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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00΄, στην
«Αίθουσα Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Ειδική
Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Περιεχόμενο και τις Διαδικασίες Σύναψης των
Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων, κ. Νικολάου Βούτση, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της
Επιτροπής από τους Ευρωβουλευτές για την πορεία των διαπραγματεύσεων των διατλαντικών
εμπορικών συμφωνιών σε επίπεδο Ε.Ε. και σχεδιασμός συντονισμού δράσης.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Νικόλαος
Βούτσης, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος
Βασιλάκης.
Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ. Αντώνης Συρίγος, Χαρά Καφαντάρη, Κατερίνα
Ιγγλέζη,

Αννέτα

Καββαδία,

Νεκτάριος

Σαντορινιός,

Γεώργιος

Δημαράς,

Ιωάννης

Κεφαλογιάννης, Παναγιώτης Μηταράκης, Ελένη Ζαρούλια, Νικόλαος Καραθανασόπουλος και
Δημήτριος Καμμένος.

Παρόντες, επίσης, ήταν οι Ευρωβουλευτές κ.κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, Εμμανουήλ
Κεφαλογιάννης, Λάμπρος Φουντούλης, Γεώργιος Επιτήδειος, Κωνσταντίνος Παπαδάκης,
Μιλτιάδης Κύρκος και Επαμεινώνδας Μαριάς, καθώς και η κυρία Φωτεινή Καρατζαφέρη,
Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο κ. Βασίλειος
Τσέλιος, Εμπειρογνώμονας, Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄, από την Γ1 Διεύθυνση του
Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Αναστασία Φράγκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Αστέριος Πλιάκος, Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης
Διεπιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Καθηγητής του
Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Προϊστάμενος Α΄
Τμήματος

Νομοτεχνικής

Επεξεργασίας

της

Επιστημονικής

Υπηρεσίας

της

Βουλής,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Ανδρέας Κούνδουρος,
Προϊστάμενος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής,
και η κυρία Όλγα Γιούργου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Προέδρου της Βουλής.
Παρέστησαν επίσης, ο κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η κυρία Ευαγγελία Καραχάλιου, Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, είναι η δεύτερη
συνεδρίαση της Επιτροπής, έχετε προς ενημέρωση ένα κείμενο με τις απαντήσεις από όσα
Εθνικά Κοινοβούλια έχουν δώσει μια απάντηση για την φάση στην οποία βρίσκεται η δική τους
δουλειά για να προσεγγίσουν τα σχετικά ζητήματα των διαντλαντικών συμφωνιών. Επίσης την
προηγούμενη φορά έγινε μια πρώτη ενημέρωση από εκπροσώπους και αρμόδιους, τον
Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα από την Ελληνική Κυβέρνηση για την φάση επίσης που
βρίσκεται η ενασχόληση με το θέμα και της CETA και της TTIP, και παρακολουθούμε όλοι από
κοντά, κάποιοι από εσάς από πάρα πολύ κοντά, τη σχετική συζήτηση που γίνεται όχι μόνο
στην Ευρωβουλή, αλλά κυρίως στο δημόσιο χώρο στην Ευρώπη, με τοποθετήσεις κορυφαίων
στελεχών και Κυβερνήσεων, που συγκροτούν το πεδίο αντιπαράθεσης για το χαρακτήρα αυτών
των συμφωνιών, αλλά και για την διαδικασία συζήτησής τους στα Κοινοβούλια.

