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Spørgsmål 8:  

Ministeren bedes – i forlængelse af Europaudvalgets møde den 10. september 
2013 – fremsende en redegørelse for, hvad man forventer mht. tempo og 
aktivitet i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA set i lyset 
af, at der indsættes nyt Europa-Parlament og ny Europa-Kommission i forsommeren 
2014, samt afholdes Kongresvalg i USA i november 2014, hvorfor 
man kan påpege, at der i perioden fra nu og frem mod foråret 2014 er størst 
sandsynlighed for at opnå fremskridt i forhandlingerne. Spørgsmålet bedes 
besvares fortroligt, hvis ministeren vurderer det mest hensigtsmæssigt af hensyn 
til forhandlingerne. 
 

Svar:  

Det er generelt ganske svært at redegøre detaljeret for et forventet forløb af 
frihandelsforhandlinger, idet det nøjagtige forhandlingsforløb vil afhænge af en række 
ubekendte faktorer. Det gælder ikke mindst den bredere politiske kontekst for et 
forhandlingsforløb og herunder hvor hurtigt, der kan opnås den nødvendige fælles forståelse og 
kompromisvillighed om centrale aspekter af en frihandelsaftale.  

Disse forhold vil også være relevante for frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA, og det 
er derfor heller ikke muligt at forudsige det nærmere tempo for forhandlingerne. Anden runde 
af forhandlingerne skulle have været afholdt i Bruxelles d. 7.-11. oktober, men er med kort 
varsel på amerikansk anmodning blevet udskudt på grund af budgetsituationen i USA. Det er 
endnu uvist, hvornår den udskudte forhandlingsrunde vil blive afholdt. Det er dog muligt, at 
anden forhandlingsrunde afholdes i Bruxelles i december i stedet for tredje forhandlingsrunde, 
som var planlagt til at finde sted i Washington. 

Der er ikke for indeværende en endeligt fastlagt mødekadence for 2014. Det er dog pt. 
forventningen, at forhandlingerne i 2014 vil fortsætte med samme kadence som i 2013, hvilket 
som udgangspunkt vil indebære 2-3 forhandlingsrunder inden skiftet af Europa-Kommissionen 
i 2014. Samlet set fremstår den oprindelige idé om at færdiggøre forhandlingerne i 2014 endog 
meget ambitiøs.  
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