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Denne publikation bygger på allerede eksisterende visioner for en 
retfærdig handelspolitik udviklet af civilsamfundsorganisationer og 

akademiske institutioner fra hele verden. Den trækker på værdifulde bidrag 
fra eksperter inden for handel og klima herunder akademikere, jurister, 
landbrugsorganisationer, entreprenører, organisationer fra det Globale 

Syd og lokale aktionsgrupper. 

Publikationen indeholder NOAHs og Friends of The Earth Europe’s perspektiver 
på globalisering, handel og handelsaftaler og præsenterer en række forslag til 

radikale ændringer i EU’s handels- og investeringspolitik og traktater.
Ikke alle politiske områder, der er påvirket af handel og investeringer, er 

inkluderet i publikationen, men den vil forhåbentlig være et udgangspunkt for 
andre til at udvikle lignende forslag, der ligeledes kan vække debat om, hvad de 

næste vigtige skridt hen imod en mere bæredygtig verden er.



DET ER TID TIL EN NY 
HANDELSDAGSORDEN. MEN HVEM 

SKAL BESLUTTE RETNINGEN?

Hvem skal beslutte vores fremtidige lovgivning om international handel? Bliver det højrefløjsnationalister som 
Donald Trump, der ser handel som et nulsumsspil. Eller bliver det de politikere, der har ført os til, hvor vi er nu? Skal 
multinationale virksomheder og lobbyister fortsætte med at have magten til at sætte den politiske dagsorden bag 

lukkede døre? Vil frembrusende økonomier som Kinas og Indiens være dem, der formulerer reglerne fra nu af? Eller bliver 
det alle dem fra den mangfoldige koalition af progressive grupper, der gik på gaderne i tusindvis for at protestere 

mod TTIP, TPP og andre handelsaftaler?

En ting er sikkert: Det er tid til et skift. Mange handels- og investeringsregler er uforenelige med de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at opnå bæredygtige økonomier. Den nuværende handelspolitik står i vejen for retfærdige ændringer. 
Fortsættes der ad dette spor, vil den økonomiske usikkerhed forværres, global ulighed øges, den nationale og regionale 

kontrol over, hvordan vi strukturerer vores økonomier, vil erodere og sætte os på koalitionskurs med de planetariske 
grænser. 
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Voksende utilfredshed

Nødvendigheden af et paradigmeskift er understreget af 
den voksende utilfredshed med det nuværende system. Kri-
tikken af TTIP og CETA opstod i et mangfoldigt og progres-
sivt fællesskab af fagforeninger, landmænd, entreprenører, 
akademikere og aktivister. Det blev styrket af stemmerne fra 
de 3,3 millioner europæiske borgere, der skrev under på det 
europæiske borgerinitiativ for at stoppe TTIP og CETA, hvo-
raf mange også gik på gaden.

Samtidig har den nationalistiske højrefløj, bekymrende, ska-
bt et tilbageslag mod økonomisk globalisering. Det mani-
festerede sig ved Trumps succes og Brexit-afstemningen, 
som truer med at øge sociale skel og forårsage uigenkalde-
lige skader på miljøet. 

Tiden er kommet til en progressiv 
handelsagenda

Ratificeringen af klimaaftalen i Paris og indførelsen af FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling viser, at der verden 
over er konsensus om vigtigheden af at håndtere klimafo-
randringerne og etablere en bæredygtig økonomisk model. 
Samtidig har den brede offentlige modstand mod TTIP og 
CETA gjort det klart, at de europæiske borgere ønsker en 
anden handelspolitik. 

Vi er ved et historisk vendepunkt, hvor vi ikke bare har mu-
ligheden, men også ansvaret for radikalt at revidere vores 
nuværende handelsmodeller. Der er behov for nye leve-
dygtige alternativer, der kan bidrage til at udfase fossile 
brændstoffer, holde vores ressourceforbrug inden for de 
planetariske grænser, fuldføre overgangen til en agroøkolo-
gisk landbrugsmodel og skabe en økonomi baseret på prin-
cipper om social retfærdighed og en grønnere fremtid.

Vores økologiske problemer udgør en udfordring, der skal 
løses kollektivt. For at det kan ske, er det essentielt at give 
den magt, der er sivet fra demokratiske regeringer til det in-
ternationale marked og multinationale virksomheder, tilba-
ge.

Før der kan skabes et retfærdigt og bæredygtigt samfund, 
må markedet og de multinationale selskaber igen bringes 
under demokratisk kontrol.

Nulstil handelspolitikken

I denne publikation diskuterer og præsenterer NOAH og 
Friends of the Earth Europe forslag, der kan medvirke til, at 
EU’s handels- og investeringsaftaler bidrager til en økono-
misk dagsorden, der er retfærdig, bæredygtig og demokra-
tisk. At opnå en progressiv økonomisk dagsorden kræver et 
radikalt brud med grundlaget for de nuværende handelspo-
litikker. Handel og investeringer bør ikke primært tjene øko-
nomiske interesser, men være midler, der tjener offentlighe-
dens interesser.1 

Internationale handelsaftaler skal ikke fokusere på at maksi-
mere og liberalisere handel og investeringer ved at reducere 
transaktionsomkostninger for virksomheder. De skal i stedet 
fokusere på, hvordan handel og investeringer kan bidrage til 
et sundere miljø, ordentlige arbejdsforhold, en bæredygtig 
økonomi så vel som fødevare- og energisikkerhed ud over 
Europas grænser.

En nulstilling af handelspolitikken betyder, at der ikke kun 
skal indgås nye handels- og investeringsaftaler på bag-
grund af den vision, vi fremlægger her, men også at eksiste-
rende handels- og investeringsaftaler skal ændres eller end-
da afvikles. At ændre retning er komplekst, men nødvendigt: 
Der er for meget på spil til at lade være.



HVAD ER MANGLERNE VED DEN 
NUVÆRENDE HANDELS- OG 

INVESTERINGSPOLITIK?

International handel og internationale investeringer har haft dybtgående indflydelse på den globale økonomi. På 25 år 
er værdien af verdenshandlen steget til det femdobbelte, fra 8,7 billioner i 1990 til mere end 46 billioner i 2014.2  Ifølge 

Verdenshandelsorganisationen WTO er den globale eksport vokset med 32 gange i perioden 1950 til 2010.3 
Denne enorme forøgelse af global handel har bidraget til verdensomspændende økonomisk vækst og resulteret i store 

stigninger i indkomst og levestandarder for en del af verdens befolkning.

Men den vækst, der er genereret gennem globaliseringen, er ikke fordelt ligeligt, og for mange mennesker har 
globaliseringen betydet økonomisk usikkerhed. Ifølge den amerikanske økonom, Jeffrey Sachs, hører internationale 

handelsaftaler hjemme i det forrige århundrede og vil kun forstærke en forfejlet globalisering4, med skadelige effekter 
for livskvaliteten, forværring af global ulighed, reducering af den demokratiske kontrol over vores økonomier og skabe 

stadigt mere magtfulde multinationale virksomheder. 

