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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
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΡΙΜΠΑΣ
www.facebook.com/ScribasD

Φ

εβρουάριοςτου2013.
ΗΕυρώπηακόμαμετράτιςπληγέςτηςαπό
τηνοικονομικήκρίση.
ΣτηνΚύπροέχειήδη
ξεκινήσειμιαχιονοστιβάδαεξελίξεων,
πουλίγεςεβδομάδεςαργότεραθαοδηγήσειστοκούρεματωνκαταθέσεων.Την
ίδιαπερίοδο,ΜπαράκΟμπάμακαιΖοζέ
ΜανουέλΜπαρόζοθέτουνταθεμέλια
τωνδιαπραγματεύσεωνγιατη«ΔιατλαντικήΣυμφωνίαΕμπορίουκαιΕπενδύσεων»,γνωστότερηκαιωςTTIP.
ΠροπομπόςτηςTTIP υπήρξεη«ΣυνολικήΟικονομικήκαιΕμπορικήΣυμφωνία»μετονΚαναδά,ηδιαβόητηCETA,αρκετέςαπότιςπρόνοιεςτηςοποίας
ενσωματώθηκανκαιστηνTTIP.ΟιδιαπραγματεύσειςγιατηCETA ολοκληρώθηκανπριναπόακριβώςδύοχρόνια.Η
επικύρωσήτηςαπότοΕυρωπαϊκόΣυμβούλιοκαιτοΕυρωκοινοβούλιοβρίσκεταιακόμασεεκκρεμότητα,ενώμετάαπό
σκληρέςμάχεςπουέδωσαντακράτημέλη,κατάφερανναπείσουντηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήαπό«εμπορικήκαιοικονομική»συμφωνίανατηχαρακτηρίσειως«μικτή»,γεγονόςπουάναψετο
πράσινοφωςγιανατεθείπροςέγκριση
καισταεθνικάΚοινοβούλια.

CETA: Ο «Δούρειος
Ίππος» της TTIP
ΔενείναιλίγεςοιφωνέςμέσαστοΕυ-

ρωπαϊκόΚοινοβούλιο,πουχαρακτηρίζουντηCETA ωςτον«ΔούρειοΊππο»,
πουθαπροετοιμάσειτοέδαφοςώστενα
τεθείσεεφαρμογήμεσυνοπτικέςδιαδικασίεςκαιηTTIP,ευθύςμόλιςολοκληρωθούνοιδιαπραγματεύσειςμεταξύ
Ε.Ε.καιΗΠΑ.Τιείναι,όμως,αυτόπου
έχειοδηγήσειπερίπου3,5εκατ.Ευρωπαίουςνααντιταχθούνστηνεφαρμογή
τωνδύοαυτώνσυμφωνιών;ΟευρωβουλευτήςτουΑΚΕΛκαιμέλοςτηςΕπιτροπήςΒιομηχανίας,ΈρευναςκαιΕνέργειας,ΝεοκλήςΣυλικιώτης,μαςεξηγεί:
«Η“ΔιατλαντικήΕταιρικήΣχέσηΕμ-

νητικέςεπιπτώσειςπουθαεπιφέρειείναιηαπώλεια1εκατ.θέσεωνεργασίας
(περίπου680χιλ.στηνΕυρώπηκαι425
χιλ.στιςΗΠΑ),ηκαταστρατήγησητων
εργασιακώνδικαιωμάτων,ηυποβάθμισητουφυσικούπεριβάλλοντος,ηχαλάρωσητωναυστηρώνκανόνωνυγιεινήςκαιασφάλειαςτωντροφίμων,που
θαθέσουνσεκίνδυνοτηδημόσιαυγεία,
ηαπελευθέρωσητηςαγοράςτωνδημόσιων υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας(όπωςείναιη
παιδεία,ηυγειονομική

