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1. Inledning 
 
Upprättandet av den Europeiska unionens inre marknad utlöste en akademisk debatt om dess 

konsekvenser för internationell ekonomisk förvaltning. Utvecklingen befarades utmana den 

marknadsliberalisering som under decennier hade präglat det globala handelssystemet och 

institutionaliserats i multilaterala, regelbaserade organisationer.1 Farhågorna bestod i att EU 

skulle föra en liberal handelspolitik inom unionen samtidigt som murar upprättades gentemot 

omvärlden. Vedertagna antaganden om att graden av protektionism tenderar att öka i tider av 

ekonomisk kris gav ytterligare fog för oron under nittiotalets recession.2 Den inre marknadens 

förödande effekter för internationell handel lät dock vänta på sig. Istället kunde en ytterligare 

liberalisering av unionens förda ekonomiska utrikespolitik noteras.3 Profetian om ”fortet 

Europa” lever likväl kvar och flertalet forskare varnar alltjämt för att EU är benägen till en 

mer protektionistisk handelspolitik.4  

 

I juli 2013 inleddes förhandlingar för att få till stånd ett investerings- och frihandelsavtal 

mellan EU och USA – det transatlantiska partnerskapsavtalet, förkortat TTIP. De 

förhandlande parterna utgör tillsammans cirka hälften av världens BNP och står för en 

tredjedel av de globala handelsflödena.5 Om avtalet ingås läggs grunden därmed för världens 

största regionala frihandelsområde.6 Detta kan mycket väl komma att komma att få 

konsekvenser för internationell handel och dess multilaterala strukturer.7 För att det slutgiltiga 

avtalet ska implementeras krävs majoritet i den amerikanska kongressen. I EU krävs ett 

formellt godkännande av Europeiska unionens råd genom kvalificerad majoritet och därtill 

enkel majoritet i Europaparlamentet. Europaparlamentets befogenheter sträcker sig till att anta 

eller avvisa den slutgiltiga texten, men TTIP kan alltså inte börja gälla utan dess stöd.8 Det är 

svårt att säga något definitivt om avtalets legala grund innan det är fullbordat. Det förefaller 

dock som att TTIP kommer klassas som ett blandat avtal, vilket innebär att avtalsinnehållet 

berör såväl både medlemsstaternas som EU:s kompetensområden. Detta skulle i sin tur 

                                                   
1 Hanson, Brian T. What happened to fortress Europe? External trade policy liberalization in the European 
union. International Organization 52 no. 1 (1998): s. 55-56.  
2 Hanson. What happened to fortress Europe?External trade policy liberalization in the European union, s. 55-56. 
3 Ibid, s. 2.  
4 Ibid, s. 2.  
5 Kommerskollegium. USA - det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapsavtalet (TTIP). 2016. 
6 Regeringskansliet. Vad är TTIP? 2015. 
7 Europeiska kommissionen. What is TTIP about? 2015.  
8 Ifland, Maja. Getting Legislatures on Both Sides of the Atlantic Engaged in TTIP. The German Marshall Fund 
of the Unites States 2 no.3. 2015. s. 5. 
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medföra att även medlemsstaterna måste ratificera den slutgiltiga texten i enlighet med sina 

respektive nationella förfaranden.9 

 

Akronymen TTIP är såväl omskriven som omdiskuterad, och föregås inte sällan av ordet 

”stoppa” i versaler. Avtalet har kommit att bli kontroversiellt och erhållit massiv kritik från 

delar civilsamhället och dess representanter i Europaparlamentet. En uppseendeväckande 

utveckling emedan EU:s handelspolitik inte har genererat ett särskilt stort intresse tidigare.10 I 

detta oförutsedda motstånd påträffas en av de mest intresseväckande aspekterna av TTIP. 

Människors övertygelser, ambitioner och sympatier formas ideligen av politiska idéer. Vilka 

de politiska budskapen är och i vilken utsträckning de hörsammas får betydelse för avtalets 

framtid och således möjligen för det internationella handelssystemens utformning.  

 

Syftet med den förestående undersökningen är att analysera debatten kring TTIP i 

Europaparlamentet. Vilka är de huvudsakliga ståndpunkter och argument som förfäktas av de 

politiska grupperna i diskussionen för och emot TTIP i Europaparlamentet? Studien ämnar 

avtäcka de bakomliggande idéer som präglat debatten i denna kontroversiella fråga för att se 

om motsättningarna träffas av den traditionella skiljelinje som återfinns mellan liberalism och 

protektionism i diskursen om frihandelns vara eller icke-vara. Något förenklat kan syftet 

kokas ner till följande frågeställning:  

 

Vilka dominerande ståndpunkter och argument återfinns bland de politiska grupperna i 

Europaparlamentet? 	  

 
Undersökningens huvuddel inleds med en bakgrund som presenterar avtalets syfte och 

förutsättningar. Här redogörs övergripande för Europaparlamentets del i processen och för 

kritikens utbredning. Därefter introduceras den akademiska diskursen om Europeiska 

unionens förda handelspolitik. Detta åtföljs av ett teoretiskt ramverk som tjänar två syften: 

dels bidra till en djupare förståelse av de för uppsatsen centrala idéerna som ryms inom 

liberalism och protektionism och dels underbygga analysapparaten som tillämpas på 

materialet. Undersökningens fjärde avsnitt redogör för den beskrivande idéanalysens 

metodologiska egenskaper och vilka konsekvenser detta får för val av empiriskt material. 

                                                   
9 Ifland, Maja. Getting Legislatures on Both Sides of the Atlantic Engaged in TTIP. The German Marshall Fund 
of the Unites States 2 no.3. 2015. s. 2. 
10 Ifland, Maja, Getting Legislatures on Both Sides of the Atlantic Engaged in TTIP.  2015. s. 2 
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Därefter inleds analysen av de argument och ståndpunkter som återfinns i diskussionen om 

TTIP för att sedan jämföras i och ställas i relation till det teoretiska ramverket. Avslutningsvis 

förs en sammanfattande diskussion som leder till fram studiens slutsatser och därmed svarar 

på den angivna frågeställningen.    

 

2. Bakgrund 
 

Nedan ges en beskrivning av avtalsförhandlingarnas praktiska förutsättningar och 

målsättningar. Därefter belyses hur Europaparlamentet förhåller sig till förhandlingarna; detta 

för att ge en djupare förståelse för diskussionen och ge en övergripande fingervisning till var 

Europaparlamentet står i frågan. Slutligen belyses processen från det ursprungliga och vida 

omdiskuterade tvistlösningsförfarandet Investor-state-dispute-settlement (ISDS), till 

Europeiska kommissionens reformerade ansats som benämns som en permanent 

investeringsdomstol (ICS). 

 

Den 14 juni 2013 antog EU:s 28 medlemsländer ett förhandlingsmandat i Rådet för 

utrikesfrågor. Europeiska kommissionen(nedan kallad kommissionen) gavs därmed 

befogenhet att inleda förhandlingarna i enlighet med de riktlinjer som stipuleras i mandatet.11 

Kommissionen och Amerikanska myndigheten för handelsförhandlingar (USTR) har utsett 

två chefsförhandlare som leder processen framåt på teknisk nivå. Detta arbete erhåller politisk 

styrning av handelskommissionär Cecilia Malmström och Michel Froman som ingår i 

presidentens kabinett och företräder USTR.12 Enligt kommissionen är drivkraften bakom 

avtalet att öka sysselsättning och ekonomisk tillväxt på båda sidor atlanten. Den ekonomiska 

integrationen mellan EU och USA är redan relativt omfattande. Fördelar förväntas därför inte 

främst genom att avlägsna traditionella handelshinder så som tullar, subventioner eller 

importkvoter. Itsället ligger utrymmet för ett djupare ekonomisk samarbete i harmonisering av 

föreliggande regelverk och utformandet av ett adekvat investeringsskydd.13 I mandatet anges 

mer konkret tre komponenter: i) ökat marknadstillträde ii) färre icke-tariffära handelshinder 

                                                   
11 Europeiska kommissionen. Member States endorse EU-US trade and investment negotiations. 2013. 
12 Europeiska kommissionen. Om TTIP-avtalet – Bakgrund, fördelar, problem. 2015. 
13 Schuck, Johan. Globaliseringen hotas av allvarliga bakslag. Dagens nyheter. 2016. 
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(NTB) och iii) ökad regulativ samstämmighet. Utöver ovan nämnda mål förväntas TTIP bidra 

till utformningen av globala handels- och investeringsregler.14 

	  

Europaparlamentet kan utöva ett visst inflytande på förhandlingarna genom möjligheten att 

lämna icke-bindande rekommendationer till kommissionen.15 Den 21:a januari 2015 

presenterade Bernd Lange, ordförande i det internationella handelsutskottet (INTA), ett sådant 

förslag till betänkande om hur EU borde agera i förhandlingarna.16 Europaparlamentets 

ledamöter var allt annat än eniga och utkastet erhöll inte mindre än 898 ändringsförslag.17 

Detta utfall berodde möjligen på att Langes förslag presenterades en dryg vecka efter att 

kommissionen hade presenterat resultaten från ett offentligt samråd som ämnade utreda stödet 

för att inkludera ISDS i avtalet. Mekanismen har fördömts av stora delat av civilsamhället och 

blivit en vattendelare för några av de politiska grupperna i Europaparlamentet. Analysen av de 

150 000 inkomna svaren bekräftade detta missnöje och visade 97 % av respondenterna var 

negativt inställda.18 Samrådet påverkade naturligtvis kommissionen, som agerade och 

reformerade.  

 

Den 6:e maj besökte Cecilia Malmström handelsutskottet för att redogöra för ett 

konceptpapper med ett reformförslag för ISDS. Här presenterades för första gången en ansats 

mot en permanent domstol. 19 Den 28:e maj 2015 antog ledamöterna i INTA till slut förslaget 

till rekommendationer. Röstfördelningen blev 28 ja och 13 nej. Noteras bör att den slutgiltiga 

versionen gjorde klart att en reformerad mekanism i enlighet med det förslag 

handelskommissionär Malmström hade lagt fram var en möjlighet.20 En omröstning i hela 

kammaren var planerad till den 10 juni, men sköts upp av talman Martin Schulz dagen innan. 

