
 170 ευρωπαϊκές συλλογικότητες κατά των ρυθμίσεων της διατλαντικής
εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ

Τα κοινωνικά κινήματα της Ευρώπης αντιστάθηκαν σε πολλά κύματα 
ιδιωτικοποίησης των κοινών αγαθών και ιδιαίτερα της διαχείρισης νερού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Και ενώ ακόμη και τώρα, εξακολουθούν να 
αντιστέκονται στο τελευταίο, που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω της Τρόικας (μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο), βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν άλλο τεράστιο κίνδυνο 
από τις νέες εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ σε πολυμερή 
κλίμακα. Η πιο σημαντική και ανησυχητική είναι η σχεδόν έτοιμη 
Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική συμφωνία (CETA - Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) με τον Καναδά, η Διατλαντική Εταιρική 
Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ - Transatlantic Trade and Investment
Partnership), επίσης γνωστή ως TAFTA – Transatlantic Free Trade Area με τις
ΗΠΑ και η Συμφωνία Εμπορίου σε Υπηρεσίες (TISA- Trade in Services 
Agreement), μια διαπραγμάτευση μεταξύ 50 χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, 170 ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(μεταξύ αυτών και η Κίνηση 136) καταγγέλλουν τη «ρυθμιστική συνεργασία» 
στις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ ως απειλή για τη δημοκρατία και μια προσπάθεια
να θέσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων πριν από την προστασία 
των πολιτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Δήλωση 170 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη ρυθμιστική 
συνεργασία σε εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ.

ΤΤΙΡ: Η ρυθμιστική συνεργασία είναι το απόλυτο εργαλείο για να προλάβουν 
ή να αποδυναμώσουν τα μελλοντικά πρότυπα δημοσίου συμφέροντος για 
τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον

Εμείς, οι υπογράφουσες οργανώσεις, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία και 
τη σταθερή αντίθεσή μας για την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων της 
ΤΤΙΡ όσον αφορά τη ρύθμιση ζωτικών τομέων, όπως τα χημικά, τα πρότυπα 
τροφίμων, οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγεία και η ασφάλεια, και η 
χρηματοοικονομική ρύθμιση.

Διαπραγματευτές της ΕΕ έχουν υποστηρίξει σε αρκετές περιπτώσεις ότι η 
ΤΤΙΡ δεν αποτελεί απειλή για τους νόμους και τα πρότυπα που προστατεύουν
εμάς και το περιβάλλον.

Αλλά η τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέρρευσε σχετικά με 
το κεφάλαιο της ρυθμιστικής συνεργασίας των διαπραγματεύσεων ΤΤΙΡ 
αύξησε περαιτέρω τις ανησυχίες μας. Η Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα 
που μπορεί να οδηγήσει μόνο σε περαιτέρω εμπόδια στην ανάπτυξη 
προτύπων δημόσιου συμφέροντος, αφού αυτά θα πρέπει να είναι 



αποδεδειγμένα «εμπόριο και επενδύσεις». Δίνει επίσης, μια άνευ 
προηγουμένου επιρροή σε ομάδες του επιχειρηματικού λόμπι για να 
σταματήσει κάθε νέα ρύθμιση που θα μπορούσε να επηρεάσει το εμπόριο και
τις επενδύσεις. Η πρόταση δίνει προτεραιότητα σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο
και στις επενδύσεις πάνω από το δημόσιο συμφέρον. Το σύστημα θα δίνει 
τεράστια δύναμη σε μια μικρή ομάδα από μη εκλεγμένους αξιωματούχους για 
να σταματήσουν και να αποδυναμώσουν τους κανονισμούς και τα πρότυπα, 
ακόμη και πριν από δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, όπως τα κοινοβούλια, θα
έχουν λόγο πάνω τους, υπονομεύοντας έτσι το δημοκρατικό μας σύστημα.
Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για περισσότερη «συμβατότητα» μεταξύ των 
νομοθεσιών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και ένα «προ-ανταγωνιστικό
ρυθμιστικό περιβάλλον". Η συμβατότητα πρόκειται να οδηγήσει σε «καθοδική 
εναρμόνιση», όπως αποδεικνύεται από μια έκθεση του Ιουλίου 2014 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το κείμενο της Επιτροπής υποδεικνύει ότι θα πρέπει κάθε νέος νόμος να 
δικαιολογείται από νέα γεγονότα ή επιστημονικά στοιχεία, εφόσον ζητηθεί από
μια εταιρεία ή κυβέρνηση. Η πρόταση της Επιτροπής αντανακλά επίσης το 
αίτημα της βιομηχανίας για τη δημιουργία ενός Σώματος Ρυθμιστικής 
Συνεργασίας που θα διευκολύνει ένα σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης των 
διαβουλεύσεων και θα επηρεάζει την ανάπτυξη νέων νόμων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις των 
ΗΠΑ και της ΕΕ θα έχουν μεγαλύτερο λόγο στις περισσότερες νομοθεσίες 
στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες της ΕΕ, στην Ουάσιγκτον και σε πολιτείες 
των ΗΠΑ. Η Επιτροπή φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό αποδεχθεί το αίτημα
των ομίλων του επιχειρηματικού λόμπι να γράφουν μαζί ουσιαστικά τη 
νομοθεσία.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη ρυθμιστική συνεργασία φέρουν την 
απειλή της μείωσης των προτύπων σε μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη 
βάση, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σε επίπεδο πολιτείας των ΗΠΑ 
και ευρωπαϊκού κράτους-μέλους. Περιορίζουν τη δημοκρατική λήψη 
αποφάσεων, με την ενίσχυση της επιρροής των μεγάλων επιχειρήσεων πέρα 
από τη ρύθμιση.

