ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΤΙΡ
(∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΠΑ-ΕΕ), CETA (ΕΕ-ΚΑΝΑ∆Α) ΚΑΙ Η
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ειδικότερα στις σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ όπως και όλες οι διεθνείς σχέσεις
κινούνται µεταξύ της συνεργασίας και αντιπαράθεσης. Στην κατεύθυνση της
«προσέγγισης» λειτουργούν οι πολύµορφες οικονοµικές ανταλλαγές και ειδικότερα
το διµερές εµπόριο αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων. Οι εµπορικές ανταλλαγές
µεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ ανήλθαν το 2011 σε 455 δις €, µε θετικό ισοζύγιο για την ΕΕ 72
δις € (οι ΗΠΑ εξήγαγαν αγαθά 192 δις € οι η ΕΕ 264 δις €). Επίσης τον ίδιο χρόνο
οι ΗΠΑ ήταν ο µεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ στο εµπόριο υπηρεσιών, εξάγοντας
138,4 δις € (29% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ), ενώ εισήγαγε από την ΕΕ
υπηρεσίες 143.9 δις € (24% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ). Στον τοµέα των
επενδύσεων οι αµερικάνικες εταιρίες επένδυσαν στην ΕΕ 150 δις €, ενώ εταιρίες
από την ΕΕ επένδυσαν στις ΗΠΑ 123 δις €. Οι άµεσες επενδύσεις µεταξύ τους
αντιπροσώπευαν 50% της αξίας των άµεσων ξένων επενδύσεων διεθνώς.
Ταυτόχρονα το συνολικό απόθεµα επενδύσεων των ΗΠΑ στην ΕΕ ξεπέρασε τα 1,3
τρις €, ενώ της ΕΕ στις ΗΠΑ τα 1,4 τρις €.
Η επιχειρούµενη συµφωνία ΕΕ µε ΗΠΑ στα πλαίσια της ΤΤΙΡ αν εφαρµοστεί θα
επηρεάσει στην επόµενη δεκαετία 80 χώρες και το 2/3 του παγκόσµιου ΑΕΠ και
διεθνούς εµπορίου και 2 δίς ανθρώπους, σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαικής
Επιτροπής. Στόχος της είναι να υποβαθµίσει τα ευρωπαικά κοινωνικά και
περιβαλλοντικά πρότυπα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώµατα, την υγιεινή και
ασφάλεια τροφίµων, τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τα δηµόσια αγαθά, για να
δηµιουργήσουν µέσω των ιδιωτικοποιήσεων νέες αγορές υπέρ της κερδοφορίας
των Πολυεθνικών εταιρειών.
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ
1) Προωθεί την ιδιωτικοποίηση νερού και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
δηµόσιων αγαθών.
2) Υποβαθµίζει τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές δραστηριοτήτων και προιόντων,
εµποδίζει την επέκταση των ΑΠΕ και αυξάνει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
µε αρνητικές συνέπειες για την κλιµατική αλλαγή
3) Απορρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας εργατικά δικαιώµατα και τις
συλλογικές συµβάσεις
4) Καταργεί την Ευρωπαική νοµοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
5) Προωθεί παράλληλα µε την TISA συµφωνία εµπορίου και υπηρεσιών την
απελευθέρωση της αγοράς και υπηρεσιών σε 23 στρατηγικούς τοµείς όπως
ενέργεια, υγεία, µεταφορές, επικοινωνίες κλπ µε στόχο την ιδιωτικοποίηση των
δηµόσιων αγαθών.
6)Καταργεί τις αρχές του δίκαιου και βιώσιµου διεθνούς και τοπικού εµπορίου.
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ’
1). Πλήττει το δικαίωµα της διαφάνειας και πληροφόρησης. Να γνωρίζουµε τι
παράγουµε, πώς το παράγουµε και τι τρώµε ως καταναλωτές και πολίτες.
2)Καταργεί την αρχή της προφύλαξης στα θέµατα δηµόσιας υγείας, της σήµανσης
των προιόντων και προστασίας του περιβάλλοντος, µεταφέροντας την ευθύνη της
απόδειξης της υγιεινής και ασφάλειας των προιόντων από τις εταιρείες που ισχύει
σήµερα στην ευρώπη στους καταναλωτές και στις δηµόσιες υπηρεσίες όπως
ισχύει στις ΗΠΑ.
3)Αίρει την προστασία του τοπικού γενετικού υλικού για τους σπόρους και τις
αυτόχθονες φυλές ζώων.
4)Εµποδίζει την προώθηση της καλλιέργειας των φυτικών πρωτεινούχων
ζωοτροφών – κτηνοτροφικών φυτών, για αντικατάσταση της µεταλλαγµένης σόγιας
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5)Προωθεί πολιτικές των εισαγωγών και της καλλιέργειας µεταλλαγµένων στην
Ευρώπη ζητώντας την κατάργηση της υποχρεωτικής σήµανσης που ισχύει σήµερα
στην Ευρώπη.
