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Τι είναι η TTIP;
Από τον Ιούνιο του 2013, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι ομόλογοι τους 
από τις ΗΠΑ διαπραγματεύονται μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
ΕΕ και των ΗΠΑ, γνωστή ως διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων 
(TTIP). Έχοντας λάβει εντολή από τις κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών, στόχος είναι 
η δημιουργία της μεγαλύτερης περιοχής ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων 
που έχει προβλεφθεί ποτέ μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών συνασπισμών, 
μειώνοντας τους εμπορικούς δασμούς, τυποποιώντας τους κανόνες, και αίροντας τους 
λεγόμενους «κανονιστικούς φραγμούς».
Οι βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL, από κοινού με άλλους προοδευτικούς βουλευτές 
και κοινωνικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά 
με την πραγματικότητα της TTIP, μιας από τις πλέον επικίνδυνες εμπορικές συμφωνίες 
στην ιστορία της Ευρώπης, η οποία θα επηρεάσει τις ζωές όλων των πολιτών.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, η TTIP θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική 
ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όμως, η πραγματικότητα πίσω από 
τη ρητορεία είναι κάπως διαφορετική. Οι πολίτες δεν μπορούν να προσδοκούν 
πραγματικό οικονομικό όφελος παρά μόνο υψηλό κοινωνικό κόστος. Η αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, την οποία εκπόνησε η ίδια η Επιτροπή υπολογίζει ότι ένα 
εκατομμύριο θέσεις εργασίας θα χρειαστεί να μετεγκατασταθούν. Άλλοι οικονομολόγοι 
υποστηρίζουν ότι μια ανάλογη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας σε μεγάλη κλίμακα 
εντός της ΕΕ είναι αδύνατη και θα οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
μεγαλύτερη πίεση για τους δημόσιους προϋπολογισμούς μέσω των συνακόλουθων 
δαπανών κοινωνικής πρόνοιας. Η TTIP θα καταστήσει δυσκολότερη τη ρύθμιση των 
αγορών από τα κράτη προς όφελος των πολιτών, τα δικαιώματα των εργαζομένων θα 
τεθούν υπό πίεση και τα μέτρα περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας καθώς και 
τα μέτρα ασφαλείας θα μειωθούν ως αποτέλεσμα της κανονιστικής συνεργασίας.
Η TTIP αποτελεί, επίσης, προσβολή για τη δημοκρατία – και όχι μόνο από την άποψη 
του πέπλου αδιαφάνειας που περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις. Εάν τεθεί σε ισχύ, 
η συμφωνία προβλέπει σημαντική μεταβίβαση εξουσίας από τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους σε τεχνοκράτες και επιχειρήσεις καθώς οι τελευταίες θα είναι σε 
θέση να αμφισβητούν κανονισμούς που θίγουν τα προσδοκώμενα κέρδη τους, εκτός 
του πλαισίου των εθνικών συστημάτων συνταγματικής δικαιοσύνης και πέρα από 
δημοκρατικές διαδικασίες.



Προστασία των κανονιστικών επιτευγμάτων, Όχι στην αμοιβαία αναγνώριση 
προτύπων!
Η TTIP αποτελεί απορρύθμιση δια της πλαγίας οδού καθώς θα προκρίνει τα κέρδη 
των διεθνικών εταιρειών έναντι των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των κοινωνικών 
προτύπων, των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας καθώς επίσης και των κανονισμών 
για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), τις τοξικές χημικές ουσίες, την 
ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.
Αν και η  «αμοιβαία αναγνώριση προτύπων» μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ μπορεί να 
ακούγεται φιλική, στην πραγματικότητα, οι κανονισμοί θα αποδυναμωθούν μέχρι το 
επίπεδο του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Και το πλέον ανησυχητικό πεδίο αυτού του 
«καθοδικού αγώνα δρόμου» είναι η βιομηχανία τροφίμων· τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει 
να αναγνωρίσουν τα σαφώς λιγότερο αυστηρά πρότυπα παραγωγής τροφίμων των ΗΠΑ. Η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση επισήμανσης «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», η οποία επιδιώκει 
να δώσει στους πελάτες τη δυνατότητα ελέγχου των τροφίμων που καταναλώνουν, δεν 
υφίσταται στις ΗΠΑ. Ενώ στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδείξουν ότι τα 
προϊόντα τους είναι ασφαλή πριν τους επιτραπεί να κυκλοφορήσουν στην αγορά, στις ΗΠΑ 
εναπόκειται στις αρχές να αποδείξουν ότι ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές προκειμένου να το 
απορρίψουν.
Πιθανόν να απειλούνται και οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς η TTIP επιδιώκει το άνοιγμα 
αγορών υπηρεσιών για να διευκολύνει τις επενδύσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ως εκ 
τούτου, η TTIP συνιστά άμεση απειλή για δημοσίως παρεχόμενα αγαθά όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η ύδρευση, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
μπορούσαν να υποβιβαστούν στο χαμηλό επίπεδο προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Οι ΗΠΑ θεωρούν τα δεδομένα εμπορεύσιμο αγαθό. Πρόκειται για το ίδιο το επιχειρηματικό 
μοντέλο που ακολουθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τους. Η TTIP θα 
επιτρέπει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των πολιτών μέσω της 
πρόσβασης και πώλησης των προσωπικών τους δεδομένων.
Η κανονιστική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση των ομολόγων της στις ΗΠΑ πριν υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση, και αντίστροφα. Αυτό παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους επιχειρηματικούς 
ομίλους να ασκήσουν πίεση και να εμποδίσουν οποιαδήποτε νομοθεσία θα είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στις συναλλαγές και στις επενδύσεις, πριν ακόμα μπορέσουν να εκφέρουν 
γνώμη οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική πρόταση θα 
πρέπει να ελέγχεται με μια υποχρεωτική αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με το πώς θα 
επηρεάσει τις συναλλαγές και τις επενδύσεις.



