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Φ
εβρουάριος�του�2013.
Η�Ευρώπη�ακόμα�με-
τρά�τις�πληγές�της�από
την�οικονομική�κρίση.
Στην�Κύπρο�έχει�ήδη

ξεκινήσει�μια�χιονοστιβάδα�εξελίξεων,
που�λίγες�εβδομάδες�αργότερα�θα�οδη-
γήσει�στο�κούρεμα�των�καταθέσεων.�Την
ίδια�περίοδο,�Μπαράκ�Ομπάμα�και�Ζοζέ
Μανουέλ�Μπαρόζο�θέτουν�τα�θεμέλια
των�διαπραγματεύσεων�για�τη�«Διατ-
λαντική�Συμφωνία�Εμπορίου�και�Επεν-
δύσεων»,�γνωστότερη�και�ως�TTIP.

Προπομπός�της�TTIP υπήρξε�η�«Συ-
νολική�Οικονομική�και�Εμπορική�Συμ-
φωνία»�με�τον�Καναδά,�η�διαβόητη�CE-
TA,�αρκετές�από�τις�πρόνοιες�της�οποίας
ενσωματώθηκαν�και�στην�TTIP.�Οι�δια-
πραγματεύσεις�για�τη�CETA ολοκληρώ-
θηκαν�πριν�από�ακριβώς�δύο�χρόνια.�Η
επικύρωσή�της�από�το�Ευρωπαϊκό�Συμ-
βούλιο�και�το�Ευρωκοινοβούλιο�βρίσκε-
ται�ακόμα�σε�εκκρεμότητα,�ενώ�μετά�από
σκληρές�μάχες�που�έδωσαν�τα�κράτη-
μέλη,�κατάφεραν�να�πείσουν�την�Ευρω-
παϊκή�Επιτροπή�από�«εμπορική�και�οι-
κονομική»�συμφωνία�να�τη�χαρακτηρί-
σει�ως�«μικτή»,�γεγονός�που�άναψε�το
πράσινο�φως�για�να�τεθεί�προς�έγκριση
και�στα�εθνικά�Κοινοβούλια.

CETA: Ο «Δούρειος 
Ίππος» της TTIP
Δεν�είναι�λίγες�οι�φωνές�μέσα�στο�Ευ-

ρωπαϊκό�Κοινοβούλιο,�που�χαρακτηρί-
ζουν�τη�CETA ως�τον�«Δούρειο�Ίππο»,
που�θα�προετοιμάσει�το�έδαφος�ώστε�να
τεθεί�σε�εφαρμογή�με�συνοπτικές�δια-
δικασίες�και�η�TTIP,�ευθύς�μόλις�ολο-
κληρωθούν�οι�διαπραγματεύσεις�μεταξύ
Ε.Ε.�και�ΗΠΑ.�Τι�είναι,�όμως,�αυτό�που
έχει�οδηγήσει�περίπου�3,5�εκατ.�Ευρω-
παίους�να�αντιταχθούν�στην�εφαρμογή
των�δύο�αυτών�συμφωνιών;�Ο�ευρω-
βουλευτής�του�ΑΚΕΛ�και�μέλος�της�Επι-
τροπής�Βιομηχανίας,�Έρευνας�και�Ενέρ-
γειας,�Νεοκλής�Συλικιώτης,�μας�εξηγεί:

«Η�“Διατλαντική�Εταιρική�Σχέση�Εμ-

πορίου�και�Επενδύσεων”�μεταξύ�Ε.Ε.�και
ΗΠΑ�δεν�αποτελεί�μια�συνήθη�εμπορι-
κή�συμφωνία,�ούτε�μια�απλή�εναρμόνι-
ση�κανόνων,�όπως�πολλοί�υποστηρί-
ζουν.�Πρωταρχικός�της�στόχος�είναι�η
κατάργηση�των�κανονιστικών�εμποδίων
και�η�εξαφάνιση�κάθε�φραγμού�στη�δρά-
ση�και�στην�κερδοφορία�των�πολυεθνι-
κών�επιχειρήσεων�και�στις�δύο�πλευρές
του�Ατλαντικού.�Οι�σημαντικότερες�αρ-