Είχαμε πει ότι η σημερινή συζήτηση, η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής, να έχει ως
βασικό ζήτημα και θα παρακαλούσα να μείνουμε εκεί, διότι θα υπάρξει ξανά και τρίτη και
τέταρτη βέβαια τις επόμενες μέρες, να έχει σήμερα ως αντικείμενο την ενημέρωση από τους
συναδέλφους Ευρωβουλευτές των κομμάτων, γύρω από αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να
έχουμε μια πληρέστερη γνώση γύρω από αυτά. Υπάρχει και το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο
είναι από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη συμφωνία της CETA, θα σας
μοιραστεί κι αυτό, έχουμε πει ότι μέχρι τέλους Οκτωβρίου με μια πιο πυκνή διαδικασία
συζητήσεων θα είμαστε σε θέση ελπίζουμε να έρθει το ζήτημα και στην Ολομέλεια της Βουλής.
Επαναλαμβάνω, θα παρακαλούσα και θα κρατήσω εγώ τη διαδικασία, οι
Ευρωβουλευτές να πάρουν ένας - ένας το λόγο για να μας ενημερώσουν και ίσως να γίνουν
και κάποιες ερωτήσεις προς τους ίδιους. Δεν προβλέπεται δηλαδή να γίνουν επιπλέον
τοποθετήσεις. Θα παρακαλούσα εάν δεν έχετε αντίρρηση να πάρει το λόγο ο κ. Δημήτρης
Παπαδημούλης, μέχρι δέκα λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι; Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό
το έντυπο για τις άλλες χώρες, θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε επ΄ αυτού εμείς μετά τους
ευρωβουλευτές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Θα έλεγα ότι καλύτερα να μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία, αυτό που κάνουμε τώρα σιγά – σιγά
είναι να μαζεύουμε το ενημερωτικό υλικό, θα έρθει και από άλλες χώρες, είδατε ότι από αρκετά
Κοινοβούλια δεν έχουνε έρθει ακόμα κάποιες απαντήσεις, κάποιους τους παρακινούμε και εμείς
με την επιστολή που στείλαμε μετά την πρώτη συνάντηση που είχαμε εδώ, θα μαζέψουμε αυτή
την ύλη για την επόμενη φορά που θα συζητήσει η Επιτροπή επί της ουσίας γύρω από αυτά τα
θέματα, για να προσδιορίσουμε καταρχήν και μια πορισματική διαδικασία για το πώς βλέπουμε
για να προχωρήσουμε και προς την Κυβέρνηση και προς τη Βουλή. Για αυτό λοιπόν θα
παρακαλούσα να μείνουμε κυρίως σήμερα στην ύλη που είπαμε. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε
το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ): Ευχαριστώ κύριε
Πρόεδρε. Θεωρώ θετική την πρωτοβουλία της Ελληνικής Βουλής να συγκροτήσει αυτή τη
Βουλή. Γίνεται με καθυστέρηση σε σχέση με άλλα Κοινοβούλια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Θα σταθώ περισσότερο στην TTIP, γιατί αυτή η συμφωνία έχει μεγαλύτερη σημασία,
δεν έχει ακόμα κλείσει, αντιθέτως συναντά πρόσθετα εμπόδια στο χρονοδιάγραμμα που είχε
αρχικά τεθεί για την ολοκλήρωσή της και το μέγεθός της, οι επιπτώσεις της θα περάσουν πολύ
περισσότερο από την εξέλιξη.
Όσα θα σας πω εκφράζουν την θέση της ευρωομάδας της Αριστεράς και τη θέση των
Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκουν στην ευρωομάδα της Αριστεράς. Δύο λόγια πρώτα
από όλα για την CETA, τη συμφωνία την αντίστοιχη με τον Καναδά. Η ευρωομάδα της
Aριστεράς και οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία, γιατί
θεωρούμε το ισοζύγιο θετικών αρνητικών είναι εξαιρετικά αρνητικό για τα συμφέροντα και των
ευρωπαίων πολιτών και των Ελλήνων πολιτών. Με δύο λόγια, για να μην σας κουράζω, την
θεωρούμε δίδυμη αδερφή της TTIP που ανοίγει ένα δρόμο, αλλά αυτή εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία, παρά την καταψήφισή της από την ευρωομάδα της Αριστεράς και των Πρασίνων,
από το Ευρωκοινοβούλιο. Βρίσκεται σε μία εξέλιξη εφαρμογής. Μετά από πιέσεις και
αντιδράσεις, όπως γνωρίζετε, δέχθηκε η Κομισιόν να θεωρηθεί μεικτή. Αυτό ενισχύει το ρόλο
των εθνικών Κοινοβουλίων στην διαδικασία την προσωρινής εφαρμογής, αλλά τώρα πια είναι
θέμα των κυβερνήσεων και των εθνικών Κοινοβουλίων, από το Ευρωκοινοβούλιο έχει φύγει
αυτό το θέμα και εμείς που διαφωνούσαμε και διαφωνούμε με αυτήν την συμφωνία
μειοψηφήσαμε.
Για την TTIP λίγα περισσότερα πράγματα. Έχει ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση από το
2013 ανάμεσα σε υπαλλήλους της Κομισιόν και σε εκπροσώπους των ΗΠΑ. Χαρακτηρίζεται
από έντονη αδιαφάνεια. Ο στόχος είναι μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Οι
υποστηρικτές αυτής της συμφωνίας θεωρούν ότι αυτό θα βοηθήσει το εμπόριο, την οικονομική
ανάπτυξη, θα δώσει θέσεις εργασίας, άρα θα είναι καλό πράγμα. Η ευρωομάδα της Αριστεράς
διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως και εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτές τις
εκτιμήσεις και σας λέω ότι υπάρχουν και ερευνητικά, μελετητικά κέντρα με διεθνές κύρος που
δεν υιοθετούν αυτές τις εκτιμήσεις. Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής με έδρα το
Λονδίνο, το CRTR, με έκθεσή του, που δεν ανήκει στο στρατόπεδο των αντιτιθεμένων στην
TTIP εκτιμά ότι από αυτές τις εμπορικές συμφωνίες το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα αυξηθεί μόνο 0,5%
μέχρι το 2027. Αντίστοιχα το Αυστριακό ίδρυμα για την αναπτυξιακή έρευνα το OFST, με έδρα
την Αυστρία, εκτιμά ότι οι δύο εμπορικές συνθήκες και η TISA και η TTIP δεν θα έχουν ιδιαίτερη

επίδραση στη μείωση της ανεργίας. Τι θα γίνει εάν υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και το
περιεχόμενο που προδιαγράφεται από τους πρώτους 14 διαπραγματευτικούς γύρους; Στο
βωμό της εναρμόνισης του μοντέλου του οικονομικού των ΗΠΑ με το μοντέλο το οικονομικό
της Ευρώπης θα υιοθετηθεί ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής, πράγμα που θα δημιουργήσει
μία κερκόπορτα σε βάρος των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών ως καταναλωτές
τροφίμων, ως καταναλωτές φαρμάκων. Θα κατέβουν τα standards χωρίς αντίστοιχα οφέλη
στην οικονομία και αν μου λέγατε ποιο είναι το πιο αρνητικό στοιχείο αυτής της υπό
διαμόρφωσης συμφωνίας, θα σας έλεγα είναι το ISDS, τι είναι αυτό; Είναι η δυνατότητα
πολυεθνικών να προσφεύγουν εναντίων κρατών μελών, εναντίων μιας νομοθεσίας εθνικής ή
και ευρωπαϊκής και να κερδίζουν στο δικαστήριο ξηλώνοντας νομοθεσίες που θεωρούν ότι
βλάπτουν ή απειλούν την κερδοφορίας τους. Αυτό είναι τεράστια απειλή για όσα έχουμε ως
νομικό, κοινωνικό, πολιτικό κεκτημένο στην Ευρώπη σε θέματα που αφορούν κρίσιμες
πλευρές, όπως για παράδειγμα είναι η ασφάλεια των τροφίμων.
Επιτρέψτε μου να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να μπω σε πολύ ειδικά
θέματα. Στην Ευρώπη, μια εταιρεία που παράγει τρόφιμα πρέπει να αποδείξει ότι τα τρόφιμά
της είναι ασφαλή, πριν τα κυκλοφορήσει στην αγορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) ισχύει
το αντίθετο, δηλαδή για να μην κυκλοφορήσουν τα τρόφιμα, πρέπει να αποδείξει το Κράτος ότι
αυτά κάνουν κακό. Σας θυμίζω ότι χρειάστηκαν δεκαετίες αγώνων στα Αμερικανικά Δικαστήρια,
για να αποδειχθεί ότι το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία, γεγονός που για την Ελλάδα θεωρείται
αυτονόητο και, με βάση τον νόμο, αναγράφεται υποχρεωτικά και στα πακέτα των τσιγάρων.
Η διαδικασία με την οποία συζητείται η Transatlantic Trade and Investment Partnership
(ΤΤΙΡ) είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, στο όνομα της προστασίας
των εμπορικών συμφερόντων των εταιρειών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της και
επηρεάζονται τα συμφέροντά τους. Δίπλα σε αυτήν την αδιαφάνεια υπάρχει και μια δεύτερη
κλίμακα αδιαφάνειας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει με πιο ανοιχτά χαρτιά σε σχέση με
την Αμερικανική πλευρά. Οι Ευρωβουλευτές, μέχρι πρόσφατα, δεν είχαν την παραμικρή
πρόσβαση στα έγγραφα. Μετά από μεγάλους αγώνες, προσπάθειες και κοινωνικές
κινητοποιήσεις -γιατί σε άλλες χώρες υπάρχει και πληρέστερη πληροφόρηση και κίνημα
εναντίον της ΤΤΙΡ, ακόμα και υπογραφές εκατομμυρίων και διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπων, πράγματα που στην Ελλάδα λόγω μικρής ενημέρωσης δεν υπάρχουν- καταφέραμε

