Κώστας ∆ιάκος: ΤΤΙΡ: Θηλιά στον… λαιµό της δηµοκρατίας

ΠΗΓΗ ΒΙΟΖΩ

H φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος επισκιάστηκε -πέραν
όλων των άλλων προβληµάτων- από την επικείµενη... όσο και
απευκταία, λόγω των όσων συνεπάγεται, ∆ιατλαντική Συµφωνία
Εµπορίου και Επενδύσεων µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ ή αλλιώς ΤΤΙΡ.
Του Κώστα ∆ιάκου*
ΤΤΙΡ… Τέσσερα γράµµατα που φέρνουν αναστάτωση στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Ακόµα κι αν η πλειονότητα των αστικών ΜΜΕ κωφεύει, τα κινήµατα των πολιτών δυναµώνουν την φωνή τους και προκαλούν προβληµατισµό
στις κοινωνίες για τα όσα συνεπάγεται η ∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.
Η ΤΤΙP είναι πρωτίστως µια συµφωνία µείωσης των δασµών και των περιοριστικών κανόνων στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των ΗΠΑ και
των κρατών της Ε.Ε., που ουσιαστικά… θα διευκολύνει τις αµερικανικές εταιρίες να «βάλουν πόδι» στην ευρωπαϊκή αγορά. Όµως το
πρόβληµα δεν εστιάζεται εκεί.
Στην προοπτική µιας τέτοιας συµφωνίας αντιδρούµε γιατί είµαστε πεπεισµένοι ότι η ΤΤΙΡ θα οδηγήσει, µε µαθηµατική ακρίβεια, σε δραµατική
µείωση µισθών, απώλεια εργασιακών δικαιωµάτων, πολυεπίπεδη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, βάζοντας ουσιαστικά τις απαιτήσεις των
µεγάλων εταιριών πάνω από το συµφέρον των πολιτών!
Εκπρόσωποι διεθνών οµάδων που αντιτίθενται στην συµφωνία επισηµαίνουν ότι η ΤΤΙΡ αποτελεί ΕΠΙΘΕΣΗ των πολυεθνικών εµπορικών
κολοσσών στις κοινωνίες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στα σχέδια των πολυεθνικών να έχουν την δυνατότητα νοµικής επίθεσης εναντίον κυβερνήσεων κρατών και
απαίτησης αποζηµίωσης.
Εξάλλου ισχυρό θα είναι το πλήγµα που η ΤΤΙΡ θα φέρει στην ποιότητα της τροφής µας. Αναφορικά µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους
Οργανισµούς, τα φυτοφάρµακα στην γεωργία και την προσθήκη συντηρητικών στην τυποποίηση, οι αυστηροί κανόνες της ΕΕ θα χαλαρώσουν
ανησυχητικά.
Εν κατακλείδι, µε τον παραπάνω σχεδιασµό, οι εταιρίες θα υπονοµεύουν την εξουσία των εθνικών κυβερνήσεων και την υποχρέωση τους να
προστατεύουν τους πολίτες τους.
Και το ερώτηµα είναι: Θα τους αφήσουµε;
Ας πάρουµε όµως τα δεδοµένα από την αρχή.
Η ∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ (TTIP) ακολουθεί το ναυάγιο των πολυετών διαπραγµατεύσεων στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου για την «απελευθέρωση» του διεθνούς εµπορίου, αλλά και την καταψήφιση της Εµπορικής Συµφωνίας κατά
της Παραποίησης (ACTA) από το Ευρωκοινοβούλιο το 2012 ύστερα από παγκόσµια κατακραυγή. Εξαγγελθείς στόχος της TTIP -που θα είναι η
µεγαλύτερη εµπορική συµφωνία που έχει υπογραφεί, καθώς αφορά 800 εκατ. ανθρώπους και καλύπτει πάνω από το 60% του παγκόσµιου
ΑΕΠ- είναι η αύξηση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και η µείωση της ανεργίας.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από καµία ανεξάρτητη µελέτη.