Anledningen sades vara att det hade ännu en gång inkommit för många ändringsförslag.21 Det 

har dock spekulerats kring huruvida detta inte snarare berodde på interna splittringar inom 

                                                   
14 Europeiska unionens råd. Direktiv ST 11103/13 av den 17 juni 2013 om förhandlingsmandat inför 
förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och USA. s.3.  
15 Europaparlamentets arbetsordning. Åttonde valperioden, Art. 108: Internationella avtal. 2015.    
16 Europaparlamentet. Internationella handelsutskottets dagordning av den 21 januari 2015. 
17 Europaparlamentet. EU-US trade deal: 14 EP committees have their say. 2015. 
18 Europeiska kommissionen. Report presented today: Consultation on investment protection in EU-US trade 
talks. 2015. 
19 Europeiska kommissionen. Commissioner Malmström consulted the European Parliament on reforms of 
investment dispute resolution in TTIP and beyond. 2015. 
20 Vincenti, D. MEPs give passing vote to TTIP. Euractiv. 2015. 
21Europaparlamentet. Newsletter: TTIP vote in European Parliament postponed. 2015. 
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den socialdemokratiska gruppen.22 När det blev dags för votering en månad senare innehöll 

dokumentet en implicit inkludering av en tvistlösningsmekanism genom en hänvisning till 

kommissionens konceptpapper.23 Resolutionen antogs med 436 röster för, 240 röster emot 

och 32 nedlagda.24 Den 16 september lade kommissionen fram ett reformförslag på 

tvistlösningsmekanismen. I artikel 2 av detta förslag statueras att staters rätt att reglera inte får 

inskränkas och att åtgärderna i kapitlet om investeringsskydd inte ska tolkas på ett sådant sätt 

att staternas rätt att ändra lagstiftning, även om detta påverkar investerarens förväntade vinst, 

försvinner. Vidare ska det nya systemet bestå av en första instans i form av en tribunal med 

femton domare; varav fem europeiska, fem amerikanska och fem från tredje länder. ICS 

skiljer därmed från ISDS som upprättades ad hoc och bestod av jurister som utsågs av de 

berörda parterna. Vidare inkluderar reformen ett inrättande av en överinstans.25 Den 12 

november presenterade kommissionen formellt en slutgiltig reformerad ansats.26  

 

EUs medborgarnare ges möjlighet att direkt påverka det politiska systemet genom det 

europeiska medborgarinitiativet (ECI). Om en miljon invånare, från minst en fjärdedel av 

unionens medlemsländer, skriver under ges upphovsmännen rätt att presentera initiativet vid 

en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Därefter bestämmer kommissionen huruvida man 

ämnar ta ärendet vidare och lägga fram ett lagförslag. Om så är fallet inleds den ordinarie 

beslutandeprocessen.27 För att konkretisera kritiken från civilsamhället och ge en bild av dess 

omfattning kan paraplyorganisationen Stop TTIP lyftas. Stop TTIP utgörs av cirka 500 

europeiska organisationer som för en aktiv kampanj mot TTIP och det snarlika 

frihandelsavtalet med Kanada som betecknas CETA. På organisationens hemsida kan utläsas 

att avtalen utgör ett hot mot demokratiska värderingar, rättssäkerhet, miljö och god 

arbetslagstiftning.28 Den 15 juli 2014 försökte Stop TTIP, med kampanjkoordinator Michel 

Efler i spetsen, registrera ett medborgarinitiativ. Initiativet uppmanade Europeiska 

kommissionen att rekommendera Europeiska unionens råd att dra tillbaka 

förhandlingsmandatet till avtalet med USA och att inte fullborda det med Kanada.29 

                                                   
22 von Der Burchard, H., de la Baume, M., & Barigazzi, J. Parliament postpones EU-U.S trade vote. Politico. 
2015. 
23 Europaparlamentet. Resolution P8_TA(2015)0252 av den 8 juli 2015. s. 15.  
24 Europeiska kommissionen. Statement by EU Trade Commissioner Cecilia Malmström on the European 
Parliament’s vote on the TTIP resolution. 2015.  
25 Europeiska kommissionen. Utkast om förslag till investeringsskydd och tvistlösningsmekanism av den 5 maj 
2015. s. 18-20.   
26 Europeiska kommissionen. EU finalises proposal for investment protection and Court System for TTIP. 2015. 
27 Tallberg, Jonas, EU:s politiska system, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 186. 
28 Stop TTIP. Stop TTIP and CETA. 2016.  
29 Europeiska kommissionen. Kommissionens svar till Efler av den 10 september 2014.  
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Registreringen nekades av kommissionen som skriver i ett svar till Efler att initiativet inte 

kunde registreras på grund av att mandatet räknas som en handling till lagstiftning under 

utarbetande, vilket innebär att den endast aktiverar de juridiska förhållanden som föreligger 

institutionerna emellan. För att kunna registrera initiativet måste förhandlingarna vara klara, 

och ett internationellt avtal undertecknat.30 Den 10 november 2014 anmälde Stop TTIP 

kommissionen till EU-domstolen. Fallet är ännu inte avgjort.31 Organisationen fortsatte  

genom att anordna namninsamling via sin hemsida. I början på november 2015 lämnade Stop 

TTIP in ett informellt medborgarinitiativ med över 3 000 000 underskrifter till 

Europaparlamentets talman Martin Schultz.32 

 

3. Teori och tidigare forskning 
 
 
Nedanstående del av studien presenterar ett övergripande teoretiskt ramverk som varit 

tongivande i forskning om utrikeshandelns utformning. Här ställs traditionella idéer om 

liberalism mot protektionism och generell kritik mot frihandel. Syftet är att erbjuda en 

systematisk lins varigenom debatten kring frihandelsavtalet kan förstås. Den akademiska 

diskussionen får direkt bäring på uppsatsens utformning genom att analysapparatens 

kategorier förankras däri. Något som i sin tur förväntas bidra till att på ett verkningsfullt sätt 

kunna gestalta relevanta skiljelinjer i Europaparlamentet. Som ett ytterligare verktyg i 

ambitionen att söka djupare förståelse för debatten om TTIP kopplas ett resonemang om hur 

EU kan förstås som handelspolitisk aktör. 

 

3.2 Liberalism och frihandel 
Liberalismens ekonomiska grundsyn är marknadscentrerad och bygger på att marknaden ska 

vara fri från politisk styrning. Då kan marknadens krafter tillåtas att verka så friktionslöst som 

möjligt. Detta leder till sedermera till effektiv allokering av resurser och vinstmaximering. 

Den liberala tanketraditionen uppmuntrar förvisso en viss grad av statlig inblandning genom 

att staten tillhandahåller en god infrastruktur och ett solitt juridiskt ramverk.33 Frihandel 

                                                   
30 Europeiska kommissionen. Kommissionens svar till Efler av den 10 september 2014. 
31 EU-domstolen. Case T-754/14 Efler and Other vs. Commission av den 10 november 2014.  
32 Morgan, S. Anti-TTIP petition signed by 3 million people. Euractiv.2015-11-09. 
33 Broome, A. Issues and actors in the global political economy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, s. 22.  
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definieras av André Broome som ”frånvaro av statliga restriktioner på pris eller utbud av 

importerade och exporterade varor”.34 

 

Bland liberalismens pionjärer finns David Ricardo som, inspirerad av Adam Smiths Wealth of 

Nations, kom att bli en av historiens mest betydelsefulla handelsteoretiska tänkare genom sin 

tes om komparativa fördelar.35 Något förenklat bygger antagandet på det inte finns några 

absoluta fördelar. Länder borde istället specialisera sig på att producera varor eller tjänster 

som de är relativt bäst på, och sedan handla med dessa på en fri marknad.36 Den 

marknadsliberala synen på ekonomi kom att institutionaliseras under den omtalade Bretton 

Woods-konferensen som ägde rum i kölvattnet av Europas ekonomiska kollaps efter andra 

världskriget. Över 40 länder samlades i USA för att komma överens om gemensamma regler 

för att styra världsekonomin.37 Här lades grunden för transnationella organisationer som 

Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF). Det var inte bara ett behov av 

ekonomiska resurser som föranledde den ekonomiska integration som bevittnades i Europa 

under efterkrigstiden. Utvecklingen inspirerades också av tron på att ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan stater skulle upprätthålla världsfreden. Eftersom krig många 

gånger utlöstes av en statlig strävan att uppnå merkantilistiska mål ansågs mellanstatlig 

konflikt vara oförenligt med handel.38 Fri rörlighet av varor, tjänster och kapital skapade 

ömsesidig dependens som i sin tur ledde till en djupare förståelse mellan människor, och 

gjorde att deras lojalitet inte koncentrerades hos en maktfullkomlig stat.39 Fundamentet för 

denna uppfattning lades redan under arton- och nittonhundratalet och byggde att demokrati 

och frihandel, snarare än aristokrati och autarki, var vägen till världsfred.40  

 

Utvecklingsländerna hade också en komparativ fördel i billig arbetskraft. 41 Denna fördel 

skulle leda till att de största ekonomierna förlade sina produktionsanläggningar i dessa länder, 

som i sin tur gagnades genom inflöde av investeringskapital och högre tillväxt. Samtidigt 

                                                   
34 Broome.  Issues and actors in the global political economy, s. 147. 
35 Went, R. Game, Set and Match for Mr. Ricardo? The Surprising Comeback of Protectionism in the Era of 
Globalizing Free Trade. Journal of Economic Issues 34 no. 3, 2000, s. 659 
36 Burchill, S. Liberalism. I Theories of International relations, Burchill, S (red.), New York: Sage Publications, 
2005, s. 65. 
37 Burchill,S. Liberalism I Theories of International relations, s. 72. 
38 Ibid, s. 60. 
39 Ibid, s. 63. 
40 Ibid, s. 58. 
41 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, 2002, s. 29.  
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hölls lönerna nere i industrialiserade delar av världen.42 Den ekonomiska globaliseringens 

förvaltare påminner ofta om att den häftiga ökning av utrikeshandel och kapitalströmmar de 

senaste tjugofem åren har bevarat freden och ökat välståndet.43 

 

Liberalismen håller mänskliga rättigheter högt och ser det som en plikt att främja universellt 

erkännande av vissa moraliska normer. Ett politiskt system blir legitimt först när det har en 

stark rättsstat som upprätthåller dessa rättigheter. Om det anses vara fel av en individ att begå 

ett brott, eller utföra en viss handling, bör detta också betraktas som klandervärt beteende för 

en stat.44 De juridiska ramverk, instrument och institutioner som uppbringades under 

efterkrigstiden – så som FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna – utgör talande 

exempel på liberala ambitioner att forma världssamfundet.45 

 

På 1970-talet började länder inse att dess rikedom bestämdes av huruvida de tog del av den 

globala handeln. Neoliberalismen började ta form Ungefär samtidigt som västvärldens 

globalisering av ekonomin. Tiden för oberoende och självförsörjande stater var förbi.46 

Keynesianismen, med en inneboende tanke om vikten av statlig intervention i ekonomiska 

processer för att gynna social jämlikhet, fick stå tillbaka för att släppa in idéer om den fria 

marknadens möjligheter. Neoliberalismen ville förminska välfärdsstaten och utmana den 

socialdemokratiska hegemonin.47 En nutida teoretiker är Milton Friedman som stipulerar att 

en oreglerad marknad är demokratisk i grunden genom att den skapar ett system för 

proportionerlig representation.48 Friedman målar upp ett scenario för att visa hur den fria 

marknaden tillåter diversifiering: varje man får rösta på den färg av slips som önskas och få 

den, han måste inte vänta och se vilken färg majoriteten vill ha och sedan, om han tillhör 

miniroteten, vika sig.49 Fri konkurrens i kombination med en fungerande rättsstat leder till att 

endast de bästa idéerna överlever. En fri marknad skiljer organiskt den politiska sfären från 

den ekonomiska.50 Enligt Friedman är detta nödvändigt för att decentralisera den tvingande 

makten. Tvång ses som frihetens största hot om det så utövas av en monark, en oligark eller 

en tillfällig majoritet. Den fria marknaden tillåter ekonomisk frihet, men även politisk frihet. 

                                                   
42 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, s. 29. 
43 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, s. 26. 
44 Burchill, S. Liberalism I Theories of International relations, s. 66. 
45 Ibid, s. 67 
46 Ibid, s. 66  
47 Ibid. s. 71  
48 Friedman, M. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago press, 2009, s. 15. 
49 Friedman, M. Capitalism and Freedom, s. 15.  
50 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, s. 31. 
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Genom att makten inte är koncentrerad kan ingen människa tvingas till något av en annan 

människa och dennes gelikar. Den ekonomiska fördelningen kommer att ske ändå och 

dessutom mer effektivt. Något som i sin tur leder till en mer rättvis socialpolitik. Marknaden 

må minska antalet områden som måste lösas genom politiska kanaler, men staten har alltjämt 

en uppgift i att tillhandahålla regler som främjar rättvis konkurrens, ett välfungerande 

rättssystem med opartiska och legitima domstolar och ett fungerande våldsmonopol.51 

Friedman anger alltså inte något intrinsikalt värde för frihandel, utan snarare en uppsättning 

instrumentella sådana i ekonomisk vinst, demokrati och frihet.  

