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Milieudefensie

Deze brochure is geïnspireerd op bestaande alternatieve visies vanuit diverse maatschappe-
lijke en wetenschappelijke organisaties wereldwijd.1 Daarnaast kregen we waardevolle input 
van verschillende experts op het gebied van handel en klimaat, waaronder academici, juristen, 
boerenorganisaties, ondernemers, groepen uit zuidelijke landen en lokale actiegroepen.
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1. Tijd voor een nieuwe handelsagenda. 
 Maar wie bepaalt de richting?
Wie gaat de regels voor internationale handel voor de komende decennia bepalen? Zijn het de recht-
se nationalisten als Trump die handel neerzetten als een ‘zero-sum game’? Of toch de politici van de 
‘gematigde’ partijen die ons gebracht hebben waar we nu staan? Worden het weer de multinationals 
en miljonairs die achter de schermen als geen ander de politieke agenda weten te sturen? Gaan vanaf 
nu opkomende economieën als China en India de regels bepalen? Bepalen technologische ontwikke-
lingen de richting? Of zijn het toch de bonte gezelschappen van progressieve groepen die zo massaal 
protesteerden tegen TTIP, TPP en andere verdragen?

Eén ding is zeker. Doorgaan op de huidige voet is geen optie. Een groot deel van de internationale 
handel en investeringen is onverenigbaar met een duurzame economie. En de huidige regels hinde-
ren een eerlijke omschakeling. Koers houden zou ook leiden tot nog meer economische onzekerheid 
en een nog diepere ongelijkheid. En nationaal en regionaal zouden we nog minder zeggenschap 
overhouden over de inrichting van onze economie.

Afbrokkelend vertrouwen

Als dat op zichzelf nog niet overtuigt, dan volgt de noodzaak voor een andere koers op z’n minst uit 
het afbrokkelende vertrouwen in de huidige koers. De kritiek op TTIP en CETA kwam van een bont, 
maar progressief gezelschap van vakbonden, boeren, ondernemers, academici en activisten. En van 
zeker 3,3 miljoen burgers die een Europees burgerinitiatief tegen TTIP en CETA ondertekenden, 
waarvan velen de straat op gingen. Er kwam ook een rechts-nationalistische reactie op verdragen 
als TTIP, wat zich manifesteerde in het succes van Trump, Brexit, PVV en Forum voor Democratie.

Tijd voor een progressieve handelsagenda

Het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties laten 
zien dat er een ongekende wereldwijde consensus is over de urgentie van klimaat- en duurzaam-
heidsbeleid. De brede sociale beweging tegen TTIP, TPP en andere verdragen laat zien dat men-
sen wereldwijd een ander handelsbeleid willen. We staan daarom voor een historisch omslagpunt 
waarin we niet alleen de mogelijkheid, maar ook de verantwoordelijkheid hebben om het huidige 
handelsmodel drastisch te hervormen.  Voor een einde van olie, gas en steenkool, voor een duur-
zaam landbouwsysteem en voor de omschakeling naar een economie zonder vervuiling, verspilling 
en uitbuiting.

Daarvoor moeten we het heft weer in democratische handen nemen. Onze ecologische problemen 
zijn collectieve problemen die ook collectief opgelost moeten worden. Het is daarom essentieel dat 
de machtsverschuiving van democratische overheden naar internationale markten wordt afgeremd. 
En dat we meer macht en middelen onder democratische zeggenschap en controle brengen om ze 
aan te wenden voor de overstap naar een eerlijke en duurzame samenleving.

Het roer moet om

In deze brochure presenteert Milieudefensie voorstellen voor een handelsagenda die bijdraagt aan 
een eerlijke, duurzame en democratische economie. Dit betekent dat het uitgangspunt van het hui-
dige handelsbeleid radicaal moet wijzigen. Handel en investeringen dienen niet alleen een econo-
misch belang te dienen, maar staan vooral in dienst van het algemeen publiek belang.2 De focus van 
internationale handelsverdragen moet daarom niet gericht zijn op het maximaliseren en liberaliseren 
van handel en investeringen door de transactiekosten voor het bedrijfsleven te verlagen. Maar zij 
zou een antwoord moeten geven op de vraag hoe handel en investeringen kunnen bijdragen aan een 
gezonde leefomgeving, hoogwaardige banen, verduurzaming van de economie en aan voedsel- en 
energiezekerheid binnen en buiten Europa.

Voor een hervorming van het handelsbeleid is het in onze ogen niet voldoende om vanaf nu alleen 
nieuwe handelsverdragen en akkoorden op basis van deze nieuwe agenda af te sluiten. Talloze be-
staande handels- en investeringsverdragen zullen herzien of beëindigd moeten worden. Het roer 
omgooien is een zware klus. Maar er staat dan ook nogal wat op het spel.
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2. Wat is er mis met de huidige 
 handelsagenda?
Het huidige internationale handelsregime heeft een grote impact op de wereldeconomie. In vijfen-
twintig jaar tijd is de waarde van de wereldhandel vervijfvoudigd: van 8,7 triljoen dollar in 1990 tot 
meer dan 46 triljoen dollar in 2014.3 Volgens cijfers van de Wereldhandelsorganisatie zijn tussen 
1950 en 2010 de wereldwijde exportvolumes ruim 32 keer toegenomen.4 De enorme groei van de 
wereldhandel heeft bijgedragen aan een wereldwijde economische groei en inkomensstijgingen en 
verbeterde leefomstandigheden voor een deel van de wereldbevolking, met name in Azië. 

Maar de wetten van de globalisering hebben die groei oneerlijk verdeeld en voor velen economische 
onzekerheid gecreëerd. Bovendien verdraagt ons milieu geen onbelemmerde economische groei. 
Volgens de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs zijn internationale handelsverdragen iets uit de vo-
rige eeuw die het gebrekkige globaliseringsproces alleen maar versterken.5 Daardoor gaat de leef-
baarheid van onze aarde nog sneller achteruit, blijft de ongelijkheid toenemen en verliezen nationale 
democratieën hun grip verder op de economie en de steeds invloedrijkere multinationals.

Onverenigbaar met een duurzame economie

Als we willen omschakelen naar een economie die ecologische grenzen respecteert en onze planeet 
leefbaar houdt, dan ontkomen we niet aan grote veranderingen en moeilijke keuzes.

Om de opwarming van het klimaat met maximaal 2 graden Celsius te beperken, moeten we tachtig 
procent van de steenkoolreserves, de helft van de gasreserves en een derde van de oliereserves in de 
grond laten zitten.6 Met de bevolkingsgroei en verder toenemende welvaart in het vizier, is het nood-
zakelijk om eindige natuurlijke bronnen niet uit te putten. Sinds de jaren 70 is onze mondiale ecolo-
gische voetafdruk groter dan de biocapaciteit van de aarde en het verschil wordt nog elk jaar groter.7
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Onderzoek naar de impact van vrijhandelsverdragen op de uitstoot van broeikasgassen en klimaat-
verandering wijst uit dat een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot in 2008 samenhing met inter-
nationaal verhandelde diensten en goederen. Hetzelfde onderzoek laat zien dat de uitstoot van de 
productie van goederen geëxporteerd uit landen die zich niet of nauwelijks inzetten voor CO2-re-
ductie naar landen die zich hier wel voor inzetten, met meer dan 130 procent is toegenomen tussen 
1990 en 2008.8 Bedrijven die actief zijn in landen met zwakkere milieunormen hebben een concur-
rentievoordeel ten opzichte van bedrijven uit landen met hogere normen.