να ανοίξει μια μικρή χαραμάδα, η οποία, όμως, είναι ανεπαρκής και απαράδεκτη. Περί τίνος
πρόκειται; Υπάρχει ένα δωμάτιο όπου πας και ψάχνεις «ψύλλους στα άχυρα», δηλαδή ανάμεσα
σε εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες πας, χωρίς στυλό, χωρίς χαρτί, χωρίς κινητό -γιατί έχει κάμερα
και βίντεο- να ψάξεις, να διαβάσεις και ό,τι θυμάσαι. Αυτό προφανώς απέχει πάρα πολύ από
μια διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης, διαφανούς συγκριτικής, που να μπορεί να
χρησιμοποιήσει γνώση για να αξιολογήσει το τι συμβαίνει.
Επειδή αυτό είναι πολύ βαρύ, για να χωνευθεί και παρότι είχαν διαμορφωθεί, πριν από
λίγους μήνες, πλειοψηφίες που πήγαιναν να κλείσουν την ΤΤΙΡ, μέχρι το τέλος του έτους 2016,
το τελευταίο διάστημα έχουμε θετικές εξελίξεις. Υπό την πίεση των κοινωνικών κινημάτων -εκεί
που έχουν αναπτυχθεί- της ανησυχίας των πολιτών, μελετών και πολιτικών αντιδράσεων από
ομάδες που μειοψηφούν στο Ευρωκοινοβούλιο -ωστόσο κάνουν μια προσπάθεια, όπως είναι
η Ευρωομάδα της Αριστεράς και οι Πράσινοι- και με τη συμμετοχή και Ευρωβουλευτών από
άλλες πολιτικές ομάδες -που μειοψηφούν στα πλαίσια των ομάδων τους- έχει αναπτυχθεί μια
πίεση που λέει ότι η Συμφωνία δεν πρέπει να πάει και να κλείσει, όπως το είχαν σχεδιάσει, πριν
από τις Αμερικανικές εκλογές και μέχρι το τέλος του έτους 2016.
Πρόσφατα, υπό την πίεση αυτών των αντιδράσεων, έχουμε δυο δηλώσεις, που τις
αξιολογώ ως θετικές, αφενός του Αντικαγκελάριου της Γερμανίας κ. Γκάμπριελ –που είναι και
ηγέτης των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών- αφετέρου του αρμόδιου Υπουργού της Γαλλικής
Κυβέρνησης, που λένε ότι αυτήν τη στιγμή αν πάει να κλείσει κατά αυτόν τον τρόπο η ΤΤΙΡ, θα
είναι μια λεόντεια συμφωνία υπέρ της Αμερικανικής πλευράς και των Αμερικανικών
πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ η Ευρώπη έχει πάρει ψίχουλα μέσα από αυτήν τη
διαπραγμάτευση και γι’ αυτό θεωρούν ότι σε αυτό το στάδιο, με αυτές τις προδιαγραφές έχει
τελειώσει η ΤΤΙΡ. Νομίζω ότι αυτό δίνει μια χαραμάδα ευκαιρίας σε όσους είναι αντίθετοι στο
περιεχόμενο και τον προσανατολισμό αυτής της Συμφωνίας και εμείς, ως Ευρωβουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με όσους έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες ανησυχίες, είμαστε διατεθειμένοι να
εργαστούμε όχι μόνον στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και έξω από την Ευρωβουλή.
Αν υπάρχουν σε κάποια φάση της διαδικασίας ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων - Πρόεδρος της Ειδικής
Επιτροπής): Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ευρωβουλευτής της Ν.Δ.): Κύριε Πρόεδρε, όντως
είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή που πήρατε και συμφωνώ με τον κ. Παπαδημούλη ότι
έπρεπε να την είχαμε πάρει νωρίτερα. Θέλω, με την ευκαιρία της παρουσίας σας, να
παρακαλέσω αυτές οι συζητήσεις να γίνονται με λεπτομέρεια και άνεση χρόνου στην Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία διαχρονικά κάνει μια σημαντική δουλειά και το γνωρίζω,
διότι διετέλεσα για πολλά χρόνια Αντιπρόεδρος στη συγκεκριμένη Επιτροπή και πάντα μέλος
της, όσο ήμουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Θα σας παρακαλέσω, επίσης, επειδή ταξιδεύουμε και έχουμε υποχρεώσεις
από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, αυτές οι συναντήσεις, εάν μπορούν να γίνονται
Πέμπτη απόγευμα, μία φορά τουλάχιστον το μήνα, που γυρίζουμε από το
Στρασβούργο, μετά τις 4 το απόγευμα. Από αυτές τις συζητήσεις θα έχετε και εσείς
πλούσιο υλικό για πολλά θέματα, που σχετίζονται με το έργο σας στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο και ειδικά για το θέμα που συζητάμε.
Θέλω να ξεκινήσω από το τέλος, το τι θα κάνουμε εμείς, ως Ευρωομάδα και
ως ομάδα της Ν.Δ. και πώς βλέπουμε τα θέματα και την πορεία τους. Δυστυχώς, ήδη
έχουν ψηφιστεί δύο Συμφωνίες, τις οποίες δεν ζήτησαν από την Ελληνική Βουλή, η μία
για τον Καναδά και η άλλη για τη Νότια Αφρική, που είναι παρόμοιες συμφωνίες, αλλά
βεβαίως σημαντική είναι αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υπάρχει μια πλειοψηφία, η οποία θα ψηφίσει και αυτή τη Συμφωνία, αλλά κρατώ τις
επιμέρους αντιρρήσεις, γιατί εμείς έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία, ως Ευρωομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Ν.Δ., με συναδέλφους μας από την Ιταλία για
διάφορα προϊόντα, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Το πρόβλημα, φοβάμαι, ότι θα είναι σε σας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δική
σας ψήφος είναι πολύ σημαντική, διότι μία αρνητική ψήφος από ένα Κοινοβούλιο
σημαίνει ότι θα υπάρξουν τεράστιες επιπτώσεις, όχι μόνο για τη Συμφωνία αλλά και τις
διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Πολύ φοβάμαι, ότι κανείς πρέπει να «κρύβει λόγια» και
αυτό το λέω, αφού μιλώ στην αρχή, ιδιαίτερα από τα κόμματα που αντιπολιτεύονται τη