Uforenelig med bæredygtige økonomier

Omstillingen til en økonomi, der respekterer plantariske græn-
ser, vil garantere at vores planet forbliver beboelig og at vi kun 
bruger en acceptabel del af jordens ressourcer. Men det kræ-
ver, at der træffes nogle svære valg og fundamentale ændrin-
ger.

For at holde den globale opvarmning på under 1,5 grader må 
80 procent af kul, halvdelen af gas og en tredjedel af oliere-
serverne blive i jorden.5 Europa er nødt til at udfase brugen af 
fossile brændstoffer til energi inden 2030. Med den voksende 
befolkningstilvækst og vores øgede forbrugsniveau er det al-
tafgørende, at vi stopper udnyttelsen af ikke-vedvarende na-
turressourcer og generelt reducerer vores forbrug af samtlige 
ressourcer. Siden 1970’erne har vores globale økologiske fo-

daftryk overskredet planetens biokapacitet, og kløften udvides 
hvert år.6

Forskning i, hvor meget international handel påvirker udled-
ningen af drivhusgasser, har vist, at en stigende andel af de 
globale CO2-udledninger er forbundet med internationalt 
handlede varer – i 2011 stammede en fjerdedel af verdens 
CO2-udledninger herfra.7 Udvidelsen af global handel forår-
sager ekstra udledninger af drivhusgasser som resultat af 
en øget transport med fly, skibe og lastbiler. Shipping og luft-
fart er alene ansvarlig for fire procent af de samlede globale 
CO2-udledninger, og deres andel kan stige til 40 procent i 2050, 
hvis de forbliver ukontrollerede. Begge sektorer udvides fortsat 
som konsekvens af stigende global handel.8

Handels- og investeringspolitik hæmmer også muligheden for 
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at lade fossile brændstoffer blive i jorden og dermed beskytte 
vores naturressourcer.9 En stor andel af de mere end 800 sa-
ger om kompensation for investeringer verden over er forbun-
det med tiltag, der skal beskytte vores klima og miljø.10 Dette 
tæller wksempelvis Canadas forbud mod fracking, strammere 
standarder for kulkraftværker og udfasningen af atomkraft 
i Tyskland og en dommerkendelse om oprydning af oliefo-
rurening i den ecuadorianske del af Amazonas. Krav om ers-
tatning på mange millioner – og truslen herom – virker som 
en forsikring for virksomheder, der handler med olie, gas, kul 
og atomkraft mod initiativer der sigter mod af udfase disse, 
hvorved effektive klima- og miljøpolitikker forhindres.

Voksende ulighed og økonomisk usikkerhed

Fordelene opnået ved økonomisk globalisering er ikke lige 
fordelt. Gennem de seneste 30 år er mere end halvdelen af al 
økonomisk vækst gået til de rigeste fem procent af verdens 
befolkning.12 Oxfam har vist, at kun otte mænd tilsammen ejer 

lige så meget som de 3,6 milliarder mennesker, der udgør den 
fattigste andel af verdens befolkning.13  

De fattigste 10 procent i de industrialiserede lande har ikke 
mærket nogen forbedring i deres indkomst gennem de se-
neste 30 år. Mange af disse mennesker har endda oplevet tab 
i deres indkomst eller mistet deres job på grund af outsourcing 
af deres arbejdspladser til lavindkomstlande.14

De, der har draget fordel af globaliseringen, er middelklassen 
i voksende økonomier som Kina og Indiens, og de meget 
velhavende i USA, Storbritannien, Japan, Frankrig, Tyskland, 
Brasilien, Rusland og Sydafrika. De, der har mistet mest som 
konsekvens af globaliseringen, er de fattigste i Afrika syd for 
Sahara, lav- og middelklassen i industrialiserede lande og 
lande i transition (tidligere kommunistiske), som har set deres 
økonomier stagnere og i visse tilfælde blive mindsket. Virk-
somhedernes ansvarsfrihed fører til beskæftigelsesusikkerhed 
for arbejdstagerne. Globaliseringen gør det nemmere for 

Kortet viser de vigtigste strømme af CO2-udledninger relateret til handel i den globale økonomi fra produktionsstedet (eksport) til 
forbrugsstedet (import). USA, EU og Japan udgør top tre inden for handelsrelaterede emissioner i form af import, mens Kina er nummer 
et i form inden for eksportrelaterede emissioner. Selv samme lande er involverede i nuværende handelsforhandlinger.

Top 15 
CO2 strømme i Mt

Nettoimportører Nettoeksportører

Nettooverførsel (MtCO2)

Kilde:  Andrew et al., (2013).



HVAD ER MANGLERNE VED DEN NUVÆRENDE HANDELS- OG INVESTERINGSPOLITIK?

ISDS

Handelsaftaler indeholder ofte en investor-stat tvistbilæggelsesmekanisme (ISDS), hvilket giver udenlands-
ke virksomheder mulighed for at omgå nationale retssystemer og kræve multimillionbeløb ved internationale 
tribunaler, når de føler sig uretfærdigt behandlet af regeringers foranstaltninger og lovgivning. Multinationale 
selskaber har allerede udfordret regeringer hundredvis af gange om blandt andet sundheds-, miljø- og andre 
initiativer, der er skabt med offentlighedens interesser for øje.
ISDS-mekanismen er blevet bredt kritiseret for at give særstatus til udenlandske investorer gennem forretnings-
venlige tribunaler, mens den begrænser regeringers ret til at regulere til fordel for offentlighedens interesser. 

EU-Kommissionen har foreslået et revideret system for handelsaftaler: Investment Court System, (ICS, som 
er med i aftalerne med Canada og Vietnam), og en oprettelse af særdomstolen Multilateral Investment Court 
(MIC). Både ICS og MIC er mere gennemsigtige end ISDS, og der er offentligt udpegede dommere. Men de 
rammer stadig ved siden af, hvad der er nødvendigt, da de fundamentale problemer ved systemet ikke er blevet 
imødekommet. Det forbliver et envejssystem, der kun giver rettigheder og ingen forpligtigelser til virksomheder. 
Alle indholdsmæssige og vidtrækkende rettigheder for investorer – som retfærdig og lige behandling, legitime 
forventninger og indirekte ekspropriation forbliver uberørte, og systemet tillader stadig internationale investorer 
at omgå de nationale domstole.11

 virksomheder at samle og fremstille produkter eller dele, hvor forholdene er mest gunstige for dem. Virksomhederne undergra-
ver mindre kvalifi cerede arbejdstageres ret til at forhandle verden over, hvilket afspejler sig i deres lønniveau, arbejdsforhold og 
arbejdsmarkedernes fl eksibilitet.15

Erhvervslivets gidseltagning af vores demokratier og retsstatsprincipper

Internationale handelsaftaler reducerer den kontrol, regeringerne har over vores økonomier. De bidrager til akkumuleringen af 
virksomhedernes tiltagende magt og indfl ydelse og giver yderligere rettigheder til multinationale selskaber. Internationale virk-

 FORDELING AF SØGSMÅL MELLEM TOP FEM SEKTORER 
1990-2014

Kilde: Wellhausen R., 2016. Recent Trends in Investor–State Dispute Settlement, 
Journal of International Dispute Settlement, 2016, 0, 1–19.
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somheder drager enorme fordele af staters konkurrence om 
at tilbyde dem de mest gunstige forhold, mens de samtidig 
nyder godt af investeringsbeskyttelse gennem et parallelt rets-
system. Over for den stærke position, multinationale selskaber 
har tilranet sig, er nationale regeringer – særligt i det Globale 
Syd – stort set magtesløse.

