Claim 4.

Democratie blijft
gewaarborgd
De nieuwe raad waarin de VS en de EU

Op dit moment is er volgens de Europese

gezamenlijk nieuwe regels afstemmen,

Commissie geen prikkel voor nationale

zal worden gedomineerd door het

politici om te kijken naar de gevolgen

bedrijfsleven. Wetsvoorstellen worden

van binnenlandse regels op buitenlandse

vooral beoordeelt vanuit het oogpunt

handels- en investeringsstromen. Dat

wat het betekent voor de handel. Mens

moet anders, zeggen de EU en de VS.

en milieu staan lager in de rangorde.

TTIP moet een instrument worden dat
beide blokken dwingt om hier bij het

Om handel en investeringen te bevor-

ontwikkelen van nieuwe regels wel re-

deren willen de EU en de VS via TTIP

kening mee te houden en ook bestaande

toewerken naar harmonisering en/

regelgeving hierop aan te passen. Op

of wederzijdse erkenning van elkaars

samenwerking voor betere regelgeving

wetten en regels. Europa erkent dat die

kan niemand tegen zijn. Maar de grote

regels er zijn om mensen te beschermen

vraag is: beter voor wie?

tegen risico’s, bijvoorbeeld op het gebied
van volksgezondheid of een schoon
leefmilieu. Maar regels, hoe noodzakelijk
ook, kunnen de internationale handel
beperken.
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Een nieuwe bureaucratische laag
erbij

staten vergezeld gaan van een stakehol-

Parlementen worden zo buitenspel gezet:

derconsultatie en moet worden bekeken

zij mogen zich straks alleen nog uitspre-

wat de impact zal zijn op handel en

ken over de minst handelsbelemmerende

TTIP wordt een ‘levend verdrag’. Dit

investeringen. Welke gevolgen een regel

beleidsopties. Enkel wat wordt voor-

betekent dat alle regels en wetten die

heeft op bijvoorbeeld consumentenbe-

gekookt door de RCB, in samenspraak

na TTIP worden gemaakt eerst langs de

langen of het milieu wordt veel minder

met het bedrijfsleven, bereikt nog de

andere verdragspartij moeten om ervoor

belangrijk gevonden. In het huidige

parlementen. Bredere maatschappelijke

te zorgen dat de handel er zo weinig

voorstel wordt het meewegen daarvan

belangen komen op de tweede plaats.

mogelijk door wordt belemmerd. De VS

slechts in een voetnoot genoemd.

Meerdere Europarlementariërs noemen
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Malmström, C. TTIP: Subsidiarity and other shared
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pdf
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TTIP als ‘levend verdrag’ betekent ook dat niet direct
hoeft te worden besloten over controversiële zaken als
toelating van hormoonvlees, GGO’s of chloorkippen op de
Europese markt. Daar kan in het proces van harmonisatie
van regelgeving later op worden teruggekomen, als de
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regelgevende samenwerking dan ook

mag dan formeel commentaar geven op

Bedrijvenlobby aan het roer?

onze wetten en regels, en omgekeerd.2

een van de gevaarlijkste onderdelen van

4
Interviews met Dennis de Jong, 16 februari 2015;
Julia Reda, 22 maart 2015.

TTIP.4 Zij vrezen dat hun werk min of

Om dit te kunnen doen willen de verdragspartijen een nieuwe raad oprichten:

Het voorstel van de Europese Com-

meer zinloos wordt.

de zogenaamde Regulatory Cooperation

missie om in deze nieuwe raad te gaan

Body (RCB). Dit orgaan gaat toezicht

samenwerken met de VS leunt sterk

houden op de ontwikkeling en invoering

op de ideeën van de Europese en de

van wet- en regelgeving in de VS en de

Amerikaanse bedrijvenlobby, verenigd

EU.

in BusinessEurope en de US Chamber

De grote vraagstukken waar we nu in

of Commerce.3 Die zijn er groot voor-

de wereld voor staan, zijn klimaatver-

Een groot probleem met het RCB is dat

stander van dat lobbygroepen via de

andering en de verdeling van welvaart.

het een extra bureaucratische laag vormt

RCB rechtstreeks inspraak krijgen in de

Om daar iets aan te doen, is meer en

die kan zorgen voor eindeloze vertragin-

vormgeving van wet- en regelgeving.

betere regulering nodig in het belang van

gen in het invoeren van nieuwe regels en

De machtige bedrijvenlobby aan weers-

mensenrechten, welzijn, duurzaamheid

wetten. ‘Stakeholders’ − het bedrijfsleven

zijden van de oceaan zal het proces van

en democratie. De maatschappij is niet

voorop − mogen namelijk te allen tijden

‘regelgevende samenwerking’ gemak-

gebaat bij vergaande deregulering die

bezwaar aantekenen tegen de plannen

kelijk kunnen domineren. Ook kunnen

verdragen als TTIP willen opleggen,

van overheden. Die moeten aantonen

internationaal opererende bedrijven al

waardoor er nieuwe druk op lonen

dat de bezwaren serieus worden meege-

in een heel vroeg stadium dreigen met

en arbeidsomstandigheden ontstaat;

wogen. Zelfs bestaande regelgeving kan

investeringsclaims (zie claim 5) om zo

milieunormen, standaarden voor volks-

op verzoek van een stakeholder worden

wetsvoorstellen die hen niet aanstaan

gezondheid en consumentenbescherming

doorgelicht op hoe handelsbelemmerend

van tafel te krijgen. Hiermee raakt het

worden uitgehold; en waardoor demo-

deze is.

bedrijfsleven rechtstreeks aan nationale

cratische zeggenschap ondermijnd wordt.

Wereldproblemen vragen om
betere regels

en Europese regelgevende bevoegdhe-

En dat enkel en alleen omwille van nog

In het voorstel van de EU moet elk

den en democratische besluitvorming.

meer en intensievere concurrentie.

regelgevend proces in de EU, de VS, de

Regelgevende samenwerking wordt ook

lidstaten of de Amerikaanse federale

wel het legaliseren van lobby genoemd.
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