6)Καταργεί την προστασία των ποιοτικών ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ, και των παραδοσιακών
προιόντων ιδιοτυπίας (φέτας, δενδροκοµικών, κηπευτικών κλπ) και τα προιόντα
βιολογικής γεωργίας αφού τα αντιµετωπίζει όµοια µε τις εταιρικές αµερικάνικες
σηµάνσεις
7)Ευνοεί την εισαγωγή ορµονούχων βοοειδών κρεάτων και την ανεξέλεγκτη χρήση
φυτοφαρµάκων.
8)Προωθεί την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων.
9)Συµβάλλει στην ρύπανση των εδαφικών και υδατικών αποδεκτών.
10)Εµποδίζει πολιτικές της ΕΕ για µια ΚΑΠ και Γεωργία παραγωγική, κοινωνική και
φιλική στο περιβάλλον που δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στην κλιµατική αλλαγή.
11)Εµποδίζει πολιτικές στήριξης προς τις τοπικές κοινωνίες (τοπικά παραγωγικά
και καταναλωτικά συστήµατα) µε προώθηση της οικοτεχνίας, των τοπικών
αγορών, καθώς και οµάδες παραγωγών, συλλογικότητες και θεσµούς της
αλληλέγγυας συνεταιριστικής κοινωνικής οικονοµίας.
Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
1) Η ΤΤΙΡ καταργεί τον έλεγχο των αγορών από τους δηµόσιους δηµοκρατικούς
θεσµούς της ΕΕ, ακόµη και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
παρακάµπτοντας αυτόν. Εισάγει τον µηχανισµό διαιτησίας επενδυτών - κράτους
ISDS (Ιnvestor state dispute settlement) σύµφωνα µε τον οποίον οι Πολυεθνικές
µπορούν να προσφεύγουν κατά χωρών σε ιδιωτικά δικαστήρια, για διεκδίκηση
αποζηµιώσεων σε ζηµίες που υπέστησαν κατόπιν αποφάσεων δηµόσιας
πολιτικής, αφού δίνεται στις Πολυεθνικές εταιρείες η δυνατότητα υπόστασης
ισοδύναµης µε Εθνους κράτους
Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούµε :
1.
Την κυβέρνηση: Να µην επικυρώσει την Εµπορική συµφωνία CETA µεταξύ
Καναδά και Ε.Ε. στο Ευρωπαικό Συµβούλιο που θα γίνει τέλη Ιουνίου 2016 και να
µη συµβάλλει στην ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων µε τα
σηµερινά αρνητικά δεδοµένα για τις TTIP και TISA.
Τα πολιτικά κόµµατα να πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση για τις επιζήµιες
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εµπορικές συµφωνίες για τους λαούς CETA TTIP TiSA.
3. Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες να κηρύξουν Ελεύθερες Ζώνες από TTIP CETA τις
περιοχές τους, συντασσόµενοι µε την διακήρυξη των Ευρωπαικών
Αυτοδιοικητικών φορέων που συνήλθαν στην Βαρκελώνη τον Απρίλιο του 2016 και
παράλληλα να λάβουν µέτρα ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης
µε δράσεις υπέρ της οικοτεχνίας, των τοπικών αγορών, των ποιοτικών ΠΟΠ
προιόντων και των συνεταιριστικών οµάδων παραγωγών.
4. Να συζητηθούν οι συµφωνίες στο Ευρωπαικό και στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, χωρίς την έως σήµερα µυστικότητα των συνοµιλιών, έτσι ώστε οι
πολίτες να γνωρίζουν τις θέσεις των βουλευτών και να τις αξιολογήσουν.
5.Το συνδικαλιστικό κίνηµα στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, οι νοµικοί και
οι δικαστικοί, οι αγρότες, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, οι καταναλωτές, να
συντονίσουν τους αγώνες τους και να υπερασπίσουν όσες από τις ευρωπαικές
δηµοκρατικές, εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις εξακολουθούν ακόµη να
υπάρχουν στο κοινωνικό κράτος, στα δηµόσια αγαθά, στην ποιότητα και ασφάλεια
των τροφίµων, στο περιβάλλον και στην δηµόσια υγεία.
Η Eλληνικοί φορείς έχουν παράδοση συµµετοχής στην ανάπτυξη Kινηµατικών
δικτύων, όπως για την κατοχύρωση της φέτας, κατά των µεταλλαγµένων και κατά
της παγκοσµιοποίησης υπέρ της κερδοσκοπίας των Πολυεθνικών, µε δράσεις του
Κοινωνικού φόρουµ για διεθνοποίηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των
πολιτών και καλούνται σήµερα να ενεργοποιηθούν κατά της επιχειρούµενης
υποβάθµισης των κοινωνικών κατακτήσεων των Ευρωπαικών λαών µέσω των
διεθνών συµφωνιών TTIP, CETA, TISA.
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Πληροφορίες στο site της πρωτοβουλίας του Πανελλαδικού ∆ΙΚΤΥΟΥ φορέων:
http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr
και του Ευρωπαικού ∆ικτύου
https://stop-ttip.org/blog
Γιώργος Εµµανουήλ / Μέλος της Πρωτοβουλίας του ∆ικτύου φορέων και
ενεργών πολιτών STOP TTIP, CETA, TISA 2/6/2016
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