De multinationale selskaber har privilegeret adgang til han-
delsforhandlinger, hvilket giver dem mulighed for at påvirke 
regler for international handel og internationale investeringer.16  

Senest er handelsaftaler begyndt at indeholde aftaler at kunne 
ændre national lovgivning: såkaldte tekniske handelshindrin-
ger. Udenlandske investorer og virksomheder kan nu bruge 
disse aftaler til at modarbejde, hvad de kalder besværlige 
handelshindringer, som for eksempel kan omhandle sundhed, 

sikkerhedsstandarder, miljøregulering eller arbejdstagerretti-
gheder.

Internationale handelsaftaler kan bevirke, at virksomheders in-
teresser er bedre beskyttede end både arbejderes, miljøets og 
det bæredygtige landbrugs. Lovgivning om handel kan hånd-
hæves ved Verdenshandelsorganisationen WTO gennem tribu-
naler, og investeringer bliver beskyttet via den juridisk bindende 
ISDS-mekanisme. I kontrast dertil mangler der i sager om mil-
jøødelæggelse, menneskerettighederne og arbejdsulykker en 
klagemekanisme som for eksempel OECD-retningslinjerne 
for multinationale virksomheder, der indeholder en bindende 
håndhævelse, hvilket i praksis gør reglerne og standarderne 
frivillige.

 INVESTERINGSSØGSMÅL 
1995-2017

Kilde: UNCTAD (2018), Investment Dispute Settlement Navigator, 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByYear.

Reguleringssamarbejde

I CETA-aftalen mellem EU og Canada har forskelligt sammensatte udvalg fået til opgave at udligne reguleringer 
og standarder parterne imellem - uden et passende niveau af parlamentarisk tilsyn. Harmonisering og prin-
cippet om gensidig anerkendelse betyder, at lovgivning og standarder hovedsageligt vurderes på baggrund af 
deres indflydelse på handel og deres omkostninger for virksomheder. Dette medfører et pres på den lovgivning, 
der er rettet mod at beskytte mennesker, dyr og miljø.

Antal søgsmål



HVILKEN INDFLYDELSE 
VILLE VORES ALTERNATIVE 

HANDELSDAGSORDEN HAVE?

International handel og investering, der 
fremmer bæredygtige økonomier

I en sand bæredygtig økonomi vil olie, gas, kul og 
storskalabiomasse være erstattet med grøn energi, vores 
overordnede forbrug vil være stærkt reduceret, og vi vil være 
mere ressourceeffektive.17 Vi vil lade ressourcer, der ikke kan 

fornyes, genbruge i produktion og landbrug, og vi vil forhindre 
storskalajordforurening, afskovning og forurening.

De forslag vil fremme en omstilling fra udvindingsøkonomier 
til retfærdige og bæredygtige økonomier.18  Vi stræber mod 
at skabe lettere adgang til vedvarende energi og samtidig 
indskrænke brugen af fossile brændstoffer og produkter, der 

Hvilke resultater vil vi gerne se, hvis vores forslag til en retfærdig og bæredygtig handels- og 
investeringspolitik bliver implementeret? Vores mål er:
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ikke er bæredygtige. Produktionen af fødevarer vil blive mere 
bæredygtig, mere lokal og regional gennem en indførelse af 
toldafgifter på produkter, der kommer fra intensivt landbrug, 
beregnet på baggrund af produkternes påvirkning af sociale 
og miljømæssige forhold.

Produktionen vil gradvist blive mere bæredygtig, da 
beskyttelse af industrier og sektorer truet af miljødumping 
bliver lettere. Et kapløb mod højere miljøstandarder vil 
blive fremskyndet ved at give fordele til dem, der både 
leverer bæredygtige produkter og produktionsmetoder.
Princippet om at forureneren betaler skal respekteres, og de 
mest velstående lande skal underbygge den bæredygtige 
udvikling for lande i det Globale Syd gennem vidensdeling, 
samarbejde og finansiel støtte.

En ligelig fordeling af fordelene og 
omkostningerne ved international handel

Enhver virksomheds succes er til en vis grad kun muliggjort 
gennem det bredere samfund. Virksomhederne nyder godt 
af en bred vifte af offentlige goder og tjenester, der spænder 
fra uddannelse og forskning til infrastruktur, regulering, 
standarder og markedsvilkår. En rimelig fordeling betyder, 
at samfund – og særligt de dårligst stillede i dem – drager 
fordel af international handel, mens de, der tjener mest, 
succesfulde virksomheder og enkeltindivider leverer 
midlerne til at skabe en bæredygtig økonomi.

Vores forslag stiler også mod at ændre den ulige fordeling 
af udgifter og indtægter. Hvis vores forslag bliver taget til 
efterretning, vil det ikke være muligt for investorer at udfordre 
regeringer i udenomsretslige tribunaler. Den vidtrækkende 
beskyttelse, de har haft mod demokratiske beslutninger, vil 
ophøre. Produktive og socialt gavnlige investeringer vil blive 
hævet over spekulative investeringer, blandt andet gennem 
skat på internationale kapitalstrømme. Derudover vil 
internationale virksomheder ikke nyde godt af fordelagtige 
skatter i forhold til nationale virksomheder for at garantere, 
at de bidrager ligeligt til de lande, de opererer i.

Demokratisk kontrol over vores økonomier

Vores økonomier skal fungere for alle. Imidlertid er kontrollen 
over vores økonomier i høj grad blevet udleveret og afgivet 
gennem indgribende handels- og investeringsaftaler, banker 
og magtfulde internationale institutioner.

Nye internationale traktater må etableres og nye aftaler 

indgås på baggrund af en gennemsigtig og demokratisk 
proces. Forhandlingsprocesser skal lægges åbent frem, 
og udkast til dokumenter og forslag skal være offentligt 
tilgængelige. Regeringer skal genvinde retten til at stille 
betingelser til udenlandske investorer, for eksempel krav om 
at ansætte lokal arbejdskraft. Den indflydelse, multinationale 
selskaber og virksomheder har fået på indenrigspolitik 
gennem handelsaftaler, skal reduceres. Virksomheder 
skal holdes ansvarlige internationalt for overtrædelse af 
menneskerettighederne og miljøforurening.

Stater skal have det politiske rum, der er nødvendigt for at 
garantere, at den grønne omstilling af økonomien resulterer 
i bedre beskæftigelse. Det er essentielt, da de, der arbejder i 
forurenende sektorer, står til at miste deres nuværende jobs. 
Overgangen til en bæredygtig og mere rimelig økonomi 
vil skabe flere arbejdspladser,19 men regeringer må ikke 
hæmmes af handelsregulativer, når de forsøger at sikre 
arbejdspladser til dem, der mister deres jobs i omstillingen 
til den grønne økonomi.