Οι ρήτρες προστασίας των επενδύσεων τοποθετούν το κέρδος πάνω από 
τους ανθρώπους!
Μια ρήτρα προστασίας των επενδύσεων στην TTIP σημαίνει ότι πολυεθνικές 
επιχειρήσεις θα μπορούν να μηνύσουν μια χώρα εάν θεωρούν ότι τα μελλοντικά κέρδη 
τους πρόκειται να επηρεαστούν από νέα ή υφιστάμενη νομοθεσία.

Αν και αρχικά επινοήθηκαν για συμφωνίες μεταξύ της Γερμανίας και αναπτυσσόμενων 
χωρών, οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) έχουν εξελιχθεί 
πλέον σε επιχειρηματική δραστηριότητα αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων 
για νομικές εταιρείες που είναι εξειδικευμένες στην υποβολή μηνύσεων κατά 
κυβερνήσεων.  Αυτό αποδυναμώνει την ικανότητα των κυρίαρχων κρατών και των 
δημόσιων αρχών να θεσπίζουν κανονισμούς και νόμους που  προστατεύουν το δημόσιο 
συμφέρον, αφού επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να προσβάλλουν νόμους οι οποίοι έχουν 
σχεδιαστεί για την προστασία των πολιτών. Οι εταιρείες μπορούν να ισχυριστούν ότι οι 
ενέργειες μιας κυβέρνησης μειώνουν τα αναμενόμενα κέρδη των προϊόντων τους ή ότι 
προσβάλλουν τη διανοητική ιδιοκτησία τους.

Η ιδέα ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφεύγουν κατά κυρίαρχων κυβερνήσεων 
σε ειδικά δικαστήρια εάν η νομοθεσία αντιτίθεται στα συμφέροντά τους αποτελεί 
απειλή για τη δημοκρατία και τα δημόσια οικονομικά.

Όμως, παρά το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα 150.000 άτομα που συμμετείχαν στη 
διαδικασία διαβούλευσης της ίδιας της Επιτροπής σχετικά με την επίλυση διαφορών 
επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) δήλωσαν ότι διαφωνούν με την ΕΔΕΚ, η Επιτροπή είναι 
αποφασισμένη να την συμπεριλάβει ούτως ή άλλως, με ελαφρά τροποποιημένη μορφή.



Έλλειψη διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου
Αρχικά, τα κείμενα των διαπραγματεύσεων για την TTIP φυλάσσονταν ως επτασφράγιστα 
μυστικά, μακριά από οποιαδήποτε μορφή δημόσιου ελέγχου. Η δημόσια οργή ανάγκασε την 
Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα κείμενα διαπραγματεύσεων της ΕΕ. Ωστόσο, η θέση των ΗΠΑ 
παραμένει μυστική. Μόλις συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές σε ένα κοινό κείμενο βάσης για τα 
τελικά στάδια της διαπραγμάτευσης (ενοποιημένα κείμενα), τα κείμενα θα διαβαθμιστούν και 
πάλι και θα παραμείνουν κρυμμένα από το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων 
και των περισσότερων βουλευτών. Από εκείνο το στάδιο και μετά, θα γνωρίζουμε το 
περιεχόμενο των εγγράφων μόνο εάν διαρρεύσουν.

Τα ίδια τα άτομα που θα επηρεαστούν περισσότερο από την TTIP δεν έχουν κανένα λόγο στις 
διαπραγματεύσεις. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνου άμεσα εκλεγμένου 
οργάνου λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, οι 
οποίοι θα συμμετάσχουν, επίσης, στη διαδικασία επικύρωσης, οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες 
πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα κείμενα των διαπραγματεύσεων, και κυρίως, πρέπει 
να δημιουργηθούν τρόποι για να αλλάξει η πορεία και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων.

Ζητούμε μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαμόρφωσης της εμπορικής πολιτικής 
της ΕΕ και καταδικάζουμε το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες 
με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα ή οποιαδήποτε από τις άλλες μεγάλες εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις, πραγματοποιούνται κρυφά πίσω από κλειστές πόρτες από μη εκλεγμένους 
υπαλλήλους, στενά διασυνδεδεμένους με μεγάλες επιχειρήσεις. 

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν σχετικά με μια συμφωνία που θα μπορούσε να 
επηρεάσει κάθε πλευρά της ζωής τους.



Η Ομάδα GUE/NGL υποστηρίζει μια εναλλακτική εμπορική πολιτική η 
οποία:
 • απορρίπτει το νεοφιλελεύθερο οικονομικό και εμπορικό μοντέλο το 
οποίο δεν αφορά τόσο την ανταλλαγή αγαθών όσο την κατάργηση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών μέσων προστασίας στο όνομα της επιδίωξης εταιρικού κέρδους·

 • εντάσσει κριτήρια σχετικά με τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

 • προστατεύει θεμελιώδεις υπηρεσίες από την ελευθέρωση των 
συναλλαγών·

 • σέβεται τον πλανήτη και τις κοινότητες, και δεν συμβάλλει στην 
αμετάκλητη κλιματική αλλαγή· και 

 • θέτει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, τη βιωσιμότητα και 
την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο κάθε εμπορικής συμφωνίας.
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Η Ομάδα GUE/NGL του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
απαρτίζεται από 52 βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από 14 χώρες, οι οποίοι 
εργάζονται για την ειρήνη, την 
αλληλεγγύη, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την ισότητα, τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Ευρώπη και 
στον υπόλοιπο κόσμο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο, επικοινωνήστε με την παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
paul-emile.dupret@europarl.europa.eu