περίθαλψη,ηενέργειακαιοιυδάτινοι
πόροι),ηαποδυνάμωσητουνομικού
πλαισίουγιατηνπροστασίατωνπροσωπικώνδεδομένων,μέσωτηςεπαναφοράςβασικώνδιατάξεωντηςACTA (η
οποία
αφορούσε
στην
παραποίηση/απομίμησηκαιστηνπροστασίατωνπνευματικώνδικαιωμάτων και είχε
απορριφθείαπότοΕυρωκοινοβούλιο και
πολλάεθνικάκοινοβούλια το

2012),ενώμεγάλοπλήγμαθαυποστούν
καιοιΜμΕ,πουαντιπροσωπεύουντο
90%τωνευρωπαϊκώνεπιχειρήσεων.
Όμως,τοσημαντικότεροπλήγμαπου
θαεπιφέρειστακράτη-μέληησυμφωνία,θαείναιηεφαρμογήτηςρήτραςγια
τη“ΔιευθέτησηΔιαφορώνΕπενδυτήΚράτους”,πιογνωστήκαιωςISDS,η
οποίαθαδίνειτηδυνατότηταστιςπολυεθνικέςεταιρείεςν’αμφισβητούναποφάσειςτωνκυρίαρχωνκρατών,διεκδικώνταςαποζημιώσειςότανκρίνουνότι
οιπολιτικέςτωνκυβερνήσεωνοδηγούν
σεμείωσητηςκερδοφορίαςτους».

Διαβουλεύσεις κεκλεισμένων
των θυρών

«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

πορίουκαιΕπενδύσεων”μεταξύΕ.Ε.και
ΗΠΑδεναποτελείμιασυνήθηεμπορικήσυμφωνία,ούτεμιααπλήεναρμόνισηκανόνων,όπωςπολλοίυποστηρίζουν.Πρωταρχικόςτηςστόχοςείναιη
κατάργησητωνκανονιστικώνεμποδίων
καιηεξαφάνισηκάθεφραγμούστηδράσηκαιστηνκερδοφορίατωνπολυεθνικώνεπιχειρήσεωνκαιστιςδύοπλευρές
τουΑτλαντικού.Οισημαντικότερεςαρ-

ΟιδιαπραγματεύσειςγιατηνTTIP περιλαμβάνουν19γύρουςσυνομιλιών(οι
14εκτωνοποίωνέχουνήδηολοκληρωθεί),πουπραγματοποιούνταικάτω
απόσυνθήκεςάκραςμυστικότητας.ΣύμφωναμετηνυπεύθυνητηςGreenpeace
ΕλλάδαςγιατηνTTIP,ΝαταλίαΤσιγαρίδου,«αυτόθαπρέπειναμαςανησυχεί
όσοναφοράστοπεριεχόμενοτωνδιαπραγματεύσεωνκαιστοτιμπορείνασημαίνειαυτήησυμφωνία,τελικά,για
τιςζωέςμας.Γιατί,έπειτααπότη
διαρροή248σελίδωντωναπόρρητωνεγγράφωντωνδιαπραγματεύσεων,τονπερασμένοΜάιο,από
τοολλανδικόγραφείοτηςGreenpeace,
βλέπουμε,δυστυχώς,ότιοιχειρότεροι
φόβοιμαςεπιβεβαιώνονται.Κεκτημένα
δεκαετιών,πουαφορούνσεεργασιακά
καικοινωνικάζητήματα,θέματαπροστασίαςπροσωπικώνδεδομένων,δη-
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μόσιαςυγείαςκαιπεριβάλλοντος,υποβαθμίζονταιστοόνοματουκέρδουςλίγωνπολυεθνικώνεπιχειρήσεων».
Ταστοιχείαπουέφερανστοφωςτα
απόρρηταέγγραφαπουδημοσιοποίησε
ηGreenpeace είναιαποκαλυπτικά.ΚανονισμοίτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιατα
χημικά,όπωςοREACH,οιοποίοιενσωματώνουντην«αρχήτηςπροφύλαξης»
καιπεριλαμβάνουνρυθμιστικέςδιαδικασίεςγιατηνκατάργησητωνπιοεπικίνδυνωνχημικώνουσιώναπότηναγορά,θααποδυναμωθούν.Στοκεφάλαιο
γιαταυγειονομικάκαιφυτοϋγειονομικά
μέτραπροστασίας,οιπροτάσειςτηςαντιπροσωπίαςτωνΗΠΑαναφέρονταισε
«προϊόντατηςσύγχρονηςγεωργικήςτεχνολογίας»,δείχνονταςξεκάθαρατην
πρόθεσήτουςνααπαλλαγούναπότους
εμπορικούςφραγμούςγιατουςΓΤΟ.
Άλλες διατάξεις προβλέπουν μια
άνευπροηγουμένουδυνατότηταπρόσβασηςκαιπαρέμβασηςστιςδιαδικασίες λήψης αποφάσεων του
ρυθμιστή/νομοθέτη,γιαεταιρίεςκαιάλλουςφορείς,καιστιςδύοπλευρέςτου
Ατλαντικού.Τοκεφάλαιογιατηρυθμιστικήσυνεργασίασχεδιάζειναεξισώσει
τιςευρωπαϊκέςκαιαμερικανικέςρυθμίσεις,ξεκαθαρίζονταςότιόπουεφαρμόζεταιαυστηρόρυθμιστικόπλαίσιο,
στηνΕυρωπαϊκήΈνωσηήστιςΗΠΑ,
αυτόθαελέγχεταικαιτελικάθααναθεωρείται.Ηαπόπειρανασυμφιλιωθούν
διαφορετικάρυθμιστικάπλαίσιαθαέχει
θεμελιώδειςεπιπτώσειςστηνεσωτερική
νομοθετικήδιαδικασίατηςκάθεπλευράς,ενώοιδιατάξειςπουστοχεύουννα
αυξήσουντησυμμετοχήτουιδιωτικού
τομέαστηνομοθετικήδιαδικασία,θαευνοήσουνπερισσότεροτακαλάστελεχωμέναεταιρικάλόμπι.