Velstand skal være mindre afhængigt af 
international handel

Vores forslag vil reducere omfanget af international handel, 
hvilket langt fra skal vække bekymring, idet fokus vil skifte 
fra uhæmmet vækst til bæredygtig udvikling. De sektorer, 
der bidrager positivt til samfundet, skal have mulighed for 
at vokse, mens sektorer, der er årsag til voldsomme skader 
på miljøet såsom den fossile industri, intensivt landbrug 
og animalsk produktion skal mindskes. Økonomer, inklusiv 
nobelpristageren Joseph Stiglitz argumenterer for, at de nye 
handelsaftaler har forværret eksisterende problemer, og er 
fortaler for at fokusere på nationale investeringer.20 

Der er nok rigdom i verden til, at alle kan føre et værdigt og 
velstående liv. Men før det kan ske, er vi nødt til at sikre, at 
den økonomiske aktivitet kommer alle til gode.

Gamle og nye traktater revideres

Mange af de altafgørende forholdsregler, der bør tages, 
er ikke mulige inden for det herskende handels- og 
investeringssystem. Det er derfor nødvendigt ikke bare 
at skrive nye traktater på baggrund af, hvad der opridses 
i kapitel fire, men også grundlæggende at gennemgå de 
allerede eksisterende handels- og investeringstraktater for 
at bringe dem på linje med målene for en bæredygtig og 
retfærdig økonomisk fremtid.



SYV BYGGESTEN TIL FUNDAMENTET 
FOR EN BÆREDYGTIG OG 

RETFÆRDIG HANDELS- OG 
INVESTERINGSDAGSORDEN

I de forrige kapitler har vi skitseret målene, forudsætningerne og principperne, der efter vores mening bør lægges til 
grund for en omstilling af handelspolitikken. I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan disse mål kan opnås. Vores dagsorden 
for en økonomisk retfærdig fremtid er baseret på syv byggesten hver med konkrete forslag. Disse forslag sigter mod at 

garantere, at handel og investeringer bidrager konstruktivt til sunde levevilkår, en retfærdig omstilling, en udvidelse af 
agroøkologi og gode forhold for små og mellemstore virksomheder og familielandbrug.

De syv byggesten, der diskuteres i det følgende, er basis for en radikal revision af en handelspolitikken, der sætter 
planeten og dens beboere højere end økonomisk vinding og profit.
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Eksisterende handelsaftaler faciliterer en udvidelse af energiintensiv industri og intensivt landbrug: sektorer, der grundet 
deres afhængighed af fossile brændstoffer er ansvarlige for det fortsat øgede udslip af drivhusgasser. At sænke 
handelsbarriererne for varer og tjenesteydelser uanset deres klimaaftryk medvirker til en udvidelse af forurenende 
industrier og landbrugsproduktion.21  Derudover har infrastrukturen, der er nødvendig for at transportere varer rundt om 
på kloden, en ødelæggende effekt på miljøet, og den påvirker klimaforandringerne yderst negativt.

Vi ser gerne en handelspolitik, der gør 
handel med forurenende varer mindre 
attraktivt og fremmer handlen med 
grønne og bæredygtige produkter og 
tjenesteydelser. Stater skal være i stand 
til at beskytte bæredygtige industrier 
og særligt dem, der er spirende, for at 
gøre dem konkurrencedygtige og for at 
opnå vores mål om at leve i en grøn og 
retfærdig verden.

Dette inkluderer følgende:

 Handel med varer og tjenesteydelser, 
der er ansvarlige for høje udledninger 
af drivhusgasser, skal ekskluderes fra 
liberalisering i handelsaftaler. Tolden 
på grønne varer skal reduceres, sam-
tidig med at producenter i det Globale 
Syd ikke bliver uberettiget påvirket. 

 Definitioner og kriterier skal være 
præcise og specifikke, da utilstrække-
lige definitioner kan føre til handel med 

skadelige varer.22 På den anden side 
skal regeringer have mulighed for at 
bruge told til at udvikle bæredygtige og 
klimavenlige industrier nationalt.

 En skat på kulstof på varer produce-
ret i de industrialiserede lande, der står 
uden for det internationale system for 
begrænsning af klimaforandringerne. 
Skatten skal opkræves ved de ydre 
grænser som en tilpasningsmeka-
nisme (Border Carbon Adjustment). 
Overskuddet fra skatten på kulstof 
skal gå til investeringer i omstillingen 
af lande, der har en historisk lav udled-
ning af drivhusgasser, for at øge deres 
velstand gennem en grønnere industri 
og energibesparelser. 23

 En skat på udledninger fra lufttrafik og 
generel fragt. Nuværende handelsafta-
ler øger udledningen af drivhusgasser, 
grundet aftalernes rolle i udvidelsen af 
fragt både maritimt og i luften. Ingen af 

disse to sektorer er underlagt en effek-
tiv indsats mod udledning af drivhus-
gasser.24

 
 Staters mulighed for at beskatte va-

rer, der har en negativ indflydelse på 
miljøet, både gennem produktions-, 
forarbejdnings-, transport- og uds-
midningsfaserne, skal garanteres. En 
lignende afgift skal pålægges tilsva-
rende varer, der importeres.

 Forbud mod produktions-, transport- 
og forarbejdningssubsidier til fossile 
brændstoffer, da disse subsidier frem-
mer brugen af beskidt energi.

 Et forbud mod produkter med al-
vorlige, negative konsekvenser for 
menneskerettighederne.

Vores forslag

Mod en miljømæssig bæredygtig handel
med varer og tjenesteydelser

1
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Eksisterende handelsaftaler giver udenlandske investorer vidtrækkende beskyttelse. Det er muligt for disse investorer 
at indgive erstatningskrav ved internationale voldgiftstribunaler og derved omgå nationale retssystemer, hvis de mener, 
at en regerings lovgivning eller beslutninger påvirker dem negativt. Vage og bredt formulerede bestemmelser som 
’retfærdig og lige behandling’ og ’legitime forventninger’ såvel som beskyttelse mod ’indirekte ekspropriation’ har skabt 
juridisk grundlag for hundredvis af erstatningskrav fra multinationale selskaber mod regeringer verden over. Mange 
af disse drejer sig om klima, miljø, folkesundhed og andre af offentlighedens interesser.25 Der er en reel risiko for, at 
regeringer vil undlade at formulere nye lovforslag eller udvikle strammere standarder for at undgå store erstatningskrav 
fra udenlandske investorer.

Dette går under betegnelsen ’regulatory chill’, altså en nedkøling af regeringers handlemuligheder. Hvis det sker, kan det 
bremse ambitiøse klima- og bæredygtighedspolitikker, som da Tyskland sænkede standarderne for vandforurening, efter 
at landet blev pålagt erstatningskrav fra energiselskabet Vattenfall, der driver kulkraftværker.26  Internationale producenter 
af fossile brændstoffer tyr nu oftere til investor-stat-tvistbilæggelse for at kræve erstatning for tab efter indførelse af 
klima- og miljøpolitikker. Paradoksalt kan de samme udenlandske investorer ikke sagsøges på internationalt niveau for 
(deres meddelagtighed i) overtrædelse af menneskerettighederne eller miljøødelæggelse grundet manglen på juridiske 
forpligtigelser og håndhævelsen af samme.