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στις συνοµιλίες δεν συµµετέχουν εκλεγµένοι αξιωµατούχοι, συµµετέχουν όµως στελέχη
πολυεθνικών εταιρειών. Σύµφωνα µάλιστα µε επίσηµα στοιχεία -που αποκαλύφθηκαν ύστερα από υποβολή αιτήµατος για γνωστοποίηση
εγγράφων εκ µέρους του Corporate Europe Observatory- το 93% (119 τον αριθµό) των συναντήσεων της Επιτροπής στο στάδιο της
προετοιµασίας των διαπραγµατεύσεων ήταν µε εκπροσώπους πολυεθνικών εταιρειών των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι επικεφαλής των διαπραγµατευτών από πλευράς της ΕΕ έχει οριστεί ο απερχόµενος Επίτροπος Εµπορίου Κάρελ Ντε
Χουχτ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή και για συναλλαγές κατόπιν εσωτερικής πληροφόρησης πριν από την πτώχευση της
τράπεζας Fortis.
Η επίφαση δηµοκρατικής νοµιµοποίησης από την πλευρά της ΕΕ και του Συµβουλίου επικεντρώνεται στην τελική έγκριση της Συµφωνίας από
το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο όµως επί της ουσίας δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ούτε έχει λόγο επί των διαπραγµατεύσεων, θα κληθεί
δε να εγκρίνει ή να απορρίψει -πράγµα εξαιρετικά απίθανο- τη Συµφωνία στο σύνολό της όταν οι συνοµιλίες τελεσφορήσουν, χωρίς το
δικαίωµα της παραµικρής τροποποίησης.
Η υποτιθέµενη νοµιµοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµπληρώνεται µε τον ισχυρισµό ότι «η Επιτροπή διαπραγµατεύεται επί τη βάσει
κατευθυντήριων γραµµών που έχουν συµφωνηθεί στο Συµβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις όλων των κρατών µελών». Είναι
χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι από τη στιγµή που θα υπογραφεί η Συµφωνία δεν υπάρχει κανένα περιθώριο τροποποίησής της, καθώς για κάτι
τέτοιο απαιτείται συµφωνία όλων των κρατών που θα την έχουν εγκρίνει, συµπεριλαµβανοµένων και των ΗΠΑ - πράγµα πρακτικά αδύνατο.
Επιστρέφοντας στην ανασκόπηση της TTIP έχει γίνει πλέον κατανοητό πως δεν πρόκειται για µια απλή παραδοσιακή εµπορική συµφωνία
ανάµεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, αλλά επιδιώκεται, όπως άλλωστε έχουν δηλώσει και οι αξιωµατούχοι των δύο πλευρών, µια ριζική αλλαγή όχι

µόνο στον τρόπο που θα πραγµατοποιείται το εµπόριο µεταξύ των δύο εταίρων αλλά και στην καθηµερινότητα των πολιτών τόσο της ΕΕ όσο
και των ΗΠΑ.
Με άλλα λόγια, στο όνοµα µιας “ενιαίας αγοράς”, µέσα από το άνοιγµα των δηµόσιων υπηρεσιών και των δηµόσιων συµβάσεων, προβλέπεται
η επιβολή των συµφερόντων ιδιωτικών εταιρειών πάνω στα κράτη-µέλη.
Στο ίδιο µήκος κύµατος βρίσκεται και η Ελλάδα, αν θεωρήσουµε ότι θα αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι της συµφωνίας, η οποία ακολουθεί
το “σωστό δρόµο” της ΤΤΙΡ µέσω της ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων παροχών, όπως η υγεία, η παιδεία και νερό, ενώ παράλληλα έχει ήδη
υπογράψει 43 διµερείς συµφωνίες που περιέχουν τέτοιες ρήτρες. Όπως σηµειώνει ο Karel de Gucht, επίτροπος Εµπορίου της ΕΕ: “Η άρση των
κανονιστικών φραγµών είναι πιο περίπλοκη από την άρση των παραδοσιακών εµπορικών φραγµών. Μπορεί να µην είναι εύκολο αλλά αξίζει
τον κόπο”.
