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2015/16:626 TTIP och miljön
Greenpeace Nederländerna har offentliggjort dokument från förhandlingarna
mellan EU och USA om handels- och investeringsavtalet TTIP. Det här är ett
av de största avslöjandena hittills avseende TTIP. Nu är det inte bara enskilda
inspel från förhandlingsparterna som kommit ut i ljuset, utan på vissa områden
färdigförhandlade ”konsoliderade” texter som EU och USA sägs vara överens
om.
Det som kommit fram bekräftar tyvärr mina och miljörörelsens farhågor,
nämligen att TTIP helt åsidosätter både miljö, demokrati och folkhälsa. Det
ensidiga handels- och konkurrensperspektivet kommer att leda till att en
progressiv miljölagstiftning försvåras. Några exempel på detta är:






Avtalet saknar ambitioner att skydda klimat och miljö.
Försiktighetsprincipen, som är en bärande del i EU:s lagstiftning, finns
inte med som en princip i avtalstextförslaget.
Det är mycket oroväckande att EU och USA håller kvar vid det så
kallade regulatoriska samarbetet, som bygger på att nya lagförslag ska
passera genom en icke politiskt vald församling som ska granska
förslagen bland annat ur ett handelsperspektiv. Ska progressiv
lagstiftning kunna stoppas redan innan den har föreslagits?
Det är också mycket oroväckande att man håller kvar förslaget om att
storföretag ska kunna stämma stater även om man nu talar om en
investeringsdomstol.

Klimat- och miljöministern har tidigare sagt att regeringens ståndpunkt är att
avtalet varken ska försämra möjligheten att ställa tuffa miljökrav eller försämra
möjligheten till demokratiskt fattade beslut (DN den 24 januari 2016).
Med anledning av detta vill jag fråga ministern:
1. Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att medlemsländer, EU
och andra aktörer alltid ska kunna gå före på miljö-, folkhälso- och
andra viktiga politikområden?
2. Avser ministern att handla för att förändra skrivningarna om en så
kallad investeringsdomstol och regulatoriskt samarbete så att de inte ska
kunna användas för att förhindra progressiv miljölagstiftning?
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