En retfærdig og bæredygtig handelspo-
litik skal være fri for denne type vidtræk-
kende og ensidige beskyttelse af multi-
nationale selskaber. Investeringer bør 
ikke kun generere profit for en lille gruppe 
af modtagere, men resultere i positiv 
udvikling for hele samfundet. Nye han-
delsaftaler skal sigte mod at gøre inves-
teringer, der bidrager til en bæredygtig 
udvikling, mere attraktive, skabe ordent-
lige arbejdspladser og en overlevering af 
viden om grønne teknologier. Regeringer 
skal genvinde og fastholde det nødven-
dige rum, der skal til, for at kunne lovgive 
til deres befolkningers bedste – for ek-
sempel på områder som bæredygtig ud-
vikling, klimapolitik, menneskerettighe-
der, sundhed, arbejdstagerrettigheder og 
miljøbeskyttelse – og give borgerne mu-

lighed for at holde multinationale selska-
ber ansvarlige for deres handlinger.

Det indebærer følgende:

 Handels- og investeringsaftaler skal 
indeholde forpligtigelser, der kan hånd-
hæves over for investorer. Udenlands-
ke investorer og deres underselskaber 
skal, når de træder ind på et marked, 
registreres som økonomiske borgere 
i det gældende værtsland. I stedet for 
omfangsrige investorrettigheder skal de 
være forpligtiget til ikke at forurene mil-
jøet, overtræde menneskerettigheder, 
indgå i land grabbing eller blive involveret 
i korruption.

 I tilfælde af overtrædelse skal lo-

vgivning garantere, at påvirkede sam-
fund og borgere får adgang til juridiske 
beføjelser både i hjem- og værtsland, så 
multinationale selskaber og deres under-
selskaber kan holdes juridisk ansvarlige, 
når de bryder deres forpligtigelser.
På internationalt niveau, skal regeringer 
arbejde aktivt for en bindende FN-traktat, 
der omhandler menneskerettigheder, og 
som er møntet på transnationale virk-
somheder og andre selskaber.

 Handels- og investeringsaftaler bør ikke 
give rettigheder til udenlandske investo-
rer. Investorer, der ønsker at udfordre na-
tionale foranstaltninger, skal gøre dette 
gennem nationale domstole. De bør ikke 
have en særlig mekanisme hertil. Uden-
landske investorer må selv løbe investe-

Vores forslag

Mod bæredygtige investeringer

2
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ringsrisici og beskytte sig selv, om nød-
vendigt gennem forsikringer.

 Regeringer bør sætte en række krav, 
som udenlandske investorer skal præs-
tere efter, for eksempel krav om brug 
af lokale ressourcer, ansættelse af lokal 
arbejdskraft, pligt til at indgå i samarbej-
der med lokale entreprenører og overfø-
relse af viden om grøn teknologi.27 Krav 
som disse sigter mod at garantere, at 
investeringer svarer til lokale behov og 
forankrer udenlandske investorer i lokale 
og nationale økonomier.28 Forpligtigelser 

af denne type er vigtige for en bæredyg-
tig udviklingsstrategi og maksimering af 
vinding for lokale samfund.

 Internationale kapitalstrømme skal 
overvåges og beskattes. Desuden skal 
regeringer beholde retten til at indføre 
kapitalkontrol for at kunne begrænse el-
ler undgå finansielle kriser.29

 Handelsaftaler skal fremme en opad-
gående harmonisering af selskabsska-
tter og gøre en ende på skatteund-
dragelse. Ligeledes skal regeringer 

bekæmpe skatteunddragelse og indføre 
et passende niveau af beskatning og li-
censafgifter. Den nuværende trend mod 
reducerede selskabsskatter i flere EU-
lande har ført til et kapløb mod bunden, 
som skal vendes. Handelsaftaler skal 
ikke gøre det muligt for udenlandske in-
vestorer at nyde godt af mere fordelag-
tige skatteregler og omstændigheder 
end nationale og små og mellemstore 
virksomheder.
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Da handelstariffer undtagen dem, der vedrører landbrug, allerede er overvejende lave, ligger fokus i nye handelsaftaler 
i højere grad på såkaldte tekniske handelshindringer, hvilket ofte er national eller europæisk lovgivning og regulering.
Både TTIP, JEFTA og CETA indeholder forslag til at inkludere bestemmelser om et reguleringssamarbejde. Disse 
bestemmelser stiler mod at harmonisere eller gensidigt anerkende ikke kun allerede eksisterende, men også fremtidige, 
standarder og procedurer for at reducere såkaldt unødvendigt belastende, overlappende eller divergerende regulering.30 

Gennem den gensidige anerkendelse af hinandens standarder som værende lige, kan produkter, der ikke lever op til 
europæiske standarder, alligevel finde vej ind på de europæiske markeder. Europæiske producenter, fabrikanter og 
landmænd kan som resultat blive udsat for konkurrence fra billigere produkter, der er produceret med lavere standarder 
for fødevaresikkerhed, miljø, dyrevelfærd, arbejdstagerrettigheder og forbrugerbeskyttelse.31

Derudover blev det europæiske forsigtighedsprincip, der foreskriver, at produkter kun kan tillades på det europæiske 
marked, når de er godkendt som risikofri for forbrugere, miljø og befolkningssundheden, ikke tilstrækkeligt beskyttet 
under TTIP forhandlingerne og overhovedet ikke nævnt i CETA.32 Reguleringssamarbejdet i handelsaftaler truer med at 
svække europæiske normer og standarder. Det giver også lobbyister yderligere indflydelse på lovgivningsprocesser og 
mulighed for at svække ny lovgivning, eller helt sørge for, at den bliver opgivet.33 

Det kan have stor værdi at tilpasse re-
guleringsstandarder og udveksle gode 
praksisser for offentlighedens bedste. 
For at dette kan lade sig gøre, kan re-
guleringssamarbejder imidlertid ikke 
have et overordnet mål om at reducere 
omkostningerne for virksomheder og 
en yderligere forøgelse af handlen, men 
skal i stedet fokusere på beskyttelsen af 
mennesker og planeten og generelt en 
forbedring af livskvalitet. Sociale og mil-
jømæssige standarder må ikke anskues 
for at være handelshindringer, men skal i 
stedet ses som værdifulde forudsætnin-
ger for en grøn og bæredygtig fremtid.
Forhandlinger og aftaler om standarder 

på ethvert politisk område bør forblive 
relevante eksperter og politikeres ansvar, 
og ikke eksterne forhandleres. Ny regu-
lering og standarder bør blive evalueret 
i forhold til deres indvirkning på klima, 
bæredygtighed og andre mål i offentli-
ghedens interesse, snarere end deres 
bidrag til at øge handel og reducering af 
virksomhedsomkostninger.

Dette kræver følgende:

 Reguleringssamarbejde må ikke føre 
til en svækkelse af love og standarder. 
Det skal bruges som et instrument til at 
fremme bæredygtighed med regeringer, 

der tilpasser deres lovgivning med målet 
om at opnå de højest mulige standarder.

