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Claim 10. 

TTIP is belangrijk om 
Westerse waarden 
veilig te stellen

Westerse normen en waarden, zoals 

democratie en hoge arbeids- en 

milieustandaarden zouden worden 

bedreigd door opkomende economie-

en. Achter deze retoriek gaan simpele 

economische belangen schuil. Met het 

TTIP-verdrag proberen de EU en de 

VS de rest van de wereld hun wil op te 

leggen. 

Nu de economische argumenten voor 

TTIP (meer banen, economische groei) 

onder vuur liggen, leunen voorstanders 

van TTIP steeds vaker op geopolitieke 

redenen om het verdrag in te voeren. 

Volgens de Amerikaanse ambassadeur 

Anthony Gardner is geopolitiek zelfs 

het winnende argument voor TTIP en 

adviseert hij dit veel vaker te gebruiken.2

Een nieuw argument

Het winnende argument is in de woorden 

van Malmström dat we door middel van 

TTIP onze Europese waarden veiligstel-

len. De waarden die we delen met de VS 

zoals ‘democratie’ en ‘strenge regelge-

ving om mens en milieu te beschermen’.3

In claims 3 en 4 zagen we hoe dergelijke 

regelgeving juist bedreigd wordt door 

TTIP. Ook bij de doelstelling de demo-

cratie te waarborgen kunnen we vraag-

tekens zetten. TTIP draagt ten slotte 

vooral macht over aan het bedrijfsleven 

en gaat ten koste van de inbreng van 

Europese burgers in het politieke proces.

Frans Timmermans, vicepresident van 

de Europese Commissie maakt duidelijk 
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wat het echte strategische doel van 

dit verdrag is: “[TTIP is] geen vrijhan-

delsverdrag. TTIP is een geostrategisch 

verdrag. Het is een politiek verdrag.” 

En hij legt uit waarom: “TTIP zal het 

karakter van het spel wereldwijd veran-

deren. Want dan zullen de VS en Europa 

de regels van het spel bepalen, en de 

anderen zullen volgen.”4 Het is om deze 

reden dat critici het akkoord zien als 

een poging van de EU en de VS om hun 

economische dominantie veilig te stellen 

en opkomende economieën aan banden 

te leggen.5

De Trans-Pacific Partnership (TPP), een 

ander megaverdrag tussen de VS en elf 

landen6 aan de grote oceaan, is nauw 

verbonden met deze doelstelling. Over 

het belang van TPP zegt Obama: “Als 

wij de regels niet schrijven, dan doet 

China dat”.7 De VS en haar bondgenoten 

proberen China door middel van han-

delspolitiek te isoleren en onder druk 

te zetten haar regels aan te passen aan 

de wensen van buitenlandse investeer-

ders. Handelsverdragen worden zo als 

machtsmiddel gebruikt op een manier 

die volgens Amerikaanse minister van 

Defensie Ashton Carter vergelijkbaar is 

met het inzetten van een extra vliegdek-

schip.8

Een economische NAVO

TTIP wordt regelmatig in verband 

gebracht met militaire en veiligheids-

vraagstukken. Door Hillary Clinton 

wordt het verdrag bijvoorbeeld een 

‘economische NAVO’ genoemd.9 Volgens 

het Clingendael instituut zal TTIP een 

belangrijke rol spelen in het bepalen van 

de toekomst van de trans-Atlantische 

veiligheid en defensie.10 TTIP is een 

manier om de trans-Atlantische banden 

aan te halen en zo de EU en de VS in de 

mondiale politiek meer als één blok te 

laten functioneren dan nu het geval is. In 

het bijzonder wordt dan verwezen naar 

Rusland en China.11 Zo zegt Malmström 

over het conflict in Oekraïne dat dit heeft 

aangetoond hoe belangrijk trans-Atlan-

tische samenwerking is (zie box).12 

TTIP gaat dus in belangrijke mate om het 

vormen van een machtsblok waarmee de 

VS en de EU proberen om te gaan met 

verschuivende verhoudingen in de we-

reld. Daarbij wordt het vanzelfsprekend 

gevonden dat de EU en de VS het recht 

hebben om wereldwijd de regels van het 

spel te bepalen. Terwijl TTIP een grote 

weerslag zal hebben op derde landen, 

worden zij helemaal buiten de onderhan-

delingen gehouden. Deze houding van 

het Westen weerspiegelt in geen enkele 

zin hoe de economische en politieke 

verhoudingen in de wereld de afgelopen 

jaren zijn veranderd en zet internationale 

betrekkingen verder onder druk. 

Oekraïne en energie

“TTIP kan Europa helpen om de uitda-

ging van onze afhankelijkheid van Rus-

sisch gas aan te gaan,”13  aldus Cecilia 

Malmström. De Europese afhankelijk-

heid beperkt volgens haar de Europese 

bewegingsvrijheid ten opzichte van het 

“onaanvaardbare gedrag van Rusland 

in Oekraïne.”14  Dertig procent van het 

gebruikte gas in Europa wordt geleverd 

door het Russische Gazprom, groten-

deels via Oekraïne.15  De EU is daar-

om naarstig op zoek naar een meer 

diverse16  aanvoer van gas en grijpt de 

TTIP-onderhandelingen hiervoor aan.17 

De huidige Amerikaanse wetge-

ving staat weliswaar geen export toe 

van ruwe olie en gas, maar er is een 

uitzondering op deze regel. Wanneer 

het gaat om een land waarmee de VS 

een handelsverdrag (zoals TTIP) heeft 

afgesloten wordt er automatisch een 

exportvergunning toegekend.18 TTIP is 

daarom koren op de molen van grote 

oliemultinationals als Shell. Er zijn voor 

miljarden geïnvesteerd in schaliegas in 

de VS, maar er wordt maar weinig ver-

diend vanwege lage prijzen daar.19 Deze 

zeer vervuilende en omstreden vorm 

van gaswinning krijgt hiermee een duw 

in de rug. Tegelijkertijd brengt het een 

oplossing van het conflict tussen de EU 

en Rusland geen stap dichterbij.
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