νητικές�επιπτώσεις�που�θα�επιφέρει�εί-
ναι�η�απώλεια�1�εκατ.�θέσεων�εργασίας
(περίπου�680�χιλ.�στην�Ευρώπη�και�425
χιλ.�στις�ΗΠΑ),�η�καταστρατήγηση�των
εργασιακών�δικαιωμάτων,�η�υποβάθ-
μιση�του�φυσικού�περιβάλλοντος,�η�χα-
λάρωση�των�αυστηρών�κανόνων�υγιει-
νής�και�ασφάλειας�των�τροφίμων,�που
θα�θέσουν�σε�κίνδυνο�τη�δημόσια�υγεία,
η�απελευθέρωση�της�αγοράς�των�δημό-
σιων� υπηρεσιών� κοινής
ωφέλειας�(όπως�είναι�η
παιδεία,�η�υγειονομική

περίθαλψη,�η�ενέργεια�και�οι�υδάτινοι
πόροι),�η�αποδυνάμωση�του�νομικού
πλαισίου�για�την�προστασία�των�προ-
σωπικών�δεδομένων,�μέσω�της�επανα-
φοράς�βασικών�διατάξεων�της�ACTA (η
οποία� αφορούσε� στην
παραποίηση/απομίμηση�και�στην�προ-

στασία�των�πνευματικών�δι-
καιωμάτων� και� είχε
απορριφθεί�από�το�Ευ-

ρωκοινοβούλιο� και
πολλά�εθνικά�κοι-
νοβούλια� το

2012),�ενώ�μεγάλο�πλήγμα�θα�υποστούν
και�οι�ΜμΕ,�που�αντιπροσωπεύουν�το
90%�των�ευρωπαϊκών�επιχειρήσεων.
Όμως,�το�σημαντικότερο�πλήγμα�που
θα�επιφέρει�στα�κράτη-μέλη�η�συμφω-
νία,�θα�είναι�η�εφαρμογή�της�ρήτρας�για
τη�“Διευθέτηση�Διαφορών�Επενδυτή-
Κράτους”,�πιο�γνωστή�και�ως�ISDS,�η
οποία�θα�δίνει�τη�δυνατότητα�στις�πο-
λυεθνικές�εταιρείες�ν’�αμφισβητούν�απο-
φάσεις�των�κυρίαρχων�κρατών,�διεκδι-
κώντας�αποζημιώσεις�όταν�κρίνουν�ότι
οι�πολιτικές�των�κυβερνήσεων�οδηγούν
σε�μείωση�της�κερδοφορίας�τους».

Διαβουλεύσεις κεκλεισμένων
των θυρών
Οι�διαπραγματεύσεις�για�την�TTIP πε-
ριλαμβάνουν�19�γύρους�συνομιλιών�(οι
14�εκ�των�οποίων�έχουν�ήδη�ολοκλη-
ρωθεί),�που�πραγματοποιούνται�κάτω
από�συνθήκες�άκρας�μυστικότητας.�Σύμ-
φωνα�με�την�υπεύθυνη�της�Greenpeace
Ελλάδας�για�την�TTIP,�Ναταλία�Τσιγα-
ρίδου,�«αυτό�θα�πρέπει�να�μας�ανησυχεί
όσον�αφορά�στο�περιεχόμενο�των�δια-
πραγματεύσεων�και�στο�τι�μπορεί�να�ση-

μαίνει�αυτή�η�συμφωνία,�τελικά,�για
τις�ζωές�μας.�Γιατί,�έπειτα�από�τη
διαρροή�248�σελίδων�των�απόρ-
ρητων�εγγράφων�των�διαπραγμα-
τεύσεων,�τον�περασμένο�Μάιο,�από

