som	  är	  tillåtet	  i	  Europa.”	  Helen	  Jonsson,	  ordförande	  i	  Lantbrukarnas	  
riksförbund	  (LRF)




