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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 215/2016
Σήµερα 16/6/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση, που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 112239/10-6-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου
Σχινά και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 115233/15-6-2016 συµπληρωµατική αυτής,
που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 10-6-2016 και 15-6-2016 αντίστοιχα, στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 6ο Η.∆.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τις συµφωνίες TTIP (“Transatlantic
Trade & Investment Partnership” - “∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και
Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic & Trade
Agreement” - “Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία” Ε.Ε. - Καναδάς)
και TISA (“Trade in Services Agreement” - “Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών”).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα (90) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου
Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα
(Κορίνα), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος,
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος,
∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα,
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη,
Ζωγραφάκη-Τελεµέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος
Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα,
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεθυµάκη Άννα,
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος
Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά
Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία,
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης).
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Καστρινάκης Γεώργιος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Πρωτούλης
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Χαρδαλιάς Νικόλαος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Παπαδηµητρίου Ευτυχία και Ζαλοκώστα Ευανθία -Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Π.
Αθανασιάδη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την από 106-2016 εισήγηση της παράταξης «∆ύναµη Ζωής», η οποία έχει σταλεί µαζί µε την
πρόσκληση και έχει ως εξής:
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1. Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)
∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων (Ε.Ε. – Η.Π.Α.)
2. Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA)
Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία (Ε.Ε. – Καναδάς)
3. Trade in Services Agreement (TISA)
Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών (ΕΕ, Η.ΠΑ., Αυστραλία, Καναδάς, Χιλή,
Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία Νότιος
Κορέα, Λιχτεστάιν, Μαυρίκιος, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν,
Παναµάς, Περού, Ελβετία και Τουρκία)
Εισαγωγή
Μολονότι η TTIP έχει µονοπωλήσει το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστηµα, στην
πραγµατικότητα το ζήτηµα είναι ένα σύµπλεγµα τριών υπό διαπραγµάτευση
συµφωνιών µε τη συµµετοχή της Ε.Ε. (TTIP-CETA-TISA), οι οποίες φέρουν
πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά τόσο ως προς το αντικείµενο και τη
νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση τους όσο και ως προς τη µεθοδολογία και τον τρόπο
διαπραγµάτευσης τους.
Πρόκειται για ένα σύµπλεγµα συµφωνιών άλλοτε συµπληρωµατικών και άλλοτε µε
αλληλεπικαλύψεις οι οποίες έχουν στον πυρήνα τους µια απορυθµισµένη κοινή
αγορά µεταξύ των µερών µε τις όποιες διαπραγµατεύσεις και επιµέρους
διαφωνίες να επικεντρώνονται στα ειδικότερα συµφέροντα µερίδων του κεφαλαίου
του κάθε µέρους.
Ζητήµατα διαφάνειας και δηµοκρατίας
Κοινό επίσης χαρακτηριστικό και των τριών αυτών υπό διαπραγµάτευση
συµφωνιών είναι το πλαίσιο απόλυτης αδιαφάνειας και άκρας µυστικότητας µέσα
στο οποίο συζητούνται.
Όλες οι διαπραγµατεύσεις της TTIP καλύπτονται από ένα πέπλο µυστικότητας και
οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της
διαπραγµάτευσης µόνο σε καθορισµένα αναγνωστήρια ενώ απαγορεύεται η
αποµάκρυνση ή η αντιγραφή τους.
Σε ότι αφορά την Ε.Ε. αξίζει να σηµειωθεί πως δεν έχει πάρει καµία σοβαρή
πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της διαπραγµάτευσης µε ανοιχτά χαρτιά ή
τουλάχιστον πάνω από το τραπέζι.