 Reguleringssamarbejde skal finde sted 
på demokratisk legitim og gennemsigtig 
vis og skal føres af eksperter på områ-
derne inden for offentlig sundhed, føde-
varesikkerhed, miljø- og klimapolitik og 
andre områder, der er i offentlighedens 
interesse. Dialoger om reguleringssa-
marbejde på specifikke områder skal 
ledes af relevante lovgivere for at garan-
tere, at de styrker bæredygtighedsstan-
darder og ikke fokuserer på at reducere 
virksomhedsomkostninger.

Vores forslag

En garanti for høje standarter der beskytter 
både planeten og mennesker

3
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 Forpligtigelser i et reguleringssa-
marbejde må ikke ændre regeringers 
vedtagelser om yderligere mål for at 
beskytte både befolkning og planet.

 Anvendelsen og værnet om forsigti-
ghedsprincippet skal eksplicit fastslås 
i handelsaftaler for at beskytte miljøet, 
folkesundheden og forbrugerne. 34

 Reguleringssamarbejde skal baseres 
på frivillighed, og det må ikke være 
genstand for tvistbilæggelse. Regerin-
ger skal bevare deres ret til at regulere 
mere ambitiøst i fremtiden.
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Nuværende handels- og investeringstraktater begrænser det rum, hvormed regeringer har mulighed for at leve op til de 
internationale mål for at mindske klimaændringerne, fremme bæredygtig udvikling og beskytte menneskerettighederne. 
De juridisk bindende og retsgyldige handels- og investeringslove i europæiske handelsaftaler står i skarp kontrast 
til de frivillige bæredygtighedsklausuler i samme aftaler, der relaterer sig til arbejdsmarkeds- og miljøstandarder. 
Bæredygtighedsklausuler er generelt svage og mangler de konkrete forpligtigelser, der er nødvendige for at opnå en 
bæredygtig og klimavenlig politik.

I sager, hvor bæredygtighedsklausuler overtrædes, må de forskellige parter kun gøre brug af ikke-bindende og derfor 
ikke-effektive konsultationer-  og klageprocedurer. Dette gør det praktisk talt umuligt for de berørte samfund at udfordre 
de overtrådte klausuler succesfuldt.35  

En retfærdig og bæredygtig handelspolitik 
bør aktivt bidrage til, at internationale af-
taler omhandler beskyttelse af mennes-
kerettighederne, arbejdstagerrettigheder 
og miljøet. Disse værdier er fundamen-
tale i EU’s juridiske konstruktion og burde 
afgrænse implementeringen af EU’s han-
delspolitik.36 International handels- og in-
vesteringslovgivning må ikke undergrave 
disse værdier.

Dette indebærer:

 Handelsaftaler skal indeholde bindende 
bæredygtighedsklausuler. Kapitler om 
bæredygtighed skal eksplicit referere til 
vigtige internationale traktater, der behan-
dler både arbejdstager- og menneskeret-
tigheder, klima og miljø.37 Dette skal gå 
hånd i hånd med at styrke kontrollen og 
overholdelsen af mekanismerne i disse 
traktater såvel som at yde støtte til deres 
implementering i det Globale Syd.

 Indførelse, implementering og overhol-
delse af afgørende internationale trakta-
ter bør være forudsætninger for at indgå 
i handelsforhandlinger. Nationale love og 
regulativer må være på niveau med funda-
mentale arbejdstager-, miljø- og mennes-
kerettighedstraktater, og et pointsystem 
skal kontrollere implementeringen af trak-
taterne hos de forskellige parter.38

 Bæredygtighedsforpligtigelser skal kun-
ne håndhæves af aftalens mekanisme til 
tvistbilæggelse. Håndhævelsen af syste-
met skal tage højde for de enkelte parters 
stadie af udvikling og give lige adgang til 
juridisk retfærdighed. Beføjelserne bør bi-
drage til at rette op på skaderne.

 Der skal udstedes et EU-regulativ, der 
gør det muligt for individer, civilsamfund 
og fagforeninger at indgive klager, der 
omhandler brud på menneskerettigheder, 
sociale og miljømæssige forpligtigelser 
inde for specifikke handelsaftaler, direkte 
til EU-Kommissionen. Denne skal efter-

følgende have pligt til at iværksætte en 
undersøgelse af og handle på den givne 
sag.39

 Nye handelsaftaler skal indeholde en 
lang række undtagelser for lovgivning, der 
vedrører offentlighedens interesser. Det 
vil medføre, at offentlighedens interesser 
generelt er undtaget aftalens forpligtigel-
ser. Sådanne undtagelser vil forhindre, at 
offentlighedens mål og interesser hverken 
kan udfordres gennem stat-til-stat-tvist-
bilæggelse eller WTO. 40

 Nye handelsaftaler skal indeholde en 
klausul, der over alt andet (suprema-
cy clause) garanterer, at internationale 
menneskerettigheds- og klimatraktater – 
og andre aftaler, der vedrører bæredygtig 
udvikling – vil have forrang over handels- 
og investeringslovgivning i forbindelse 
med konflikter. 41

Vores forslag

Støtte til internationale aftaler om 
klimaforandringer og bæredygtighed
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Eksisterende handelsaftaler gør det vanskeligt for regeringer at styrke lokale og bæredygtige økonomier. At åbne marke-
derne ved at sænke tolden og give yderligere markedsadgang og beskyttelse til udenlandske investorer lægger et pres 
på lokale og spirende industrier og favoriserer transnationale virksomheder. Ydermere opfordrer nuværende handelslo-
vgivning regeringer til at gå efter de billigste udbud i forbindelse med offentlige indkøb, mens bæredygtighedskriterier, der 
forsøger at fremme brug og udvikling af bæredygtig energi, bliver anskuet som unødvendige handelshindringer.42

Tilskud og andre initiativer er vigtige 
værktøjer for udviklingen og styrkelsen 
af lokale og bæredygtige økonomier. 
Regeringer verden over bør gøre brug 
af specielle aftaler for tilvejebringelsen 
af varer og tjenesteydelser, der pro-
moverer offentlighedens vigtigste mål 
såsom forbrugerbeskyttelse, mennes-
kerettigheder, økonomisk udvikling, 
miljøbeskyttelse, folkesundhed og 
ligestilling mellem forskellig nationa-
liteter og køn. For eksempel skal det 
være muligt for regeringer at benytte 
køb lokalt-ordninger i kombination 
med klare bæredygtighedskriterier for 
at forbedre lokal industri og beskæf-
tigelse. Programmer som disse er 
vigtige for at generere den offentlige 
og politiske opbakning, der skal til, for 
omstillingen til en bæredygtig økono-
mi. Regeringer skal derfor både øge 
deres støtte til lokale og regionale va-
rer og tjenesteydelser og fremme den 

lokale genbrugssektor for at begrænse 
forbruget af nye varer.

Til dette foreslår vi:

 Nye handelsaftaler skal inkludere bru-
gen af specifikke bæredygtighedskrite-
rier for offentlige indkøb. Indførelsen 
af disse kriterier skal være undtaget 
handelstvister under den brede und-
tagelsesklausul som beskrevet i afsnit 
fire.

 Nye handelsaftaler skal gøre det mu-
ligt for offentlige administrationer at 
anvende køb lokalt-ordninger, for ek-
sempel inden for bæredygtig mad og 
sundhed.