De groeiende wereldhandel leidt ook tot extra uitstoot van broeikasgassen door toenemend trans-
port. Nu al zijn de scheep- en luchtvaart verantwoordelijk voor 8 procent van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. Fossielvrije alternatieven voor de brandstof van de scheep- en luchtvaart lijken nog 
ver weg. Mede door de toenemende wereldhandel groeien beide sectoren ondertussen fors.9  

Handels- en investeringsregels hinderen de mogelijkheden om fossiele brandstoffen in de grond 
te laten zitten.10 Investeringsclaims ingediend door bedrijven (inmiddels meer dan 700 wereldwijd) 
gaan vaak over de maatregelen om het klimaat en milieu te beschermen.11 Voorbeelden daarvan 
zijn een verbod op het boren naar schaliegas in Canada, striktere standaarden voor kolencentrales 
in Duitsland en een gerechtelijke verordening tot opruiming van olievervuiling in de Ecuadoriaanse 
Amazone. Fossiele bedrijven verzekeren zichzelf op die manier tegen het uitfaseren van olie, gas en 
kolen en slagen er zo in om via miljardenclaims, of met het dreigen ervan, effectief klimaatbeleid te 
(ver)hinderen.

Bron Wellhausen (2016)
In de periode 1990 - 2014 zijn in deze sectoren de meeste ISDS zaken ingediend.

Het figuur toont de belangrijkste routes van de handelsgerelateerde uitstoot van koolstofdioxide in de we-
reldeconomie, van de plek van productie (export) naar de plek van consumptie (import). Het laat zien dat 
de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan de belangrijkste centra van handelsgerelateerde uitstoot 
in termen van import, en China in termen van export. Deze landen en regio’s zijn tevens betrokken bij de 
grootste en belangrijkste handelsverdragen tot op heden.

Bron Andrew et al., 2013
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AANTAL INGEDIENDE ISDS CLAIMS
PERIODE 1995 - 2017

ISDS
In handelsverdragen is vaak een speciale clausule opgenomen (‘investor-to-state dispu-
te settlement’) die buitenlandse investeerders de mogelijkheid biedt om buiten nationale 
rechtssystemen een miljoenenclaim in te dienen als ze vinden dat regels of besluiten door 
overheden hen onterecht benadelen. De afhandeling van deze claims vindt meestal plaats 
achter gesloten deuren. Een tribunaal bestaat uit drie private advocaten, de zogenaamde ‘ar-
bitrators’, die per rechtszaak worden aangesteld en betaald. Dit creëert perverse financiële 
prikkels in een systeem waarbij alleen investeerders een claim kunnen indienen. Zo hebben 
multinationals wereldwijd honderden claims ingediend tegen allerlei overheidsmaatregelen, 
onder andere op gebied van gezondheidszorg, milieubescherming en andere publieke belan-
gen. De Europese Commissie stelt een hervormd systeem voor in haar handelsverdragen, 
het Investment Court System (ICS). Hoewel dit nieuwe systeem transparanter is en de ar-
bitrators publiekelijk worden aangesteld, waarborgt het de onafhankelijkheid van de arbita-
tors nog steeds onvoldoende volgens verschillende rechters en juristen.

Groeiende ongelijkheid en economische onzekerheid

De vruchten van de economische globalisering worden niet evenredig geplukt. Meer dan de helft van 
alle economische groei ging de voorbije dertig jaar naar de rijkste 5 procent van de bevolking.12 Uit 
onderzoek van Oxfam blijkt zelfs dat acht mannen evenveel rijkdom bezitten als 3,6 miljard mensen 
die gezamenlijk de armste helft van de totale wereldbevolking uitmaken.13 De armste 10 procent 
boekte in de afgelopen dertig jaar gemiddeld geen enkele vooruitgang in hun inkomen. Velen gingen 
er zelfs op achteruit en verloren hun baan met de verhuizing van de productie naar lagelonenlan-
den.14 Dit geldt ook voor de groep die wereldwijd tot de betere middenklasse behoort, maar die in 
het Westen de lagere middenklasse vormt.

De vrijheid van bedrijven is de onzekerheid van de arbeider. Globalisering maakt het voor bedrijven 
makkelijker om zich te vestigen, of onderdelen te laten produceren, daar waar de omstandigheden 
het gunstigst zijn. Dat heeft de onderhandelingspositie van veel laagopgeleide werknemers wereld-
wijd geen goed gedaan. Dat is terug te zien in inkomens, arbeidsomstandigheden en flexibilisering 
van arbeidsmarkten.15

Democratie en rechtsstaat verliezen zeggenschap over 
de economie
 
Internationale handelsverdragen verkleinen de democratische zeggenschap en controle over onze 
economie en versterken de wereldwijde macht, invloed en rechten van multinationals. Internationale 
bedrijven hebben volop mogelijkheden om belasting te ontwijken, zijn vaak in staat om landen met 
elkaar te laten concurreren op de gunstigste vestigingsvoorwaarden en genieten vaak investerings-
bescherming via parallelle claimrechtsspraak. Nationale democratieën staan regelmatig machteloos 
tegenover de sterke positie van multinationals. 

Bron UNCTAD (2017)

Bron NRC / Branko Milanovic
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3. Wat zou de impact zijn van 
 onze handelsagenda?
Wat verandert er als onze agendavoorstellen voor eerlijke en duurzame handel daadwerkelijk wor-
den ingevoerd? Wij willen daarmee het volgende bereiken:

Internationale handel bevordert de transitie naar een 
duurzame economie

In een duurzame economie hebben we olie, gas en steenkool vervangen door groene energie, her-
gebruiken we eindige grondstoffen in industrie en landbouw en voorkomen we grootschalige bode-
muitputting, ontbossing en vervuiling. 

Onze voorstellen bevorderen een transitie naar zo’n economie. We maken duurzame energie con-
currerender door fossiele brandstof duurder te maken en fossiele subsidies af te schaffen. Landbouw 
wordt duurzamer en regionaler door (douane)heffingen in te voeren op basis van de ecologische en 
sociale impact van intensieve landbouw en de handel daarin. Productieprocessen kunnen duurzamer 
worden, omdat we het makkelijker maken industrieën te beschermen zonder angst voor investe-
ringsclaims of handelsgeschillen. We krijgen een race naar de top voor milieustandaarden, door con-
currentievoordelen voor de meest duurzame producten met de meest duurzame productieproces-
sen. We zorgen ook dat de vervuiler betaalt en wat ons betreft helpen de meest welvarende landen 
ontwikkelingslanden met duurzame economische ontwikkeling via kennisoverdracht, samenwerking 
en financiële ondersteuning.