το�ολλανδικό�γραφείο�της�Greenpeace,
βλέπουμε,�δυστυχώς,�ότι�οι�χειρότεροι
φόβοι�μας�επιβεβαιώνονται.�Κεκτημένα
δεκαετιών,�που�αφορούν�σε�εργασιακά
και�κοινωνικά�ζητήματα,�θέματα�προ-
στασίας�προσωπικών�δεδομένων,�δη-

«Εμένα με προβληματίζει πάρα

πολύ ο τρόπος με τον οποίο θα

προσπαθήσουν οι μεγάλες

επιχειρήσεις να επηρεάσουν

τις πολιτικές αποφάσεις σε

διάφορες χώρες», δηλώνει ο

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

CETA ΚΑΙ TTIP ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διατλαντικά μυστικά και ψέματα
Κεκτημένα δεκαετιών, που αφορούν σε εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, δημόσιας

υγείας και περιβάλλοντος, υποβαθμίζονται στο όνομα του κέρδους λίγων πολυεθνικών επιχειρήσεων
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μόσιας�υγείας�και�περιβάλλοντος,�υπο-
βαθμίζονται�στο�όνομα�του�κέρδους�λί-
γων�πολυεθνικών�επιχειρήσεων».

Τα�στοιχεία�που�έφεραν�στο�φως�τα
απόρρητα�έγγραφα�που�δημοσιοποίησε
η�Greenpeace είναι�αποκαλυπτικά.�Κα-
νονισμοί�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�για�τα
χημικά,�όπως�ο�REACH,�οι�οποίοι�ενσω-
ματώνουν�την�«αρχή�της�προφύλαξης»
και�περιλαμβάνουν�ρυθμιστικές�διαδι-
κασίες�για�την�κατάργηση�των�πιο�επι-
κίνδυνων�χημικών�ουσιών�από�την�αγο-
ρά,�θα�αποδυναμωθούν.�Στο�κεφάλαιο
για�τα�υγειονομικά�και�φυτοϋγειονομικά
μέτρα�προστασίας,�οι�προτάσεις�της�αν-
τιπροσωπίας�των�ΗΠΑ�αναφέρονται�σε
«προϊόντα�της�σύγχρονης�γεωργικής�τε-
χνολογίας»,�δείχνοντας�ξεκάθαρα�την
πρόθεσή�τους�να�απαλλαγούν�από�τους
εμπορικούς�φραγμούς�για�τους�ΓΤΟ.

Άλλες� διατάξεις� προβλέπουν�μια
άνευ�προηγουμένου�δυνατότητα��πρό-
σβασης�και�παρέμβασης�στις�διαδικα-
σίες� λήψης� αποφάσεων� του
ρυθμιστή/νομοθέτη,�για�εταιρίες�και�άλ-
λους�φορείς,�και�στις�δύο�πλευρές�του
Ατλαντικού.�Το�κεφάλαιο�για�τη�ρυθμι-
στική�συνεργασία�σχεδιάζει�να�εξισώσει
τις�ευρωπαϊκές�και�αμερικανικές�ρυθ-
μίσεις,�ξεκαθαρίζοντας�ότι�όπου�εφαρ-
μόζεται�αυστηρό�ρυθμιστικό�πλαίσιο,
στην�Ευρωπαϊκή�Ένωση�ή�στις�ΗΠΑ,
αυτό�θα�ελέγχεται�και�τελικά�θα�αναθε-
ωρείται.�Η�απόπειρα�να�συμφιλιωθούν
διαφορετικά�ρυθμιστικά�πλαίσια�θα�έχει
θεμελιώδεις�επιπτώσεις�στην�εσωτερική
νομοθετική�διαδικασία�της�κάθε�πλευ-
ράς,�ενώ�οι�διατάξεις�που�στοχεύουν�να
αυξήσουν�τη�συμμετοχή�του�ιδιωτικού
τομέα�στη�νομοθετική�διαδικασία,�θα�ευ-
νοήσουν�περισσότερο�τα�καλά�στελεχω-
μένα�εταιρικά�λόμπι.