Οι επιπτώσεις στον
αγροτικό τομέα
Μακριάαπότοενδεχόμενοσυμφωνίας,
ηφιλοσοφίαστήριξηςτουαγροτικούτομέαμεταξύτωνδύομερώνείναιδιαμετρικάαντίθετηκαιδενφαίνεταιναπροκύπτεικοινόέδαφοςπροςεπίλυσητων
διαφορώντους.ΗΕ.Ε.ζητάνααναφέρεταιρητάστησυμφωνίαότιτίποταδενθα
είναιδυνατόνναπαρεμποδίσειταμέρη
απότηλήψηαναγκαίωνμέτρωνγιατην
επίτευξηθεμιτώνστόχων,όπωςγιαπαράδειγμαηπροστασίατηςδημόσιας
υγείας,τηςασφάλειας,τουπεριβάλλοντος,ακόμακαιτηςπολιτισμικήςπολυμορφίας.Αντίθετα,οιΗΠΑθεωρούνότι
ταμέτρααυτά«προκαλούνστρεβλώσεις
στοεμπόριο»καιαγωνίζονταιγιαχαλαρότερεςπροδιαγραφέςπροστασίας.

Η επιρροή των πολυεθνικών
ΤηνέντονηανησυχίατουγιατααποτελέσματατωνδιαπραγματεύσεωνεκφράζεικαιοβουλευτήςτουΚινήματοςΟικολόγων-ΣυνεργασίαΠολιτώνκαιμέλοςτωνΕπιτροπώνΠεριβάλλοντοςκαι
ΓεωργίαςτηςΒουλής,ΧαράλαμποςΘεοπέμπτου.Όπωςεπισημαίνειστη«Σημερινή»,«τογεγονόςότιαυτέςοισυζητήσειςείχανξεκινήσεισχεδόνμυστικά,
μεταξύΕ.Ε.καιΗΠΑ,μαςκάνειν’ανησυχούμε.Πρόκειταιγιασυμφωνίεςπου
θαεπηρεάσουνδραματικάτηνκαθημερινότητάμας,γι‘αυτόκαιθαπρέπεινα
είμαστεσεεγρήγορση.Απότηνάλλη,
μεανησυχείτογεγονόςότιοιπολυεθνικέςεταιρείεςέχουνπροσβάσειςκαιμπορούννακάνουντηνπροπαγάνδατους
καιναχρησιμοποιήσουνταχρήματά
τουςγιαναπείσουντονοποιονδήποτε.
Επομένως,εμέναμεπροβληματίζειπάραπολύοτρόποςμετονοποίοθαπροσπαθήσουναυτέςοιμεγάλεςεπιχειρή-