De lusten en lasten van internationale handel gaan we 
eerlijk delen

Het succes van elke onderneming wordt mede mogelijk gemaakt door de samenleving. Van onder-
wijs en wetenschap tot snelwegen, standaarden en marktregels. Eerlijk delen betekent voor ons dat 
de samenleving mede profiteert van het succes van bedrijven en dat zij meebetalen aan collectieve 
kosten. Zo voorkomen we dat de rekening van bijvoorbeeld de transitie naar een duurzame econo-
mie grotendeels bij gewone burgers terechtkomt. Zo voorkomen we ook dat de schade die grote 
bedrijven veroorzaken op de samenleving wordt afgewenteld.

Onze voorstellen dragen bij aan een eerlijke verdeling van lusten en lasten. We schaffen de mogelijk-
heid af voor investeerders om via buitengerechtelijke arbitrage overheden aan te klagen en beperken 
zo hun vergaande bescherming tegen democratische beleidswijzigingen. We bevorderen productie-
ve en maatschappelijk zinvolle investeringen boven speculatieve investeringen, onder andere via 
een belasting op internationale kapitaalstromen. En buitenlandse investeerders moeten zich aan 
dezelfde belastingregels gaan houden als nationale bedrijven. Zodat ook zij hun steentje bijdragen 
aan de landen waar ze actief zijn.

REGULATORY COOPERATION
In het EU-Canada verdrag (CETA) krijgen diverse ‘joint committees’ de bevoegdheid om bui-
ten parlementen om regelgeving en standaarden gelijk te trekken. Via praktijken als harmo-
nisering en wederzijdse erkenning worden regels en standaarden beoordeeld op hun impact 
op de handel, waarbij regels en standaarden ter bescherming van mens, dier en milieu onder 
druk komen te staan. 

Multinationals hebben vaak een bevoorrechte toegang tot de handelsonderhandelingen. Hierdoor  
kunnen ze meelezen en zelfs meeschrijven aan internationale handels- en investeringsregels.16 Een 
recente ontwikkeling is dat handelsverdragen afspraken bevatten over het veranderen van nationale 
regels, zogenaamde ‘behind the border’-maatregelen. Buitenlandse bedrijven zitten daarbij op de 
eerste rij om ‘handelsbelemmeringen’ terug te dringen, wat kan gaan om gezondheidsregels, veilig-
heidsregels, milieuregels of arbeidsrecht. 

Via internationale afspraken worden handelsbelangen beter beschermd dan de belangen van arbei-
ders, het milieu en de duurzame toekomst van onze landbouw. Handelsregels kunnen worden afge-
dwongen via het WTO-tribunaal en investeringen worden beschermd door afspraken in bilaterale 
verdragen. Voor de bescherming van mens en milieu zijn er verschillende klachtenprocedures, maar 
geen instrumenten met tanden.
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4. De zeven uitgangspunten voor een 
 eerlijke en duurzame handelsagenda
In voorgaande hoofdstukken las je over wat wij willen bereiken en welke vereisten en principes vol-
gens ons aan de basis liggen van vernieuwing van de handelsagenda. In dit hoofdstuk lees je hoe wij 
dat willen bereiken. Onze handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie is gebaseerd op 
zeven uitgangspunten met concrete voorstellen. Deze voorstellen maken het mogelijk dat handel 
en investeringen een positieve bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving, stabiele werkge-
legenheid, bestaanszekerheid van het midden- en kleinbedrijf en gezinsbedrijven in de landbouw, 
voedselzekerheid, en bescherming van biodiversiteit. 

De onderstaande zeven uitgangspunten vormen onze basis voor een radicale herziening van het 
handelsbeleid, waardoor mens en milieu prioriteit krijgen boven onbelemmerde winst.

We krijgen weer de regie over de inrichting van onze economie

De economie moet werken voor iedereen. Maar de zeggenschap over de economie is in grote mate ge-
outsourcet en ge-offshored via ingrijpende handelsverdragen en machtige internationale instituten.

Nieuwe internationale verdragen en afspraken komen democratisch en transparant tot stand. Daar-
bij zijn volledige openheid over de voortgang van de onderhandelingen en publieke toegang tot 
ontwerpteksten en voorstellen een vereiste. Er komt weer meer ruimte om voorwaarden te stellen 
aan buitenlandse investeerders, zoals verplichtingen om lokale werknemers in dienst te nemen. De 
invloed van buitenlandse bedrijven op binnenlands beleid wordt kleiner. En bedrijven kunnen inter-
nationaal aansprakelijk gesteld worden voor het schenden van mensenrechten of het vervuilen van 
milieu en klimaat. 

Landen krijgen meer ruimte om te zorgen dat het vergroenen van de economie ook in eigen land 
nieuwe banen oplevert. Dat is juist in deze tijd nodig, omdat werknemers in klimaatvervuilende 
industrieën hun huidige baan gaan verliezen. De energietransitie levert veel banen op, maar als we 
het aan de internationale markt overlaten komen die misschien niet terecht bij de mensen die hun 
oude baan kwijtraken.

Economische voorspoed komt in mindere mate van 
internationale handel

Het ligt voor de hand dat door onze voorstellen de internationale handel minder zal groeien. Dat is 
wat ons betreft helemaal niet erg. De nadruk wordt namelijk verlegd van onbelemmerde groei naar 
duurzame ontwikkeling. Groeien waar dat gunstig is voor de samenleving en krimpen in sectoren 
die teveel schade aanrichten, zoals de fossiele industrie en intensieve veehouderij. Econoom Robert 
Went roept bijvoorbeeld op om te stoppen met onze exportobsessie en meer aandacht te hebben 
voor de binnenlandse markt.17 Een euro die in eigen land wordt verdiend, is net zoveel waard als een 
euro uit internationale handel. 

Daarnaast is er in Nederland en wereldwijd meer dan voldoende welvaart om iedereen een voor-
spoedig en menswaardig leven te bieden. Alleen moeten we ervoor zorgen dat de vruchten van onze 
economie door iedereen geplukt kunnen worden. 