γενική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πορείας. Επειδή το είδαμε στο παρελθόν, για να
μη φτάσουμε στο σημείο να ψηφίζουμε με δάκρυα, όπως έγινε με τα αεροδρόμια, τον
ΟΛΠ και την πώληση των αεροπλάνων, καλό είναι να δούμε τα θέματα σε βάθος, να
ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μια χώρα που έχει ιδιαίτερα συμφέροντα, να
τα εξασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επειδή μας παρακολουθούν από την τηλεόραση και οι συνάδελφοι του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, θέλω να αναφέρω μερικά στοιχεία. Αυτή η Συμφωνία δεν
είναι κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή δεν είναι κάτι, το οποίο γίνεται έτσι ξαφνικά μεταξύ της
Ε.Ε. και κάποιων χωρών και των ΗΠΑ, είναι συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει και
παλαιότερα.
Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω τη Συμφωνία Συνεργασίας του
Ειρηνικού, η οποία είναι μεταξύ της Αυστραλίας, του Μπρουνέι, του Καναδά, της Χιλής,
της Ιαπωνίας, της Μαλαισίας, του Μεξικού, της Νέας Ζηλανδίας, του Περού, της
Σιγκαπούρης, των ΗΠΑ και του Βιετνάμ, η οποία έχει προχωρήσει. Επίσης, είναι η
Συμφωνία της Ρωσίας, με χώρες, όπως το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το
Τουρκμενιστάν και όλες αυτές τις χώρες. Άρα, δεν είναι κάτι καινούργιο και εμείς στην
Ε.Ε. έχουμε ψηφίσει δύο τέτοιες συμφωνίες.
Το δεύτερο θέμα είναι, ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και να ενημερώνουμε
τους πολίτες μας, τι είναι αυτό, για το οποίο συζητούμε, ποια είναι η βάση αυτού του
θέματος. Η βάση, λοιπόν, αυτού του θέματος είναι ότι τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αφορά
το 31% του παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο μεταφράζεται στο 49% του Α.Ε.Π.
παγκοσμίως.
Άρα, καταλαβαίνετε ότι μια χώρα, όπως εμείς και οι άλλες χώρες του
ευρωπαϊκού νότου, που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αυτού του είδους τις συμφωνίες,
δεν μπορούν να τις επηρεάσουν στο βαθμό που δημιουργούν 120 δισ. ευρώ προϊόν
στην Ε.Ε., 95 δισ. ευρώ προϊόν στις ΗΠΑ και 15 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.
Άρα, η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να το βάλει στην προτεραιότητά της και
μπορώ να σας πω, γιατί έχω μείνει μετά την αποχώρηση του κ. Γλέζου ο μόνος που
μετέχω στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου

συζητούνται τέτοια θέματα, ότι πολλές φορές βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αρμόδια Επιτροπή, η Ελληνική Κυβέρνηση να
εκπροσωπείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο στελεχών της ελληνικής διοίκησης.
Και πολλές φορές στα συμβούλια των Υπουργών απουσίαζε η προτεραιότητα
συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε.
Τώρα θα σας πω εμάς πως μας επηρεάζει και ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά.
Δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη στη συμφωνία που έγινε με τον Καναδά, γνωστή … όπως την
αναφέρει και ο κ. Παπαδημούλης.
Εκεί είχαμε το θέμα της φέτας των ΠΟΠ, των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και
του γιαουρτιού.
Αυτό που καταφέραμε μετά από πολλές πιέσεις, είναι να αφαιρεθούν σύμβολα όπως
ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη κ.τ.λ. από τα προϊόντα αυτά. Τα προϊόντα τα δικά μας μέσα στην
Ε.Ε. να έχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται, δηλαδή την ονομασία προέλευσης τους, το όνομά
τους ως ελληνική φέτα.
Δυστυχώς, οι συνάδελφοί μου βουλευτές, όπως κι εγώ, που γυρίζουμε και εκεί για να
δούμε την αγορά όπως το κάνουμε και στην Ελλάδα, σας λέω πως είναι πιο ακριβή η αγορά
του Βελγίου από της Ελλάδος. Αν πάτε, θα δείτε σύμβολα ελληνικά

στις συσκευασίες

προϊόντων, όπως η φέτα και το γιαούρτι, που παραπέμπουν σε ελληνικά προϊόντα. Άρα, με
έναν έμμεσο τρόπο μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να υποκαταστήσουν την ονομασία
προέλευσης, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό; Γιατί έχουμε κάνει τα εξής λάθη. Το ένα
λάθος είναι ότι δεν μας φτάνει η παραγωγή μας, όχι γιατί εξάγουμε, αλλά ούτε να
υποκαταστήσουμε την κατανάλωση που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα.
Και γι' αυτό, δυστυχώς, για τη φέτα, εισάγουμε λευκό τυρί και το σερβίρουμε με την
ελληνική σαλάτα στα νησιά.
Και το δεύτερο, είναι ότι για το γιαούρτι δεν μπορέσαμε εκτός από συγκεκριμένες λίγες
εταιρείες και ιδιαίτερα στη Βρετανία και μόνο και στην περιοχή του Μονάχου να εξάγουμε

