
 

 

Motion	  till	  Naturskyddsföreningens	  årsstämma	  om	  
TTIP	  	  
	  
Ett nytt handelsavtas förhandlas mellan EU och USA, TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). Tullnivåerna mellan USA och EU är redan låga. Därför handlar detta 
avtal främst om att avskaffa s.k. tekniska handelshinder.  Det avtal som diskuteras kan få stora 
konsekvenser inom många områden som berör miljö och naturvård. Trots detta är den 
allmänna debatten i Sverige ytterst begränsad och insikten i vad avtalet kan komma att 
innebära är liten. 

Exempel på områden som kan påverkas är kemikalielagstiftningen, produktionsmetoder inom 
livsmedelsindustrin, regler om genmodifierade organismer eller subventioner till förnyelsebar 
energi. Områden som har stor betydelse för miljövården. 
En viktig del av TTIP är ISDS (Investor State Disbute Settlement), ett investeringsskydd som 
ger företag rätt att stämma stater om de inför lagar som hotar företagens vinster. TTIP kan ha 
en hämmande effekt på nya lagar som rör hälsa och miljö, då det vid en stämning kan handla 
om enorma summor. Tvisterna ska behandlas i skiljedomstol som står över det nationella 
rättsväsendet och där insynen är mycket begränsad. På förslag är också ett råd med uppgift att 
övervaka tillkomsten av nya regler och lagar. På så vis ska företagen ges insyn och inflytande 
innan politiska beslut tas. 

Vi vet inte exakt vad avtalet kommer att innebära förrän det är underskrivet, men då finns 
ingen möjlighet att påverka längre. Det riskerar att bli en omfattande maktöverföring från 
folkvalda till storföretag, där miljö och folkhälsa hör till förlorarna. 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge anser, att frågan om TTIP måste lyftas i den 
allmänna debatten och att dess möjliga konsekvenser för natur och miljö måste analyseras. 
Frågan är för omfattande för att enskilda medlemmar eller kretsar ska kunna skaffa sig en 
välgrundad uppfattning. Det borde därför vara en uppgift för Naturskyddsföreningen 
nationellt att studera TTIP och att verka för att upplysa svenska folket om avtalet och dess 
konsekvenser. Lämpligen borde arbetet kunna ske i samverkan med miljöorganisationer i 
andra länder i EU och USA. 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge yrkar att Naturskyddsföreningens riksstämma 
beslutar 

att uppdra åt Naturskyddsföreningens styrelse att studera TTIP och komma med förslag till 
hur Naturskyddsföreningen ska förhålla sig till förslaget till handelsavtal 

att samråda med andra miljöorganisationer i EU och USA för att om möjligt skapa en 
gemensam plattform för arbetet med TTIP 

att föreslå lämpliga åtgärder som Naturskyddsföreningen kan arbeta med, lokalt, regionalt 
och nationellt, för att påverka den svenska opinionen i frågan om TTIP. 

 
För Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, enligt beslut vid styrelsemöte 2016-01-14 
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