
TTIP 
A GREAT
OPPORTUNITY
LAD OS GØRE DET NEMT AT 
HANDLE MED HINANDEN

TTIP, den transatlantiske frihandelsaftale, forhandles i øjeblikket mellem EU og 
USA. Målet er at øge handelen for dermed at skabe mere vækst og flere jobs.

Den britiske regering ønsker en ambitiøs aftale. En aftale hvor toldsatser fjernes, forskelle 
i reguleringsmæssige krav mindskes, og regler såsom toldprocedurer ændres. Alt sammen 
så det bliver nemt at sælge varer og serviceydelser på vores respektive markeder. En aftale 
vil også være en god mulighed for EU og USA for at sætte en høj standard for fremtidige 
frihandelsaftaler.

TTIP vil hjælpe forbrugerne. En aftale vil sætte nye varer på hylderne og give større 
valgmuligheder. Der er stadig EU toldsatser på f.eks. jeans på 12% og over 20% på visse 
fødevarer. Afskaffelse af tekniske handelshindringer såsom forskellige standarder vil især 
være med til at gøre varerne billigere.

TTIP vil hjælpe de små virksomheder. Små og mellemstore virksomheder står for 28% 
af EU’s eksport til USA - et marked med 300 millioner forbrugere. Små virksomheder med 
færre ressourcer vil især nyde godt af færre reguleringsmæssige byrder, lavere toldsatser 
og smidigere toldprocedurer.
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Samhandel er vejen til vækst og velstand. Og i en global økonomi står vi stærkere 
når vi handler og arbejder sammen. Derfor støtter Storbritannien og Danmark en 
ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA. Toldsatser skal fjernes, og vi skal 
gøre det nemt at sælge og købe produkter af hinanden. Vi skal have ligeværdige 
standarder og fjerne bureaukratiske regler uden at gå på kompromis med 
produktsikkerhed og miljøbeskyttelse.

Deltag i konkurrencen ved at svare på spørgsmålene:

Hvor mange forbrugere i USA vil EU’s virksomheder potentielt kunne sælge til?
a) 200 millioner b) 300 millioner c) 350 millioner

Hvad er EU’s toldsats på jeans?
a) 6% b) 8% c) 12%

Hvor meget af eksporten fra EU til USA er fra små og mellemstore virksomheder?
a) 16% b) 21% c) 28%

Navn:   

E-mail:  

Læs konkurrencebetingelserne på vores hjemmeside. Du kan få yderligere information og også sende din besvarelse via 
vores hjemmeside: www.gov.uk/government/world/denmark og Facebook: www.facebook.com/britishembassycopenhagen 
 
Vinderen udtrækkes den 16. juni 2015 og får direkte besked
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