 

3.2 Protektionism och kritik mot frihandel  
 

Protektionism kan ta flera uttryck och bygger inte på samma enande fundament som de 

liberala handelsidéerna. En ofta hävdad doktrin är merkantilismen som dominerade synen på 

staters ekonomiska agerade från 1600-talet fram till 1900-talet. Länders beteende styrs enligt 

dess företrädare av att världens resurser är begränsade och att en stat således måste säkra sin 

del genom att blockera andra staters intressen.52 Ytterst handlar protektionism alltså om att 

skydda den inhemska industrin från konkurrens genom att institutionalisera handelshinder. 

Nedan följer först en presentation av protektionistiska åtgärder, och sedan belyses allmän 

kritik mot marknadsliberalisering och frihandel. Den barriär som historiskt har haft 

huvudrollen i sagda diskurs är upprättandet av tullar. Till traditionella handelshinder räknas 

också importkvoter, som begränsar hur många varor och tjänster ett land får importera, och 

subventioner. Men, protektionism kan också innebära administrativa hinder så som 

komplicerade byråkratiska processer. Därtill kan länder kan ha olika marknadsmässiga 

standarder, eller inhemska åtgärder för att skydda hälsa, säkerhet eller miljö.53 

 

Frihandelns motståndare motsätter sig antagandet om att frihandel leder till en högre 

levnadsnivå i utvecklingsländer. Merkantilistiska teoretiker menar istället att politiska regimer 

som främjar lokal produktion är nyckeln till välfärd.54 Frihandelns vinster kommer bara 

mäktiga stater och deras transnationella storföretag till dels. Därtill accepterar man inte att 

frihandel leder till ett utbyte av ömsesidigt vinst. Merkantilisterna menar att ekonomisk vinst 

                                                   
51 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, s. 27. 
52 O'Brien, Robert & Williams, Marc., Global political economy: evolution and dynamics, 3. ed., Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2010, s. 17. 
53 O'Brien, Robert & Williams, Marc., Global political economy: evolution and dynamics, s. 148. 
54 Ibid, s. 17. 



10 
 

för ett land innebär en förlust för ett annat på grund av att frihandeln resulterar i en ojämlik 

fördelning av kostnader och fördelar.55 Marknadsliberala principer korrumperar det 

internationella handelssystemet, leder till konstgjorda prissänkningar och stänger ute 

utvecklingsländer genom dess fördel i billig arbetskraft utnyttjas. Vidare menar man att teorin 

om komparativa fördelar bygger på ett system där det fanns nationell kontroll över 

kapitalflöden. Smith och Ricardo kunde omöjligen förutse ett ekonomisk system där kapitalet 

hanterades av transnationella aktörer som inte svarade inför en suverän stat. Detta leder till ett 

amoraliskt agerande genom att kapitalets förvaltare inte har att ta hänsyn till de förpliktelser 

och lojaliteter som tidigare har legat hos samhället.56 Transnationella företag söker kringgå 

gränser och investera i länder med billig arbetskraft och eftertraktade råvaror. Dessa är länder 

som ofta präglas av odemokratiska system och låga säkerhets- och hälsostandarder.57  

 
Ett modernt exempel på när liberalismens övertag på den internationella handelsmarknaden 

ifrågasattes var när Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) började 

förhandla fram ett multilateralt investeringsavtal (MAI) i mitten på nittiotalet. En 

internationell anti-MAI kampanj initierades och OECD-delegaterna övertalades slutligen att 

lägga ner förhandlingarna år 1998.58 Detta engagemang kom att inspirera 40 000 medborgare 

som ett år senare stormade Seattles gator i protest mot tre transnationella giganter som 

institutionaliserade frihandelsretoriken: Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella 

valutafonden (IMF) och Världsbanken (WBG).59 Frihandelns protagonister menar att de 

senaste årens teknologiska framsteg har bidragit till en enorm ökning av internationell handel 

och tillväxt som i sin tur nödvändiggör pålitliga globala regler för att hantera detta.60 WTO 

bildades år 1995 med målsättningen att se över global handelspolicy, sänka handelshinder och 

arbeta för att avveckla speciella tullar, subventioner eller andra hinder som kunde stävja fri 

konkurrens länder emellan. Det multilaterala samarbetet skulle öka konkurrensen mellan de 

tre största ekonomierna i världen: USA, Japan och Europa.  

 

Frihandelsmotståndarna i diskussionen på nittiotalet bestod till stor del av icke-statliga 

intresseorganisationer (NGO) och medlemmar av civilsamhället. Demonstranternas epos 

bestod i att de ville utkräva ansvar från de transnationella organisationer som diskret hade 

                                                   
55 O'Brien, Robert & Williams, Marc., Global political economy: evolution and dynamics, s. 148. 
56 Burchill,S. Liberalism I Theories of International relations, s. 73. 
57 Ibid, s. 74.   
58 OECD. Multilateral Agreement on Investment. 2016.  
59 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, s. 25. 
60 Ibid, s. 27. 
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styrt globaliseringen sedan andra världskriget. Frihandelsretoriken – det vill säga att en fri 

marknad automatiskt leder till demokrati – behövdes utmanas. I synnerhet med tanke på att en 

offentlig diskussion om storföretagens inflytande på globaliseringsprocessen var svårt 

eftersatt.61 Det finns två olika ståndpunkter gömda bland argumentationen som lyftes. Några 

menade att globaliseringen bör innefatta fler policyområden, så som arbetsrätt. Man 

efterfrågade alltså en bredare innehållslig definition globalisering. Andra menade att det som 

överenskoms på transnationell nivå inte fick inskränka den suveräna statens rättigheter. Ett 

ofta påpekat faktum var att insynen var i förhandlingarna var alltför dålig.  Detta föranledde 

en brist på offentlig debatt och till att företagen gavs alltför stort inflytande. Kritiken kan 

följaktligen delas upp i tre huvudsakliga delar. För det första handlade de om att de som stiftar 

reglerna är representanter för multinationella företag, snarare än folkvalda. De multinationella 

organisationerna fortsätter att växa, och alltfler handelspolitiska beslut fattas av inom ramen 

för dessa snarare än nationalstaten.62 För det andra att den internationella handelspolicyn 

utgjordes av en grundläggande värdering om ”vinst före människor”. För det tredje om att 

reglerna ofta stiftades bakom lyckta dörrar. Besluten som fattades inom WTO var inte 

tillräckligt tillgängliga för offentligheten. Den anledning som angavs för detta var att man vill 

skydda marknaden genom att en indikation på ”dåliga nyheter” skulle kunna leda till 

kapitalflykt. Bristen på insyn gjorde det omöjligt att kritisk granska den interna processen 

inom organisationerna.63 Sammanfattningsvis skapade företagens globalisering och inflytande 

på den internationella handelsmarknaden ett system utan demokratiska instanser.64 

 

3.3 Europeiska unionen som handelspolitisk aktör  
 
När Lissabonfördraget ratificerandes (2009) blev den viktigaste expanderingen för EU:s 

handelspolitik att kompetensen utökades till att inkludera utländska direktinvesteringar (FDI). 

De bilaterala investeringsavtalen förhandlades tidigare fram på nationell nivå.65 

Handelspolitiken fördes in i en ny kontext i enlighet med artikel 207(1) i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUD) och den externa handels- och investeringspolicyn 

blev därmed en del av den gemensamma externa politiken. Lagstiftningskompetensen för 

                                                   
61 Bruner Lane, M. Global constitutionalism and the arguments over free trade, s. 26. 
62 Ibid, s. 30. 
63 Ibid, s. 29. 
64 Ibid, s. 27. 
65 Woolcock, S. EU trade and investment policymaking after the Lisbon treaty. Inter economics 45, 2010, s 22-
23 
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handelsfrågor och att ingå internationella avtal gick nu från att vara delad med 

medlemsstaterna till att bli enbart tillfalla EU.66 Europaparlamentets position i handelsfrågor 

stärkes genom att det fick delad makt att anta handellagtext. Tidigare hade instansen endast 

konsulterats av rådet. Fördraget tillåter dock inte att parlamentet ges kompentens att godkänna 

förhandlingsmandatet, så som kongressen gör i USA. Detta görs utav rådet i enlighet med 

artikel 207 (3) och 218 (2) i funktionsfördraget.67  

 

Den multilaterala handelsdiskursen står i direkt relation till den om EUs förda handelspolitik, 

genom att EU som medlem i WTO, inte bara har dess regler att förhålla sig till utan också har 

varit med och format dem. Diskursen går att dela upp i två grupper. Den ena inriktar sig EUs 

externa relationer och den andra på dess interna. Den förstnämnda fokuserar på EUs något 

svårdefinierade roll som handelspolitisk aktör på den internationella arenan. Handelspolitiken 

ska utföras i enlighet med EU:s externa aktionsplan. EU:s externa handelspolitik har länge 

tjänat breda syften. Målsättningar om utrikespolitiska, säkerhetspolitiska eller strategiska 

ändamål inkluderas däri.68 Vidare försöker man fastställa vilka värderingar, principer och 

normer som ska driva EU:s beteende i det internationella handelssystemet.69 Forskningen har 

i sin iver att förstå den institutionella komplexiteten tidigare fokuserat på deskriptiv forskning 

snarare än teoridriven sådan.70 Detta förändras sakta och idag återfinns en hel del prominent, 

teoridriven och empirisk forskning om EUs handelspolitik. Detta öppnar upp området för 

bättre generaliserbarhet, något som tidigare varit svåruppnått.71 

 

Mest relevant för denna idéanalys av Europaparlamentet är de institutionella argument som 

har framförts i hopp om att kunna förutse EUs handelspolitiska beteende. Här återfinns en 

målkonflikt mellan EU:s rykte som frihandelsförespråkare och några av de största 

medlemsstaternas historia som protektionistiska, i synnerhet Frankrike och Tyskland.72 Brian 

T. Hanson menar i att liberaliseringen av EUs internationella handelspolicy är en direkt 

konsekvens av den inre marknadens öppnande.73 Sambandet är dock mindre självklart än man 

                                                   
66 Woolcock, EU trade and investment policymaking after the Lisbon treaty, s. 22-23. 
67 Ibid, s. 22-23. 
68 Ibid, s. 24. 
69 Ibid, s. 24. 
70 Poletti, A., & De Bièvre, D. The political science of European trade policy: A litterature review with a research 
outlook. Comparative European Politics no 12, 2014, s. 102. 
71 Poletti & De Bièvre. The political science of European trade policy: A litterature review with a research 
outlook, s. 103. 
72 Hanson. What happened to fortress Europe? External trade policy liberalization in the European union, s. 67 
73 Ibid, s. 66. 
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tror. Hanson påpekar att EU:s större medlemsstater har genererat ett starkt stöd för höjda 

handelshinder i tider av ekonomisk kris. Hanson visar dock samtidigt att neoliberala idéer har 

blomstrat inom EU de senaste decennierna, även under finanskrisen på nittiotalet.74 Det 

förefaller alltså som att det inte råder full konsensus på området. Hansons främsta argument 

består i att varken öppenhet eller protektionism verkar återspeglas i förändrade intressen hos 

producenter eller i ett handelspolitiskt skifte hos regeringscheferna. Han menar istället att 

