Vrijhandelsverdrag met de VS leidt slechts tot 0,01% BBP groei, en banenverlies in de
landbouw en andere sectoren.
http://www.tni.org/briefing/brave-new-transatlantic-partnership
http://www.tni.org/briefing/transatlantic-corporate-bill-rights
In het vandaag gepubliceerde onderzoek over de humanitaire en ecologische gevolgens van het
Transatlantic Free Trade Area (TAFTA/TTIP), wordt aangetoond dat het verdrag niet tot 1%, maar
slechts tot 0,01% groei van het BBP leidt in de komende tien jaar. Bovendien kan het potentiëel
banenverlies creëren in diverse sectoren, zoals de landbouw.
De tweede ronde van gesprekken over de EU-VS handelsovereenkomst gaan volgende week in
Brussel van start. Als de onderhandelingen slagen, ontstaat veruit het grootste handelsblok ter wereld.
Het handelsverdrag wordt gepresenteerd als een manier om de tobbende economieën van de EU en
de VS weer op gang te helpen.
In het rapport A Brave New Transatlantic Partnership wordt aangetoond dat de door de Europese
Commissie beoogde werkgelegenheid en economische groei niet haalbaar zijn.
"Als dit lukt, schrijven we historie." Stelde eurocommissaris Karel de Gucht bij het begin van de
onderhandelingen met de Verenigde Staten over een nieuw handelsverdrag. De Europese Commissie
is van mening dat het afbreken van tariefmuren en het terugdringen van handelsbelemmeringen kan
leiden tot maximaal 1% BBP groei en meer werkgelegenheid voor beide handelspartners. Volgens A
Brave New Transatlantic Partnership is dit tegenstrijdig met de resultaten van eerdere studies van de
commissie. Het rapport geeft weer dat uit studies van de Europese Commissie blijkt dat het
handelsverdrag zal leiden tot slechts 0,01% BBP (Bruto binnenlands product) groei in de komende 10
jaar.
In het rapport is onderzocht hoe verschillende Europese en Amerikaanse bedrijven een versoepeling
van de voedselveiligheid, arbeids-, gezondheids-, en milieuregelgeving evenals digitale rechten
proberen toe te voegen aan het handelsverdrag. Verder wordt er benadrukt dat de bedrijfslobby
probeert financiële regelgeving, zoals beperkingen op financiële transacties, te verzwakken.
Het verdrag met de VS bevat een clausule die het voor bedrijven mogelijk maakt overheden te dagen
voor een internationaal tribunaal, als (voorgenomen) overheidsbeleid – ook van lagere overheden een negatieve impact dreigt te hebben op toekomstige winstverwachtingen. Hierover publiceren het
S2B netwerk, Corporate Europe Observatory en het Transnational Institute vandaag eveneens een
rapport, a transatlantic corporate bill of rights. Hierin staan gelekte Europese Commissies voorstellen
voor het investeerder- overheidsgeschillenbeslechting in het EU-VS handelsverdrag.
De politieke relevantie van dit verhaal is dat deze schadevergoedingen moeten worden betaald uit
publieke middelen. Zo dreigt in Roemenië een Canadees bedrijf op dit moment met een claim van 3
miljard euro als de regering uit milieuoverwegingen zou besluiten een voorgenomen mijnbouwproject
niet door te laten gaan. Dat is de helft van de 6 miljard die de Nederlandse overheid op dit moment wil
bezuinigen. De kans is dus niet te verwaarlozen dat Amerikaanse bedrijven straks in onze ogen
volstrekt legitieme, democratisch tot stand gekomen beleidsmaatregelen gaan aanvechten op
bijvoorbeeld sociaal of milieugebied.
Europarlementariër voor de PvdA Judith Merkies, tijdens een expertmeeting over
investeringsverdragen in Nieuwspoort op 2 oktober: “Het is opvallend dat dit weinig aandacht krijgt in
de nationale politiek. Onze minister heeft gezegd dat zij het gevaar niet echt ziet.”
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