Η ∆ώρα Κοτσακά, διδάκτορας Πολιτικής Κοινωνιολογίας, µε ειδικό ενδιαφέρον στην πολιτική συµπεριφορά και τα πολιτικά κόµµατα δήλωσε
πως “ο θεµελιώδης στόχος αυτής της συµφωνίας δεν είναι µόνο αυτή η “άρση των κανονιστικών φραγµών”, δηλαδή η υποβάθµιση βασικών
κοινωνικών προτύπων και περιβαλλοντικών κανόνων όπως είναι τα εργασιακά δικαιώµατα, οι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίµων, οι
κανονισµοί για τη χρήση των τοξικών χηµικών ουσιών κ.α., αλλά και η επαναθέσµιση του κοινωνικού χώρου προς όφελος του κεφαλαίου,
δηλαδή η δηµιουργία των κατάλληλων θεσµών που θα εξασφαλίζουν την ασυδοσία της αγοράς”.
Η ΕΕ από την άλλη, θέλοντας να διαψεύσει απόψεις όπως η παραπάνω, δηµοσίευσε τον Σεπτέµβριο του 2013 ένα έγγραφο το οποίο
αναφέρεται στην διαφάνεια των συνθηκών των διαπραγµατεύσεων, καθώς και στην µη απειλή -σε τοµείς όπως η υγεία και το περιβάλλονπου θα φέρει η συµφωνία.
Παρ’ όλα αυτά, απαγορεύεται η πρόσβαση στα έγγραφα που σχετίζονται µε τη συµφωνία από οποιονδήποτε πολίτη, ενώ αυτά θα
παραµείνουν απόρρητα για χρονικό διάστηµα που µπορεί να φτάσει έως και τα τριάντα χρόνια. Την ίδια στιγµή, ούτε οι αξιωµατούχοι
κρατών-µελών της ΕΕ δεν διαθέτουν πρόσβαση στα συγκεκριµένα έγγραφα, παρά µόνο σε καθορισµένα αναγνωστήρια από όπου τα έγγραφα
απαγορεύεται να αποµακρυνθούν ή να αντιγραφούν. Ο αποσυρθείς Αµερικανός Υπουργός εµπορίου Ron Kirk αιτιολόγησε την πρακτική
λέγοντας πως “υπάρχει ένας πρακτικός λόγος [για τον οποίο] πρέπει να διατηρήσουµε κάποιο µέτρο εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας”.
Σύµφωνα µε τον Glyn Moody, συγγραφέα άρθρων σε θέµατα τεχνολογίας, στην ερώτηση “ποιο είναι το σηµείο “κλειδί” στην υπόθεση ΤΤΙΡ” η
απάντηση του ήταν σαφής: “Το πιο µετεωρίζον σηµείο της συµφωνίας είναι “ο µηχανισµός επίλυσης διαφορών µεταξύ επενδυτή και κράτους
(Investor-State Dispute Settlement, στο εξής ISDS), καθώς η ενσωµάτωσή του µηχανισµού (στην TTIP) θα παρέχει στους ξένους επενδυτές
δικαιώµατα πέρα και πάνω από ότι απολαµβάνουν οι πολίτες και οι εγχώριες εταιρείες µιας χώρας.
Ο µηχανισµός ISDS θα παρέχει την δυνατότητα σε εταιρείες και επενδυτές να παραβλέπουν τα εθνικά-νοµικά συστήµατα του εκάστοτε κράτους
και να ανατρέπουν την βάση των δηµοκρατικών θεσµών, όπως είναι τα τοπικά δικαστήρια. Μια βασική λεπτοµέρεια όµως της ΤΙΙΡ είναι ότι δε
θα µπορέσει να εφαρµοστεί εάν έστω και ένα από τα εµπλεκόµενα κράτη δε συµφωνήσει στην υπογραφή της”.
Και εδώ είναι σηµαντικός ο ρόλος των προοδευτικών κυβερνήσεων του Νότου της Ευρώπης στις οποίες ευελπιστούµε.
Η δηµοσιογράφος της Die Tagezseitung, Urlike Herrmann, στην οµιλία της, µετά από πρόσκληση του ιδρύµατος “Ρόζα Λούξεµπουργκ” και του
Ινστιτούτου “Νίκος Πουλαντζάς”, εξήγησε ότι η ενσωµάτωση της ISDS στην TTIP “θα προβλέπει ότι οποιαδήποτε νέα νοµοθεσία, πριν φτάσει
στο εθνικό κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξετάζεται µε κριτήριο τη συµβατότητά της µε την TTIP. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
θα µπορούν να κινηθούν εναντίον κυβερνήσεων για ζηµίες τις οποίες υπέστησαν ή ακόµα και για ζηµιές που µπορεί να υποστούν µελλοντικά,
εάν οι νοµοθεσίες είναι αντίθετες µε την TTIP. Κι όλα αυτά θα εκδικάζονται όχι στο τοπικό δικαστήριο της κάθε χώρας αλλά σε ένα
υπερεθνικό δικαστήριο, το οποίο µε την σειρά του µπορεί να επιβάλει απεριόριστα πρόστιµα σε ολόκληρα έθνη”.