Αντίθετα µε µπροστάρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι µόνο συµβάλλει στη
συσκότιση των διαπραγµατεύσεων αλλά και επιχειρεί να αποφύγει την εισαγωγή
της TTIP προς συζήτηση και έκφραση γνώµης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ακόµη και όταν οι διαπραγµατεύσεις θα έχουν καταλήξει, επινοώντας έωλα
επιχειρήµατα για να ξεπεράσει εµπόδια που θέτει το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο της
ΕΕ, που προβλέπει συγκεκριµένες διαδικασίες που ακολουθούνται σε ότι έχει να
κάνει µε την υπογραφή και κύρωση διεθνών συµφωνιών της Ε.Ε.
Εισαγωγικά και προτού προχωρήσουµε στο κοµµάτι του αντικειµένου και της
ουσίας των συζητούµενων συµφωνιών, αξίζει να σηµειωθεί πως όπως και µε τα
µνηµόνια έτσι και µε αυτές τις συµφωνίες, οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές ελίτ
εµφανίζουν τα τελευταία χρόνια έντονη διάθεση και δραστηριότητα προκειµένου
να αναθεωρήσουν δια της πλαγίας οδού και µε τη µέθοδο των τετελεσµένων µέσω
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συµφωνιών µε τρίτους (∆ΝΤ, τρίτα κράτη) τις ευρωπαϊκές συνθήκες προς ακόµα
αντιδραστικότερη κατεύθυνση, αποδοµώντας µεταξύ άλλων το καθεστώς
προστασίας θεµελιωδών εργασιακών δικαιωµάτων που έχουν κατακτηθεί µε
αγώνες.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν δύο µεγάλα θέµατα, απότοκα της έλλειψης
διαφάνειας. Το πρώτο αφορά το κοµµάτι του αποκλεισµού των πολιτών και των
εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους (ευρωβουλευτές, φορείς, πολιτικά
κόµµατα, εθνικές κυβερνήσεις) από τις συζητήσεις και την ενηµέρωση γύρω από
οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα που ρυθµίζουν αυτές οι συµφωνίες, τα οποία θα
επηρεάσουν καίρια την οικονοµική και κοινωνική ζωή όλης της ΕΕ.
Το δεύτερο µεγάλο θέµα έχει να κάνει µε τον αποκλεισµό των πολιτών και τη
δηµιουργία τετελεσµένων στους εκπροσώπους και αντιπροσώπους τους σε ότι
αφορά τις ίδιες τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τον τρόπο που αυτές θα αλλοιωθούν
και θα αναθεωρηθούν µέσα από επιµέρους δεσµεύσεις που θα γεννήσουν οι υπό
διαπραγµάτευση συµφωνίες εµπορίου και επενδύσεων.
Τα αντικείµενα των διαπραγµατεύσεων
H συµφωνία µεταξύ ΗΠΑ – Ε.Ε. µε τις επιµέρους υπο-συµφωνίες που
περιλαµβάνει, επηρεάζει 2 δις ανθρώπους , 80 χώρες και τα δυο τρίτα του
παγκόσµιου ΑΕΠ.
Η συµφωνία αυτή απορρυθµίζει και επαναπροσδιορίζει τα δεδοµένα του
διεθνούς εµπορίου και επηρεάζει όλες της πτυχές της ζωής και ανθρώπινης
δραστηριότητας αφού αφορά το περιβάλλον, τα τρόφιµα, την αγροτική παραγωγή,
τα φάρµακα, την υγεία, την ασφάλεια, τις επιχειρήσεις, τα εργασιακά, τα
προσωπικά δεδοµένα, τα πνευµατικά δικαιώµατα, τις ψηφιακές ρυθµίσεις και τα
πληροφοριακά συστήµατα.
Μια από τις προτεραιότητες των διαπραγµατεύσεων της συµφωνίας είναι
η κατάργηση των ευρωπαϊκών κανονισµών για την ασφάλεια των
τροφίµων ενώ
εισάγεται
το
αίτηµα
για
κατάργηση
των περιορισµών στους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς,
στα φυτοφάρµακα, στο βοδινό κρέας µε ορµόνες και στις αυξητικές ουσίες.