Oude en nieuwe verdragen worden herzien 

Veel van deze noodzakelijke maatregelen zijn niet mogelijk onder het huidige internationale handels- 
en investeringsregime. Het is daarom nodig niet alleen nieuwe verdragen vorm te geven langs onze 
voorstellen in hoofdstuk 4, maar ook om de talloze bestaande handels- en investeringsverdragen 
grondig te herzien en in lijn te brengen met de doelstellingen van een eerlijke en duurzame econo-
mie. Leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten daarbij een zogenaamde vredesclausu-
le voor onbepaalde tijd aannemen om overheden genoeg speelruimte te geven voor de opbouw en 
bevordering van een eerlijke en duurzame economie. Deze clausule voorkomt dat klimaat- en duur-
zaamheidsmaatregelen die direct of indirect de handel raken − zoals tariefverhogingen of subsidies 
die lokale duurzame energieprojecten bevorderen − aangevochten kunnen worden bij het geschil-
lenbeslechtingsmechanisme van de WTO.
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1 Handelsverdragen maken de  handel in goederen   
en diensten schoner

De huidige handelsverdragen faciliteren de groei van energie-intensieve industriële sectoren en de uit-
breiding van intensieve landbouw. Door hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zorgen deze sec-
toren voor steeds meer uitstoot van broeikasgassen. Het verlagen van handelsbarrières voor goederen en 
diensten ongeacht hun klimaatimpact versterkt de steeds grotere uitdijing van vervuilende industrieën en 
landbouw.18 Dit vraagt ook om de opbouw van een infrastructuur om deze goederen over de wereld te 
kunnen verslepen. Dit heeft een grote impact op het milieu en draagt bij aan klimaatverandering. 

Onze voorstellen

In een eerlijk en duurzaam handelsbeleid wordt de handel in oneerlijke en vervuilende goederen en dien-
sten ontmoedigd en wordt de handel in eerlijke en schone goederen en diensten bevorderd. Ook dan 
moet een land haar opkomende duurzame industrie kunnen beschermen om concurrerend te  worden.

Dit betekent het volgende:

 » 	Tariefverhogingen	en	andere	beperkingen	voor	de	handel	in	fossiele	brandstoffen.19 Goede-
ren en diensten waarvan vastgesteld is dat die verantwoordelijk zijn voor een hoge uitstoot 
van	broeikasgassen,	blijven	uitgesloten	van	liberalisering	binnen	handelsverdragen.

 »  Tariefverlaging voor zogenaamde ‘groene goederen’ gebeurt op basis van duidelijke en spe-
cifieke	definities	en	criteria.	Zonder	duidelijke	definities	kan	tariefverlaging	voor	‘groene	goe-
deren’	de	handel	in	schadelijke	goederen	bevorderen.20 Daar staat tegenover dat overheden 
tarieven	moeten	kunnen	blijven	gebruiken	om	richting	te	geven	aan	de	opbouw	van	eigen	
duurzame	en	klimaatvriendelijke	industrieën.

 » 	Een	koolstofheffing	als	correctiemechanisme	aan	de	buitengrens	 (Border	Carbon	Adjust-
ment).	Bij	de	invoer	van	producten	wordt	berekend	hoeveel	CO2-uitstoot	de	productie	en	
het	vervoer	betrof.	Dit	wordt	vervolgens	met	het	tarief	belast	dat	 in	de	EU	geldt.	De	in-
komsten	uit	de	koolstofheffing	kunnen	vervolgens	worden	geïnvesteerd	in	de	energiesprong	
van landen met een lage historische uitstoot om zo hun welvaart te vergroten met groene 
energie	en	industrie.21 

 » 	Een	belasting	op	uitstoot	van	scheepvaart	en	luchttransport.	De	huidige	handelsverdragen	
leiden tot een extra uitstoot van broeikasgassen via de toenemende scheepvaart en lucht-
transport.	Niet	alleen	door	de	toenemende	handel	in	goederen,	maar	ook	als	gevolg	van	de	
verplaatsing	van	productieprocessen	en	werkgelegenheid	naar	lagelonenlanden.22 

2 Handelsverdragen staan lokale en    
duurzame economieën niet in de weg

De huidige handelsregels beperken overheden om lokale en duurzame economieën op te bouwen en 
te versterken. Het openen van markten via tariefverlaging, het verschaffen van extra markttoegang 
en bescherming voor buitenlandse investeerders, zet lokale opkomende industrieën onder druk.23 
Subsidies en andere stimuleringsprogramma’s voor lokale duurzame energieprojecten − op basis van 
hun ‘local content requirements’ − zijn al meerdere malen succesvol aangevochten bij de WTO.24 De 
enorme subsidies op fossiele brandstoffen zijn daarentegen nog nooit bij de WTO aangevochten.25 
Daarnaast moedigen de huidige handelsregels overheden aan om bij hun openbare aanbestedingen 
te kiezen voor de bieder met de laagste prijs. Het gebruik van duurzaamheidscriteria voor overheids-
contracten die het gebruik en ontwikkeling van duurzame energie versterken, worden gezien als 
‘onnodige handelsbarrières’.26 

Onze voorstellen

Subsidies en andere stimuleringsmaatregelen zijn juist een belangrijk hulpmiddel voor de opbouw 
en het onderhouden van sterke lokale en duurzame economieën. Veel overheden wereldwijd maken 
gebruik van speciale regelingen bij de aanbesteding van goederen, bouwwerken en diensten om 
belangrijke doelstellingen in het publiek belang te bevorderen, zoals het bevorderen van werkgele-
genheid. Maar ook van consumentenbescherming, mensenrechten, economische nationale en lokale 
ontwikkeling, milieubescherming, volksgezondheid, en etnische en gendergelijkheid. Zo maken veel 
overheden gebruik van zogenaamde ‘buy local’-regelingen en duurzaamheidscriteria om lokale in-
dustrieën en werkgelegenheid een impuls te geven. Zulke regelingen zijn daarom belangrijk in het 
vergroten van een maatschappelijk en politiek draagvlak voor de overgang naar een klimaatvriende-
lijke samenleving. 

Daarom stellen we voor:

 » 	Nieuwe	handelsverdragen	moedigen	het	gebruik	van	specifieke	duurzaamheidscriteria	voor	
overheidsaanbestedingen	aan.	Onder	de	brede	uitzonderingsclausule	in	het	publiek	belang	
zoals	beschreven	onder	uitgangspunt	5	blijft	het	gebruik	van	deze	criteria	beschermd	tegen	
eventuele	handelsgeschillen.	

 » 	Nieuwe	 handelsverdragen	 voorkomen	 dat	 buy-local	 regelingen	 –	 zoals	 in	 de	 duurzame	
energie,	voedsel,	volksgezondheid	of	andere	sectoren	–	onderworpen	kunnen	worden	aan	
overheids-	of	investeringsclaims.	Onder	de	genoemde	vredesclausule	worden	deze	regelin-
gen	beschermd	tegen	geschillen	bij	de	WTO.

 » 	Er	komt	een	verbod	op	subsidies	voor	fossiele	brandstoffen.	Deze	verstoren	de	wereldhan-
del	en	stimuleren	het	gebruik	van	vervuilende	energie.	Subsidies	en	andere	stimuleringspro-
gramma’s	voor	de	productie	en	het	gebruik	van	duurzame	energie	en	schone	goederen	en	
diensten worden beschermd tegen overheids- of investeringsclaims onder de brede uitzon-
deringsclausule	zoals	beschreven	onder	uitgangspunt	5.	
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 » 	Overheden	kunnen	tarieven	en	gerelateerde	handelsinstrumenten,	zoals	variabele	invoer-
heffingen,	gebruiken	om	de	 lokale	productie	en	ontwikkeling	van	duurzame	goederen	en	
diensten	te	stimuleren	en	tegelijkertijd	de	kosten	te	verlagen.