προϊόντα. Άρα, καλό είναι να φτιάξουμε το πλαίσιο, αλλά ακόμα καλύτερα να φτιάξουμε τα
προϊόντα.
Επίσης, μέσα στα πλαίσια του εσωτερικού μας λαϊκισμού και μέσα στα κόμματα όλα
χωρίς ταμπέλες και χρώματα και στις περιφέρειες διαγκωνιζόμενες οι διάφορες ενώσεις πήραν
ονομασίες προέλευσης συγκεκριμένων περιοχών κατά τα δικά τους προϊόντα.
Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για τις ελιές Καλαμών τις οποίες τις χάνουμε, διότι
δεν ονομάστηκαν ελιές Καλαμών, ονομάστηκαν ελιές Καλαμάτας και χάσαμε το ΠΟΠ.
Ο λαϊκισμός ο δικός μας ο διαχρονικός οδηγεί στο να σπρώχνουμε εμείς τα προϊόντα
μας, παρά το πλαίσιο που θέλουμε να φτιάξουμε και να βρίσκονται εκτός. Το ίδιο πράγμα
γίνεται και με το λάδι.
Άρα, αυτό είναι μια συνολική πολιτική μέσα σε μια κρίση της δημιουργίας ευκαιρίας
πέρα από ιδεοληψίες, κόμματα και χρώματα να δούμε ανοιχτά μέσα σ' ένα διεθνές περιβάλλον
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέματα δικά μας.
Θέλω να σας πω και κάτι θετικό, μέσα στις πολλές πιέσεις που έχουμε ασκήσει και
ξέρετε, κύριε Πρόεδρε και αυτό με χαρά σας το λέω, ότι έχουμε μια άλλη συνεργασία όλων των
ομάδων οι Ευρωβουλευτές. Προσπαθούμε να προωθήσουμε και να στηρίξουμε την εθνική μας
προσπάθεια σε πολλά θέματα και έχουμε κάνει και κοινές πρωτοβουλίες και στα αγροτικά.
Πήραμε και μια θετική απάντηση για την προστασία των ΠΟΠ από τον Μαργαρίτη
Σχοινά. Τώρα, δεν μπορώ να πω πως υπήρξε και βουλευτής της Ν.Δ., τα καλά πάντα τα
πιστωνόμαστε. Βεβαίως ο άνθρωπος την δήλωση αυτή την έκανε ως Εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι υπάρχει ήδη δέσμευση της Επιτροπής για την διασφάλιση τους.
Και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε και με το υπουργείο Γεωργίας, είχαμε και την
ευκαιρία να τους συναντήσουμε και στα γραφεία μας όλοι μαζί στις Βρυξέλλες.
Να στήσουν προσπάθειες να δούμε μέσα στο πλαίσιο μιας γιγαντιαίας συμφωνίας σε
παγκόσμιο επίπεδο, αφορά την παγκοσμιοποίηση στο σκληρό της πυρήνα, πως μπορούμε να
διασφαλίσουμε συγκεκριμένα θέματα.

Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς και στην ψηφοφορία για τη CETA λόγω των ιδιαίτερων
προϊόντων που μας ενδιαφέρουν δεν ψηφίσαμε ως ομάδα, παρότι τα κόμματα κατά πλειοψηφία
ψηφίσανε, ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι μπορεί
να βοηθήσει.
Εμείς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συντονίσουμε προσπάθειες κυρίως με το
Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Οικονομικών και το ελληνικό κοινοβούλιο. Κυρίως,
προσέξτε εσείς του ελληνικού κοινοβουλίου, μην πείτε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά
που θα ψηφίσετε στο τέλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ(Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο
έχει ο κ. Φουντούλης και ακολουθούν ο κ. Παπαδάκης, ο κ. Κύρκος και ο κ. Μαριάς.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ(Ευρωβουλευτής Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λέγοντας πως κανείς μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να
μας αποδείξει με βεβαιότητα ποιο θα είναι το όφελος για την Ελλάδα από αυτές τις συμφωνίες.
Ορισμένες μελέτες μόνο υπάρχουν, οι οποίες σύμφωνα με έγγραφα του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου, παρουσιάζουν διαφορετικά και συχνά αντίθετα αποτελέσματα. Για το μόνο που
μπορούμε να είμαστε σίγουροι μέχρι στιγμής, είναι το γεγονός πως θα υπάρξουν πολλές
αρνητικές επιπτώσεις, ορισμένες μάλιστα είναι πιθανόν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες
βλάβες στην ελληνική οικονομία και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, αντίστοιχη ή μεγαλύτερη
από αυτή των μνημονίων.
Το πρώτο και βασικότερο είναι, πως οι συμφωνίες αυτές θα είναι πρακτικά μη
αναστρέψιμες. Από τη στιγμή που θα συμφωνηθούν και θα εγκριθούν από τις Βρυξέλλες και
την Ουάσιγκτον θα μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν, μόνο σε περίπτωση που θα
υπάρξει συμφωνία μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.. Αυτό στην πράξη,
θα ήταν σχεδόν αδύνατον. Μια κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους μέλους της Ε.Ε., δεν θα μπορεί
πλέον να αποφασίσει να αποχωρήσει από τη συμφωνία, εάν και όταν συνειδητοποιεί ότι η TTIP
λειτουργεί ενάντια στο δημόσιο συμφέρον της χώρας, δεδομένου ότι δεν είναι η ίδια η χώρα
που υπογράφει την TTIP ή μεμονωμένα τα ίδια τα κράτη μέλη, αλλά η Ε.Ε.. Η μόνη διέξοδος
θα ήταν η έξοδος ή η διάλυση της Ε.Ε., πράγμα που δεν μας βρίσκει αντίθετους.