Με την ενσωµάτωση της ρύθµισης του Μηχανισµού διαιτησίας Επίλυσης
∆ιαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών, την ISDS (Investor-State Dispute
Settlement),
οι
πολυεθνικές
εταιρίες
θα
έχουν
την
δυνατότητα
να προσφεύγουν κατά συγκεκριµένων χωρών για ζηµίες που υπέστησαν
κατόποιν
αποφάσεων
δηµόσιας
πολιτικής αφού
τους
δίνεται
η
δυνατότητα νοµικής υπόστασης ισοδύναµης µε ενός έθνους-κράτους.
Ο συνδυασµός του ISDS µε την κεντρικά προωθούµενη ιδέα των συµφωνιών
αυτών που αντικαθιστούν την υποχρέωση του πωλητή να αποδείξει την ασφάλεια
του προϊόντος του µε την υποχρέωση των κρατών να αποδείξουν ότι κάθε
συγκεκριµένο προϊόν είναι επιβλαβές, αναµένεται να επηρεάσει καίρια τη
λειτουργία και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και του Β’ Βαθµού), οι οποίες
διατηρούν ως επί το πλείστον τις σχετικές ελεγκτικές αρµοδιότητες.
Πολιτικές συνέπειες του τρόπου διαπραγµατεύσεων
Οι συνέπειες του πλαισίου άκρας µυστικότητας µέσα στο οποίο γίνονται οι
διαπραγµατεύσεις πέραν της αδιαφάνειας και του ελλείµµατος δηµοκρατίας που
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αυτό συνεπάγεται, έχουν σαν αποτέλεσµα η διαπραγµάτευση να γίνεται προς
όφελος µερίδας κρατών µελών της Ε.Ε. και τµηµάτων του κεφαλαίου αυτών των
χωρών µε τα ιδιαίτερα συµφέροντα των µικρότερων χωρών, όπως η Ελλάδα, όχι
µόνο να αγνοούνται αλλά και να θυσιάζονται ως ανταλλάγµατα (βλέπε προϊόντα
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης αλλά και ευρύτερους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας).
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
TISA
∆ύο από τα κεφάλαια που θα συζητηθούν περισσότερο αφορούν τους νόµους και
τους εθνικούς κανονισµούς σχετικά µε την αγορά των υπηρεσιών και τις κρατικές
επιχειρήσεις.
Το πρώτο κεφάλαιο αφήνει να διαφανεί πώς η TISA δίνει στις ξένες εταιρείες και
πολυεθνικές τη δυνατότητα να επεµβαίνουν στη διαδικασία της ρύθµισης των
υπηρεσιών, αφαιρώντας από τις κυβερνήσεις αρµοδιότητες που κάθε κυρίαρχο
κράτος µπορεί να κάνει στο όνοµα των εµπορικών και κοινωνικών συµφερόντων
του.
Οι χώρες που µετέχουν στη συµφωνία µπορούν αναµφίβολα να επιβάλουν
κανόνες και να εγκρίνουν µέτρα για τη ρύθµιση της παροχής υπηρεσιών, όµως
πρέπει να δηµοσιεύουν εκ των προτέρων και λεπτοµερώς τους κανόνες. Όµως
αυτό που εκ πρώτης όψεως µπορεί να φαίνεται ως σωστός όρος για τη διαφάνεια
της αγοράς εκτιµάται ότι µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις µεγάλες ξένες
εταιρείες να γνωρίζουν εγκαίρως τον αντίκτυπο των εθνικών κανόνων στα
συµφέροντά τους και να παρεµβαίνουν σε αυτούς.