ökad frihandel till stor del är ett resultat av institutionella förändringarna i EU handelspolicy, 

som i sin tur är en produkt av utvecklingen i europeisk integration, då mer specifikt 

färdigställandet av EU:s inre marknad. Faran är att detta inte är en hållbar typ av liberalisering 

då den inte är förankrad på nationell och lokal nivå. Hansons slutsats består i att den ökade 

europeiska integrationen har inneburit begränsningar för medlemsstater och andra sociala 

grupper vars preferenser har varit starkt protektionistiska. Hanson kopplar den Europeiska 

integreringen till en annan konflikt: den mellan regionala handelsavtal å ena sidan och 

multilaterala frihandelsavtal, å andra sidan.  Hanson uttrycker en oro för att USA, EU och 

Asien genom multipla bilaterala avtal kommer stänga ute stora delar av världen och bilda, vad 

Hanson kallar, avskilda fort med externa barriärer.75 EU beräknas vara den aktör som har bäst 

förutsättningar att sätta bollen i rullning. Hanson menar att om EU agerar protektionistiskt 

genom att sätta upp handelsbarriärer utanför de regionala avtalen, eller för att skydda sin inre 

marknad, skulle detta få allvarliga effekter för hela världsekonomin genom att detta skulle 

hindra den internationella liberaliseringsprocessen. EU:s import står för 20 % av världens 

totala export och dess interna marknad tillhör världens största.76 Men konsekvenserna består 

inte bara i ekonomisk förlust. EU har dessutom en betydande roll som normskapande makt 

som yttrar sig både i de krav man ställer på andra länders politik men också genom EUs 

framträdande vid fastställandet av de internationella handelsreglerna i WTO. 77 En mer 

protektionistisk policy hos EU skulle alltså bryta ner det multilaterala frihandelssystem som 

byggs upp inom ramen för WTO.78   

 
 
 

                                                   
74 Hanson. What happened to fortress Europe? External trade policy liberalization in the European union, s. 81 
75 Ibid, s. 56. 
76 Ibid, s. 80.  
77 Ibid, s. 80.  
78 Ibid, s. 55.   
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4. Metod 
 
 

Undersökningens syfte är att beskriva och tolka den handelspolitiska debatten om TTIP i 

Europaparlamentet. Idéanalysen erbjuder en metod varmed politiska texter och uttalanden kan 

studeras på ett systematiskt vis.79 Ludvig Beckmans ”Grundbok i idéanalys” har varit 

vägledande i metodvalet.  

 

Två metodologiska aspekter av idéanalysen kan med fördel föras fram. Den första handlar om 

studiens övergripande ambition. Idéanalysen kan söka förklara, ta ställning till eller beskriva 

ett material.80 För denna undersökning är det huvudsakliga syftet att tolka innebörden av de 

politiska idéer som förs fram, varför den beskrivande idéanalysen anses vara mest lämplig. 

Metoden erbjuder vidare verktyg som gör det möjligt att härleda och strukturera diskursen i 

ståndpunkter och argument. Enligt Beckman handlar en beskrivning i de flesta fall om en 

jämförelse.81 I detta fall handlar det om att jämföra hur samma fråga har behandlats av olika 

aktörer. Den andra aspekten handlar om kontextens betydelse för vilket fokus undersökningen 

bör ha. Inom idéanalysen diskuteras tudelningen mellan en aktörscentrerad studie och en 

idécentrerad sådan, i ljuset av detta. I en idécentrerad studie är det argumenten som står i 

centrum, vem som framfört dem – eller när – är inte av stort intresse. Det kontextuella får 

alltså mindre betydelse. För en aktörscentrerad studie är det vem, eller vilka, som som har 

framfört ett argument som är intressant.82 Skillnaden ligger i huruvida forskaren enbart 

redogör för de huvudsakliga budskapen som utretts, eller även klargör vilka aktörer som fört 

fram dessa budskap. Beckman framhåller att undersökningens frågeställning, och kriterier för 

val av material avgörs i valet mellan de två fokuspunkterna. En idécentrerad studie skulle då 

fokusera på de argument som man tror sig vara de mest betydelsefulla, och en aktörscentrerad 

beskriva hur vissa betydelsefulla aktörer har resonerat. 83 Denna undersökning utgår från de 

politiska grupperna i Europaparlamentet och är således delvis aktörscentrerad, men det är 

alltjämt idéerna som är intressanta. Inget fokus läggs på att koppla bakomliggande ideologier 

eller andra egenskaper som utmärker respektive partigrupp, till förda argument. Uppgiften 

består istället i att förhoppningsvis kunna säga något om materialets innebörd som inte är 

                                                   
79 Beckman, L. Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Santérus: Stockholm, 
2005, s. 9.  
80 Beckman, L. Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 2005, s. 9. 
81 Ibid, s. 53.  
82 Ibid, s. 17.  
83 Ibid, s. 18. 
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självklart och som kan säga något om det handelspolitiska klimatet. De politiska grupperna 

används i viss mån som analysteknik för att anskaffa ett representativt urval. Det har 

betydelse vilken grupp som har framfört vilka argument genom att dessa i kombination med 

gruppernas storlek i europaparlamentet kommer få direkt inverkan på avtalets framtid. En 

indikation om avtalets förutsättningar i röstetal vid tiden för undersökningen anges i 

bakgrundskapitlet, men eftersom avtalet vid tiden för studien är under förhandling är 

positionerna föränderliga.  

 

Avslutnings bör läsaren vara uppmärksam på att undersökningen grundar sig på en subjektiv 

tolkning av de politiska budskap som framförs i materialet. Detta gör att metodens främsta 

svaghet är bristande reliabilitet. För att söka överbrygga detta problem är den teoretiska och 

begreppsliga apparaten mycket viktig. Det är genom den som resonemangets trovärdighet 

prövas och i den slutsatserna förankras. Reliabilitetsproblemen kvarstår, men läsaren tillåts 

göra en bedömning utifrån giltigheten i slutsatserna.  

 

4.1 Material och avgränsning 
 

Beckman gör en distinktion mellan å ena sidan metodologi, som utgör en teori om 

förhållandet mellan forskaren och dennes material, och å andra sidan analysteknik, som är en 

uppsättning regler för hur material ska insamlas och bearbetas. 84   

 

Analystekniken bygger på insamling av empiriskt material i form av de politiska gruppernas 

manifest om TTIP och pressmeddelanden som behandlar avtalet och/eller en 

tvistlösningsmekanism (i form av ISDS/ICS) under nedan angiven tidsperiod. Uppsatsen 

analyserar den största gruppen från respektive ståndpunkt, detta resulterar i tre ståndpunkter 

och tre politiska grupper. Pressmeddelanden ansågs vara lämpliga eftersom de författas för 

publicering i media  och således för att kommunicera ett budskap till omvärlden. Manifesten 

fyller samma funktion men erbjuder ett mer sammanhängande resonemang. 

 

Uppsatsen avgränsar sig till att analysera pressmeddelanden som har publicerats från den 13 

januari 2015, då kommissionens rapport från samrådet om ISDS publicerades85, till den 12 

                                                   
84 Ibid, s. 10.  
85 EU-kommissionen. Report presented today: Consultation on investment protection in EU-US trade talks. 
2015.  
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november 2015, då kommissionen presenterade en reformerad ansats i form av ICS.86 För att 

ge undersökningen en tydlig riktning i omspännande och snåriga förhandlingar, läggs särskild 

vikt vid diskussionen om en tvistlösningsmekanism i avtalet. Därtill har investeringskaptilet 

utformning varit en röd linje för några av de politiska grupperna vilket har genererat flera 

diskussioner som i sin tur bidrar till en relevant materialbank.87  

 

4.2 Analysapparat 
 

Genom ett litteraturstudium av den vetenskapliga diskursen och tidigare handelspolitiska 

diskussioner har de vanligaste argumenten plockats upp och ligger till grund för 

analysapparaten. Först presenteras de tre övergripande ståndpunkterna som återfinns i 

materialet. Därefter klassas de mest framförda argumenten i tre kategorier som i möjligaste 

mån uppfyller kravet på vara ömsesidigt exkluderande och uttömmande. Analysobjekten är 

tre av de åtta partigrupper som sitter i Europaparlamentet. Ståndpunkterna är ”För TTIP”, 

”För TTIP med vissa förbehåll” och ”Emot TTIP”. Argumentationskategorierna, som härleds 

ur tidigare forskning, presenteras nedan. För att lättare kunna följa analysen presenteras en 

översikt av hur argumentationskategorierna står i relation till de tre ståndpunkterna: 

 
 
 För TTIP För TTIP med vissa 

förbehåll 

 Emot TTIP 

Ekonomi     

Demokrati    

Globalisering     

Övriga    

 

4.2.1 Argument om hur handel påverkar ekonomiska förhållanden 
Här hamnar argument som på något vis lyfter avtalets ekonomiska konsekvenser. De berör 

monetära medel i någon from – produktion, resursfördelning, arbete, tillväxt och vinst. 

Frihandelsförespråkare hävdar de komparativa fördelarnas överlägsenhet, medan 

protektionistiska argument består i en tanke om att frihandel inte kan maximera vinsten för 

                                                   
86 EU-kommissionen, EU finalises proposal for investment protection and Court System for TTIP. 2015. 
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alla parter, utan istället leder till en ojämn fördelning. 

 

4.2.2 Argument om hur handelspolitiken bör utformas i relation till det 

demokratiska systemet 
Här försvaras en viss maktdisposition. Ingen av de ovan nämnda utgångspunkterna menar att 

något annat styrelseskick än demokrati bör råda. Skiljaktigheterna återfinns istället i 

förhållandet mellan statlig styrning, marknadens kapacitet, rättsstatens roll och medborgerligt 

inflytande. Den centrala motsättningen återfinns i huruvida ekonomin ska skiljas från 

politiken eller om marknaden bör regleras. Frihandels antagonister menar att påståendet om 

att marknasliberalisering automatiskt leder till ett legitimt politiskt system måste ifrågasättas. 

Argument som talar om synen på öppenhet inom processen tillfaller också denna kategori 

eftersom medborgares och folkvaldas möjlighet att utöva inflytande är beroende av en viss 

insyn. 

 

4.2.3. Argument om globaliseringens beskaffenhet 
Globalisering är en förändringsprocess som suddar ut gränser genom att stater och samhällen 

världen över knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.88 Det kan handla om 

politiska, ekonomiska eller kulturella sådana. Här behandlas synen på globaliseringen, snarare 

än dess ekonomiska konsekvenser. Frihandelsvänner ser den som något gott och anser att man 

aktivt bör delta i processen för att sprida normer om individens fundamentala rättigheter. 

Företrädare för protektionismen menar istället att globaliseringen är oönskad genom att den 

skiftar lojaliteten från den samhälleliga kontexten och driver på en amoralism utan lojalitet, 

och därmed skär igenom traditionella hierarkier. Här ligger brännpunkten i synen på den 

suveräna statens roll i en globaliserad värld.    

 

4.2.4 Övriga argument  
Här hamnar de argument, om några, som inte fångas upp av ovanstående kategorier eller 

återfinns i den angivna diskursen.  

 

 

                                                   
88 Nationalencyklopedin. Sökord: ”globalisering”. 2015.  
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5. Empiri och Analys  
 

 

Analysen syftar som tidigare nämnt till att på ett systematiskt vis beskriva de dominerande 

ståndpunkter och argument som återfinns i diskussionen om TTIP i Europaparlamentet. 

Analysen delas upp i fyra delar. Först presenteras de tre ståndpunkternas inställning till TTIP. 