Εάν η TTIP ήταν μια καλή συμφωνία για την Ε.Ε. και κατ' επέκταση για τη χώρα μας,
που είναι και το ζητούμενο, γιατί δεν πραγματοποιούνται οι συζητήσεις ανοιχτά, έτσι ώστε να
μαθαίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Αντίθετα, γίνεται πίσω από
κλειστές πόρτες, μεταξύ αξιωματούχων της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. και μάλιστα, από τεχνοκράτες
που βρίσκονται σε θέσεις, όπου έχουν διορισθεί και δεν έχουν εκλεγεί από τους ευρωπαίους
πολίτες να τους εκπροσωπούν, όπως π.χ. οι Βουλευτές του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και οι
Βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων.
Για να καταλάβετε το μέγεθος της σημασίας του απορρήτου που δίνουν στη συμφωνία
και οι δύο πλευρές, Ε.Ε. και Η.Π.Α., όπως είπε ο κ. Παπαδημούλης, θα σας περιγράψω
συνοπτικά τι γίνεται όταν ένας Ευρωβουλευτής θελήσει να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που
αφορούν τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού και του επιτρέπουν δύο ώρες
παρουσία κάποιου εκπροσώπου της Ε.Ε., να μην έχει μαζί του ούτε στυλό, ούτε μολύβι, ούτε
κινητό, ούτε κάμερα και να αποστηθίσει ότι μπορέσει από αυτά που θα διαβάσει ανάμεσα σε
εκατοντάδες σελίδες. Το χειρότερο ακόμη είναι ότι πρέπει να υπογράψει και μια δήλωση
εχεμύθειας, ότι δεν θα διαρρεύσει τίποτε έξω από αυτά που θα έχει διαβάσει.
Γιατί, λοιπόν, συμβαίνει αυτό, εάν η TTIP είναι να φέρει οφέλη για τους λαούς και των
δύο πλευρών του Ατλαντικού; Επειδή, η υπόθεση αυτή είναι μια ψευδαίσθηση. Στην
πραγματικότητα οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών, ανεπίσημα παραδέχονται πως ο κύριος
στόχος της TTIP, είναι να αρθούν τα ρυθμιστικά εμπόδια που περιορίζουν τα πιθανά κέρδη
που θα αποκομίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν τα δικαιώματα
των

εργαζομένων,

τους

κανόνες

ασφαλείας

των

τροφίμων

και

την

τυποποίηση,

συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς, δηλαδή τα μεταλλαγμένα που λέμε με απλά λόγια και τους περιορισμούς στις
επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία με τη χρήση τοξικών χημικών ουσιών, καθώς και
τους κανονισμούς σχετικά με την ψηφιακή προστασία της ιδιωτικής ζωής και της
νεοεισαχθείσας τραπεζικής εγγύησης.
Οι πιο κραυγαλέες παραβιάσεις του TTIP στην κυριαρχία της Ευρώπης, όσον αφορά
τις περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές ρυθμίσεις, περιλαμβάνουν τα εξής. Σχεδόν, επιβάλλει
την απελευθέρωση και την κατάργηση των περιορισμών για την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων

υπηρεσιών, όπως η ύδρευση και η αποχέτευση, καθώς και των υπηρεσιών υγείας και
εκπαίδευσης. Σε τέτοιες συνθήκες, ποιο μπορεί να είναι το όφελος για τη χώρα μας; Την έκθεση
σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Οι πρακτικές που είναι νόμιμες στις Η.Π.Α., θα μπορούσαν
επίσης να νομιμοποιηθούν και στην Ευρώπη, όπως η παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων
τροφίμων και η χρήση ορμονών στην εκτροφή ζώων και πουλερικών. Διακυβεύεται η
βιωσιμότητα της γεωργίας μικρής κλίμακας, με τη συμφωνία αυτή. Η συμφωνία TTIP ευνοεί
υπερβολικά τις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, στις οποίες δεν υπάρχει σχεδόν καμία
παράδοση στην Ελλάδα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον των Ελλήνων αγροτών, μιας
και η οικογενειακή φάρμα δεν θα μπορεί σε καμιά περίπτωση να ανταγωνιστεί τέτοιου είδους
επιχειρήσεις.
Κρίνοντας από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη CETA θα υπάρξει
πρόβλημα και με τις γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης των προϊόντων, τις οποίες δεν δέχονται
καν να συζητήσουν οι ΗΠΑ και έτσι όπως συνέβη με τη φέτα και τις ελιές καλαμών, όπου
ουσιαστικά χάθηκε η ονομασία προέλευσης για την Ελλάδα. Το ίδιο θα συμβεί και σε άλλα
προϊόντα. Δυστυχώς, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν αντιδράσατε καθόλου όταν χάθηκε η ονομασία
προέλευσης για την φέτα και τις ελιές καλαμών.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ευρωβουλευτής ΝΔ): Εμένα το λέτε;
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή):
Βεβαίως, σε εσάς, ως τότε κυβέρνηση.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ευρωβουλευτής ΝΔ): Έχω κάνει πέντε ερωτήσεις.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή):
Μιλάω ότι ως τότε κυβέρνηση θα έπρεπε να ασκήσετε βέτο. Κάνοντας το «fracking» νόμιμο με
τη συμφωνία αυτή, δηλαδή τη μέθοδο εξόρυξης αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη. Πρέπει
να δοθεί σημασία στο αίτημα των ΗΠΑ για πλήρη απελευθέρωση του σχιστολιθικού αερίου, για
την οποία εξόρυξη ως γνωστό χρησιμοποιούνται χημικά μέσα, από την χρήση των οποίων οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν έχουν ακόμα πλήρως κατανοηθεί. Και τι προβλέπεται για τα
ελληνικά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου; Θα χάσουμε το δικαίωμα να αξιοποιούμε
τον ενεργειακό πλούτο της χώρας μας ή θα αποφασίσουν το πότε θα τα χρειαστούν οι ΗΠΑ;
Οι προβλέψεις για την προστασία των ξένων επενδύσεων και το καθολικό δικαίωμα των ξένων