Στο κοµµάτι του κεφαλαίου για τις κρατικές εταιρείες αποσαφηνίζεται ότι θα πρέπει
«να ενεργούν βάσει εµπορικών κριτηρίων όταν προµηθεύονται ή παρέχουν
υπηρεσίες» στο πλαίσιο της φιλελευθεροποίησης της αγοράς. Αν και προβλέπεται
ότι οι κρατικές εταιρείες µπορούν να παρέχουν δηµόσια υπηρεσία για τις
κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται, και µπορούν κατ' επέκταση να
ανταποκριθούν σε ορισµένες κοινωνικές ανάγκες όπως η παροχή υπηρεσιών
προσβάσιµων και από τις πιο µειονεκτούσες τάξεις, πρέπει εντούτοις «να
επιφυλάσσουν στις υπηρεσίες άλλου κράτους µέλος [της TISA] µεταχείριση όχι
λιγότερο ευνοϊκή απ' ό,τι δίνουν στις δικές τους». Συνεπώς για παράδειγµα δεν
µπορούν
να
δώσουν
προτεραιότητα
σε
τοπικούς
προµηθευτές.
Και σε αυτό το κεφάλαιο για τις κρατικές εταιρείες, η διαφάνεια, η οποία θεωρητικά
έχει θετική λειτουργία, µπορεί να γίνει «δίκοπο µαχαίρι» εάν η επίκληση αυτής της
διαφάνειας γίνει «όπλο» στα χέρια κρατών ή ανταγωνιστριών εταιρειών: Εντός έξι
µηνών αφότου τεθεί σε ισχύ η συµφωνία, κάθε εταίρος θα πρέπει να διαβιβάσει
στους άλλους λίστα µε όλες τις κρατικές εταιρείες και σειρά πληροφοριών γι'
αυτές, από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έως τις απαλλαγές και τις
ασυλίες που παρέχονται από τους νόµους στις δηµόσιες υπηρεσίες στη λίστα.
Εξίσου ευαίσθητα και αµφιλεγόµενα είναι τα κεφάλαια της TISA για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εµπόριο και τους «νέους κανόνες
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που ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες», που προβλέπουν ότι οι χώρες-µέλη της
συµφωνίας δεν µπορούν να αξιώσουν από ξένη εταιρεία να έχει τοπική υπηρεσία
στο κράτος στο οποίο θέλει να πουλήσει τις υπηρεσίες της. Συνήθως η παρουσία
ζητείται προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και προς δηµιουργία θέσεων
εργασίας, καθώς επίσης και όσον αφορά την εφαρµογή των ρυθµιστικών νόµων
κάθε κράτους σχετικά µε υπηρεσίες σε πολίτες και καταναλωτές.
Το έγγραφο σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο καταδεικνύει ότι το ζήτηµα µε την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει κάθε άλλο από διευθετηθεί: Στο
κείµενο που βρίσκεται υπό συζήτηση εξακολουθεί να µην διευκρινίζεται µε ποιον
τρόπο ακριβώς θα προστατεύονται οι πιο ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες
των πελατών που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου.
TTIP
Οι αρχικοί ισχυρισµοί από υπέρµαχους του TTIP ότι η συµφωνία θα ήταν καλά
νέα για τις εργαζόµενες οικογένειες τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ έχουν τώρα
απορριφθεί ως ανυπόστατοι από τους πλέον σοβαρούς οικονοµικούς σχολιαστές.
Αρκετές µελέτες έχουν εκθέσει το οικονοµετρικό υπόδειγµα πίσω από τις
εκτιµήσεις των επιπτώσεων υπέρ του TTIP, κρίνοντάς το απλουστευτικό, και
σηµειώνουν ότι έχει αποτύχει παταγωδώς να προβλέψει πραγµατικά
αποτελέσµατα από προηγούµενες συνθήκες, όπως η Βορειοαµερικανική
Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA).14 Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι µέσα
στην ΕΕ έχουν αποστασιοποιηθεί από τα νούµερα των επικεφαλίδων των
επίσηµων εκτιµήσεων επιπτώσεων που παρουσιάστηκαν από το Κέντρο για την
Έρευνα Οικονοµικής Πολιτικής.