 Tilskud og andre initiativer til fremme 
af produktionen og brugen af bæredyg-
tig energi, grønne varer og tjenestey-
delser skal beskyttes fra offentlige eller 

investeringssøgsmål under den brede 
undtagelsesklausul, som beskrevet i 
afsnit fire.

 Det skal være muligt for regeringer at 
gøre brug af tariffer og andre handels-
tiltag såsom varierende importafgifter 
for at fremme den lokale produktion 
og udvikling af bæredygtige varer og 
tjenesteydelser. Det skal også være 
muligt at sætte høje toldafgifter på 
produkter, der har et stort klimaaftryk, 
inklusiv elektroniske varer og affalds-
materialer.

 Lande i det Globale Syd skal have mu-
lighed for at implementere industrielle 
politikker, der beskytter indenlandske 
økonomiske sektorer mod udenlandsk 
konkurrence for at styrke de lokale øko-
nomier og fremmer deres omstilling 
mod en bæredygtig udviklingsmodel.

Vores forslag

Fremme af lokale og bæredygtige økonomier
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Ved at åbne markedet for landbrugssektoren har man skabt en øget konkurrence, der fremmer intensiveringen af 
industrielt landbrug og husdyrproduktion, hvilket har en negativ effekt på mennesker, dyr og miljø. Toldreduktioner i 
aftaler som Mercosur og CETA stiller europæiske landmænd over for importerede, billige landbrugsprodukter, der er 
produceret med meget lavere standarder for miljø, fødevaresikkerhed, arbejdstagerrettigheder og dyrevelfærd. Denne 
ulige konkurrence har negativ indflydelse på familielandbrug og initiativer, der forsøger at promovere retfærdig og 
bæredygtig fødevareproduktion. Liberalisering af handel og manglen på ordentlig regulering af markedet styrker store 
landbrugs-, forarbejdnings- og handelsvirksomheder.43 Handelsaftaler gør det muligt for disse aktører, der får økonomisk 
tilskud, at dumpe deres overdrevne produktioner på det globale marked. Dette kan tvinge småskalabønder til at producere 
langt under deres egentlige fremstillingspris og fratage små landmænd, særligt i det Globale Syd, deres levebrød.

Opskalering og intensivering af landbrug bidrager også yderligere til den stigende udledning af drivhusgasser. Som 
det ser ud nu, er aktiviteter og produktion, der knytter sig til landbruget, ansvarlige for en tredjedel af udledningen af 
drivhusgasser.44 Det konstant stigende behov for agerland – ikke kun til spiselige afgrøder, men også til dyrefoder og 
biobrændsel – resulterer i afskovning, ekspropriationer og fejlernæring af småskalabønder, hovedsageligt i det Globale 
Syd.

En retfærdig og bæredygtig handelspoli-
tik skal bidrage til omstillingen til agroø-
kologi og bæredygtigt landbrug; det vil 
sige et retfærdigt og visionært madsys-
tem, der respekterer de planetariske 
grænser for ressourceforbrug.45 De fors-
kellige regioner skal blive mere selvfor-
synende, når det kommer til produkter, 
der kan produceres lokalt. Dyrkning af 
afgrøder med højt protein- og olieindhold 
er især holdbare alternativer til import af 
sojabønner, palmeolie og biobrændsel, 
da de tre sidstnævnte har en ødelæg-
gende effekt for både bønder og miljø i 
de områder, hvor de produceres.
Processen mod at blive mere selvfor-
synende skal kombineres med en redu-
cering af kødproduktionen og det gene-
relle forbrug. I Europa bør produktionen 

finde sted så tæt på forbrugeren som 
muligt for at fremme lokal og regional 
handel. At fremme en retfærdig føde-
varefordeling er nødvendig, og retten til 
mad og madsuverænitet skal respek-
teres.46

Med dette følger:

 At hæve told og afgifter og sænke im-
portkvoter for bedre at kunne beskytte 
lokale markeder mod billigt importere-
de varer, der underminerer fødevaresik-
kerheden og bønders levebrød.47 Det 
skal være muligt for bønder at kunne 
sælge til stabile priser, så de kan dække 
deres udgifter. Miljømæssige og sociale 
omkostninger såvel som udgifter, der re-
laterer sig til dyrevelfærd, skal afspejles i 

forbrugerprisen. Lande i det Globale Syd 
skal kunne opretholde det nødvendige 
rum til at udvikle og beskytte lokale og 
regionale fødevarekæder og markeder, 
hvilket vil føre til at skabe en mere alsi-
dig landbrugs- og fødevareproduktion og 
dermed opbygge robuste fødevarereser-
ver.

 Handlen med landbrugsvarer skal re-
duceres for at gøre det muligt for andre 
lande at udvikle deres egne fødevaresys-
temer og dermed mindske Europas 
ressourcefodaftryk til et acceptabelt ni-
veau.48 I tilføjelse hertil skal produktions- 
og forarbejdelsesprocesser anerkendes 
som legitime grundlag for at nægte im-
port af bestemte varer til et marked.

Vores forslag

Mere bæredygtigt landbrug
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 En reduktion af told og afgifter på øko-
logiske og bæredygtigt producerede 
tropiske fødevarer, der ikke kan produ-
ceres i Europa. Handelspolitikken må 
tilpasses, så det fremmer, at produk-
tionen er bæredygtig, og at der betales 
en rimelig pris til producenterne. EU 
bør også støtte eksportlande finansielt 
og dele den viden, de har brug for, for 
at kunne hæve deres produktions- og 

eksportstandarder uden at skulle gå på 
kompromis med levestandard og føde-
varesikkerhed.

 En reform af intellektuelle rettigheder 
for at garantere bønders rettigheder til 
frø.49 Ifølge FN’s fødevare- og landbrug-
sorganisation er genetisk diversitet i 
landbruget og dyreopdræt altafgørende 
for at garantere, at vores fødevarepro-

duktion er i stand til at modstå klimafo-
randringerne.50  Verdens regeringer skal 
derfor hurtigst muligt underskrive FN’s 
traktat om Plantegenetiske ressourcer 
for Mad og Landbrug (IT PGFRA) og 
implementere dens forpligtelser, der 
værner om retten til at opbevare og dele 
frø.51



SYV BYGGESTEN TIL FUNDAMENTET FOR EN BÆREDYGTIG OG RETFÆRDIG HANDELS- OG INVESTERINGSDAGSORDEN

Handels- og investeringstraktater har markant indflydelse på det politiske handlerum, demokratiske stater har til at forme 
deres økonomiske politik. Alligevel er det sådan, at hverken borgere eller parlamenter har meget at skulle have sagt, når der 
indgås disse traktater. Strengt taget har Europa-Parlamentet også kun retten til at godkende eller afvise en traktat, efter at 
forhandlingerne er færdige.52 Forhandlingerne finder hovedsageligt sted bag lukkede døre, og de tilknyttede dokumenter 
holdes væk fra offentligheden. Samtidig har lobbyister, der arbejder for store virksomheder, fortrinsret til at få adgang til 
selvsamme dokumenter, hvilket giver dem mulighed for at få uforholdsmæssig stor indflydelse på handelsdagsordenen.53 

For at garantere en lige og bæredygtig 
handelspolitik, der også er demokratisk 
legitim, skal vi ikke kun ændre indholdet 
af handelsaftaler, men også den måde, 
hvorpå de forhandles. Europæiske bor-
gere, parlamenter og civilsamfundsor-
ganisationer skal have flere muligheder 
for at indgå i meningsfyldt dialog og 
deltagelse under hele processen i for-
bindelse med en handelsaftale.