εταιρειών να μηνύουν για διαφυγόντα κέρδη τις χώρες και τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών
της Ε.Ε. και να ζητούν αποζημιώσεις σε περίπτωση που περάσουν νόμους που θα μπορούσαν
να μειώσουν τα κέρδη τους, οι οποίες δε θα εκδικάζονται από κανονικό δικαστήριο, αλλά από
ένα ειδικό όργανο το λεγόμενο Δικαστικό Επενδυτικό Σύστημα, το οποίο θα αντικαταστήσει τον
υφιστάμενο μηχανισμό επίλυσης διαφορών κράτους – επενδυτή (ISDS). Παράλληλα με την
αόριστη πρόβλεψη για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, σε αυτόν, που θα διορίζονται με τη
σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για παράδειγμα, η Σουηδική Εταιρεία Ενέργειας «Vattenfall» διεκδικεί 6 δις δολάρια
ως αποζημίωση για την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία και οι πιθανότητες
είναι ότι η «Vattenfall» μπορεί να κερδίσει την υπόθεση αυτή.
Επίσης, εφαρμόζονται νέοι τρόποι για αυξημένη παρακολούθηση και επιτήρηση στο
διαδίκτυο. Υπάρχουν υπερβολικοί κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα, για φαρμακευτικά
προϊόντα και άλλες μονοπωλιακού χαρακτήρα βιομηχανίες που περιορίζουν την ελεύθερη
πρόσβαση στην παιδεία, τον πολιτισμό και την επιστήμη. Επίσης ανοίγει τόσο με την ΤΤIP όσο
και με τη CETA η πρόσβαση σε διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημοσίου, σε Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους Οργανισμούς για αμερικανικές και καναδικές εταιρείες, με
τις οποίες δύσκολα θα ανταγωνιστούν οι ελληνικές εταιρείες. Σαν μια περίεργη σύμπτωση στις
8-10 Νοεμβρίου, στη συνάντηση του Πεκίνου, ο Ομπάμα πρότεινε μια εταιρική σχέση «τρανς
ειρηνικού» η λεγόμενη TTIP, δηλαδή μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που θα
περιλαμβάνει την Αυστραλία, το Μπρουνέϊ, τον Καναδά, την Χιλή, την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη
Νέα Ζηλανδία, το Περού, τη Σιγκαπούρη και τις ΗΠΑ με το Βιετνάμ. Επίσης, η εφαρμογή της,
όπως και η ψήφιση του TTIP, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εμπορικής
ατζέντας του Ομπάμα. Περιέργως, η Κίνα δεν περιλαμβάνεται στις προτεινόμενες χώρες
εταίρους. Τα δυτικά ΜΜΕ λένε ότι ο Ομπάμα θέλει να παραγκωνίσει την Κίνα, μια κίνηση
στρατηγικής, έτσι ώστε να μην εμπίπτουν άλλα θέματα στην ατζέντα της Ουάσιγκτον για μια
παγκόσμια τάξη.
Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό
μπορώ να σας το πω σίγουρα διότι είμαι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Δεν υπάρχει πουθενά συγκεκριμένη πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίο θα
γίνει αυτό. Αντίθετα πιθανόν να χαθεί μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας. Το ευχάριστο είναι

ότι οι περισσότεροι Ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
είναι ενάντια σε αυτή τη συμφωνία. Οι προβλέψεις και οι στατιστικές για αύξηση των θέσεων
εργασίας από κάποιες εταιρείες έχουν αυτοαναιρεθεί μέσα στα τρία χρόνια των
διαπραγματεύσεων. Με τη συμφωνία αυτή οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν λόγο ακόμα και
στη θέσπιση του κατώτατου μισθού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων
και της κυβέρνησης και θα μπορούν να προσφύγουν στο ειδικό όργανο ζητώντας αποζημιώσεις
για διαφυγόντα κέρδη, όπως για παράδειγμα από την αύξηση του μισθολογικού κόστους και
όχι στα αρμόδια εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Με τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν οι
ΗΠΑ με χώρες, όπως είναι το Μεξικό και οι Φιλιππίνες, πώς μπορούν να ανταγωνιστούν οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις το κόστος των προϊόντων που θα εισάγονται στις ΗΠΑ από τις χώρες
αυτές όπου όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί οι εργαζόμενοι εργάζονται για ένα πιάτο φαγητό; Και,
επίσης, τα προϊόντα αυτά θα φτάνουν ελευθέρα στην Ευρώπη μέσω των ΗΠΑ;
Γιατί η κυρία Μέρκελ είναι τόσο ανένδοτη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της
Ουάσιγκτον και όχι εκείνα της χώρας της, πόσο μάλλον εκείνα της Ε.Ε. στο σύνολο;
Είναι σαφές, ότι θέλει να επιφέρει ένα πλήγμα στη Ρωσία δεδομένου, ότι η TTIP είναι
σχεδόν, βέβαιο, ότι θα σήμαινε μια οριστική εμπορική ρήξη μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας
και πιθανότατα μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας.
Όλοι γνωρίζουμε τις επιπτώσεις στις εξαγωγές μας με τις κυρώσεις που ακολουθεί η
Ε.Ε. προς τη Ρωσία και το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ρωσία προς τις χώρες της Ε.Ε. και
φυσικά προς τη χώρα μας.
Φανταστείτε μόνο ποιο θα είναι το μέλλον των ελληνικών εξαγωγών για την εφαρμογή
της Συμφωνίας αυτής.
Εάν επικυρωθεί και υπογραφεί από την Ε.Ε. η ΤTIP θα ήταν μια μνημειώδης
καταστροφή για τις μελλοντικές γενιές της Ευρώπης, θα περιορίσει περαιτέρω τα συνταγματικά
δικαιώματα των λαών της Ευρώπης και θα τους καταστήσει απλά δουλοπάροικους των
βιομηχανικών και χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Σημασία πρέπει να δοθεί και στο γεγονός πως οι συνθήκες αυτές καθιστούν ακόμα πιο
δύσκολη έως αδύνατη τη μονομερή διαγραφή του χρέους σε περίπτωση που η ελληνική
κυβέρνηση αποφασίσει πως είναι επαχθές ή παράνομο τμήμα δημόσιου χρέους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο
έχει ο κ. Παπαδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε.): Όπως γνωρίζετε το
Κ.Κ.Ε. έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το ρόλο και τη σημασία της Επιτροπής, που
καταλήγει τις περισσότερες φορές στην ωραιοποίηση της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου
ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δημιουργία κάλπικων προσδοκιών στο λαό
και στην καλλιέργεια αυταπατών για τον αντιδραστικό χαρακτήρα και το ρόλο της Ε.Ε. και του
ίδιου, βέβαια, του καπιταλιστικού συστήματος.
Αυτές οι Συμφωνίες ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις Ηνωμένες πολιτείες, ανάμεσα στην Ε.Ε.
και τον Καναδά, καθώς και άλλες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στις
διαπραγματεύσεις, όπως για παράδειγμα η ΤΙΣΑ για τις υπηρεσίες, στόχο έχουν να άρουν ό,τι
εμπόδιο υπάρχει σε πρότυπα, σε κανονιστικές προδιαγραφές, σε δασμούς, όποιες
αλληλοεπικαλύψεις μηχανισμών υπάρχουν, ό,τι κοστοβόρα εμπόδια για το κεφάλαιο,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή
απελευθέρωση των αγορών και να κατοχυρωθεί η μέγιστη δυνατή ελευθερία κίνησης
κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Βάση στις διαπραγματεύσεις, ήδη, για κάθε κλάδο και πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα
στις καπιταλιστικές επενδύσεις είναι το ποιανού τα μονοπώλια έχουν το πάνω χέρι και αυτοί
είναι που βάζουν και τη σφραγίδα τους στις τελικές συμφωνίες.
Επιτρέψτε μας εδώ, επειδή έγινε μια συζήτηση, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
αρθεί τα πάντα, υπάρχει ελευθερία αγοράς, ενώ στην Ε.Ε. υπάρχουν κανόνες, είναι γνωστό,
ότι η Ε.Ε. βρίσκεται ξοπίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκτήσει αυτή το πάνω χέρι.
Αυτός είναι ο στόχος της, γι' αυτό π.χ. και στα μεταλλαγμένα, η πορεία άρσης των
εμποδίων στην κυκλοφορία όποιων μεταλλαγμένων προϊόντων εμφανίζονται, εξελίσσεται και
στην Ε.Ε..