Därefter bryts den argumentationslinje som förs av respektive ståndpunkt ned för att sedan 

struktureras upp i olika argumentationskategorier. Slutligen kopplas det teoretiska ramverket 

på argumentskategorierna i en jämförande analys. Såväl ståndpunkter som argument 

förankras genomgående i citat ur de pressmeddelanden och politiska manifest som utgör det 

empiriska materialet.   

 

5.1 Tre dominerande ståndpunkter i Europaparlamentet  
 

5.1.1 För TTIP 
 

"The EPP Group gives its strong support to the ongoing negotiations which we trust should 

result in a balanced, win-win outcome. Today, we took another step further to advance 

towards a deep and comprehensive trade and investment agreement with the US which will 

create new jobs and set the frame for new opportunities for individuals and businesses while 

being of particular benefit to small and medium-sized enterprises"89  

 

Gruppen Europeiska folkpartiet (EPP) uttrycker ett starkt stöd för TTIP och vill föra en 

offensiv internationell handelspolitik. Utgångspunkten är att globalisering och frihandel leder 

till en höjd levnadsnivå både inom och utanför den Europeiska unionen.90 Det anses vara 

ansvarslöst att motsätta sig dess utbredning och de konsekvenser detta får för investeringar 

och handel.91 Ståndpunkten menar att bilaterala handelsavtal så som TTIP är absolut 

nödvändigt. Med detta sagt utgör ändå ett multilateralt handelssystem, i enligt med de regler 

som anges inom ramen för WTO, det bästa verktyget för at uppnå de mål som förknippas med 

en liberal handelsagenda.92 EU uppmanas att vidta åtgärder mot de länder som sätter upp 

                                                   
89 EPP. TTIP vote: positive signal for jobs and growth. 2015. 
90 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 5.  
91 EPP. TTIP: European investor protection a priority. 2015. 
92 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 6.  
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hinder för handel mot unionen eller dess medlemsstater. Gruppen pekar på vikten i att föra en 

ambitiös handelsagenda som innefattar eliminering av tariffära och icke-tariffära hinder. 

Samtidigt bör EUs standarder för miljö, arbetsrätt och konsumentskydd upprätthållas.93 

Ståndpunkten uttrycker vidare ett starkt stöd för att inkludera en tvistlösningsmekanism i 

avtalet.94 Gränsöverskridande investeringar borde uppmuntras genom att erbjuda ett adekvat 

skydd i ett opartiskt och öppet system i enlighet med det som kommissionen presenterat.95  

 

5.1.2 För TTIP med vissa förbehåll  
 

“As Socialists and Democrats recognize the opportunities of the agreement. […] At the same 

time however, the S&D makes a number of crucial demands to this agreement. The fulfillment 

of these demands will have to be the basis when analyzing to final text and when deciding 

whether or not our group can give its final consent.”96 

 

Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater (S&D) är för ett avtal 

men anger vissa förbehåll. S&D ser ett progressivt TTIP som något önskvärt. Avtalet kan 

bidra till ökat välstånd inom EU – om det förhandlas på rätt sätt.97 Gruppen ser alltså positivt 

på frihandel men understryker att en öppnare marknad och ökad konkurrens inte får inte sänka 

standarder för arbetsvillkor, konsumentskydd och miljö. Strategin skiljer sig från EPP:s 

genom att man tillämpar ett defensivt försvar av avtalet. TTIP:s förmodade nytta ges relativt 

lite utrymme. Istället läggs fokus på att ange vissa krav som det färdigförhandlade avtalet 

måste möta för att erhålla gruppens stöd.98 I materialet anges inte huruvida man ser 

globaliseringen som önskvärd eller ej, däremot anser man att den bör formas.99 I 

bakgrundsavsnittet anges att gruppen har velat lite inför en tvistlösningsmekanism. Från att 

säga ett blankt nej till ISDS, till att till slut acceptera ICS. Det nya permanenta systemet anses 

vara bättre eftersom det förutsätter kvalificerade domare, snarare än privata skiljemän, 

erbjuder en överklagansinstans och är mer öppet än ISDS.100    

 

                                                   
93 Ibid, s. 6. 
94 EPP. TTIP: European investor protection a priority. 2015. 
95 EPP. ISDS: EPP Group calls for Investment Protection 2.0. 2015. 
96 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 1.  
97 S&D. Pittella & Lange: "S&D Group was ready to vote on TTIP. Other political groups were not". 2015.   
98 S&D.EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 1-3. 
99 S&D. Pitella: S&D signs death certificate for ISDS in TTIP. Resolution to be voted next week. 2015. 
100 S&D. S&Ds welcome the new trade dispute resolution mechanism, replacing ISDS. 2015.  
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5.1.3 Emot TTIP 
 

 “GUE/NGL MEPs, along with other progressive parliamentarians and social movements 

across Europe, are sounding the alarm on the reality of TTIP, one of the most dangerous 

trade deals in the history of Europe, affecting the lives of all citizens.”101  

 

Ur ovanstående citat kan utläsas att Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 

(GUE/NGL)  är starkt emot TTIP. De avfärdar explicit neoliberala idéer om hur 

handelssystemet bör förvaltas. Avtalet handlar inte bara om utbyte av varor, utan om att 

avlägsna sociala och miljörättsliga standarder.102 Uppfattningen är att TTIP inte kommer leda 

till någon vinst, i ekonomisk form eller annan, som kommer medborgarna till dels. Enligt 

gruppen kan allmänheten förvänta sig höga sociala kostnader istället för ökat välstånd.103 

Ståndpunkten utgår ifrån att transnationella företag ges fler rättigheter än medborgare i 

TTIP.104 Tvistlösningsmekanismens negativa effekter hävdas ofta, både i form av  ISDS och 

ICS. Enligt GUE/NGL innebär ett sådant system att storföretagen kan attackera lagstiftning 

varigenom de underminerar den suveräna statens rätt att lagstifta i allmänhetens intresse.105 

Gruppen uttrycker ett starkt stöd till STOP TTIP-rörelsen och det medborgarinitiativ som 

presenteras i undersökningens bakgrundskapitel.106  

 

5.2 Framförda argument i debatten om TTIP utifrån respektive 
ståndpunkt 
 
 
5.2.1 För TTIP 

Argument om hur handel påverkar ekonomiska förhållanden 
 

TTIP leder till ökad produktivitet, ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning  

                                                   
101 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 1.  
102 Ibid, s. 9.   
103 Ibid, s. 1-2.  
104 Ibid, s. 5. 
105 Ibid, s. 5-6.  
106 GUE/NGL. MEPs meet whistleblower Stéphanie Gibaud, Luxembourgish MPs, unions & TTIP campaigners. 
2015. 	  
 



21 
 

”It is a truism that more trade leads to higher productivity, contributes to increased external 

competitivness and could contribute immediatley to more than 1,5 % of direct economic 

growth as well as bring significant consumer standards.”107 

 

För de ekonomiska argument som motiverar ett TTIP är inställningen att en öppnare och 

mindre reglerad marknad kommer leder till ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning. Den 

generella ambitionen för avtalet det bör vara relativt omfattande samtidigt som några avstamp 

från den marknadsliberala ansatsen görs. För det första bör avtalet eliminera kvarstående 

traditionella handelsrestriktioner. Från EU:s håll handlar det då om att kraftigt sänka de 

tullavgifter som återstår för industriella varor, jordbruksprodukter och sanitära och 

fyrosanitära produkter(SPS).108 För de sistnämnda åsyftas åtgärder för att skydda 

konsumenter från hälsorisker i livsmedel, växter mot skadegörare eller djur mot smittosamma 

sjukdomar som.109 Samtidigt bygger ett öppnare marknadstillträde på att bägge parter 

levererar. EU vill att USA:s exportförbud för energi ska upphöra för att stärka europeisk 

konkurrenskraft.110 Därför uppmuntras EU att behålla tullavgifter för vissa delar av den mest 

energiintensiva industrin.111  

  

I fallet TTIP handlar det dock främst om att harmonisera regler och standarder, då den 

ekonomiska integrationen de förhandlande parterna emellan redan är relativt långt gången.112 

Harmoniseringen kommer minska överflödigt administrativt arbete, en stor och kostsam 

börda för små- eller medelstora företag med begränsade resurser. Det framgår tydligt att 

mycket energi även bör läggas på att åstadkomma bättre regulativ samstämmighet. Detta för 

att undvika att samma produkt måste produceras två gånger enligt två olika regelverk.113 

Sammantaget kommer detta leda till ökad tillväxt och sänka priserna för konsumenter.114 De 

existerande regelverken bör granskas med ekonomisk hållbarhet och europeisk 

konkurrenskraft i åtanke.115 

                                                   
107 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 5. 
108 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 8.  
109 Kommerskollegium. Hälsoskyddsregler – SPS-åtgärder. 
110 EPP. The new Transatlantic Alliance for the 21st century. 2015. 
111 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 8. 
112 Ibid, s. 6.  
113 EPP. The new Transatlantic Alliance for the 21st century. 2015. 
114 Ibid.  
115 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 8. 
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EPP återkommer på flera ställen till att detta bör göras samtidigt som man skyddar och 

upprätthåller EU:s standarder för miljö, arbetsrätt och konsumentskydd.116 Hur detta uppnås 

konkretiseras  dock aldrig i specifika åtgärder.  

 

TTIP kan öka transatlantiska investeringar 

”Europe needs to attract investors and investment and European economic actors need legal 

certainty to operate globally.”117  

 

Investeringsskyddet försvaras också i ekonomiska termer. Gruppen menar att växande 

ekonomi är beroende av ökad produktivitet. Europa måste därför vara attraktivt för 

investerare. För att detta ska ske måste investerare känna sig trygga från diskriminering eller 

expropriering – något som uppnås genom ett solitt juridiskt ramverk. En 

tvistlösningsmekanism är därför nödvändig.118 EPP hävdar dessutom att ICS gör att processen 

går snabbare och håller kostnaderna nere.119 Den andra sidan av myntet handlar om att skydda 

Europeiska investerare från diskriminering på en amerikansk marknad.120 Det främsta 

argumentet är att små- eller medelstora företag ska ges adekvata möjligheter att försvara sig 

gentemot USA.121 Sammanfattningsvis kommer ett robust investeringskapitel kommer till 

tillväxt, fler jobb och rättssäkerhet för investerare.122 Vikten av en tvistlösningsmekanism är 

enligt EPP egentligen inte skild från någon argumentationskategori. Dess ekonomiska 

fördelar förefaller dock vara prioriterade. 

 

Argument om hur handelspolitiken bör utformas i relation till det demokratiska 

systemet 
 

Öppenhet är önskvärt, i lagom mängd  

”We want transparency and openness at all stages of the negotiations, but defend 

confidentiality where necessary to reach the best negotiating results.”123  

 

                                                   
116 Ibid, s. 6.   
117 EPP. TTIP: European investor protection a priority. 2015. 
118 Ibid.  
119 EPP. EPP Group calls for Investment Protection 2.0. 2015.  
120 EPP. TTIP: European investor protection a priority. 2015. 
121 EPP. EPP Group calls for Investment Protection 2.0. 2015. 
122 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 10.  
123 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 6.  
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Ovanstående citat beskriver gruppens syn på öppenhet och insyn väl. Öppenhet är något 

positivt men det behandlas inte som som ett krav som har bäring på gruppens stöd för avtalet. 