Οι επιπτώσεις στον 
αγροτικό τομέα
Μακριά�από�το�ενδεχόμενο�συμφωνίας,
η�φιλοσοφία�στήριξης�του�αγροτικού�το-
μέα�μεταξύ�των�δύο�μερών�είναι�διαμε-
τρικά�αντίθετη�και�δεν�φαίνεται�να�προ-
κύπτει�κοινό�έδαφος�προς�επίλυση�των
διαφορών�τους.�Η�Ε.Ε.�ζητά�να�αναφέρε-
ται�ρητά�στη�συμφωνία�ότι�τίποτα�δεν�θα
είναι�δυνατόν�να�παρεμποδίσει�τα�μέρη
από�τη�λήψη�αναγκαίων�μέτρων�για�την
επίτευξη�θεμιτών�στόχων,�όπως�για�πα-
ράδειγμα�η�προστασία�της�δημόσιας
υγείας,�της�ασφάλειας,�του�περιβάλλον-
τος,�ακόμα�και�της�πολιτισμικής�πολυ-
μορφίας.�Αντίθετα,�οι�ΗΠΑ�θεωρούν�ότι
τα�μέτρα�αυτά�«προκαλούν�στρεβλώσεις
στο�εμπόριο»�και�αγωνίζονται�για�χαλα-
ρότερες�προδιαγραφές�προστασίας.

Η επιρροή των πολυεθνικών
Την�έντονη�ανησυχία�του�για�τα�αποτε-
λέσματα�των�διαπραγματεύσεων�εκφρά-
ζει�και�ο�βουλευτής�του�Κινήματος�Οι-
κολόγων-Συνεργασία�Πολιτών�και�μέ-
λος�των�Επιτροπών�Περιβάλλοντος�και
Γεωργίας�της�Βουλής,�Χαράλαμπος�Θε-
οπέμπτου.�Όπως�επισημαίνει�στη�«Ση-
μερινή»,�«το�γεγονός�ότι�αυτές�οι�συζη-
τήσεις�είχαν�ξεκινήσει�σχεδόν�μυστικά,
μεταξύ�Ε.Ε.�και�ΗΠΑ,�μας�κάνει�ν’�ανη-
συχούμε.�Πρόκειται�για�συμφωνίες�που
θα�επηρεάσουν�δραματικά�την�καθημε-
ρινότητά�μας,�γι‘�αυτό�και�θα�πρέπει�να
είμαστε�σε�εγρήγορση.�Από�την�άλλη,
με�ανησυχεί�το�γεγονός�ότι�οι�πολυεθνι-
κές�εταιρείες�έχουν�προσβάσεις�και�μπο-
ρούν�να�κάνουν�την�προπαγάνδα�τους
και�να�χρησιμοποιήσουν�τα�χρήματά
τους�για�να�πείσουν�τον�οποιονδήποτε.
Επομένως,�εμένα�με�προβληματίζει�πά-
ρα�πολύ�ο�τρόπος�με�τον�οποίο�θα�προ-
σπαθήσουν�αυτές�οι�μεγάλες�επιχειρή-

σεις�να�επηρεάσουν�τις�πολιτικές�απο-
φάσεις�σε�διάφορες�χώρες.�Γιατί,�όταν
γίνεται�τώρα�μια�συζήτηση�γι’�αυτά�τα
θέματα,�δεν�σημαίνει�απαραίτητα�ότι�και
τη�στιγμή�που�θα�πρέπει�να�αντιδράσου-
με�θα�το�κάνουμε�με�τον�ενδεδειγμένο
τρόπο.�Επιπλέον,�να�σας�υπενθυμίσω
ότι�ένας�από�τους�μεγαλύτερους�υπο-
στηρικτές�αυτών�των�συμφωνιών,�η�Με-
γάλη�Βρετανία,�έχει�ξεκινήσει�μια�δια-
δικασία�εξόδου�από�την�Ε.Ε.,�οπότε�είναι
πολύ�ενδιαφέρον�να�δούμε,�όταν�θα�φύ-
γει�αυτός�ο�μεγάλος�μοχλός�πίεσης�προς
αυτές�τις�συμφωνίες,�ποιες�άλλες�χώρες
θα�βγουν�μπροστά�να�τις�υποστηρίξουν».