Στη θέση των διαβεβαιώσεων ότι όλοι θα επωφεληθούν από µια συµφωνία ΕΕΗΠΑ υπάρχει τώρα µια πιο ρεαλιστική αναγνώριση ότι το TTIP θα έχει νικητές και
ηττηµένους, όπως κάθε άλλη εµπορική συµφωνία.
Ειδικότερα, η απειλή που αποτελεί το TTIP για τις εργαζόµενες οικογένειες έχει
υπογραµµιστεί από την αποκάλυψη ότι η επίσηµη εκτίµηση επιπτώσεων που
ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την έναρξη των διαπραγµατεύσεων
προέβλεπε την απώλεια τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου θέσεων εργασίας ως
άµεσο αποτέλεσµα µιας επιτυχηµένης συµφωνίας µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να µην δηµοσιοποιήσει αυτά τα ευρήµατα, εξαιτίας
του ότι η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που θα χαθούν –πάνω από 680.000–
θα είναι στις χώρες της ΕΕ, ενώ στις ΗΠΑ θα υπάρξουν επίσης απώλειες
τουλάχιστον 325.000 θέσεων εργασίας.
Μια πιο πρόσφατη έρευνα που βασίζεται σε εναλλακτική µεθοδολογία έχει
επιβεβαιώσει την αναµενόµενη απώλεια περίπου 600.000 θέσεων εργασίας στην
ΕΕ ως αποτέλεσµα του TTIP, όπως επίσης και σηµαντική µείωση στο εργασιακό
εισόδηµα για εργαζόµενους στη Γαλλία, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο και
άλλες βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.
Χρησιµοποιώντας το προτιµώµενο οικονοµικό µοντέλο του ΟΗΕ για την εκτίµηση
των επιπτώσεων των εµπορικών συναλλαγών, η έρευνα προβλέπει επίσης ότι το
TTIP θα έχει ως αποτέλεσµα καθαρές απώλειες στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και το
ΑΕΠ, καθώς και µείωση των κυβερνητικών εσόδων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
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Απορύθµιση
Ο κεντρικός στόχος του TTIP παραµένει η αποµάκρυνση των ρυθµιστικών
«εµποδίων» στις εµπορικές συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι αυτές οι ρυθµίσεις
αντιπροσωπεύουν µερικές από τις πιο σηµαντικές προδιαγραφές ασφαλείας,
προστατεύοντας τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Για αυτόν τον σκοπό, το
TTIP ακόµα προσπαθεί να «εναρµονίσει» ρυθµιστικά καθεστώτα και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού, ώστε να αποµακρύνει ανεπιθύµητες απαγορεύσεις σε
επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να υπονοµεύονται οι υψηλότερες κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προδιαγραφές στην Ευρώπη προκειµένου να διασφαλίζεται
ρυθµιστική «συνεκτικότητα», «σύγκλιση» ή «ευθυγράµµιση» µε τις ΗΠΑ.
Απέναντι στη δηµόσια αντίθεση σε µια τέτοια ατζέντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
εστιάσει στην πιθανότητα να εισαγάγει µια «αµοιβαία αναγνώριση»
προϋποθέσεων µέσω του TTIP, προσδίδοντας έτσι ισοτιµία στο ρυθµιστικό
καθεστώς των ΗΠΑ ακόµα και όταν είναι λιγότερο απαιτητικό από το ευρωπαϊκό
οµόλογό του. Αυτό θα έβαζε τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε άµεση µειονεκτική θέση
απέναντι στους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ, και θα οδηγούσε σε έναν
αναπόφευκτο διαγωνισµό προς το χειρότερο ως προς τις ρυθµιστικές
προϋποθέσεις.