 » 	Zuidelijke	landen	moeten	in	staat	zijn	om	een	industrieel	beleid	te	voeren	om	sectoren	van	
de	eigen	markt	af	te	schermen	voor	buitenlandse	concurrentie.	En	om	lokale	economieën	
te versterken en maatregelen in te voeren ter bevordering van een overgang naar een duur-

zaam	ontwikkelingsmodel.

3 Handelsverdragen maken investeringen duurzamer 
 

De huidige handelsverdragen bieden buitenlandse investeerders vergaande bescherming. Zij kunnen 
buiten nationale rechtssystemen om claims indienen bij internationale arbitragetribunalen, als ze 
vinden dat regels of besluiten door overheden hen onterecht benadelen. De vage en breed gefor-
muleerde bepalingen als ‘eerlijke en billijke behandeling’, ‘legitieme verwachtingen’ en ‘bescherming 
tegen indirecte onteigening’ gaven tot nu toe voldoende juridische grondslag voor honderden claims 
van multinationals tegen overheden wereldwijd. Deze waren veelal gericht op regelgeving op het 
gebied van klimaatbeleid, milieubescherming, volksgezondheid en andere publieke belangen.27 Daar-
door bestaat een reëel gevaar dat overheden kopschuw worden bij het indienen van nieuwe wets-
voorstellen om grote schadeclaims van bedrijven te voorkomen. 

Een dergelijke ‘regulatory chill’ kan een rem zetten op ambitieus klimaat- en duurzaamheidsbeleid. 
Fossiele energiebedrijven maken in toenemende mate gebruik van investeringsarbitrage, waarmee 
ze financiële compensatie eisen voor de invoering van klimaat- en milieubeleid. Op hun beurt kunnen 
bedrijven niet aansprakelijk gesteld worden voor (en medeplichtigheid aan) klimaat- en milieuver-
vuiling en de schending van mensenrechten door het gebrek aan juridisch bindende en afdwingbare 
internationale verplichtingen.

Onze voorstellen

In een eerlijke en duurzame handelsagenda is er geen ruimte voor zulke vergaande en eenzijdige 
bescherming van multinationals. Investeringen moeten niet alleen winst voor een kleine groep gene-
reren, maar verbeteringen voor de hele samenleving opleveren. Nieuwe handelsverdragen moeten 
gericht zijn op het bevorderen van investeringen in het publieke belang, die bijdragen aan duurzame 
ontwikkeling, het creëren van hoogwaardige banen en de overdracht van technologie en kennis. 
Overheden behouden en verkrijgen daarbij de beleidsruimte om te kunnen voldoen aan internati-
onale verplichtingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, klimaatbeleid, de bescherming van 
mensenrechten, volksgezondheid, arbeids- en milieustandaarden. En voor de invoering en naleving 
van richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit houdt het volgende in:

 » 	Handels-	en	investeringsverdragen	bevatten	bindende	en	afdwingbare	verplichtingen	voor	
investeerders.	 Buitenlandse	 investeerders	 en	 hun	 dochterondernemingen	worden	 bij	 het	
betreden	van	een	markt	‘economische	burgers’	van	het	gastland.	Naast	rechten	hebben	ze	
ook de plicht om zich niet schuldig te maken aan milieuvervuiling, mensenrechtenschen-
ding,	landroof	en	corruptie.	Investeerders	moeten	zich	houden	aan	internationale	richtlijnen	
voor	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen,	 zoals	bijvoorbeeld	de	OECD	Guidelines	
for	Multinational	Enterprises	en	de	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights.28 

 » 	Getroffen	gemeenschappen	en	maatschappelijke	organisaties	krijgen	toegang	tot	de	rechter,	
zowel	in	het	land	van	vestiging	als	in	het	land	van	oorsprong.	Hiermee	kunnen	buitenland-
se	 investeerders	en	hun	dochterondernemingen	wettelijk	aansprakelijk	gehouden	worden	
voor	 schending(en)	van	hun	verplichtingen.	Op	 internationaal	 niveau	moeten	overheden	
zich	bij	de	Verenigde	Naties	actief	inzetten	voor	een	bindend	verdrag	voor	multinationals	
en	mensenrechten	(UN	Binding	Treaty	on	Transnational	Corporations	and	Other	Business	
Enterprises	with	Respect	to	Human	Rights).29

 » 	Buitenlandse	investeerders	behouden	alleen	bescherming	tegen	vormen	van	overduidelijke	
discriminatie,	rechtsweigering	en	directe	onteigening	zonder	compensatie	om	lange-termijn	
investeringen te bevorderen die concreet bijdragen aan duurzame ontwikkeling en werkge-
legenheid.	 30 31 Excessieve	bepalingen	als	 ‘eerlijke	en	billijke	behandeling’	en	compensatie	
voor	‘indirecte	onteigening’	worden	uitgesloten.32 

 » 	Investeerders	 maken	 gebruik	 van	 nationale	 rechtssystemen.	 Buitenlandse	 investeerders	
kunnen zelf hun ondernemersrisico dragen door middel van het afsluiten van investerings-
verzekeringen.33	 Buitenlandse	 investeerders	worden	verplicht	 om	 eerst	 nationale	 rechts-
middelen	in	te	zetten,	voordat	zij	een	beroep	doen	op	het	 ‘staat-staat	geschillenbeslech-
tingsmechanisme’.34 

 » 	Onder	een	schone-handen-clausule	kunnen	bedrijven,	die	niet	voldoen	aan	de	gestelde	in-
vesteringsverplichtingen	en	internationale	arbeids-	en	mensenrechten	en	milieuverdragen,	
toegang	tot	geschillenbeslechting	worden	ontzegd.35 

 » 	Overheden	kunnen	‘performance	requirements’	stellen	aan	buitenlandse	investeringen,	zo-
als het gebruik van lokale input, het in dienst nemen van lokale werknemers, het aangaan 
van joint-ventures met lokale ondernemers, en het overdragen en bevorderen van groene 
technologie.36	Zulke	vereisten	zorgen	voor	een	betere	afstemming	op	de	lokale	investerings-
behoeften	en	bedden	buitenlandse	investeringen	beter	in	in	lokale	en	nationale	economie-
en.37	Deze	verplichtingen	zijn	belangrijk	voor	duurzame	ontwikkelingsstrategieën	en	zorgen	
ervoor	dat	lokale	gemeenschappen	optimaal	kunnen	meeprofiteren.38 

 » 	Internationale	kapitaalstromen	worden	beter	gecontroleerd	en	belast.	Overheden	behou-
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den	 het	 recht	 om	 kapitaalrestricties	 op	 te	 leggen	 om	 financiële	 crises	 te	 voorkomen	 of	
te	 bestrijden.39	Overheden	moeten	 belastingontwijking	 tegengaan	 en	 adequate	 tarieven	
instellen	voor	belastingen	en	royalty’s.	Buitenlandse	investeerders	moeten	zich	aan	dezelfde	
belastingregels	houden	als	nationale	bedrijven	en	het	midden-	en	kleinbedrijf.	Ook	moeten	
zij	publiekelijk	rapporteren	over	hun	fiscale	gedrag.

