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TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership

H BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών) διεξάγει ενημερωτική εκστρατεία για
την TTIP επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η νέα TTIP να βλάψει, σοβαρά τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Η TIIP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό
διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος
της είναι να εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς σε διάφορους τομείς της οικονομίας,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των
δύο εταίρων. Είναι πολύ σημαντικό ως καταναλωτές να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και
πως μας επηρεάζει.
Μια συμφωνία που θα επιτευχθεί με σωστούς όρους σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα
επωφεληθούν από μια μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. Θέλουμε
οι διαπραγματεύσεις να δώσουν προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τους
καταναλωτές, όπως μείωση των χρεώσεων περιαγωγής μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, η
μείωση του κόστους εισαγωγής προϊόντων προσωπικής αγοράς στην ΕΕ κλπ. Η
διατλαντική εμπορική συμφωνία δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την προστασία των
καταναλωτών με κανένα τρόπο. Ο ΚΣΚ εκφράζει τις ανησυχίες των μελών του και
τονίζει την υποστήριξη μας προς τις ενέργειες της BEUC για τις οποίες απαιτούμε να
είμαστε ενήμεροι.
Η θέση της BEUC και του ΚΣΚ είναι ότι υποστηρίζουμε το ελεύθερο εμπόριο, εάν αυτό
οδηγεί σε επέκταση των επιλογών του καταναλωτή, καθιστώντας τις υπηρεσίες και τα
αγαθά πιο προσιτά και λιγότερο δαπανηρά για τους πολίτες. Παρόλα αυτά έχουμε
σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα πιθανά οφέλη πού προβάλλονται εάν αυτά θα είναι
σε βάρος των καταναλωτών, της υγείας, του περιβάλλοντος, και των επιπέδων
ασφαλείας στην Ευρώπη.
Πιθανοί κίνδυνοι του ΤΤΙΡ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές:
• Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων που δεν θα έχουν παραχθεί σύμφωνα
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Η έννοια της ασφάλειας των τροφίμων στις ΗΠΑ βασίζεται στην «εύλογη βεβαιότητα για
καμία βλάβη" και όχι στην "αρχή της προφύλαξης" όπως και στην ΕΕ.
• Υπονόμευση του βαθμού προστασίας δεδομένων. Στην ΕΕ, τα δικαιώματα στην
ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θεμελιώδους
σημασίας και εφαρμόζονται ευρέως, συνδέονται δε με αυστηρές κυρώσεις.

Στις ΗΠΑ, η ιδιωτική ζωή είναι απλά ένα θέμα προστασίας των καταναλωτών σε
ένα πολύ περιορισμένο αριθμό τομέων, όπως στα παιδιά και το Διαδίκτυο, την υγεία και
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
• Χημικά τα οποία απαγορεύονται στην ΕΕ, αλλά χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και
καλλυντικά στις ΗΠΑ, μπορεί να βρουν το δρόμο τους στα Ευρωπαϊκά
ράφια.
• Η καθιέρωση ενός συστήματος διαιτησίας, «Σύστημα Επίλυσης Διαφορών μεταξύ
επενδυτή και κράτους ” (Investor – State Dispute Settlement - ISDS), το οποίο θα
επιτρέπει στις ξένες εταιρείες, να αξιώνουν αποζημιώσεις από τις κυβερνήσεις (δηλαδή
τους φορολογούμενους), εάν πιστεύουν ότι κυβερνητικές ενέργειες ή κανονισμοί
μειώνουν την αξία των επενδύσεων τους.
Η BEUC και επέκταση ο ΚΣΚ ζητούμε όπως:
•

Υπάρχει πλήρης διαφάνεια κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των κειμένων στα βασικά στάδια των
διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

•

Να μην επιτραπεί αποδυνάμωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του καταναλωτή και
των επιπέδων του περιβάλλοντος, της εργασίας, της προστασίας της υγείας και
ασφάλειας όλων των πολιτών και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

•

Η διαβούλευση για τη δημιουργία συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή
και κράτους (ISDS) να αποκλεισθεί άμεσα από τη συμφωνία.