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της Debbie Barker διευθύντριας του διεθνούς προγράµµατος στο Center for Food Safety, στις ΗΠΑ, η
οποία αναφέρει πως “είναι πραξικοπηµατικό, µε µια συµφωνία που κανείς δεν ξέρει το περιεχόµενό της, να µπορεί µια εταιρία να προσβάλει
ένα κυρίαρχο κράτος”. Η ίδια πιστεύει ότι η TTIP ακόµη και αν δεν επικυρωθεί τελικά θα αποτελέσει ένα σχέδιο για συνθήκες του µέλλοντος!
∆ύο υποδειγµατικές υποθέσεις της επίλυσης διαφορών Επενδυτή-µε-Κράτος στις οποίες υπονοµεύθηκαν οι δηµόσιες επιλογές, είναι η αγωγή
της σουηδικής εταιρείας ενέργειας Vattenfall κατά της γερµανικής κυβέρνησης για 3,7€ δισ., λόγω της απόφασης της χώρας να καταργήσει
σταδιακά την πυρηνική ενέργεια µετά το πυρηνικό ατύχηµα στη Φουκουσίµα. ∆εύτερη είναι η υπόθεση της Philip Morris ενάντια στην
νοµοθεσία για την συσκευασία στα τσιγάρα της Αυστραλίας, βάσει της οποίας όλα τα πακέτα τσιγάρων πρέπει έχουν κοινή εµφάνιση. Η
καπνοβιοµηχανία επιδίωξε αποζηµίωση ωστόσο από το 2011 ακόµα δεν έχει εκδοθεί κάποια απόφαση.
Για να καταλάβουµε την περίπτωση της ISDS στην ΤΤΙΡ αρκεί απλά να κοιτάξουµε τη συµφωνία της NAFTA και την οικονοµική και κοινωνική
υποβάθµιση που έχει προκαλέσει στις χώρες που εµπλέκονται σε αυτήν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Ισηµερινού, το οποίο έχει
ενταχθεί στη Συµφωνία NAFTA, συµπεριλαµβανοµένης και της ISDS, όπου το δικαστήριο της ISDS εκδίκασε την µεγαλύτερη αποζηµίωση που
έχει οριστεί από δικαστήριο, 2.4$ δισ. για την υπόθεση Occidental Petroleum .
Ειδικότερα µάλιστα η Ελλάδα έχει εναχθεί ήδη για την ανταλλαγή οµολόγων του 2012 από τη µικρή τράπεζα Postova Banka της Σλοβακίας,
στο πλαίσιο διµερούς επενδυτικής συµφωνίας. Είναι σαφές ότι η πιθανότητα προσφυγών θα αυξηθεί κατακόρυφα αν παραχωρηθεί το
δικαίωµα αυτό και στους πολυεθνικούς κολοσσούς των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Οι διαρροές για το περιεχόµενο των διαπραγµατεύσεων έχουν ξεσηκώσει κύµα πανευρωπαϊκής κατακραυγής από πολίτες, φορείς, καθώς και
από όλο το φάσµα των ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάµεων.
Στις 19/5/14 πάνω από 250 συλλογικότητες, µεταξύ των οποίων εργατικά συνδικάτα, οργανώσεις καταναλωτών και άλλοι φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, συνυπέγραψαν επιστολή προς τον Επίτροπο Εµπορίου Ντε Χουχτ µε την οποία εξέφραζαν την έντονη ανησυχία τους
και αξίωναν πλήρη διαφάνεια.