Man uttrycket istället en viss förståelse för att förhandlingarna måste ske i förtrolighet mellan 

de förhandlande parter för att nå de bästa resultaten.124 Enligt EPP borde 

tvistlösningsmekanismens föreskrifter dock erbjuda insyn.125 Ett krav ICS verkar uppfylla.126  

 

Argument om globaliseringens beskaffenhet  
 

TTIP erbjuder momentum att forma globaliseringen 

“Creating a Transatlantic market would definitely help us face globalization challenges. We 

have to not only take part in globalization, we have to shape it and that’s what the TTIP 

should be about."127  

 

Ett argument som ofta förfäktas av EPP är att TTIP kommer få en vederkvickande effekt för 

de transatlantiska relationerna.128 Argumenten utgår ömsom ifrån EU och ömsom utifrån det 

inflytande ett samarbete mellan EU och USA skulle kunna ha. En närmre relation till USA 

tros erbjuda EU en chans till en ledande roll i en värld där nationsgränserna blir alltmer 

svårtydliga.129 EU kan vara med att forma de regler som ska råda på den internationella 

arenan.  Denna roll är en som EU bör axla för att upprätthålla vissa standarder, då 

globaliseringen inte ser ut att avstanna.130 Det handlar om att implementera tillräckliga sociala 

och miljörättsliga skydd. Men, EPP menar också att TTIP borde sträva efter att verka 

normgivande när det kommer till att skapa frihandelsavtal som gynnar små- och medelstora 

företag.131 Det särskilda intresset för små- och medelstora företag har troligen sin grund i att 

99% av alla företag inom EU tillfaller den kategorin.132  

 

Den andra sidan av myntet handlar om att EU och USA delar samma fundamentala principer 

om mänskliga rättigheter och demokrati. TTIP anses vara ett utmärkt forum för sprida denna 

                                                   
124 Ibid.   
125 EPP. TTIP: European investor protection a priority. 2015. 
126 EPP. Investment Protection: EPP Group says new proposal creates better firewall. 2015.  
127 EPP. TTIP vote: positive signal for jobs and growth. 2015.   
128 EPP. EU-US Free trade agreement key to fixing world standards. 2015.  
129 Ibid.  
130 EPP. The new Transatlantic Alliance for the 21st century. 2015. 
131 EPP. The new Transatlantic Alliance for the 21st century. 2015. 
132 Europeiska kommissionen. What is an SME? 2016.  
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uppfattning till andra delar av världen.133 Dessutom kan det nya robusta ramverk som ett 

transatlantiskt avtal väntas innefatta verka som förebild och därmed komma andra delar av 

världen till dels.134 Även investeringsmekanismen försvaras utifrån detta argument genom att 

EU borde se detta som en möjlighet att förhandla fram en ny, bättre fungerande mekanism 

sedan kan användas i andra avtal.135 Sammanfattningsvis kan sägas att genom att stärka 

banden med USA har man, enligt denna ståndpunkt, en bättre chans att forma globaliseringen 

till omvärldens fördel –  men kanske också till EUs fördel.  

 

Övriga argument 
 

TTIP kommer att främja en strategisk relation med USA  

“An enhanced agreement will impact on our global bilateral economic and political 

relationship with the US and foster our strategic bonds in the 21st century. The TTIP can be 

the milestone for institutionalizing the strongest partnership in the world.136 

 

Ett argument som hävdas med en viss underton är av geopolitisk art och faller därmed inte 

under någon av de för studien uppsatta argumentationskategorierna.137 EPP skyr ett globalt 

skifte av makt och rikedom från stormakterna i väst till de växande ekonomierna i Asien. Man 

erkänner att TTIP inte kommer kunna hindra att liknande avtal sluts mellan USA och Asien. 

Förhoppningen är dock att en transatlantisk länk åtminstone kan jämna ut en eventuell lutning 

mot Asien.138 

 

Även andra taktiska anledningar anges. EU och USA ett gemensamt intresse i att motarbeta 

Rysslands alltmer imperialistiska beteende. Här knyter man åter an till sin samarbetspartners 

energipolicy, man förväntar sig att ett transatlantiskt avtal ska leda till lättnader från USAs 

sida.139 Detta skulle kunna leda till att EU blir mindre beroende av Rysslands gas.140  Vidare 

har de två parterna ett gemensamt intresse i att förhindra spridning av extremism och 

                                                   
133 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 6. 
134 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 8.  
135 EPP. TTIP vote: positive signal for jobs and growth. 2015.   
136 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 10. 
137 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 6. 
138 EPP. The new Transatlantic Alliance for the 21st century. 2015. 
139 EPP. EPP group position paper on international trade. 2015, s. 9 
140 EPP. The new Transatlantic Alliance for the 21st century. 2015. 
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terrorism Mellanöstern. Dessa gemensamma bördor och mål, gör transatlantisk enighet till ett 

måste.141  

 

5.2.2 För TTIP med vissa förbehåll  

Argument om hur handel påverkar ekonomiska förhållanden 
 

TTIP kommer, om det förhandlas väl, att bidra till ökad tillväxt och fler jobb 

”We [S&D] believe that a good and fair TTIP can bring many benefits to European citizens 

and enterprises in terms of growth and jobs, and will also avoid a global race to the botttom 

on human rights, environmental and labour standards. But I [Gianni Pitella, ordförande för 

S&D] say a good TTIP, not any TTIP.”142  

 

Argumentet ovan uttalas sällan i det material som har legat till grund för undersökningen. 

Vilket delvis kan bero på att S&D valt en annan strategi när det kommer till att försvara 

avtalet. Det finns ett generellt stöd för frihandelsavtalet som ett verktyg för att skapa 

ekonomisk tillväxt och arbeten.143 Samtidigt är det nödvändigt att reglera handeln:  

”There i nothing progressive about sticking your head in the sand and hoping trade will 

regulate itself.”144  

Ytterligare marknadsliberalisering får inte ske på bekostnad av konsumentens eller 

arbetstagaren säkerhet.145 Man tar aktivt avstånd ifrån såväl EPP:s liberala syn på handel som 

vänstern protektionistiska sådana.146 Gruppen framhåller risken för att den förstnämnda 

ansatsen leder till sänkta levnadsvillkor för EU:s medborgare, och att den sistnämnda ansatsen 

leder till att det inte blir något frihandelsavtal. Avtalet måste innehålla bindande och 

gemensamma åtgärder som reglerar den finansiella marknaden – här påminner S&D om att 

det delvis var oreglerade finansiella flöden som ledde till finanskrisen 2008.147  

 

                                                   
141 Ibid.   
142 EPP. MEPs endorse EU-US trade talks. 2015.   
143 S&D. Pitella & Lange: “S&D Group was ready to vote on TTIP. Other political groups were not.” 2015. 
144 S&D. S&Ds shape benchmark for good TTIP. 2015.  
145 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 2.  
146 S&D. S&Ds shape benchmark for good TTIP. 2015.   
147 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 2. 
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Argument om hur handelspolitiken bör utformas i relation till det demokratiska 

systemet  
 

Ett frihandelsavtalet får inte kringgå den demokratiska lagstiftningsprocessen 

”Any joint consultative body created in the framework of TTIP should not infringe on the 

legislative powers and the prerogatives of the European parliament.”  

 

Hur tvister ska lösas inom ramen för TTIP har varit en brokig fråga för denna ståndpunkt. I 

botten ligger vilken aktör som ska döma i trätor mellan företag och stat. Det är viktigt att 

avtalet inte skapar ett juridisk förfarande som har möjlighet att kringgå den amerikanska 

kongressen och Europaparlamentet.148 Men S&D stödjer principerna om att utländska 

investerare ska åtnjuta skydd mot diskriminering och expropriering.149 En uppfattning som är 

återkommande är att man inte ser behovet av ett skiljeförfarande i enlighet med det som har 

diskuterats för TTIP. De nationella rättssystemen inom både EU och USA har pålitliga och 

välutvecklade juridiska system.150 Det anses inte vara förenligt med rättsstatens principer att 

investerare ges ett forum utanför dessa system genom ett handelsavtal.151 Gruppen lyfter fram 

att det inte finns några bevis på att investeringsavtal mellan länder med liknande 

investeringsskydd i den nationella lagstiftningen som för EU och USA – med eller utan ISDS 

– ökar investeringsflödena.152 Vilket föranleder frågan: varför vill man ändock ha ett? 

 

ICS representerade en”en radikal förändring för EU:s handelspolicy”, enligt S&D 153EU 

erbjöds nu en domstol som drevs av kvalificerade domare och försäkrade staters rätt att 

reglera i allmänhetens intresse. Ett tydlig förbättring från den hemliga tribunal som drevs av 

advokater som representerade storföretag och kunde utmana legitim offentlig policyskapande 

utan möjlighet till att överklagan.154  

 

Transparens i både förhandlingarna och i en tvistlösningsmekanism måste försäkras  

”The secrecy of the negociations is not only qestionable in democratic terms; it also prevents 

a public debate based on facts rather than rumours.”  
                                                   
148 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 2. 
149 S&D. Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negiotiations (ISDS). 2015. s. 3. 
150 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 2. 
151 S&D. Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negiotiations (ISDS). 2015. s. 1.  
152 S&D. Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negiotiations (ISDS). 2015. s. 2.  
153 Ibid.  
154 Ibid.   
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Transparens är viktigt av två anledningar: dels genom ett demokratiska värde som bygger på 

att människor måste ges tillgång förhandlingarna för att kunna påverka dem. Dels för att 

öppenhet främjar en debatt som är baserad på fakta snarare än rykten.155  

 

Argument om globaliseringens beskaffenhet  
 

Ger EU en möjlighet att forma globaliseringen  

”This is a unique opportunity for the European Union to harness globalization by introducing 

standards of international trade. Otherwise the world will move ahead without us having a 

say. We should not miss it.”156 

Ovanstående citat antyder att TTIP är frihandelståget EU inte får missa. Världen präglas 

enligt gruppen av en ständigt pågående globaliseringsprocess utan motstycke. Risken är att 

medborgare och arbetare fastnar i denna process genom att företagen är en integral del av de 

globala värdekedjorna. De ser det som sin demokratiska plikt att forma den så att den gynnar 

medborgarna.157 Avtalet benämns som en unik möjlighet att tygla globaliseringen genom att 

introducera vissa standarder på den globala handelsarenan.158  

 

När det kommer till en tvistlösningsmekanism ser man på den pågående debatten som en 

möjlighet att forma ett regelverk som främjar hållbara jobbskapande investeringar som 

uppmuntrar till goda arbetsförhållanden.159 Man ser ett intresse i att skapa ett TTIP som 

verkar som en ”guldstandard” för dessa avtal.160 En inställning som förefaller ha formats 

efterhand.  

