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OPENBARE ZITTING VAN 25.06.14 

#Onderwerp: Motie ingediend door de groepen Ecolo-Groen ct CDH hetreffendc hct projcct Transatlantic Trade and Investment 

Partnership tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika.# 

Algemeen Secreta1iaat 

DE RAAD. 

Op 14 juni 2013 hebben de 27 regeringcn van de Europese Unie. wam·ondcr België. hel mandaat gocdgekeurd clat verleend is aan de Europcsc 

Commissie om te onderhandelen over een vrijhanJelsakkoord met Je Verenigde Staten. 

Bij dit akkoord, waarover in het grootstc gchcim onderhanùeld is, wordt gestreefd naar ccn grote transatlanLische markt, waarbij ccn 

maximumaamal obstakcls voor de handel wordt:n opgeheven. door het « harmonisercn » van Je wetgcvingcn die aan beide zijden van de 

Atlantische üceaan van kracht zijn. 

Bij een dei-gelijk .1kkoord zouclen de sociale en culrurclc notmen en de nonnen inz.1ke gezondheid. lecfmilieu, openbare dienstverlening, 

bcschenning van de consumenten en bedrijven, die karakteristiek zijn voor Europa, een Staat of een Gemeente, onder het mom van zogenaamde 

« nicHarifaire ~~ maatregelcn, verboden zijn, indien ze wordcn beoordeeld ais zijnde « rmrede!i;k. willekeurig of discriminerend ». Onze 

communautaire of nationale verworvcnhcdcn zouden in rook opgaan ecn verbod op GGO zou niet meer mogelijk zijn, investc1ingen ten 

behoeve van een overschakeling op duurzame energie zouden onwettig worden, overheidsùiensten zouden openstaan voor concurrentie vanuit 

Amerika (scholcn, sociale woningen, ziekenhuizcn, afvalverwerking, .. ). 

Zou dit akkoord worden ondertekenJ, dan zomien de multinationals de Staten kunnen vervolgen bij een Arbitrage-instantie- samengesteld uit 

niet-verkozenen - wanneer ze vinden dat hun winst bcdreigd is, of wordt herzicn naar beneden. Dit zou worden vertaald in sancties op 

handelsgebied voor het overtrcdcnd land, of in een schadevcrgocding. die kan oplopen tot cnkcle miljoenen euros. In werkelijkheid zou dit 

akkoord een midde! zijn voor multinationals om iedere heslissing van overheidswege te elimineren, die ze zouden beschouwen ais een 

belemmering voorde expansie van hun martktaandcel. 

A1tikel 27 van het project voor een Transatlantisch Akkoord bepaalt Jat ''hel Akf..:oord verplichr Zlll z{in voor alle ins!ellingen die een regulerende 

bevoegdheid hebben en de ande re bevoegde ins/anties van ~de bc!ide partijen"[ 1]. 

Dit impliceert dat de Gemeenten cr zullcn worden bij betrokken. en rcchtstreekse gevolgen zullen ondervinden. Indien dit Akkoord zou worden 

ondertekend. zou het opleggen van doelstellingen inzake kwaliteitsvolle voeding, afkomstig van korte circuits, in schoolrestaurants. het heslissen 

over het ar.:hteJwcge laten van pesticiden bij het onderhoud van groene ruimten en hct subsidiëren van hct gcmeentelijk onde1wijs of lokale 

culturele evenementen een risico gaan inhouden ... De7.e weldaden zouden immers prîvatiseerbaar worden, en iedere norm bij hetgeen een lokale 

overhcid te zeggen heeft, zou worden bcschouwd ais een "niet-tarifair" obstakel voor de r.:oncun-cntic, dat wordt onderworpen aan ccn sanctie. 

Men zou ieder gemccntelijk beleid kunnen verwijten de vrijheid van handel te belemmercn. 

Bijgevolg vcrzoeken de verkozenen van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, die verenigd zîjn in de Gemcenteraad, de Belgische Eerste Ministcr 

Elio Di Rupo, de Voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en 

de Europese Commissaris die belast is met de onderhandclingen, Karel De Gucht, dm cr definitief een einde wordt gemaakt aan de 

onderhandelingen over het project Transatlantic Trade and lnvestment Partncrship tussen de Europesc Unie en de Verenigde Staten van 

Amerika. 

