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Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)
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TTIP in historisch perspectief
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General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) and the establishment of WTO (1994)
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The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
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Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van TTIP op gezondheid
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Toenemende handel in ongezonde producten en levensstijlen

• Prijzen van ongezond voedsel kunnen omlaag gaan
• Nationale beleidsruimte voor volksgezondheid interventies

(alcohol/ tabak/ voedsel) kan onder druk komen te staan
• “Regulatory chill” (bv voedsel labels)
•
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Samenwerking voor coherente standaarden
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Toegang tot Medicijnen

• Efficientere medicijnmarkten
• Innovatie
• Clinical trial data toegankelijk? 

(RDP, vertrouwelijkheid van 
gegevens)

• Verlengen van patenten (IPR). 
Toegankelijkheid en budget 
generieke medicijnen onder druk.

• Prijzen voor medicijnen en
terugbetaling blijven competentie
van lidstaten?

• Marketing van medicijnen
• Extensie van patenten naar

andere interventies
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Publieke zorg niet geincludeerd in TTIP?

• Uitgangspunt van TTIP: 
exclusie van publieke
diensten; bv. drinkwater, 
onderwijs, gezondheidszorg

• Maar ‘harde’ of ‘zachte’ 
uitsluiting? 

• Exclusie/inclusie te bepalen
door lidstaten zelf

• Beiderzijdse erkening van 
diplomas en invloed op 
mobiliteit van zorgpersoneel
(zie ook TiSa en WHO global 
code) 
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Investor-state dispute settlements (ISDS)

http://www.cancer.org.au/policy-and-advocacy/position-statements/smoking-and-tobacco-control/
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www.corporateeurope.org (2015)

Beleidsproces, politiek en lobby 
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De publieke opinie?
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Overwegingen

• Bestaande Europese regels: tabak, clinical trials & 

medicijnen, voedselzekerheid, chemicals, luchtkwaliteit

• Handel en investering geen doel op zich: middel voor 

levenstandstaard, welzijn en volksgezondheid

• Volksgezondheid expertise adviserend in onderhandeling

• Democratisering en transparantie onderhandelingen

• Public hearings, Citizens initiatives, publieke dialoog

• Public health impact assessments inbouwen in 

verschillende onderdelen van TTIP

• Politieke en academische analyse van handelsverdragen

• Opzetten van breed gedragen publieke ‘observatories’ die 

proces en impact TTIP nauwgezet volgen

• Analyse van impact voor LDCs (‘blauwdruk’?)

• Public health & HR treaties, ‘the rule of law’ (#klimaatzaak)


