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lnleidina De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel in vergadering bijeen d.d. 26 mei 2016

Onderwerp TTIP
lnhoud De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
. momenteel achter gesloten deuren druk wordt onderhandeld tussen de

Europese Unie, de Verenigde Staten - en dat in overleg met multinationals
over een vrijhandelsverdrag: het TTIP;

. een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over de mogelijke
nadelen van het TTIP-verdrag en het daarmee vergelijkbare CETA-verdrag

met Canada;

overwegende dat:
o het handelsakkoord negatieve consequenties heeft voor de lokale en

regionale democratie;
¡ het TTIP-verdrag het mogelijk zou kunnen maken dat geschillen tussen

investeerders en staten in aparte tribunalen beslecht worden;
¡ alle regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie) die

door de overheid wordt goedgekeurd, vatbaar voor claims van private
bedrijven zouden kunnen worden;

o overheden die regels instellen om mens en milieu te beschermen door
multinationals zouden kunnen worden aangeklaagd als deze bedrijven
menen dat deze regels ten koste gaan van hun winsten;

o het van groot belang is om het beschermingsniveau van de sociale-,
gezondheids- en milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en
het respect ervoor door de Europese en buitenlandse ondernemingen op

. de Europese markt te waarborgen;
. bij het afsluiten van het verdrag de verplichtingen van het akkoord

bindend worden voor alle bestuursniveaus en dus ook voor de gemeente
Tytsjerksteradiel;

o de gemeente Tytsjerksteradiel mogelijk verplicht en gedwongen kan

worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren
ten gevolge van de ondertekening van dit akkoord;

o vergelijkbare bezwaren ook gelden voor het CETA-verdrag;

spreekt uit:
. grote zorgen te hebben over de mogelijke nadelige gevolgen van het TTIP-

verdrag en het vergelijkbare CETA-verdrag, voor de beleidsvrijheid van
gemeenten alsook op het gebied van sociale zekerheid, voedselveilígheid,
dierenwelzijn en milieubescherming;

o het wenselijk te achten dat deze nadelen bij een uiteindelijk verdrag
weggenomen worden;



roept het college op:
. deze men¡ng ter kennis te brengen van de minister voor Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de vaste Kamercommissie voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Europese Commissie, de Raad van Ministers
van de EU en het Europees Parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.
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