Ήδη από τις 27/3/14 ο Επίτροπος, υπό το βάρος των αντιδράσεων ειδικά για το µηχανισµό ISDS, αναγκάστηκε να διακόψει τις σχετικές
διαπραγµατεύσεις και να εξαγγείλει πανευρωπαϊκή διαδικτυακή διαβούλευση για το θέµα. Στη διαβούλευση αυτή σηµειώθηκε συµµετοχή
ρεκόρ 150.000 παρεµβάσεων από πολίτες και φορείς, µε τη συντριπτική πλειονότητα να τάσσεται κατά της εν λόγω ρύθµισης.
Απαντώντας, ο Επίτροπος δήλωσε ότι πλείστες παρεµβάσεις κατά του ISDS πρέπει να εκληφθούν ως µία, «εφόσον έχουν την ίδια διατύπωση».
Εν τω µεταξύ, η Κοµισιόν πρόσφατα απέρριψε εν τη γενέσει της την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «STOP TTIP», ακυρώνοντας στην
πράξη το εν λόγω µέτρο εκδηµοκρατισµού της ΕΕ που είχε θεσπισθεί µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται η σαφής πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει τη Συµφωνία παρά τις αντιρρήσεις των πολιτών της
ΕΕ.
Μέσω της TTIP επιδιώκεται και η περαιτέρω απορύθµιση των χρηµαταγορών, παρά την πανθοµολογούµενη (και από τους ηγέτες των ισχυρών
κρατών της ∆ύσης) διαπίστωση ότι αυτή προκάλεσε τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008.
Επιπλέον, επιχειρείται αυστηροποίηση και επέκταση της νοµοθεσίας πνευµατικών δικαιωµάτων επ’ ωφελεία των µεγάλων φαρµακευτικών
εταιρειών, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιµών των συνταγογραφούµενων φαρµάκων και αντίστοιχη επιβάρυνση των
προϋπολογισµών υγείας.
Σύµφωνα µε την έκθεση της Oxfam «Trading away access to medicines» (29/9/14), η TTIP θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία στην Ε.Ε.

Τέλος, εκπεφρασµένος στόχος της Συµφωνίας είναι το «άνοιγµα» των αγορών των δηµόσιων υπηρεσιών και των κρατικών προµηθειών στις
πολυεθνικές, προετοιµάζοντας το έδαφος για νέα κύµατα ιδιωτικοποιήσεων, αυτή τη φορά σε ευαίσθητους τοµείς όπως η υγεία και η παιδεία,
µε προφανή στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους.
Η Συµφωνία επιβάλλει και µια δεύτερη σηµαντική θεσµική ανατροπή µέσω της σύστασης του λεγόµενου Συµβουλίου Ρυθµιστικής
Συνεργασίας, το οποίο όχι µόνο θα επιβλέπει την υλοποίηση των δεσµεύσεων απορύθµισης, αλλά θα εξουσιοδοτεί τις εταιρείες να εντοπίζουν
περαιτέρω κανονισµούς προς κατάργηση, ακόµα και µετά το πέρας των διαπραγµατεύσεων.
Επιπλέον, από την υπογραφή της Συµφωνίας και έπειτα, το Συµβούλιο αυτό θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων για κάθε προτεινόµενο νέο
κανονισµό, τον οποίο θα έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του, καθιστώντας έτσι τη Συµφωνία «ζώσα και διαρκή». Η κατ΄ αυτόν
τον τρόπο θεσµοθέτηση της γνωµοδοτικής αρµοδιότητας των εταιρειών στη νοµοθετική διαδικασία εγκαινιάζει ένα πραξικόπηµα σε αργή
κίνηση, που ενισχύει και θεσµοποιεί την ήδη υπέρµετρη, αλλά έως τώρα κυρίως άτυπη, εταιρική εξουσία στο πλαίσιο της ΕΕ.