Επιφυλακτικός και ο ΚΣΚ
Τις�επιφυλάξεις�του,�διά�της�Προέδρου
του�Φρύνης�Μιχαήλ,�εκφράζει�και�ο�Κυ-
πριακός�Σύνδεσμος�Καταναλωτών�σχε-
τικά�με�τις�δύο�συμφωνίες.�«Η�Ευρω-
παϊκή�Οργάνωση�Καταναλωτών�(BEUC)
έχει�συστήσει�μια�ειδική�επιτροπή,�που
παρακολουθεί�πολύ�στενά�τις�διαπραγ-
ματεύσεις»,�μας�λέει�η�κ.�Μιχαήλ.�«Φαί-
νεται�ότι�η�CETA δεν�έχει�φτάσει�στο�ση-
μείο�να�πείσει�ότι�θα�είναι�προς�όφελος
των�καταναλωτών,�ότι�θα�κατοχυρώνει
κάποιες�αρχές�και�θα�παρέχει�κάποιες
ασφαλιστικές�δικλίδες,�που�τώρα�υπάρ-
χουν.�Εμφανίζει�κενά�όσον�αφορά�στις
περιπτώσεις�που�μπορεί�εμπορεύματα
ή�υπηρεσίες�να�παρουσιάζουν�προβλή-
ματα,�δεν�προβλέπει�μειώσεις�στα�τηλε-
πικοινωνιακά�τέλη,�ούτε�προνοεί�την
εξαίρεση�ή�την�απομάκρυνση�περιπτώ-
σεων�γεωγραφικού�αποκλεισμού�(του
λεγόμενου�geo-blocking),�που�αφορά
σε�αγορές�από�το�διαδίκτυο.�Επίσης,�δεν
θωρακίζει�επαρκώς�την�προστασία�των
προσωπικών�δεδομένων.�Με�λίγα�λόγια,
οι�συνθήκες�στις�ΗΠΑ�και�στον�Καναδά
είναι�πολύ�διαφορετικές�απ’�ό,τι�στην�Ευ-
ρώπη,�και�γι’�αυτό�υπάρχουν�όλες�αυτές
οι�ελλείψεις�στο�κείμενο�της�συμφωνίας.

»Όσον�αφορά�την�TTIP,�η�Γενική�Δι-
εύθυνση�Εμπορίου�της�Ευρωπαϊκής
Επιτροπής�ανέθεσε�σε�μιαν�ανεξάρτητη
εταιρεία�την�εκπόνηση�μιας�“Μελέτης
Επιπτώσεων�των�Εμπορικών�Συμφω-
νιών�στην�Αειφορία”�(Trade�SIA).�Κατέ-

δειξε,�επίσης,�μια�ανισομερή�αύξηση�των
εισοδημάτων,�με�άνοιγμα�της�ψαλίδας�με-
ταξύ�των�υψηλότερων�και�των�χαμηλό-
τερων�εισοδηματικών�τάξεων,�ενώ�προ-
έβλεψε�και�ελαφρά�άνοδο�της�ανεργίας.

Παρόμοιες�επιφυλάξεις,�λοιπόν,�υπάρ-
χουν�και�για�την�TTIP,�εκ�μέρους�της�BE-
UC,�παρόλο�που�φαίνεται�να�υπάρχει�κά-
ποια�βελτίωση�σε�σχέση�με�τις�πρόνοιες
της�CETA».