4 Handelsverdragen waarborgen hoge standaarden 
ter bescherming van mens en milieu

Omdat de handelstarieven buiten de landbouw al relatief laag zijn, richten recente handelsverdragen 
zich steeds meer op andere handelsbelemmeringen en nationale regelgeving. In de TTIP-voorstellen 
en in CETA zijn bepalingen over regelgevende samenwerking opgenomen. Daarin worden bestaande 
en toekomstige regelgeving en procedures op elkaar afgestemd om ‘onnodig belastende, overlap-
pende of afwijkende’ regelgeving te verminderen.40 Via harmonisering en wederzijdse erkenning van 
elkaars regelgeving als gelijkwaardig, vinden producten die niet voldoen aan Europese standaarden 
toch hun weg naar de Europese markt. Hierdoor krijgen Europese producenten en boeren te maken 
met oneerlijke concurrentie van goedkopere producten die aan minder hoge standaarden voldoen 
op het gebied van voedselveiligheid, milieu, dierenwelzijn, arbeid, en consumentenbescherming.41

Daarbij is het Europese voorzorgsprincipe onvoldoende beschermd in verdragen als TTIP en CETA. 
Dit principe schrijft voor dat producten alleen op de markt worden toegelaten als bewezen is dat 
deze veilig zijn voor consumenten, het milieu en de volksgezondheid.42 Regelgevende samenwerking 
in handelsverdragen werkt een verzwakking van Europese normen en standaarden in de hand. Het 
geeft ook het bedrijfsleven een grote invloed en een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe regelgeving 
te frustreren, af te zwakken of zelfs helemaal tegen te houden.43

Onze voorstellen

De uitwisseling van ‘best practices’ en het afstemmen van regelgevende standaarden in het publiek 
belang kan zeker waardevol zijn. Regelgevende samenwerking moet dan niet gebaseerd zijn op het 
verlagen van de kosten voor bedrijven en het vergroten van handelsstromen als zodanig, maar op 
het beschermen van mens en milieu en het verbeteren van de algemene levenskwaliteit. Sociale en 
milieustandaarden moeten niet gezien worden als handelsbelemmeringen, maar als waardevol en 
noodzakelijk voor een schone en duurzame toekomst. 

Dit betekent:

 » 	Regelgevende	samenwerking	mag	onder	geen	beding	leiden	tot	een	verzwakking	van	regels	
en	standaarden.	Het	moet	worden	ingezet	als	instrument	in	de	duurzame	race	naar	de	top	
waarbij	overheden	hun	regelgeving	afstemmen	op	basis	van	de	hoogste	standaarden.	

 » 	Harmonisering	van	duurzame	regelgeving	moet	op	democratisch	legitieme	en	transparante	
wijze	plaatsvinden.	Met	 inbreng	van	experts	op	gebied	van	volksgezondheid,	arbeids-	en	

mensenrechten, voedselveiligheid, milieu- en klimaatbeleid, en ander beleid in het publiek 
belang.	En	met	parlementaire	controle.

 » 	Afspraken	 over	 regelgevende	 samenwerking	mogen	 niet	 beletten	 dat	 overheden	 verder-
gaande	maatregelen	ter	bescherming	van	mens	en	milieu	treffen.44

 » 	Nieuwe	 regelgeving	wordt	 beoordeeld	 op	 de	 klimaat-	 en	 duurzaamheidsimpact.	Daarbij	
berekenen	 en	 rapporteren	overheden	de	potentiële	 impact	van	beleidsvoorstellen	 op	de	
uitstoot	van	broeikasgassen.

 »  De toepassing en waarborging van het voorzorgsprincipe moet expliciet in handelsverdragen 
vastgelegd	worden	om	het	milieu,	de	volksgezondheid	en	consumenten	te	beschermen.45

 » 	Regelgevende	samenwerking	moet	plaatsvinden	op	strikt	vrijwillige	basis	en	niet	onderwor-
pen	worden	aan	geschillenbeslechting.

5 Handelsverdragen ondersteunen internationale  
afspraken over klimaat en duurzaamheid

Internationale handels- en investeringsregels beperken de beleidsruimte van overheden om hun in-
ternationale verplichtingen op het gebied van klimaat- en duurzaamheidsbeleid en mensenrechten 
te vervullen. De bindende en juridisch afdwingbare handels- en investeringsregels in Europese han-
delsverdragen staan in schril contrast met de vrijwillige duurzaamheidsbepalingen met betrekking 
tot arbeids- en milieunormen. De duurzaamheidsbepalingen zijn meestal zwak en missen concrete 
verplichtingen om duurzaam en klimaatvriendelijk beleid te ontwikkelen. In geval van overtreding 
kunnen partijen meestal slechts overgaan tot niet-bindende, en uiteindelijk niet-functionerende, 
consultaties en klachtenprocedures. Dit maakt het vrijwel onmogelijk voor getroffen gemeenschap-
pen en maatschappelijke organisaties om op een effectieve manier schendingen van deze afspraken 
aan te vechten.46

Onze voorstellen

Een eerlijke en duurzame handelsagenda levert een actieve bijdrage aan internationale afspraken 
over de bescherming van mensen- en arbeidsrechten en het milieu. Deze waarden liggen ook veran-
kerd in het Europese rechtskader en moeten daarom gelden als raamwerk voor de uitvoering van het 
Europese handelsbeleid.47 Deze waarden zouden niet ondermijnd mogen worden door internationa-
le handels- en investeringsregels. 

Dit betekent:
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 » 	Handelsverdragen	bevatten	bindende	duurzaamheidsbepalingen.	De	duurzaamheidshoofd-
stukken	verwijzen	daarbij	 expliciet	naar	de	belangrijkste	 internationale	verdragen	op	het	
gebied	van	arbeids-	en	mensenrechten,	en	klimaat	en	milieu.48 

 » 	Het	aannemen,	implementeren	en	handhaven	van	deze	belangrijkste	internationale	verdra-
gen	geldt	als	bindende	voorwaarde	voor	het	opstarten	van	handelsonderhandelingen.	Nati-
onale wet- en regelgeving in de partnerlanden wordt in lijn gebracht met de fundamentele 
arbeids-,	milieu-	en	mensenrechtenverdragen.

 »  De duurzaamheidshoofdstukken worden juridisch afdwingbaar gemaakt onder het staat-
staat	geschillenbeslechtingsmechanisme.	Getroffen	gemeenschappen	en	maatschappelij-
ke	organisaties	kunnen	hierdoor	een	klacht	 indienen	over	vermeende	overtreding(en)	van	
duurzaamheidsbepalingen.	De	klacht	wordt	beoordeeld	door	een	onafhankelijk	panel.49	Bij	
voldoende	bewijs	voor	de	vermeende	overtreding	wordt	automatisch	het	staat-staat	ge-
schillenbeslechtingsmechanisme	in	gang	gezet.	