 

Övriga argument:  

 
TTIP kan vara en möjlighet att underbygga arbetsrättigheter i USA 

”TTIP provides an opportunity to reinforce workers’ rights in the USA.”161  

 

                                                   
155 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 2. 
156 S&D. Pitella: S&D signs death certificate for ISDS in TTIP. Resolution to be voted next week. 2015.  
157 S&D. S&Ds shape benchmark for good TTIP. 2015.   
158 S&D. Pitella: S&D signs death certificate for ISDS in TTIP. Resolution to be voted next week. 2015. 
159 S&D. Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negiotiations (ISDS). 2015. s. 6. 
160 Ibid. s. 7.   
161 Ibid. s. 8.  
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Anledningen till att ovanstående argument hamnar utanför de angivna kategorierna, och då i 

synnerhet den som berör globaliseringens beskaffenhet, är att det inte direkt handlar om att 

forma den internationella spelplanen. Det bygger istället på att aktivt verka för arbetstagarna i 

USA. FN:s fackliga fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor heter Internationella 

arbetarorganisationen (ILO). S&D menar att  TTIP erbjuder en möjlighet stärka skyddet för 

arbetarens rättigheter i USA i enlighet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) och 

EUs standarder.162USA har nämligen ännu inte ratificerat samtliga av ILOs 

kärnkonventioner.163 TTIP kan enligt S&D vara ett sätt att säkerställa att USA godkänner 

dessa konventioner genom att vissa krav ställs i förhandlingarna.164 

 

5.2.3 Emot TTIP 

Argument om hur handel påverkar ekonomiska förhållanden 
 

Avtalet kommer inte leda till högre sysselsättning  

”Accordning to its advocates, TTIP will result in economic growth on both sides of the 

Atlantic, but the reality behind the spin is somewhat different. Citizens can expect no actual 

economic gains but high social costs.”165 

 

GUE/NGL menar att avtalet inte kommer generera några ekonomiska vinster och framförallt 

inte till fler arbeten. Det är istället mer troligt att EU förlorar över en million arbeten på grund 

av ökad konkurrens på arbetsmarknaden.166 Man misstror mot de antaganden som gjorts av 

studier som visar på ökad export. Gruppen lyfter istället fram studien TTIP: European 

disintegration, unempolyment and instability av Jeromin Capaldo från Tafts Universitet i 

USA. De menar att undersökningen bygger på mer realistiska antaganden om 

anställningsförhållanden och global handel. Studiens resultat indikerar en förlängd och 

substantiell omfördelning av arbeten.167 Därtill kommer de offentliga finanserna utsättas för 

högre press genom att det blir svårare för stater att styra marknadsförhållanden till förmån för 

medborgarna.168 Istället för TTIP behövs avtal till förmån för regional och lokal handel för att 

                                                   
162 S&D. S&Ds successfully push for labour and environmental protections in TTIP. 2015.  
163 LO. Facklig policy inför förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan USA och EU; 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). s. 2 
164 S&D. EU US negotiations for a transatlantic trade and investment partnership agreement – TTIP. 2014. s. 3.  
165 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 2.  
166GUE/NGL. TTIP compromise ignores public concerns. 2015. 	  
167 GUE/NGL. More flaws uncovered in Commission’s TTIP assessment methodologies. 2015.  
168 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 2. 
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kämpa mot att arbetare utnyttjas i globala produktionskedjor och motverka miljödumpning.169 

 

Avtalets utlovade vinster kommer inte civilsamhället till dels  

”the GUE/NGL group rejects the neoliberal economic trade model which is less about 

exchanging goods and more about eliminating social and environmental protections in the 

name of pursuing corporate profit”170 

 

GUE/NGL menar att ”regulativ samstämmighet” är en ulv i fårakläder. USA och EU kommer 

att mötas vid lägsta gemensamma nämnare. Denna avreglering kommer prioritera 

transnationella företags vinstkalkyler snarare än att värna medborgarens välstånd.171 EUs 

medlemsstater kommer tvingas acceptera USA:s mycket lägre nivåer för till exempel 

livsmedelsäkerhet.172 Offentliga tjänster kan också vara hotade genom att TTIP ämnar öppna 

upp tjänstemarknaden för att det ska bli lättare för företag att investera. Tjänster som 

sjukvård, utbildning, kultur, vatten och transport är hotade.173 Harmonisering av standarder 

mellan EU och USA innebär att kommissionen måste ges tillåtelse av USA innan man lägger 

fram ett lagförslag, och vice versa.174 Detta ger enligt GUE/NGL företag fler möjligheter att 

lobba mot och stoppa lagförslag som skulle påverka handel- och investeringar negativt – 

innan folkvalda får chans att yttra sig. Lagförslagen kommer att gå igenom ett filter med en 

obligatoriskt konsekvensbedömning av hur det kommer påverka handel- och investeringar.175 

Menar att det är det stöd som finns för regulativ samstämmighet enligt proceduren ovan 

innebär att man som parlamentsledamot är villig att ge upp den parlamentariska demokratin 

för sina i nära religiösa tro på de utlovade fördelarna med frihandel.176  

 

Argument om hur handelspolitiken bör utformas i relation till det demokratiska 

systemet  
 

TTIP-förhandlingarna är djupt odemokratiska på grund av bristande transparens 

                                                   
169 GUE/NGL. European Parliament silences itself:  majority of two votes down a debate on TTIP. 2015.	  
170 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 9. 
171 Ibid, s. 3.   
172 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 3. 
173 Ibid.  
174 Ibid.  
175 Ibid, s. 4.  
176 GUE/NGL. TTIP compromise ignores public concerns. 2015.  
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”We call for an open an democratic EU-policy-making process and we condemn that trade 

deals are negociated secretly behind closed doors by unelected officials with close ties to big 

buissness”177  

 

Motståndarnas argumentation är i princip genomgående uppbyggd på att ett transatlantiskt 

avtal kommer att underminera det demokratiska fundamentet inom EU. Det finns flera 

anledningar till att detta är en oundviklig utveckling. För det första beror det på bristande 

öppenhet. Förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar med alltför lite insyn, något som 

omöjliggör en adekvat granskning av processen.178 Även om några utvalda 

Europaparlamentariker har tillgång till texten så stängs allmänheten och journalister ute. 

Detta är oacceptabelt eftersom det blir omöjligt för civilsamhället att påverka processen.179 

Hemlighetsfullheten anses vara ett klart och tydligt försök från de förhandlande parterna att 

prioritera företag framför staternas rätt reglera handeln och medborgarnas intresse.180  

 

TTIP-förhandlingarna innebär ett maktskifte från folkvalda till multinationella företag 

”The deal would see a massive shift of power from elected representatives to technocrats and 

corporations if it came in to force as businesses would be able to contest regulations that 

impinge on their profit expectations outside of our constitutional judiciary systems and 

beyond democratic processes.”181  

 

Ovan nämnda argument är nära kopplat till en tvistlösningsmekanism i avtalet. GUE/NGL 

pekat återigen på att transnationella företag och vinst prioriteras framför medborgarna.182 

Kommissionens förslag till en permanent domstol avfärdas som en ISDS-mekanism i 

förklädnad. Det anses minst sagt beklagligt att kommissionen fullständigt ignorerar den oro 

som yttrade sig i kommissionens samråd.183 Man talar om samrådet som att detta är en klar 

och tydlig indikation på att medborgarna inte vill ge företag makt att agera mot suveräna 

stater.184 Den makt som enligt gruppen lämnas över till företagen är att de ges ett forum där de 

kan hävda att ny eller existerande lagstiftning minskar deras förväntade vinst, och då ställa en 

                                                   
177 GUE/NGL. MEPs warn of threat to labour and social protections on Global Day of Action against TTIP. 
2015.	  
178 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 8. 
179 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 7. 
180 GUE/NGL. TTIP negotiations sideline citizens´ interests. 2015.   
181 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 2.  
182 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 6.  
183 GUE/NGL. A system previously called ISDS – MEP Helmut Scholz denounces new EC proposal. 2015. 	  
184 GUE/NGL. Parliament gears up for key discussions on TTIP. 2015.  
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suverän stat inför rätta.185 De förhandlande parterna har redan domstolar som mycket bättre 

hanterar problemet. Gruppen påpekar att även att nationella domstolar kommer att ta hänsyn 

till internationell lag när de dömer i liknande tvister.186 Enskilda medborgare erbjuds ingen 

möjlighet att stämma företagen för att de förorenar miljön, ignorerar arbetsrättigheter eller 

destabiliserar valutan.187 Ståndpunkten rymmer en fundamental oförståelse för varför en 

tvistlösningsmekanism ska inkluderas trots att det inte finns några bevis på att den attraherar 

investerare. De drar därför slutsatsen att det handlar om att hindra ambitiösa legislativa 

projekt.188 

 

Ett annat argument mot TTIP är att de som driver förhandlingarna framåt är inte folkvalda 

representanter. Det framgår inte vad exakt som åsyftas. Det kan spekuleras i om det handlar 

om att kommissionens politiska företrädare har ett mandat som är för långt ifrån folket eller 

om man åsyftar de chefsförhandlare som utsetts av de två parterna för att för förhandlingarna 

på teknisk nivå. Oavsett så anklagas de som är den del av förhandlingarna för att främja de 

multinationella företagen framför folkets bästa.  

 

Övriga argument  

 
EU bör sträva efter att forma världen tillsammans med Kina och Ryssland 

”Supporters of TTIP are used to claiming that this agreement would be necessary due to 

changes in the global economy. They are right, the economy has changed. But TTIP is the 

wrong answer!”189  

 

Erkänner att ekonomin förändrad, men att EU inte bör ingå i en ekonomisk allians med USA 

för att kunna konfrontera Kina, Ryssland eller andra tillväxtländer. Ambitionen borde istället 

vara att forma världen tillsammans med dessa länder, snarare än mot dem.190  

 
5.3 Jämförande analys  
 

                                                   
185 GUE/NGL. STOP TTIP Defend Democracy! s. 5.  
186 GUE/NGL. Legal principles in exchange for ISDS – a bad deal. 2015.  
187 GUE/NGL. A system previously called ISDS – MEP Helmut Scholz denounces new EC proposal. 2015. 
188 Ibid.  
189 GUE/NGL. TTIP compromise ignores public concerns. 2015. 
190 GUE/NGL. TTIP compromise ignores public concerns. 2015. 
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5.3.1 De tre dominerande ståndpunkterna  
 

En slutledande observation är att de som är för TTIP genomgående lyfter avtalets fördelar 

men mycket sällan eventuella nackdelar eller farhågor. Man stipulerar visserligen vissa krav 

men gruppens stöd för att ingå ett avtal görs inte beroende av huruvida kommissionen möter 

dessa krav. Det är tydligt att argumentationens huvudsakliga mål är att få TTIP till stånd. 

Argumentationen präglas till tror del av klassiska liberala idéer om en marknad fri från 

överdriven politisk styrning och tydliga regler för hur internationell handel ska bedrivas.  

 

De som är för TTIP men med vissa förbehåll placerar sig i mitten av de tre ståndpunkterna 

och för som tidigare nämnt en mer defensiv argumentation. I grunden ligger ett sällan uttalat 

antagande om frihandelns fördelar genom ekonomisk vinst. I materialet återfinns dock 

huvudsakligen krav hur ett avtal bör se ut. Ståndpunkten utgår alltså ifrån att forma 

förhandlingarna. Man vill inte säga något definitivt om hur man ställer sig till avtalet innan 

det finns en färdig text att förhålla sig till. Argumentationen slår både mot en alltför 

omfattande marknadsliberalisering och överdriven protektionism. Det går att skönja en 

böjelse mot de marknadsliberala idéerna genom att man erkänner avtalets ekonomiska 

fördelar. Dessutom är att kraven som ställs på avtalet i stor mån frigjorda från kritik av den 

angreppslystna natur som återfinns bland TTIP:s motståndare. ISDS-mekanismen är ett 

undantag som gruppen gick starkt emot. ICS accepterades dock trots att några av de argument 

som fördes fram mot ISDS – till exempel att det redan finns tillfredställande juridiska 

ramverk inom länderna – fortfarande kan göras gällande. Det förefaller vara inom ramen för 

denna ståndpunkt som mest utrymme för påverkansarbete och politiska pendlingar återfinns.  