Για παράδειγμα, μια έκθεση του Ιανουαρίου 2015 του Κέντρου Διεθνούς 
Περιβαλλοντικού Δικαίου δείχνει ότι η ρυθμιστική συνεργασία είναι πιθανό να 
καθυστερήσει περαιτέρω και ακόμη και να παραλύσει μια ισχυρότερη 
προστασία από τοξικά χημικά και φυτοφάρμακα.

Η ρυθμιστική συνεργασία θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια σταδιακή 
επίθεση στην αρχή της πρόληψης, αργά μεν, αλλά σε μεγάλο βαθμό 
ανοίγοντας τις πόρτες για τους ΓΤΟ, τα νανοϋλικά και ενδοκρινικούς 
διαταράκτες.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τους διαπραγματευτές να άρουν τη 



ρυθμιστική συνεργασία από τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ.

Υπογράφουν:

ACEP - Associação para a Cooperação Entre os Povos (Portugal)

Action for Breast Cancer Foundation (Malta)

ActionAid

Active unemployed (Austria)

Afri (Action from Ireland)

Afrika Kontakt (Denmark)

AITEC (France)

Alliance D19 D20 (Belgium)

Alliance for Cancer Prevention (UK)

Alternatiba Eraikitzen

Alter Summit

Les Amis de la Confédération paysanne (France)

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) (Germany)

Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis (Portugal)

ATTAC Austria

ATTAC Bizkaia (Basque Country)

ATTAC Denmark

ATTAC France

ATTAC Germany

ATTAC HELLAS

ATTAC Hungary

ATTAC Ireland 



ATTAC Portugal

ATTAC Spain

ATU Romania - Federation of Transport, Transloc and Public Services from Romania

BI Fracking freies Hessen (Germany)

BI Lebenswertes Korbach e.V. (Germany)

Biofuelwatch (UK/US)

Both ENDS

Breast Cancer UK

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) (Germany)

Campaign for Real Farming (UK)

The Cancer Prevention & Education Society (UK)

CEE Bankwatch Network (Czech Republic)

CEIM (Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres) (Spain)

Center for Encounter and active Non-Violence (Austria)

Center for Environmental Information and Education (CEIE) (Bulgaria)

Center for Sustainable Development of the Mountain (Bulgaria)

Center for Transport and Energy (CDE) (Czech Republic)

CHEM Trust (UK)

CIEL

CIG - Confederación Intersindical Galega

Collectif anti-gaz de schiste de Clapiers (France)

Collectif citoyen IDF Non aux pétroles et gaz de schiste et de couche (France)

Collectif  d'action contre l'accord général pour  le commerce des services (Loupian-
Bouzigues, France)

Collectif Roosevelt (France)

Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM) 

Compassion in World Farming (EU)



Confederacion Intersindical (Spain) 

Confédération Paysanne (France)

Corporate Europe Observatory 

CNCD-11.11.11 (Centre National de Coopération au développement) (Belgium)

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) e.V. (Germany)

Danish Eco Council

Earth Open Source (UK)

Ecologistas en Acción (Spain) 

Ecoforum for Sustainable Development Association (Bulgaria)

EcoNexus (UK)

Economistas sin Fronteras (Spain)

ECOS (EU)

Ecoworld Rhodopes (Bulgaria)

ELA (Basque Country)

ENSEMBLE! (France)

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte (Spain)

Esperanto Radikala Asocio Onlus (Italy)

Estonian Seamen’s Independent Union

EUrope NEWnited Serviceteam (EU)

European Federation of Building and Wood Workers (EFBWW) 

European Federation of Journalists (EFJ) 

European Federation of Public Service Unions (EPSU)

European Information-Human Rights Center (EIHRC) 

