Motie vreemd aan de orde van de dag: Helmond TTIP vrij!
De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 10 mei 2016.
Constaterende dat:
- Op dit moment zijn onderhandelingen tussen de VS en de EU nog gaande om te komen tot
een zogenaamd “vrij handelsverdrag “ TTIP (Trade and Investment Partnership).
- De strekking hiervan zal zijn dat bedrijven zich veel minder hoeven te houden aan regels
vanuit landelijke overheden en dus ook lokale overheden.
- Dat indien bedrijven zich benadeeld voelen op dit vlak, een extern tribunaal ISDS
(InvestorState Dispute Settlement) boetes kan opleggen aan overheden die kunnen
oplopen in de miljarden.
Overwegende dat:
- TTIP democratische besluitvorming kan omzeilen en nationale rechtssystemen aantast.
- TTIP indruist tegen de algemene belangen van burgers op het gebied van met name
duurzaamheid, voedselveiligheid, gezondheid en milieu, wat overheden juist proberen te
waarborgen via regelgeving.
- TTIP in het geheim tot stand komt zonder voldoende transparantie.
- Arbitrage via het ISDS tribunaal grote risico’s in financieel opzicht met zich mee kan
brengen voor overheden en dat dit zal worden verhaald op de belastingbetaler.

-

Het voordeel van TTIP, in de vorm van werkgelegenheid, nog maar de vraag is en dat dit
absoluut niet mag opwegen tegen de nadelen op het gebied van gezondheid en milieu en
het onder druk zetten van arbeidsomstandigheden en sociale rechten.
TTIP het voor overheden veel ingewikkelder maakt om nieuwe wetten en regels vast te
stellen en ook nog tegen hogere kosten.
Wij niet tegen vrije handel zijn, maar dit een stap te ver gaat.

Van mening dat:
- TTIP in het algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging kan vormen voor
de lokale democratie in Helmond en schadelijk kan zijn voor lokale regels omtrent sociale
normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur.
- De verplichtingen van het akkoord bindend zouden zijn voor alle bestuursniveau's en dus
ook voor Helmond en de Brainportregio die verplicht en gedwongen kan worden om
democratisch tot stand gekomen beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten gevolge van de
ondertekening van dit akkoord,
-

Spreekt zich, dit alles afwegende, uit tegen het TTIP-verdrag,
Verzoekt dit standpunt kenbaar te maken aan de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking,

En gaat over tot de orde van de dag.
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