 » 	Nieuwe	handelsverdragen	bevatten	een	brede	uitzonderingsclausule	voor	beleid	in	het	al-
gemeen	publiek	belang.	Dit	houdt	in	dat	de	verdragsbepalingen	niet	van	toepassing	zijn	op	
maatregelen	voor	 het	 publiek	 belang.	 Een	dergelijke	 uitzonderingsclausule	voorkomt	dat	
deze	maatregelen	kunnen	worden	aangevochten	via	het	staat-staat	geschillenbeslechtings-
mechanisme	of	via	de	WTO.50 

 » 	Nieuwe	handelsverdragen	bevatten	een	voorrangsclausule.	Hierdoor	prevaleren	internatio-
nale	mensenrechten-	en	klimaatverdragen	(en	andere	afspraken	over	duurzaamheid)	bij	een	
geschil	altijd	boven	handels-	en	investeringsregels.51

 » 	Uitspraken	van	het	arbitragetribunaal	kunnen	leiden	tot	harde	sancties	en/of	boetes,	waar-
bij	de	opbrengsten	direct	naar	de	getroffen	gemeenschappen	vloeien	en	de	opgelopen	scha-
de	hersteld	kan	worden.

6 Handelsverdragen maken de landbouw duurzamer 
 

De toenemende concurrentie door het openstellen van landbouwmarkten, werkt de intensivering 
van de industriële landbouw en veeteelt verder in de hand. Dit heeft grote gevolgen voor mens, 
dier en milieu. Door tariefverlagingen binnen verdragen als TTIP en CETA worden Europese boe-
ren geconfronteerd met de invoer van goedkope landbouwproducten die zijn geproduceerd tegen 
lagere of geheel ontbrekende standaarden met betrekking tot het milieu, voedselveiligheid, arbeid 
en dierenwelzijn. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor familiebedrijven en zet initiatieven voor 
een eerlijke en duurzame landbouw onder druk. Liberalisering van de handel en het gebrek aan 

adequate marktregulering versterkt de concurrentiepositie van grote agrarische, verwerkende en 
handelsbedrijven.52 Dankzij handelsverdragen kunnen deze bedrijven met behulp van subsidie hun 
overschotten op de markt dumpen. Kleine boeren worden hierdoor soms gedwongen onder de kost-
prijs te produceren. Met name in zuidelijke landen kunnen boeren hierdoor vaak niet langer in hun 
eigen levensonderhoud voorzien. 

Schaalvergroting en intensivering van de landbouw leiden ook tot meer uitstoot van broeikasgassen. 
Nu al is de internationale landbouwproductie, en gerelateerd landbouwgebruik, verantwoordelijk 
voor een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.53 De toenemende concurrentie 
om landbouwgrond, niet alleen voor voedsel maar ook voor veevoer en biobrandstoffen, leidt tot 
ontbossing, landverdrijving en ondervoeding onder kleine boeren, met name in zuidelijke landen.

Onze voorstellen

Een eerlijke en duurzame handelsagenda moet bijdragen aan de overgang naar een agro-ecologische 
en duurzame landbouw. Een eerlijk, gezond en toekomstgericht voedselsysteem dat past binnen de 
grenzen van onze planeet.54 Dit houdt in dat regio’s meer zelfvoorzienend worden met lokaal gepro-
duceerde producten. Vooral proteïne- en oliehoudende gewassen zijn een goed alternatief voor de 
invoer van sojabonen, palmolie en biobrandstoffen. Laatstgenoemden hebben verwoestende gevol-
gen voor boeren en het milieu in de producerende landen. Ook binnen Europa moet de productie zo 
dicht mogelijk bij de consument plaatsvinden om de lokale en regionale handel een positieve impuls 
te geven. Hierbij wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling van voedsel en dient het recht op voed-
sel en de ‘voedselsoevereiniteit’ gerespecteerd te worden.55 

Dit houdt het volgende in:

 » 	Het	verhogen	van	importtarieven	en	verlagen	van	importquota’s.	Lokale	markten	worden	
daardoor beter beschermd tegen goedkope importen die de voedselzekerheid en levens-
standaard	van	boeren	kunnen	ondermijnen.56	Boeren	moeten	kostendekkende	en	stabiele	
prijzen ontvangen, waarin alle milieu- en sociale kosten en kosten op het gebied van die-
renwelzijn	in	de	consumentenprijs	verwerkt	zijn.	Zuidelijke	landen	krijgen	ruimte	om	lokale	
en	regionale	voedselketens	en	markten	te	ontwikkelen	en	te	beschermen.	Hiermee	wordt	
de	diversificatie	van	landbouw-	en	voedselproducten	versterkt	en	worden	voedselreserves	
opgebouwd.	

 » 	Aanscherping	van	de	normen	voor	milieu	en	dierenwelzijn	voor	Europese	boeren.	Dat	zorgt	
ervoor dat de Europese agribusiness en detailhandel geen goedkope producten kunnen ko-
pen	op	de	wereldmarkt	die	zijn	geproduceerd	met	lagere	productienormen.57 De wijze van 
productie	en	verwerking	moet	ook	geaccepteerd	worden	om	importproducten	van	de	markt	
te	mogen	weigeren.	

 »  Tariefverlaging voor de invoer van biologische en duurzame tropische voedingsmiddelen 
die	niet	 in	Europa	geproduceerd	kunnen	worden.	Strikte	richtlijnen	zoals	een	verplichting	
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voor	Fair	Trade	of	 gelijkwaardige	 labels,	waarborgen	 een	duurzame	productie	 tegen	 een	
eerlijke	prijs.	De	EU	helpt	exporterende	landen	via	financiële	en	kennisondersteuning	om	
productie-	en	exportstandaarden	te	verhogen,	zonder	dat	lokale	bestaansmogelijkheden	en	
voedselzekerheid	in	gevaar	komen.