 

Den ståndpunkt som är emot TTIP erkänner inget utrymme för förbättring utan argumenterar 

genomgående emot ett avtal. Gruppen utgår ömsom ifrån att kritisera delar av avtalet utifrån 

dess specifika egenskaper, och ömsom ifrån att avfärda förhandlingarna helt och hållet. Den 

förstnämnda halvan av argumentationen förefaller tjäna det övergripande syftet – det vill säga 

att stoppa frihandelsavtalet med USA. Varför vill man stoppa avtalet? Ståndpunkten anger 

ovan flera anledningar till att stoppa avtalet, men eftersom inget utrymme till förbättring 

anges är det relevant att fråga sig om det kan finnas ett annat mer djuplodad motiv. Inom 

argumentationen ryms traditionellt protektionistiska värden igenom att staten bör förvalta 

medlen och att frihandel inte nödvändigtvis leder till tillväxt.  
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5.3.2 Argumentationen i debatten om TTIP 
 

Argument om hur handel påverkar ekonomiska förhållanden 

 

Skillnaderna bland de ekonomiska argument som förfäktas är relativt påtagliga. De 

förstnämnda grupperna ser positivt på de vinster som kan komma ur TTIP och menar att de 

kommer medborgarna till dels. Genom att göra EU mer attraktivt för investeraringar och 

underlätta för små- och medelstora företag kommer arbeten skapas och priser sänkas. 

Skillnaden ligger i hur fördelningen av dessa förmodade vinster ska ske. EPP förordar en 

marknad som är så fri från  som möjligt utan att underminera Europeiska standarder, medan 

S&D istället anser att marknaden måste regleras för att försäkra att vinsten fördelas på ett 

rättvist sätt. Det förefaller alltså som att frihandel inte ska tjäna som ett egenvärde utan att den 

måste regleras för att inte leda till orättvisor och sämre levnadsnivåer, vilket ger fog för att 

ifrågasätta prepositionen ”fri”. GUE/NGL hävdar istället att avtalet inte kommer leda till 

någon vinst över huvud taget, åtminstone inte som kommer medborgarna till dels. Istället 

kommer multinationella företag gynnas, ökad konkurrens kommer leda till en kostsam 

omfördelning av arbeten som i sin tur leder till att arbetslösheten inom EU stiger. GUE/NGL 

för en argumentation som till stor del utgår ifrån den suveräna statens överlägsenhet som 

förvaltare av det ekonomiska systemet. Protektionistiska argument återkommer i olika former. 

Tydligast blir det när gruppen lyfter att man hellre hade sett lokala och regionala 

handelsområden. Även i oviljan att avreglera marknaden återkommer de protektionistiska 

strömningarna och statens inblandning.  

 
Argument om hur handelspolitiken bör utformas i relation till det demokratiska systemet  

 

Demokrati är över inte ett särskilt närvarande värde i den förda argumentation som kommer 

ur från den ståndpunkt som propagerar för ett avtal. Möjligen återfinns en sådan ambition i 

vikten av att även företag ska ges ett rättvist forum att föra en rättsprocess på en suverän stat. 

Även företag utgörs ju trots allt i av medborgare. S&D är väldigt mån om att 

lagstiftningsprocessen, som ju i grunden är djupt demokratisk, inte får kringgås. Det finns en 

viss tvetydighet i den förda argumentationen. Å ena sidan argumenterar man för att det redan 

finns två tillräckliga juridiska system inom USA och EU som adekvat kan axla den utmaning 

som ligger i att lösa tvister mellan stat och företag. Samtidigt erkänner man kommissionens 

reform i ICS, som ju trots allt fortfarande är frånskild de nationella domstolarna. Möjligen 
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finns det andra motiv bakom att ha en tvistlösningsmekanism – till exempel att det viktigt för 

landet på andra sidan förhandlingsbordet. Det skulle också kunna handla om en 

inomparlamentarisk kohandel. De som är emot TTIP:s absolut starkaste argument faller under 

den här kategorin. Demokratin ska utgå ifrån folket och ligga så nära medborgarna som 

möjligt. De multinationella företagen målas upp som amoraliska och giriga. Medborgarna 

måste skyddas från företagens järnhand och de två intressena förefaller vara oförenliga.  

 

Argument om globaliseringens beskaffenhet  

 

I denna kategori finns många fördelar att finna enligt de som propagerar för TTIP. 

Globaliseringen är önskvärd och därför ser man ingen anledning att stoppa den – man borde 

snarare utnyttja den för att sprida fundamentala värderingar om människors lika värde och 

demokrati. EU ges nu en chans att ta en ledande roll i denna normativa process. För S&D 

framgår inte fullt om globaliseringen är önskvärd, men den är omöjlig att stoppa. Därför är 

det EU:s skyldighet att se till att detta görs så att individen skyddas och inte fastnar i dess 

strukturer. Återigen är man något med defensiv än EPP i sin ansats. De som är emot TTIP 

talar sällan om globalisering. Man talar däremot om det internationella handelssystemets 

ideologiska grund i neoliberalismen som något förkastligt. Det är därför inte ett orimligt 

antagande att gruppen ser på globaliseringsprocessen som något som inte är önskvärt och 

således bör bromsas.  

 

I teoriavsnittet nämndes en hypotes om att det inte går att hävda teorin om komparativa 

fördelar i en globaliserad värld där nationalstaten inte längre har  samma kontroll över 

kapitalflöden. För tydliggöra de olika ståndpunkterna syn på globaliseringsprocessen kan ett 

ett antagande göras om att det stämmer. Marknadsliberaliseringen var en framgångssaga som 

nu utmanas av globaliseringens framfart. Hur skulle de respektive ståndpunkterna, utifrån 

ovan presenterade resonemang, tackla detta? De som förespråkar TTIP menar att den nya 

världsordningen kräver nya verktyg varigenom den kan hanteras som ett investeringsskydd 

och dess normerande kraft De som är för TTIP men med vissa förbehåll skulle förespråka en 

mellanväg som utgår ifrån traditionella medel för att stävja globaliseringen när den blir för 

progressiv. Här lyfts statliga regleringar. De som är emot ett TTIP skulle söka gå tillbaka till 

ett system som sätter den suveräna staten i första rummet och främja regional och lokal 

handel.  
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Övriga argument  

 

De uppseendeväckande argument som föll utanför de givna kategorierna var att de som 

uttalade en geopolitisk motivering till att avtalet bör ingås. EPP menar att två av världens 

största ekonomier bör ställa sig upp emot odemokratiska länder så som Ryssland. Medan 

GUE/NGL istället menar att man borde samråda med dessa länder.  Även hos S&D kunde 

urskönjas en tanke om att EU helt enkelt måste sluta ett avtal, för att hinna först och inte stå 

utan och förlora möjlighet till tillväxt. Här görs ett tydligt avramp från liberalismen som ju till 

stor del bygger på antagandet om att ökad interdependens har en fördel i avsaknad av krig och 

konflikt. Att skapa en allians med USA ses förmodligen inte med blida ögon av Rysslans. I 

synnerhet inte när det finns en explicit ambition om att minska beroendet av rysk gas. Här 

tjänar frihandeln i det närmaste ett realpolitiskt syfte snarare än ett ekonomisk sådant. För 

motståndarnas del ligger det en motsägelsefullhet i att upprätthållandet av demokratiska är det 

mest förfäktade argumentet, samtidigt som världen borde formas tillsammans med två 

nationer som präglas av odemokratiska statsskick.  

 

6. Diskussion och slutsatser  
 
 

För att sammanfatta återfinns alltså tre dominerande ståndpunkter i diskussionen om 

förhandlingarna mot ett transatlantiskt partnerskapsavtal i Europaparlamentet. De argument 

som huvudsakligen förfäktas av de som är för TTIP är av ekonomisk art där ståndpunkten 

visar upp en liberal syn på hur utrikeshandeln bör förvaltas. Intressant är att även argument av 

geopolitisk natur dyker upp i det empiriska underlaget. Kanske innebär detta att avtalets 

undertecknande i realiteten inte alls hänger på parlamentarisk opinion utan på huruvida 

säkerhetshotet mot Europa ökar. Den andra ståndpunkten är för TTIP men anger vissa 

förbehåll innan man tänker rösta ”ja”. En pragmatisk inställning med tanke på att avtalet ännu 

är under förhandling. Frågan är om det beror på pragmatism eller på inre splittringar inom den 

parlamentariska gruppen. Den inomparlamentariska aspekten av diskussionen, som kan delas 

upp i dimensioner av medlemsland och politisk ideologi, fångas tyvärr inte upp av denna 

undersökning. De argument som förfäktas mest handlar om att avtalet inte får riskera eller 

sänka vissa sociala och miljömässiga standarder och för att så inte ska ske krävs tydlig 

politisk styrning. I grunden för gruppens villkorade stöd ligger dock avtalet ekonomiska 

fördelar. Ståndpunkten förefaller alltså i huvudsak styras av liberala idéer men med en dos 
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protektionism för att inte globalisering ska gå över styr. Den sista ståndpunkten är emot TTIP. 

Man anger ett par argument för varför avtalet är direkt farligt och de flesta faller under 

kategorin för det demokratiska systemet ska förstås. Enligt denna ståndpunkt är demokrati 

och frihandel oförenligt genom att storföretagens vinst prioriteras. Som om inte detta vore nog 

ämnar EU dessutom lägga legislativ makt i händerna på dessa amoraliska företag. 

Ståndpunkten är i grunden protektionistisk.  

 

En av de slutsatser som kan härledas ut den diskussion som ligger till grund för studien är att 

EU med stor sannolikhet kommer fortsätta föra en liberal och expansiv handelspolitik. 

Därmed inte sagt att detta maktförhållandet inte kan förändras. Avtalets motståndare förefaller 

ständigt öka i antal. STOP TTIP-rörelsen har med sina över 3 000 000 namnunderskrifter och 

500 medlemsorganisationer visat på en enorm förmåga att mobilisera sig. Det återstår alltså i 

slutändan att se hur förhandlingarna fortskrider för avgöra huruvida Europaparlamentets 

majoritet kommer hänge sig åt avtalet.  

 

En möjlig tolkning av utvecklingen är att TTIP representerar fas två i globaliseringen. Det vill 

säga, när de traditionella handelshindren är så gott som eliminerade blir den ekonomiska 

integrationen allt djupare genom att system, regelverk och produktion harmoniseras. Detta –

djupare interdependens – skulle i sin tur kunna reta upp protektionistiska delar av samhället. 

En annan hypotes kan ha med handelspartnern att göra – USA kopplas ofta till kapitalismen 

och storföretag. En tredje anledning till ökad protektionism skulle kunna bero på den 

ekonomiska kris som präglar delar av Europa.  

 

En relevant fråga att ställa är hur ett ratificerat avtal kommer påverka EUs externa 

utrikespolitik. En möjlig konsekvens av TTIP är att avtalet utgör grunden för ett av flera stora 

handelsblock som tillämpar en inre liberal handelspolitik, men sätter upp handelshinder 

sinsemellan. Något som skulle skjuta den ekonomiska förvaltningen bort ifrån de 

transnationella organisationerna. Ett annat möjligt utfall är naturligtvis att TTIP blir den första 

stenen i muren runt fortet Europa.  

 
Den utförda studien kan med fördel ligga till grund för vidare forskning på området. Det kliar 

i de kritiska fingrarna vid en bearbetning av de argument som förfäktas. För vidare 

forskningsprojekt föreslås därför en idéanalys som kritiskt granskar de framförda argumenten 

och dess förankring i verkligheten. Denna ansats hade kunnat komma åt intressanta 
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frågeställningar som det beskrivande förhållningssättet inte lyckas träffa. Avslutningsvis 

skulle det vara intressant studera till hur debatten i Europaparlamentet skiljer sig från den i 

den Amerikanska kongressen – som ju också spelar en avgörande roll i förhandlingarna och 

avtalets förutsättningar.  
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