I praksis betyder det, at:

 Før der laves udkast til et forhand-
lingsmandat, skal EU-Kommissionen 
afholde offentlige konsultationer. Et så-
dan udkast skal indgå i den parlamenta-
riske debat og inkludere fuld deltagelse 
fra civilsamfundet.

 Alle forhandlingsforslag og udkast 
til dokumenter udlagt af EU-Kommis-
sionen skal offentliggøres.54

 Europa-Parlamentet skal involveres i 
og godkende både udkast til og ende-

lige forhandlingsmandater. Parlamen-
tet skal have beføjelser til at indgive æn-
dringsforslag til udkast af dokumenter, 
hvilke også skal behandles ved forhan-
dlingsbordet. Forudgående for ratifice-
ring af enhver traktat skal der være en 
fyldestgørende parlamentarisk debat.

 Nationale regeringer bør fremlægge 
udkast til forhandlingsmandater, både 
til debat og godkendelse, for deres na-
tionale parlamenter. Det indebærer, at 
nationale parlamenter skal beholde 
fuldstændig beføjelse over godken-
delsesprocessen. Såkaldt midlertidig 
anvendelse skal ikke længere være en 
mulighed. 55 

 Rimelig og gennemsigtig konsulta-
tion og deltagelse skal garanteres for 
alle interessenter i alle stadier af fo-
rhandlingsprocessen fra første udkast 
af mandatet til ratificering. Underre-
præsenterede og mindre organisatio-
ner skal støttes, så de også kan deltage 
i forhandlingerne.

 Handelsaftaler skal før og efter vedta-
gelse gennemgå en konsekvensanalyse 
med fokus på både bæredygtighed og 
menneskerettigheder, hvilket også skal 
inkludere konsultationer med alle par-
ter. Analyserne skal være offentlige, og 
deres resultater skal udgøre betingel-
ser for videre forhandling. Når først en 
traktat træder i kraft, skal den suppleres 
med periodiske og fyldestgørende eva-
lueringer, der kan kortlægge dens indfly-
delse. Parlamenter kan dermed bruge 
disse resultater til at indgive nye forslag 
og forlange forhandlinger af ændrings-
forslag til traktaten.

 Fremtidige handelsaftaler skal in-
deholde en udløbsklausul, der gør det 
muligt at lade en traktat træde ud af 
kraft, hvis grundige evalueringer vi-
ser, at dens indflydelse er overvejende 
ufordelagtige. Klausuler med lang le-
vetid - nogle indeholder 20 års investe-
ringsbeskyttelse - skal høre fortiden til.

Vores forslag

Sikring af demokratisk kontrol og gennemsigtighed
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Den måde, hvorpå handels og investeringspolitik udformes i dag, forhindrer tiltag for en mere bæredygtig økonomi. Der er 
brug for en ny handelsdagsorden, der kan være med til at skabe løsninger på de globale udfordringer. Vi har et presserende 
behov for et nyt system, der bidrager til at løse problemer som de accelererende klimaforandringer, en ødelagt landbrugs-
model og tabet af tilliden til de demokratiske processer, i stedet for at forværre dem.

Vi har i denne publikation opridset, hvad vi mener er nogle af de vigtigste forudsætninger for at skabe et retfærdigt og bære-
dygtigt handelssystem:

At fremme og styrke handlen af bæredygtige varer og tjenesteydelser frem for at fokusere på forøgelsen af 
handelsstrømme.

At skabe en ramme, hvori virksomheder kan holdes ansvarlige internationalt, frem for at give flere privilegier 
til investorer.

At forbedre internationale standarder frem for at lade dem svække af virksomhedernes lobbyister.

At styrke implementeringen af internationale klimaaftaler frem for at gennemføre lovgivning om handel, der 
tilsidesætter disse.

At styrke lokale økonomier frem for at sprede produktion og forbrug over hele kloden.

At støtte bæredygtigt landbrug og fremme regional handel frem for global handel med landbrugsvarer.

At lade handelsforhandlinger undergå demokratisk kontrol frem for at lade dem foregå bag lukkede døre.

Vi opfordrer EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, nationale regeringer og parlamenter til radikalt at ændre kurs for deres 
handelspolitik og i stedet sætte bæredygtighed og retfærdighed i centrum af europæisk handelspolitik. Indtil dette sker, bør nye 
handelsaftaler, der hverken er retfærdige eller bæredygtige, afvises. Kun med en fundamental ændring af, hvordan EU handler, 
kan vi skabe et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt Europa.

EN NY HANDELSPOLITIK:
ET PRESSERENDE BEHOV
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Den måde, hvorpå handels og investeringspolitik udformes i dag, forhindrer tiltag for en mere bæredygtig økonomi. Der 
er brug for en ny handelsdagsorden, der kan være med til at skabe løsninger på de globale udfordringer. Vi har et pres-
serende behov for et nyt system, der bidrager til at løse problemer som de accelererende klimaforandringer, en ødelagt 

landbrugsmodel og tabet af tilliden til de demokratiske processer, i stedet for at forværre dem.

Vi har i denne publikation opridset, hvad vi mener er nogle af de vigtigste forudsætninger for at skabe et retfærdigt og 
bæredygtigt handelssystem:

AT FREMME OG STYRKE HANDLEN AF BÆREDYGTIGE VARER OG TJENESTEYDELSER 
frem for at fokusere på forøgelsen af handelsstrømme.

AT SKABE EN RAMME, HVORI VIRKSOMHEDER KAN HOLDES ANSVARLIGE INTERNATIONALT, 
frem for at give flere privilegier til investorer.

AT FORBEDRE INTERNATIONALE STANDARDER 
frem for at lade dem svække af virksomhedernes lobbyister.

AT STYRKE IMPLEMENTERINGEN AF INTERNATIONALE KLIMAAFTALER 
frem for at gennemføre lovgivning om handel, der tilsidesætter disse.

AT STYRKE LOKALE ØKONOMIER 
frem for at sprede produktion og forbrug over hele kloden.

AT STØTTE BÆREDYGTIGT LANDBRUG OG FREMME REGIONAL HANDEL 
frem for global handel med landbrugsvarer.

AT LADE HANDELSFORHANDLINGER UNDERGÅ DEMOKRATISK KONTROL 
frem for at lade dem foregå bag lukkede døre.

Vi opfordrer EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, nationale regeringer og parlamenter til radikalt at ændre kurs for deres 
handelspolitik og i stedet sætte bæredygtighed og retfærdighed i centrum af europæisk handelspolitik.

Indtil dette sker, bør nye handelsaftaler, der hverken er retfærdige eller bæredygtige, afvises. Kun med en fundamental 
ændring af, hvordan EU handler, kan vi skabe et mere demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt Europa.

EN NY HANDELSPOLITIK:
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