 »  Een hervorming van intellectuele eigendomsrechten om het recht op zaden voor boeren 
te	waarborgen.58	Volgens	de	Food	and	Agriculture	Organization	van	de	Verenigde	Naties	is	
genetische	diversiteit	in	de	landbouw	en	veeteelt	cruciaal	voor	het	aanpassen	van	agrari-
sche	productie	gerelateerd	aan	de	uitdagingen	van	klimaatverandering.59	Overheden	moe-
ten	daarom	dringend	het	 International	Treaty	on	Plant	Genetic	Resources	 for	Food	and	
Agriculture	ondertekenen	en	de	bepalingen	implementeren.	Dit	beschermt	het	recht	op	het	

bewaren	en	delen	van	zaden.60

7 Het handelsbeleid wordt democratisch    
en transparant

Handels- en investeringsverdragen hebben een grote impact op de democratische speelruimte waar-
binnen we onze economie kunnen inrichten. Toch hebben burgers en parlementen weinig zeggen-
schap over de manier waarop deze verdragen tot stand komen. De koers van het Europese handels-
beleid wordt vooral bepaald door de ongekozen bureaucraten van de Europese Commissie. Formeel 
gezien kan het Europees Parlement alleen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen een handelsverdrag als de onder-
handelingen al zijn afgerond.61 Onderhandelingen vinden grotendeels achter gesloten deuren plaats 
en onderhandelingsvoorstellen worden afgeschermd voor een breder publiek. Tegelijkertijd krijgen 
lobbyisten van het georganiseerde bedrijfsleven een voorkeursbehandeling. Zij hebben daardoor een 
buitensporig grote invloed op de vormgeving van de handelsagenda.62

Onze voorstellen

Om de democratische legitimiteit en het maatschappelijk draagvlak voor een eerlijke en duurzame 
handelsagenda te versterken, moeten we niet alleen de inhoud van handelsverdragen wijzigen, maar 
ook de manier waarop deze verdragen tot stand komen. Daarbij is het van belang dat Europese 
burgers meer inspraak en toegang tot de Europese besluitvormingsprocessen krijgen om zinvolle 
participatie te waarborgen. Ook voor de parlementen en maatschappelijke organisaties die hen ver-
tegenwoordigen. 

Dit betekent het volgende:

 » 	De	 Europese	Commissie	 houdt	 een	 open	 en	 transparante	 publieke	 consultatie	 	voordat	
ze	het	onderhandelingsmandaat	opstelt,	voorafgaand	aan	de	onderhandelingen.	Het	ont-
werpmandaat	wordt	tijdig	openbaar	gemaakt	en	onderworpen	aan	parlementaire	debatten	
met	brede	 inspraak	van	het	maatschappelijk	middenveld.	Ook	alle	onderhandelingsvoor-
stellen	en	ontwerpteksten	die	de	Europese	Commissie	en	de	onderhandelingspartner	aan	
elkaar	voorleggen	worden	openbaar	gemaakt.63

 » 	Het	Europees	Parlement	wordt	betrokken	bij	het	opstellen	en	goedkeuren	van	het	onder-
handelingsmandaat.	Tijdens	de	onderhandelingen	wordt	het	Europees	Parlement	regelma-
tig	en	zorgvuldig	geïnformeerd	over	de	stand	van	zaken	en	is	zij	in	staat	om	sturing	te	geven.	
Aan	de	hand	van	publieke	consultaties	kan	het	Europees	Parlement	amendementen	op	de	
voorlopige	tekst	voorstellen	die	meegenomen	worden	in	de	onderhandelingen.	Voor	goed-
keuring	van	het	verdrag	moet	er	een	breed	debat	gevoerd	worden.	

 » 	Nationale	regeringen	leggen	het	mandaat	ter	discussie	en	goedkeuring	voor	aan	nationale	
parlementen.	Voorafgaand	aan	ondertekening	en	goedkeuring	van	het	verdrag	voeren	nati-
onale	parlementen	een	breed	publiek	debat.		Nationale	parlementen	moeten	hun	volledige	
zeggenschap	 over	 de	 goedkeuringsprocedures	 behouden.	 Handelsverdragen	 mogen	 niet	
langer	‘voorlopig	in	werking	treden’.64

 » 	Inbreng	en	participatie	van	alle	betrokken	stakeholders	dienen	vanaf	het	opstellen	van	het	
mandaat	tot	aan	het	ratificatieproces	op	een	transparante	en	gelijkwaardige	manier	plaats	
te	vinden.	Er	wordt	steun	aan	ondervertegenwoordigde	en	kleine	organisaties	georganiseerd	
om	hun	participatie	mogelijk	te	maken.

 » 	Handelsverdragen	worden,	vooraf	en	achteraf,	onderworpen	aan	onafhankelijk	uitgevoerde	
effectenrapportages	op	duurzaamheid	en	mensenrechten.	Deze	rapportages	worden	open-
baar	gemaakt	en	ter	consultatie	voorgelegd	aan	alle	stakeholders.	De	uitkomsten	hebben	
een	bepalend	effect	op	de	onderhandelingsinzet.	Zodra	het	verdrag	van	kracht	wordt,	vin-
den	regelmatig	grondige	evaluaties	plaats	om	de	werking	en	effecten	van	het	verdrag	goed	
in	kaart	te	brengen.	Parlementen	kunnen	naar	aanleiding	hiervan	nieuwe	voorstellen	doen	
en	eisen	dat	wordt	onderhandeld	over	aanpassingen	in	het	verdrag.

 » 	Toekomstige	handelsverdragen	bevatten	een	opzegclausule.	Dit	betekent	dat	het	verdrag	
kan	worden	opgezegd	als	na	grondige	evaluatie	blijkt	dat	de	effecten	overwegend	negatief	
zijn.	Lange	overlevingsclausules	–	in	het	geval	van	investeringsbescherming	zelfs	tot	twintig	
jaar	–	worden	uitgesloten.
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Handelsverdragen: Macht en rijkdom voor multinationals, 
ellende voor mens en milieu

De afgelopen jaren verzetten wij ons tegen foute handelsverdragen en pleitten we voor rechtvaardi-
ge en eerlijke handel. Bij elk nieuw handelsverdrag blijkt telkens weer dat de regels ter bescherming 
van mens en milieu schitteren door afwezigheid. En dat winstbelangen van multinationals nog immer 
op de eerste plaats staan.

Stukje bij beetje verschuift de macht van de overheid naar multinationals, waardoor jij en ik steeds 
minder te zeggen hebben. Door handelsverdragen als CETA en TTIP wordt het onmogelijk om ons 
aan het klimaatakkoord te houden, omdat dit soort handelsverdragen juist de groei van vervuilende 
industrie en intensieve landbouw bevorderen.

Het kan ook anders

Wij vinden dat het anders moet en zien dat het anders kan. Met de ideeën die wij hier presenteren 
willen we mensen inspireren op een andere manier naar globalisering, handel en handelsverdragen 
te kijken. Wij hebben de ideeën in deze brochure ontwikkeld om mensen te inspireren op een andere 
manier naar handel te kijken. Maar we zijn vooral benieuwd hoe jij hierover denkt. Hoe ziet eerlijke 
handel er volgens jou uit? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven zich houden aan mensen- en milieur-
echten? Laat het ons weten via economie@milieudefensie.nl.

Help je mee meer mensen bij deze alternatieve visie te betrekken?

De komende tijd gaan wij onze alternatieve visie op handel agenderen bij de Tweede Kamer. Jij kunt 
ons helpen door te zorgen dat het meer gaat leven in het land! Bijvoorbeeld door een debatavond 
bij jou in de stad te organiseren. Wil je mee helpen? Mail lynn.van.leerzem@milieudefensie.nl voor 
meer informatie.