Μαζί µε τον µηχανισµό ISDS συνιστούν ευθεία υπονόµευση του ευρωπαϊκού πυλώνα της διάκρισης των εξουσιών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω συµφωνία, ιδίως εν όψει της αναβάθµισης του ρόλου των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και της
εν γένει εκχώρησης εξουσιών σε εξωθεσµικούς παράγοντες, δεν συνιστά απλώς µια ακόµη νεοφιλελεύθερη στροφή στην πορεία της Ε.Ε.,
αλλά ένα σαφές άλµα προς τη θεσµοθέτηση µιας στυγνής εταιρειοκρατίας, µε όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τη δηµοκρατία
και την ευηµερία στην Ευρώπη. Όχι τυχαία, οι έως τώρα διαπραγµατεύσεις έχουν διεξαχθεί υπό καθεστώς πρωτοφανούς µυστικότητας και
ακραίας αδιαφάνειας, απουσία κάθε δηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
Αυτό συνιστά κατάχρηση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταπάτηση θεµελιωδών αρχών δηµοκρατικής λειτουργίας της
Ένωσης, καθώς η καθιερωµένη διαδικασία στην Ε.Ε. επιτρέπει τον δηµόσιο έλεγχο καθώς και την εµπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
κάθε βήµα.
Το περιοδικό «New Statesman» χαρακτηρίζει την TTIP ως τη «µεγαλύτερη απειλή για τη δηµοκρατία που δεν γνωρίζουµε». Είναι ενδεικτικό
ότι τα σχετικά αρχεία θα παραµείνουν κλειστά για τα επόµενα 30 χρόνια, ακόµα και για τους εκλεγµένους εκπροσώπους των κρατών µελών,
ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καµιά δικαιοδοσία ενηµέρωσης για οποιοδήποτε έγγραφο προέρχεται από τις ΗΠΑ.
Και το χειρότερο:
Όπως αναφέρει ο Glyn Moody “Η µορφή που είναι γραµµένη η ΤΤΙΡ (βλέπε και η θυγατρική της TISA-σηµ: πρόκειται να υπογραφεί εντός
µηνών) οδηγεί προς µια κατεύθυνση και δε θα είναι αναστρέψιµη αν πραγµατοποιηθεί.
Αν περάσει η συµφωνία θα είναι αδύνατο τα δεδοµένα να αλλάξουν και οι υποστηρικτές θα επικαλεστούν την δεσµευτικότητα των διεθνών
τους υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν, αντί να σκεφτόµαστε τι θα κάνουµε αν περάσει η συµφωνία, καλύτερα είναι να δράσουµε προτού να είναι
αργά”.
Εποµένως, ο άνθρωπος και η καθηµερινότητα του δεν περνούν µόνο στο περιθώριο της διεθνούς οικονοµικής πολιτικής αλλά γίνονται
εµπορεύσιµα είδη.
∆ηλαδή θεσµοθετείται πια, µε τον περιορισµό των κοινωνικών ρυθµίσεων υπό τον έλεγχο των πολυεθνικών εταιριών το ουσιαστικά εν µέρει
ήδη εφαρµόσιµο στη πράξη «µοντέλο Όργουελ» στις κοινωνίες µας.
Στη σκιά της εµπορικής συµφωνίας TTIP µεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. και CETA µεταξύ Καναδά και ΕΕ έρχεται να συµπληρώσει το puzzle της
απορύθµισης της παγκόσµιας οικονοµίας και κοινωνίας η πλειοµερής συµφωνία απελευθέρωσης του εµπορίου στον κλάδο των υπηρεσιών,
TiSA.
TiSA σηµαίνει « Trade in Services Agreement”, στα ελληνικά «Συµφωνία για το Εµπόριο των Υπηρεσιών». Η διαπραγµάτευση έχει
ξεκινήσει απο τις αρχές του 2012 µεταξύ της Ε.Ε. των Ηνωµένων Πολιτειών και 21 άλλων βιοµηχανικών χωρών µε ανεπτυγµένο τον κλάδο
των υπηρεσιών, όπως τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Τα άλλα κράτη είναι: Μεξικό, Χιλή, Κινεζική Ταϊπέι, Κόστα Ρίκα, Χονγκ
Κονγκ, Κίνα, Ισλανδία, Ισραήλ, Κολοµβία, Λίχτενσταιν, ∆ηµοκρατία της Κορέας, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, Παναµάς, Παραγουάη,
Περού, Ελβετία και Τουρκία. Άξιον απορίας είναι γιατί αυτά τα συγκεκριµένα κράτη. Φυσικά τα µέσα ενηµέρωσης ‘δεν βρίσκουν λέξη να
µεταδώσουν’ για το θέµα αυτό, µερικά προσπαθούν να το αποκρύψουν από τον πολίτη και άλλα έχουν άγνοια για το θέµα αυτό.

ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ Η TiSA;
TiSA σύµφωνα µε την Αυστραλιανή κυβέρνηση στοχεύει στο να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
διευκόλυνση της πρόσβασης προπάντων των ξένων επιχειρηµατικών οµίλων στην εσωτερική αγορά µιας άλλης χώρας.
“New rules on domestic regulation to ensure regulatory settings do not operate as a barrier to trade in services”. Έτσι διασφαλίζεται µια
ανενόχλητη είσοδος επιχειρηµατικών οµίλων σε µια χώρα. Λίγα είναι γνωστά σχετικά µε το περιεχόµενο της υπο διαπραγµάτευση συµφωνίας
TISA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκαλύπτει τουλάχιστον µερικά απο τα θέµατα που υπάρχουν στην agenda των διαπραγµατεύσεων. Μεταξύ
άλλων, συναντάµε:
• χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: τραπεζικός, χρηµατοπιστωτικός τοµέας,
• δηµόσιες υπηρεσίες: νερό, υγεία, εκπαίδευση, ...
• ενέργεια, µεταφορές,
• διεθνής ενοικίαση εργαζοµένων.
Με λίγα λόγια, σχεδόν όλοι οι τοµείς της ζωής µας αλλά προπάντων οι τοµείς που χαρακτηρίζονται από τα κοινωνικά αγαθά και τις
κοινωνικές υπηρεσίες επηρεάζονται από την TISA, όπως επίσης ήδη απο τις συµφωνίες CETA (Καναδά) και TTIP (ΗΠΑ) . ∆ηλαδή µε θεµατικές
ή καλύτερα κλαδικές συµφωνίες προσπαθούν οι κυβερνήσεις µας µαζί µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους να µην αφήσουν τίποτα ανεξέλεγκτο
στην καθηµερινή ζωή του πολίτη.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΣΑΕΙ
Έχει αποδειχθεί ότι, η ιδιωτικοποίηση ναι µεν έχει συχνά θετικά για τους µετόχους των εταιρειών αποτελέσµατα , όµως µοιραία οι πολίτες θα
βιώσουν τα
αρνητικά (http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/27/when-privatisation-doesnt-work). Σε κάποιες
περιπτώσεις, αυτό που συµβαίνει είναι, ότι το κράτος αναγνωρίζει την υποβάθµιση της καθηµερινότητας του πολίτη του λόγω
ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων προσφεροµένων υπηρεσιών και αγαθών, παρεµβαίνει όµως και οι υπηρεσίες επανέρχονται στα προηγούµενα
στάδια της δηµόσιας διαχείρισης και προσφοράς.
Με την TISA ένα τέτοιο σχέδιο διάσωσης εκ µέρους του κράτους δεν θα είναι πλέον δυνατόν, επειδή οι "ρήτρες αναστολής" («Ratchet Clause»)
διασφαλίζουν ex ante, οτι η ιδιωτικοποίηση δεν µπορεί να αναιρεθεί, αν έχει αποφασίσει το κράτος να δεσµεύσει µε τέτοιες ρήτρες κάποιους
κλάδους της οικονοµίας.
Παράδειγµα: Tο Παρίσι πούλησε το νερό στις εταιρείες Veolia και Suez το 1985. Η τιµή του νερού στα επόµενα χρόνια αυξήθηκε κατά 265%,
συγχρόνως εξαφανίστηκε η επιχειρηµατική διαφάνεια στις δύο εταιρείες. Όλα πλέον είχαν γίνει τόσο περίεργα που ο ∆ήµος του Παρισιού το
2010 αγόρασε πάλι την διαχείριση του νερού αλλά µε πολύ υψηλότερο κόστος. Ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν σήµερα στην
Πορτογαλία(400% ακριβότερο το νερό) και στο Βερολίνο. Με την ισχύ της συµφωνίας TISA το κράτος δεν θα έχει καµία πιθανότητα να
αποτρέψει µια τέτοια ζηµία!
"Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ" ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

H TISA αν και δεν εµπεριέχει την παράγραφο για προστασία του επενδυτή (ISDS), δρα όπως η ΤΤΙΡ και η CETA σύµφωνα µε µια – όπως
χαρακτηρίζεται- ‘αρνητική λίστα’ ή λίστα εξαιρέσεων. Αυτό σηµαίνει ότι, ότι δεν έχει εξαιρεθεί ρητά σε µία λίστα κατά την διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων µπορεί στην τελική συµφωνία να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό το εργαλείο κρύβει δύο µεγάλους κινδύνους:
• Τοµείς που συνειδητά δεν διαπραγµατεύονται και στο τέλος πλήγονται σκόπιµα από τα µέτρα για το «άνοιγµα της αγοράς».
• Νέα, σε εµάς όµως ακόµα άγνωστα πεδία ή τοµείς της οικονοµίας, τεχνολογίας κ.λπ. απελευθερώνονται χωρίς να µπορεί µετά το κράτος να
ρυθµίσει την αγορά αυτών των πεδίων, βλέπε την ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία 10 έτη.
ΜΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ)
Λόγω της υψηλής σηµασίας για το παγκόσµιο εµπόριο υπηρεσιών, δεν θέλουν να διαπραγµατευτούν και να εφαρµοστούν όλες οι αρχές της
συµφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ). Τα BRICS-κράτη αρνήθηκαν να συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις
εκτός ΠΟΕ. Όµως όπως αναφέρει η Ε.Ε. –χαριτολογώντας- στο επίσηµο site της «In practice, each TiSA participant could simply update its
existing GATS commitments and replace them with its new commitments in TiSA – a bit like upgrading software on a computer», παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν διαδικαστικά και νοµικά προβλήµατα ενσωµάτωσης της GATS στην TISA. Η διαπραγµάτευση πραγµατοποιείται εκτός
του ΠΟΕ για να µη υπάρξουν διαρροές και αντίδραση από τους πολίτες. Στην πράξη σηµαίνει αυτό, ότι οι διαπραγµατεύσεις γίνονται µε την
εξαίρεση των δηµοσιογράφων, των ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στην περίπτωση δε των κρατών, δεν γνωρίζουµε -σήµερα
τουλάχιστον- αν υπάρχει εντολή προς την ΕΕ για την διαπραγµάτευση. Περιττό να αναφερθεί ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
απαίτησαν, "για πέντε έτη µετά την έναρξη της ισχύος της συµφωνίας TISA ή µετά την άκαρπη λήξη των διαπραγµατεύσεων να πρέπει να
κρατηθούν µυστικά τα κείµενα της διαπραγµάτευσης."
Ως εκ τούτου, καλούµε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker να πείσει το Συµβούλιο της Ευρώπης και την κυβέρνηση
της Ελλάδας να υπερασπιστούν µια δηµοκρατική διαδικασία στις διαπραγµατεύσεις για την TiSA, για την δηµοσιοποίηση των εγγράφων της
διαπραγµάτευσης, και την συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων όπως επίσης και της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Καλούµε και απαιτούµε
•να µας ενηµερώσουν ποια εντολή διαπραγµάτευσης έχει δώσει η κυβέρνηση της Ελλάδας στην Επιτροπή της ΕΕ,
• να πάρουν θέση όλα τα υπουργεία της Ελλάδας σχετικά µε τις επιπτώσεις της TISA στην χώρα µας, • µια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή
των Ελλήνων που θα διερευνήσει:
1. Τις προτιθέµενες και πιθανές ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας στην χώρα µας, και επί πλέον
2. τις άκρως επιζήµιες για τη ∆ηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον πολιτικές στα πλαίσια της συγκεκριµένης συµφωνίας.
• την συνοδευτική δηµόσια συζήτηση και αντιπαράθεση για το περιεχόµενο των διαπραγµατεύσεων κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης
και την συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Κοινωνίας των Πολιτών στις διαδικασίες της
διαπραγµάτευσης,
• την γνωστοποίηση και δηµοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και συναλλαγών και τέλος,
• την αναστολή των διαπραγµατεύσεων, όσο τα σχετικά έγγραφα των διαπραγµατεύσεων δεν αποκαλύπτονται και δεν υπάρχει µια
δηµοκρατική διαδικασία συµµετοχής και συναπόφασης.
* Ο Κώστας ∆ιάκος είναι νοµικός περιβάλλοντος και Αντιπρόεδρος του ∆Σ της ΒΙΟΖΩ