Τον Νοέµβριο του 2014, ως απάντηση σε µια αίτηση από την Επιτροπή
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων (ENVI), το τµήµα
χάραξης πολιτικής της ΕΕ δηµοσίευσε µια µελέτη για οκτώ ευαίσθητους τοµείς
όπου υπάρχει ο φόβος ότι «οι διαπραγµατεύσεις του TTIP θα υπονόµευαν
επίπεδα προστασίας, και συγκεκριµένα της δηµόσιας ζωής, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος». Οι οκτώ τοµείς µε τους οποίους καταπιάνεται η µελέτη είναι τα
φάρµακα, τα καλλυντικά, τα τρόφιµα, τα προϊόντα φυτοπροστασίας, τα νανοϋλικά,
η κλωνοποίηση, οι πρώτες ύλες και τα µηχανοκίνητα οχήµατα. Η έρευνα
υπογράµµισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταδείξει την προθυµία της «να
συµβιβαστεί» στις διαπραγµατεύσεις του TTIP, και προειδοποίησε τους
Ευρωβουλευτές ότι ως εκ τούτου θα µπορούσαν να διαβρωθούν οι «ουσιαστικές
ρυθµιστικές διαφορές» ανάµεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Έγγραφα που διέρρευσαν κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου έχουν
τονίσει επιπλέον την απειλή αυτής της ατζέντας απορρύθµισης για
συγκεκριµένους τοµείς. Το προσχέδιο κεφαλαίου της ΕΕ για τα υγειονοµικά και
φυτοϋγειονοµικά µέτρα (SPS), που διέρρευσε τον Ιούλιο του 2014, αποκαλύπτει
πώς όλοι οι µελλοντικοί κανόνες για την ασφάλεια των τροφίµων θα υποταχθούν
υπό το TTIP µε στόχο την αύξηση των εµπορικών συναλλαγών σε ζωντανά ζώα,
φυτά και τροφή. Το προσχέδιο του κειµένου συµφωνεί να µην εφαρµόζονται οι
επιθεωρήσεις στις εισαγωγές τροφίµων στα λιµάνια, επιτρέποντας την ελεύθερη
διέλευση των ζωικών και φυτικών προϊόντων, στη βάση ότι οι προδιαγραφές
ασφαλείας των ΗΠΑ θα πρέπει να θεωρούνται ισότιµες µε της ΕΕ. Οµοίως, οι
εθνικές αρχές θα χάσουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την εισαγωγή ζώων ή
ζωικών προϊόντων από χώρες όπου υπάρχουν επιδηµίες σοβαρών ασθενειών
όπως η ΣΕΒ (Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια Βοοειδών) ή η πανώλη των χοίρων,
αρκεί οι εξαγωγικές αρχές να δηλώνουν ότι οι ζώνες από τις οποίες έχουν έρθει
τα ζώα είναι απαλλαγµένες από νόσους.
Η διαρροή της πρότασης της ΕΕ για ένα κεφάλαιο αφιερωµένο στην ενέργεια και
τις πρώτες ύλες στο TTIP δείχνει πόσο ζηµιογόνα προς το περιβάλλον θα είναι
αυτή η συµφωνία, τόσο στη Βόρεια Αµερική όσο και στην Ευρώπη. Με την κρίση
στην Ουκρανία να συνεχίζεται, η ΕΕ ψάχνει ολοένα και πιο απελπισµένα να βρει
εναλλακτικές πηγές πετρελαίου και αερίου έτσι ώστε να ελαττώσει την εξάρτησή
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της από τη Ρωσία, και οι αξιωµατούχοι των ΗΠΑ έχουν δείξει εξίσου πρόθυµοι να
συζητήσουν την πιθανότητα το TTIP να γίνει ένα «οικονοµικό ισοδύναµο του
NATO», ώστε να αποµονώσουν τη Ρωσία την ίδια στιγµή που θα αυξήσουν την
αµυντική αντίσταση στην άνοδο των αναδυόµενων οικονοµιών της Βραζιλίας, της
Ινδίας και της Κίνας.
