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e meest gebruikte afkorting in Brussel,
Straatsburg en de Europese hoofdsteden is
deze dagen ongetwijfeld ‘TTIP’. Dat staat voor
het ´Transatlantic Trade and Investment
Partnership´, een vrijhandelsverdrag tussen de twee
grootste vrije markten van de wereld, de EU en de
Verenigde Staten, waarover nu al enige tijd onderhandeld
wordt.
De VS en de EU kennen ieder hun eigen regelgeving
voor handel. Deze dubbele regelgeving is vaak een
belemmering voor ondernemers. Onnodige administratieve
rompslomp kan zorgen voor extra kosten voor TransAtlantische handel. Wanneer deze onnodige regelgeving
weggenomen kan worden, kunnen Europese en
Amerikaanse ondernemingen makkelijker zaken doen
met elkaar. Daarbij kan door nauwere samenwerking de
regelgeving effectiever worden.
Europa en de VS hebben bijvoorbeeld beide regels om de
veiligheid van hun producten te garanderen. Vaak heeft
deze regelgeving hetzelfde doel, maar is de uitvoering
anders. De VS test de veiligheid van autogordels op een
andere manier dan de EU. Met als gevolg dat Amerikaanse
auto’s die in Europa geïmporteerd worden twee keer
worden gecheckt op dezelfde veiligheid van de autogordels. Door te accepteren dat de manier waarop men in de
VS de autogordels test weliswaar anders is dan hier, maar
ook zorgt voor dezelfde veiligheid hoeft men niet nog een
keer hetzelfde te testen in Europa, en kunnen deze kosten
bespaard worden. Dit geldt ook voor bepaalde regels voor
voedselveiligheid. De aanwezigheid van schadelijke

bacteriën in oesters wordt in de VS gecontroleerd door het
water in de oester te testen, terwijl we in Europa de oester
zelf testen. Accepteer van elkaar dat beide manieren goed
zijn, en handel gaat sneller en gemakkelijker.
Het is belangrijk dat we onze twee markten beter op elkaar
afstemmen zodat handel tussen de VS en de EU kan
floreren. Dit kunnen we het beste Europa breed doen. Juist
als EU hebben we een sterke onderhandelingspositie en
kunnen we de beste voorwaarden afdwingen. Het is een
illusie om te denken dat de afzonderlijke lidstaten dit beter
apart kunnen regelen.
Toch moeten we kritisch kijken naar de uiteindelijke inhoud
van TTIP. In Europa hebben we een niveau van voedselveiligheid en milieubescherming waar we trots op zijn.
Wij verplichten onze boeren en producenten om te voldoen
aan hoge standaarden met een hogere kostprijs als
gevolg. In de VS gelden andere, minder strengere, regels
voor voedselveiligheid, bijvoorbeeld waar het gaat om
genetische modificatie. TTIP mag er nooit toe leiden dat wij
onze standaarden verlagen of goedkope Amerikaanse
producten met lagere standaarden zomaar de Europese
markt laten overspoelen.
Europa wil een redelijke en gebalanceerde overeenkomst
met de Verenigde Staten zonder onze standaarden op het
gebied van gezondheid, veiligheid, privacy en onze
culturele diversiteit en sociale standaarden te offeren op
het altaar van de vrijhandel. Transparantie en informatievoorziening zijn daarbij de kernbegrippen. Hoe meer de
sluier wordt opgelicht, des te waarschijnlijker een goed
eindresultaat.