σειςναεπηρεάσουντιςπολιτικέςαποφάσειςσεδιάφορεςχώρες.Γιατί,όταν
γίνεταιτώραμιασυζήτησηγι’αυτάτα
θέματα,δενσημαίνειαπαραίτηταότικαι
τηστιγμήπουθαπρέπεινααντιδράσουμεθατοκάνουμεμετονενδεδειγμένο
τρόπο.Επιπλέον,νασαςυπενθυμίσω
ότιέναςαπότουςμεγαλύτερουςυποστηρικτέςαυτώντωνσυμφωνιών,ηΜεγάληΒρετανία,έχειξεκινήσειμιαδιαδικασίαεξόδουαπότηνΕ.Ε.,οπότεείναι
πολύενδιαφέρονναδούμε,ότανθαφύγειαυτόςομεγάλοςμοχλόςπίεσηςπρος
αυτέςτιςσυμφωνίες,ποιεςάλλεςχώρες
θαβγουνμπροστάνατιςυποστηρίξουν».

δειξε,επίσης,μιαανισομερήαύξησητων
εισοδημάτων,μεάνοιγματηςψαλίδαςμεταξύτωνυψηλότερωνκαιτωνχαμηλότερωνεισοδηματικώντάξεων,ενώπροέβλεψεκαιελαφράάνοδοτηςανεργίας.

Η απόπειρα να συμφιλιωθούν
διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια
θα έχει θεμελιώδεις επιπτώσεις
στην εσωτερική νομοθετική
διαδικασία της κάθε πλευράς

Επιφυλακτικός και ο ΚΣΚ
Τιςεπιφυλάξειςτου,διάτηςΠροέδρου
τουΦρύνηςΜιχαήλ,εκφράζεικαιοΚυπριακόςΣύνδεσμοςΚαταναλωτώνσχετικάμετιςδύοσυμφωνίες.«ΗΕυρωπαϊκήΟργάνωσηΚαταναλωτών(BEUC)
έχεισυστήσειμιαειδικήεπιτροπή,που
παρακολουθείπολύστενάτιςδιαπραγματεύσεις»,μαςλέειηκ.Μιχαήλ.«ΦαίνεταιότιηCETA δενέχειφτάσειστοσημείοναπείσειότιθαείναιπροςόφελος
τωνκαταναλωτών,ότιθακατοχυρώνει
κάποιεςαρχέςκαιθαπαρέχεικάποιες
ασφαλιστικέςδικλίδες,πουτώραυπάρχουν.Εμφανίζεικενάόσοναφοράστις
περιπτώσειςπουμπορείεμπορεύματα
ήυπηρεσίεςναπαρουσιάζουνπροβλήματα,δενπροβλέπειμειώσειςστατηλεπικοινωνιακάτέλη,ούτεπρονοείτην
εξαίρεσηήτηναπομάκρυνσηπεριπτώσεωνγεωγραφικούαποκλεισμού(του
λεγόμενουgeo-blocking),πουαφορά
σεαγορέςαπότοδιαδίκτυο.Επίσης,δεν
θωρακίζειεπαρκώςτηνπροστασίατων
προσωπικώνδεδομένων.Μελίγαλόγια,
οισυνθήκεςστιςΗΠΑκαιστονΚαναδά
είναιπολύδιαφορετικέςαπ’ό,τιστηνΕυρώπη,καιγι’αυτόυπάρχουνόλεςαυτές
οιελλείψειςστοκείμενοτηςσυμφωνίας.
»ΌσοναφοράτηνTTIP,ηΓενικήΔιεύθυνσηΕμπορίουτηςΕυρωπαϊκής
Επιτροπήςανέθεσεσεμιανανεξάρτητη
εταιρείατηνεκπόνησημιας“Μελέτης
ΕπιπτώσεωντωνΕμπορικώνΣυμφωνιώνστηνΑειφορία”(TradeSIA).Κατέ-

Παρόμοιεςεπιφυλάξεις,λοιπόν,υπάρχουνκαιγιατηνTTIP,εκμέρουςτηςBEUC,παρόλοπουφαίνεταιναυπάρχεικάποιαβελτίωσησεσχέσημετιςπρόνοιες
τηςCETA».