Οι θέσεις του Υπ. Γεωργίας
Πιο�καθησυχαστικός�όσον�αφορά�στο
πρωτόκολλο�εμπιστευτικότητας,�που

ισχύει�στις�διαβουλεύσεις�μεταξύ�Ε.Ε.�και
ΗΠΑ,�αλλά�και�σε�ό,τι�αφορά�στα�όσα�πε-
ριλαμβάνονται�στις�δύο�συμφωνίες,�εμ-
φανίζεται�ο�Υπουργός�Γεωργίας,�Νίκος
Κουγιάλης.�«Αντιλαμβάνεστε�ότι�σίγουρα
πρέπει�να�υπάρχει�κάποιου�είδους�εμ-
πιστευτικότητα.�Τα�διαπραγματευτικά
όπλα�της�Ευρώπης�δεν�πρέπει�να�απο-
καλυφθούν,�γι’�αυτό�και�παρατηρείται
αυτή�η�μυστικοπάθεια.�Τα�θέματα�αυτών
των�συμφωνιών�συζητούνται�κυρίως�στα
Συμβούλια�των�Υπουργών�Γεωργίας,
Αλιείας�και�Περιβάλλοντος.�Νομίζω,
όμως�πως,�αυτήν�τη�στιγμή,�υπάρχει�μια
διαφάνεια�ως�προς�το�τι�συμβαίνει».

Για�τον�Υπουργό�Γεωργίας,�τα�ση-
μαντικότερα�γεωργοκτηνοτροφικά�και
περιβαλλοντικά�θέματα,�τα�οποία�θα
πρέπει�να�υποστηρίξει�η�κυπριακή
πλευρά�στο�πλαίσιο�της�διαπραγμάτευ-
σης�για�την�TTIP,�είναι�η�διατήρηση
των�διατάξεων�της�ευρωπαϊκής�νομο-
θεσίας�σχετικά�με�τα�προϊόντα�Προστα-
τευόμενης�Ονομασίας�Προέλευσης
(ΠΟΠ)�και�Προστατευόμενης�Γεωγρα-
φικής�Ένδειξης�(ΠΓΕ),�η�διατήρηση�του
δικαιώματος�κάθε�κράτους-μέλους�να

αποφασίζει�σε�εθνικό�επίπεδο�αν�θα
επιτρέπει�ή�όχι�την�καλλιέργεια�ΓΤΟ
εντός�της�επικράτειάς�του�και�η�εξισορ-
ρόπηση�των�κανόνων�φυτοϋγειονομι-
κού�ελέγχου,�ώστε�αφενός�να�διασφα-
λίζεται�η�δημόσια�υγεία�και�αφετέρου
να�υποστηρίζεται�η�παραγωγή�ανταγω-
νιστικών�γεωργικών�προϊόντων.

Επιπλέον,�ο�κ.�Κουγιάλης�καθιστά
σαφές�ότι�«ως�Κυβέρνηση�ξέρουμε
πολύ�καλά�τι�θέλουμε�να�επιτύχουμε
και�τι�θέλουμε�να�διασφαλίσουμε�μέσα
απ’�αυτές�τις�συμφωνίες,�οι�οποίες�νο-
μίζω�ότι�θα�πρέπει�να�περάσουν�από
την�έγκριση�των�εθνικών�Κοινοβου-
λίων,�γι’�αυτό�θα�ήταν�καλό�να�γνωρί-
ζει� και� η� Βουλή� προς� τα� πού
οδεύουν».�Τόνισε,�δε,�ότι�στο�πλαίσιο
των�συζητήσεων�για�την�επικύρωση
των�δύο�αυτών�συμφωνιών�από�τη
Βουλή�των�Αντιπροσώπων�«θα�ήταν
ευχής�έργον�να�υπάρξει�και�μια�συ-
νεισφορά�των�φορέων�της�Κοινωνίας
των�Πολιτών,�οι�οποίοι�θα�μπορούσαν
να�κάνουν�τις�υποδείξεις�τους�επί�κά-
ποιων�σημαντικών�ζητημάτων,�που
πιθανόν�να�μας�έχουν�διαφύγει».

Η απόπειρα να συμφιλιωθούν

διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια

θα έχει θεμελιώδεις επιπτώσεις

στην εσωτερική νομοθετική

διαδικασία της κάθε πλευράς
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