TTIP και Τ.Α.
Την ίδια στιγµή, η απειλή του TTIP στις δηµόσιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο
τοπικής διοίκησης τονίστηκε µέσα από τη διαρροή ενός άλλου εγγράφου της ΕΕ,
αυτή τη φορά σχετιζόµενου µε την επιθετική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να ανοίξει τις µεγάλες κυβερνητικές αγορές προµηθειών των ΗΠΑ. Το έγγραφο
της Επιτροπής που διέρρευσε τον Ιούλιο του 2014 για τις δηµόσιες προµήθειες
τονίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να επεκτείνει την πρόσβαση ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων σε δηµόσιες συµβάσεις σε όλες τις πολιτείες και σε κάθε κοµητεία
των ΗΠΑ µε πληθυσµό πάνω από 500.000 κατοίκους, καθώς και σε όλα τα
µεγάλα δηµόσια πανεπιστήµια και νοσοκοµεία σε όλες τις ΗΠΑ. Στην προσπάθειά
της να θέσει εκτός νόµου τις διατάξεις του «Buy America» («Αγοράζω
αµερικανικά»), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις τοπικές
οικονοµίες και τις τοπικές θέσεις εργασίας, η ΕΕ έχει διευκρινίσει ότι το TTIP θα
έπρεπε να καταργήσει όλες τις προτιµήσεις συµβολαίων τοπικής διοίκησης σε
µικρές επιχειρήσεις και αντ' αυτού να ανοίξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά για
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Με τέτοια µέσα, η ΕΕ ελπίζει να ανοίξει ένα 60% της
κυβερνητικής αγοράς προµηθειών των ΗΠΑ, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά
τώρα ότι αξίζει πάνω από 650 δισ. δολάρια το χρόνο.
ISDS και CETA
Σε ότι αφορά το ISDS, ακόµα και αν αφαιρεθεί από το TTIP, η συµπερίληψή του
στην παράλληλη συµφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) σηµαίνει ότι τα κράτη της ΕΕ
µπορούν να βρεθούν εκτεθειµένα σε µηνύσεις πολλών δισ. δολαρίων από
εταιρείες των ΗΠΑ. Αν επικυρωθεί η CETA, πάνω από 80% των εταιρειών
ιδιοκτησίας ΗΠΑ που λειτουργούν στην ΕΕ θα είναι ικανές να χρησιµοποιήσουν
διατάξεις του ISDS µέσω των θυγατρικών τους στον Καναδά. Αυτό σηµαίνει ότι
πάνω από 40.000 εταιρείες των ΗΠΑ θα µπορούσαν ήδη να µηνύσουν
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για οποιονδήποτε νόµο ή ρύθµιση που µπορεί να
βλάψει τα αναµενόµενα κέρδη από τις επενδύσεις τους.
Το πιθανό κόστος αυτής της απειλής έχει γίνει ακόµα πιο ξεκάθαρο τους
περασµένους 12 µήνες ως αποτέλεσµα νέων εξελίξεων στις υπάρχουσες
υποθέσεις του ISDS. Στην περίφηµη µήνυση που έγινε από την Vattenfall
εναντίον της γερµανικής κυβέρνησης σχετικά µε την απόφασή της να καταργήσει
την πυρηνική ενέργεια µέχρι το έτος 2022, που περιγράφεται στο αρχικό κείµενο
αυτού του µικρού βιβλίου, εκθέσεις τώρα αναφέρουν ότι το συνολικό ποσό που
διεκδικεί ως αποζηµίωση η σουηδική εταιρεία ενέργειας µπορεί να ξεπεράσει τα 5
δισ. ευρώ, µαζί µε τους τόκους.