European Transport Workers’ Federation

European Work Hazards Network

Fair Trade Hellas (Greece) 



Fairwatch (Italy)

Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, FOCSIV (Italy) 

Finance Watch

Finnish NGDO platform to the EU 

Finnish TTIP Info Network

Finnwatch (Finland)

Forum Unwelt und Entwicklung (Germany)

Food & Water Europe

foodwatch

Foundation for Ecological Education and Training (Bulgaria)

Foundation for Environment and Agriculture (FEA) (Bulgaria)

Fracking Free Ireland

France Amérique Latine (FAL) 

France Nature Environnement

Friends of the Earth Austria (GLOBAL 2000)

Friends of the Earth Bulgaria - For the Earth (Za Zemiata)

Friends of the Earth Czech Republic (Hnuti Duha)

Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland

Friends of the Earth Estonia - Estonian Green Movement (ERL)

Friends of the Earth Europe

Friends of the Earth France

Friends of the Earth Hungary (Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)

Friends of the Earth – CEPA (Slovak Republic)

Future for Borino (Bulgaria)

GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (Portugal)

Gen-ethisches Netzwerk e.V. (GeN)

Global Justice Now (UK)



GMWatch (UK)

GRAIN

Green Action (Croatia)

Green Institute (Greece)

Greenpeace Belgium 

HEAL (EU)

Highlands and islands against fracking (UK)

IBD Initiative Bürger für Demokratie (Germany)

Ingeniería Sin Fronteras (Spain)

Initiativ Liewensufank  a.s.b.l. (Luxembourg)

Inititative K136 (Greece)

Inter-Environnement Wallonie (Belgium)

Intersindical Valenciana (Spain)

Iuridicum Remedium (IuRe) (Czech Republic)

Keep Ireland Fracking Free

Latvian Green Movement (Latvia)

Lithuanian Seamen’s Union

LobbyControl (Germany)

May Day (Denmark)

Mehr demokratie! Deutschland

Mehr demokratie! Österreich

Mujeres de Negro contra la guerra (Spain)

Munich Environment Institute (Umweltinstitut München e.V.)

NABU e.V. (Germany)

National Justice & Peace Network (England & Wales)

Not For Shale Ireland 

Observatory on Debt in Globalisation (Debtwatch) (Spain)



ÖBV-Via Campesina Austria

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento (Portugal)

PAN Europe

Plataforma Não ao Tratado Transatlântico (Portugal)

Platform Aarde Boer Consument (The Netherlands)

Polish Green Network (Poland)

PowerShift e.V (Germany)

Pro Ethical Trade Finland 

Protestival (Slovenia)

The Puntarji - movement for active citizenship (Slovenia)

Quaker Council for European Affairs

Quercus – National Association for Nature Conservation (Portugal)

Réseau Environnement Santé  (France)

Seaports NSZZ Solidarność (Poland)

Seeds Action Network - SAN Germany

SIndikat žerjavistov p.d. - Luka Koper (Slovenia)

Social Europe Malta - Front Against TTIP

Solidarity and Cooperation CIPSI (Italy) 

Solidary Bulgaria

Stichting Schaliegasvrij Nederland (Shale-gas free Netherlands) 

StopTTIP UK

SumOfUs

Sussex Against TTIP

Terra Nuova (Italy)

Transform! Europe

Transnational Institute (Netherlands)

UK National Hazards Campaign



UNI Europa

Union syndicale Solidaires (France)

USO (Spain)

VHUE e.V. (Germany)

War on Want (UK)

WECF France
WECF Germany

WECF International

WECF The Netherlands

WEED – World Economy, Ecology & Development (Germany)

Werkstatt Ökonomie, Heidelberg (Germany)

WIDE+ (Europe)

Women’s International League for Peace and Freedom Netherlands (WILPF NL)

Xnet (Spain)

ŽALI.LT (Lithuania)

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1219

(2) http://corporateeurope.org/international-trade/2014/12/ttip-covert-attacks-democracy-
and-regulation

(3) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU
%282014%29514007_EN.pdf

(4) http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-uschamber-paper.pdf

(5) http://ciel.org/Publications/LCD_TTIP_Jan2015.pdf

(6) https://www.agra-net.net/agra/agra-europe/crops/ttip-must-prioritise-regulatory-co-
operation-on-gmos---coceral--1.htm
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http://www.merid.org/en/Content/News_Services/Nanotechnology_and_Development_Ne
ws/Articles/2013/Jun/25/canada_and_us.aspx

http://www.croplifeamerica.org/sites/default/files/ECPA-CLA%20TTIP%20Position%20-
%20Paper%2010-03-14.pdf

http://www.europeanpublicaffairs.eu/is-democracy-a-trade-barrier/
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