Οι θέσεις του Υπ. Γεωργίας
Πιοκαθησυχαστικόςόσοναφοράστο
πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας, που

ισχύειστιςδιαβουλεύσειςμεταξύΕ.Ε.και
ΗΠΑ,αλλάκαισεό,τιαφοράσταόσαπεριλαμβάνονταιστιςδύοσυμφωνίες,εμφανίζεταιοΥπουργόςΓεωργίας,Νίκος
Κουγιάλης.«Αντιλαμβάνεστεότισίγουρα
πρέπειναυπάρχεικάποιουείδουςεμπιστευτικότητα.Ταδιαπραγματευτικά
όπλατηςΕυρώπηςδενπρέπεινααποκαλυφθούν,γι’αυτόκαιπαρατηρείται
αυτήημυστικοπάθεια.Ταθέματααυτών
τωνσυμφωνιώνσυζητούνταικυρίωςστα
ΣυμβούλιατωνΥπουργώνΓεωργίας,
Αλιείας και Περιβάλλοντος. Νομίζω,
όμωςπως,αυτήντηστιγμή,υπάρχειμια
διαφάνειαωςπροςτοτισυμβαίνει».
ΓιατονΥπουργόΓεωργίας,τασημαντικότεραγεωργοκτηνοτροφικάκαι
περιβαλλοντικάθέματα,ταοποίαθα
πρέπειναυποστηρίξειηκυπριακή
πλευράστοπλαίσιοτηςδιαπραγμάτευσηςγιατηνTTIP,είναιηδιατήρηση
τωνδιατάξεωντηςευρωπαϊκήςνομοθεσίαςσχετικάμεταπροϊόνταΠροστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ)καιΠροστατευόμενηςΓεωγραφικήςΈνδειξης(ΠΓΕ),ηδιατήρησητου
δικαιώματοςκάθεκράτους-μέλουςνα

αποφασίζεισεεθνικόεπίπεδοανθα
επιτρέπειήόχιτηνκαλλιέργειαΓΤΟ
εντόςτηςεπικράτειάςτουκαιηεξισορρόπησητωνκανόνωνφυτοϋγειονομικούελέγχου,ώστεαφενόςναδιασφαλίζεταιηδημόσιαυγείακαιαφετέρου
ναυποστηρίζεταιηπαραγωγήανταγωνιστικώνγεωργικώνπροϊόντων.
Επιπλέον,οκ.Κουγιάληςκαθιστά
σαφέςότι«ωςΚυβέρνησηξέρουμε
πολύκαλάτιθέλουμεναεπιτύχουμε
καιτιθέλουμεναδιασφαλίσουμεμέσα
απ’αυτέςτιςσυμφωνίες,οιοποίεςνομίζωότιθαπρέπειναπεράσουναπό
τηνέγκρισητωνεθνικώνΚοινοβουλίων,γι’αυτόθαήτανκαλόναγνωρίζει και η Βουλή προς τα πού
οδεύουν».Τόνισε,δε,ότιστοπλαίσιο
τωνσυζητήσεωνγιατηνεπικύρωση
τωνδύοαυτώνσυμφωνιώναπότη
ΒουλήτωνΑντιπροσώπων«θαήταν
ευχήςέργονναυπάρξεικαιμιασυνεισφοράτωνφορέωντηςΚοινωνίας
τωνΠολιτών,οιοποίοιθαμπορούσαν
νακάνουντιςυποδείξειςτουςεπίκάποιωνσημαντικώνζητημάτων,που
πιθανόνναμαςέχουνδιαφύγει».