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Ι
Η ευρωπαϊκή, εθνική, αυτοδιοικητική και κοινωνική διάσταση των εν λόγω
συµφωνιών και οι συνέπειες τους στο σύνολο της οικονοµικής, πολιτικής και
κοινωνικής ζωής της χώρας και της Περιφέρειας Αττικής είναι εκείνα τα στοιχεία
που ορίζουν την υποχρέωση µας ως Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής να
αναλάβουµε δράση στην κατεύθυνση της αναχαίτισης τους.
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Η σηµερινή συζήτηση µπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αρχή αυτή της
δράσης, η οποία προτείνεται να συνεχιστεί ως εξής:
1. Λήψη απόφασης για κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης από τις
συµφωνίες TTIP, CETA και TISA.
2. Καθορισµός το επόµενο διάστηµα συγκεκριµένων πρωτοβουλιών
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής γύρω από το
περιεχόµενο και τις επιπτώσεις από ενδεχόµενη εφαρµογή αυτών των
συµφωνιών.
3. Ανάληψη πρωτοβουλίας συνεννόησης µε την ΕΝΠΕ καθώς και
Περιφέρειες της ΕΕ που θα καταλήξουν στην κατάθεση αιτήµατος προς τα
όργανα της Ε.Ε. και δη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δηµοσιοποίηση του
συνόλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων που έχουν λάβει χώρα
µέχρι τώρα, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία µε το περιεχόµενο και
την κατεύθυνση τους ως έχουν µέχρι σήµερα.
4. Ενηµέρωση της κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων για τις
πρωτοβουλίες και τη θέση µας ενάντια σε αυτές τις συµφωνίες και
κατάθεση αιτήµατος για τη µη αποδοχή και καταψήφιση αυτών
συµφωνιών.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να αναλάβει δράση στην κατεύθυνση της αναχαίτισης των συµφωνιών TTIP
(“Transatlantic Trade & Investment Partnership” - “∆ιατλαντική Συµφωνία
Εµπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic &
Trade Agreement” - “Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία” Ε.Ε. Καναδάς) και TISA (“Trade in Services Agreement” - “Συµφωνία Εµπορίου
Υπηρεσιών”), αποφασίζοντας τα κάτωθι:
1. Την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερη ζώνη από τις συµφωνίες TTIP, CETA
και TISA.
2. Τον καθορισµό, το επόµενο διάστηµα, συγκεκριµένων πρωτοβουλιών
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής, γύρω από το
περιεχόµενο και τις επιπτώσεις, από ενδεχόµενη εφαρµογή αυτών των
συµφωνιών.
3. Την ανάληψη πρωτοβουλίας συνεννόησης µε την ΕΝΠΕ, καθώς και
Περιφέρειες της Ε.Ε., που θα καταλήξουν στην κατάθεση αιτήµατος προς
τα όργανα της Ε.Ε. και δη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δηµοσιοποίηση
του συνόλου των συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων, που έχουν λάβει
χώρα µέχρι τώρα, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία µε το
περιεχόµενο και την κατεύθυνση τους ως έχουν µέχρι σήµερα.
4. Την ενηµέρωση της κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων, για τις
πρωτοβουλίες και τη θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής ενάντια
σε αυτές τις συµφωνίες και κατάθεση αιτήµατος για τη µη αποδοχή και
καταψήφιση αυτών των συµφωνιών.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού
Αλεξάνδρα.
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Παναγιώταρος Ηλίας,
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χρήστου - Γερµενή Ευγενία.
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Σγουρός Ιωάννης,
∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ήµου Σταυρούλα, Καµάρας Παύλος,
Καράµπελας
Κωνσταντίνος,
Καστανιάς
Νικόλαος,
Μεθυµάκη
Άννα,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Κοροµάντζος
Βασίλειος, Βλάχος Γεώργιος, Βρύνα Φωτεινή, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Καλογεράκος Κυριάκος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος,
Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κων/νος, Κουτσούµπα ∆έσποινα,
Βασιλάκη Άννα, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα),
Ράικου Ζωή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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