Voorstel van Motie : 



Gelet op heL mandaat betreffendc het sluitcn met de Yerenigde Staten van een akkoord met de naam «Transatlantic Tracte and Jnvestment 

Partnership)), dat op 14 juni 2013 door de Raad van de Europese ministers van huitcnlandse zaken en handel gegeven is; 

Overwegende dat dit partnerschap de Europese en Belgische communautaire verworvcnhcid wat betreft sociale normen en normen inzake 

lecfmilieu, gezondheid, bescherming van de open barc dicnstverlcning en de consumenten. of oak bescherming van de Europese industrie zou 

bedreigen; 

üvetwegende dat dit akkoord een middel zou zijn voor multinalionals om de beslissingen van ovcrhcidswegc te elimineren, die worden 

beschouwd ais een belemmering voor cie venneerdering van hun marktaandeel, en dat het zou gaan om een aantasting zonder voorgaande van de 

fundamentele democratische principes, die enkel het rnarchanderen in de were!J zouden docn toenemen, met alle gevolgen van dien in termen 

van sociale en politieke reg res sie, en regressic op milieugebied ; 

Overwegende dar dit akkoord zou l~iden tot de creatie van een arbitragehof, samcngesteld uit niet-verkozen experts. bij hetwelk de Gemeenten, 

overgeleverd aan zakenadvocaten, rechtstreeks zouden kunnen worden vervolgd door ecn privé- tïrma. Dil betekent dat iedere - sociale of 

technische- nonn (of nonn op het vlak van gczonùheid, vocding of milieu) die door een Gemeente aangenomen is. Jaar zx:: immers ingaat tcgen 

een p1ivé-firma. zou kunnen worden vervolgd door een mechanisme van private arbitrage. 

üverwegende clat ecn dcrgclijk juridisch opzct het vermogen van de Staten zou beperken om overheidsdiensten (onde1wijs, gezondheid, .. ) in 

stand te houden, de '>ociale rechten te bcschermen, om sociale beschcrming te waarborgen, en activiteiten op het niveau van het verenigingsleven, 

en sociale en culturele activiteiten in st<md te houden, die afgeschermd zijn van de markt (waardoor de culturele diversiteit en de diversiteit or 

taalgebieJ wordcn bcdreigd); 

üverwegenJe Jar melk en vlees bij gebmik van hormonen, gevogelte met bleekwater en tai van andere zaden van GGO die in de Yerenigde 

Staten worden gecommercialisccrJ, op ùe Europesc en Belgische markt zouden kunnen terechtkomen, ten kostc van de lokale productie, en de 

kortc en duurzame circuits ; 

üven.vegende clat dit groot project voor een transatlantische markt de herlokalisering van de activiteiten en de steun aan de onrwikkeling van de 

werkgelegenhcid zou bcdreigen. en er zou kunnen toe leiden dat men de beschem1ing van de werknemers en hel Belgisch sociaal mode] gaat 

beschouwen ais een belemmering voorde markt : 

üve1wegende ùat dit akkoord zou nopen tot wedijver (en dus privatisering op terrnijn) op het niveau van de productie en de distributie van alle 

energievormen, en de weg zou cffenen voor her contestcren van wetten die het gebmik beperken of verbieden van sommige ervan, hetgecn zou 

resulteren in verlies van beheersing door de overheid van ieder energiebeleid ; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Bevestîgt Jat het project voor een akkoord over het Transatluntisch Partnerschap een grote beJreiging vormt voor onze gemeentelijke 

democratieën. O]l cconomisch. sociaal en culturccl gebiecl, en op hel vlak van gezondheiJ en milieu: 

Artikel 2: 

Wijst iedere poging af om het gemeentclijk. nationaal of Europees kader inzake gezondheid, milieu, hcschenning van de werknemers, de 

consumenten en de bedrijven te verzwakken: 

Artikel 3: 

Vraagt clat dcfinitief een einde zou worden gemaakt aan ùe onùerhandclingen over het project Transatlantic Trade and Tnvestment Partnership 

tussen de Europese Unie en de Yerenigde Staten van Amerika. 

[ lJRichtlijnen voorde onderhandelingen over het Transatlamic Trade and Investment Partnership tussen de Europese Unie en de Yerenigde 

Statcn van Amerika. document van 17 juni 20 13 van de Raad van de Europese Unie, goedgekeurd op 14 juni ùoor ùe afdeling Handel van de 

Raad Buitenlandse zaken 

Punten 33 en 34 zijn voor punten 31 en 32 behan de Id. De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed. 

30 stenuners: 21 positieve stemmen. lnegatie\'e stem. 8 onthoudingen. 
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