Εάν δείτε τα τελευταία χρόνια οι αποφάσεις κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και άρα,
λοιπόν, όπου κυριαρχεί το καπιταλιστικό κέρδος είναι κοινή η γραμμή και, βεβαίως, κάποιος
έχει το πάνω χέρι και κάποιος είναι από πίσω.
Ο χαρακτήρας της Συμφωνίας, λοιπόν, είναι αντιδραστικός, αντεργατικός και σε βάρος
των λαών με επιδίωξη να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη κερδοφορία των ομίλων.
Οι συνέπειες θα είναι δραματικές για τους εργαζόμενους, γιατί θα είναι μια ακόμα
μεγαλύτερη χειροτέρευση και των χώρων που αφορούν την εργατική τους δύναμη, τη
δραματική μείωση της τιμής της, την ένταση της εκμετάλλευσής τους και το σάρωμα όποιων
δικαιωμάτων έχουν με την έννοια, ότι θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο και το πώς
δουλεύουν και το αν έχουν ασφάλιση, εάν έχουν υγεία και εάν έχουν παιδεία.
Έγινε μια συζήτηση, ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όμως είναι γνωστό, ότι
αυτές οι θέσεις εργασίας - θα δημιουργηθούν και τέτοιες - θα είναι θέσεις εργασίας με
σύγχρονους όρους γαλέρας.
Η Διατλαντική Συμφωνία αποτελεί μια συμφωνία, που θα λέγαμε, ότι είναι η
Ευρωατλαντική απάντηση στον αυξανόμενο ρόλο που παίζουν και η Κίνα και η Ρωσία και η
Ινδία και άλλες χώρες, που αυτή την περίοδο επιδιώκουν και αυτές να αναβαθμίσουν το ρόλο
τους.
Υπάρχει ένας σφοδρός ανταγωνισμός και, βεβαίως, η Ε.Ε. και οι Ηνωμένες Πολιτείες
επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν προνομιακό χώρο σε βάρος της Κίνας και της Ρωσίας.
Στόχευση, ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει και ανταγωνισμός ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τη μια οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκόψουν την Ε.Ε. από τις
αγορές της Ασίας - έχουν κάνει και σχετική Συμφωνία με τις χώρες αυτές - και την ίδια ώρα η
Ε.Ε. να αναβαθμίσει και αυτή το δικό της ρόλο σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και να
ανακτήσει το έδαφος σε κλάδους που βρίσκεται πίσω.
Σε αυτό το περιβάλλον είναι εμφανής η όξυνση και η κλιμάκωση των ανταγωνισμών. Η
υπόθεση της Apple το τελευταίο διάστημα είναι ενδεικτική, είναι ακριβώς μια πλευρά, μια
«φτερούγα» ακριβώς αυτών των εντεινόμενων ανταγωνισμών.

Η υπόθεση της Volkswagen, το ίδιο, παλιότερα της Microsoft, της Google, όλες αυτές
οι ιστορίες των ανταγωνισμών που βλέπουμε και με τις δηλώσεις για την πορεία εξέλιξης των
διαπραγματεύσεων της Διατλαντικής Συμφωνίας και τις δηλώσεις «πινγκ – πονγκ», που έχουν
κάνει οι Κυβερνήσεις για παράδειγμα της Γερμανίας, της Γαλλίας ή για παράδειγμα οι δηλώσεις
της Κομισιόν, που, βεβαίως, εντάσσονται σε αυτόν τον οξυνόμενο ανταγωνισμό, που δεν είναι
μόνο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ε.Ε., είναι ανάμεσα και σε κράτη - μέλη της
Ε.Ε., αλλά και ανάμεσα σε μερίδες της αστικής τάξης σε κάθε χώρα.
Άρα, από αυτή την πλευρά νομίζουμε, ότι βγαίνουν συμπεράσματα ποιοι
διαπραγματεύονται ή διαπραγματεύονται οι κυβερνήσεις που έχουν προωθήσει βάρβαρα
αντεργατικά μέτρα και μπροστά σε αυτή την υπόθεση είναι χώρες και κράτη – μέλη, που
εμφανίζονται ως δήθεν πολέμιοι της λιτότητας, οι λεγόμενες «χώρες του ευρωπαϊκού νότου»
και βεβαίως, είναι γνωστά για τους λαούς, μαθαίνουν και τις αντιδράσεις που υπάρχουν, για
παράδειγμα στα προωθούμενα μέτρα και νομοσχέδια όλο αυτό τον καιρό και στη Γαλλία και
στην Ισπανία και στην Ιταλία.
Σε αυτά ακριβώς προωθείται η στρατηγική του κεφαλαίου, ανεξάρτητα αν έχουν
μνημόνιο, τρόικα ή το πόσο προχωρούν αυτά τα μέτρα.
Υπάρχει το υπερμνημόνιο της στρατηγικής της Ε.Ε. και του κεφαλαίου που, βεβαίως,
κυριαρχεί.
Άλλωστε, τα συνθήματα αυτά περί τερματισμού της λιτότητας επί της ουσίας είναι η
θέληση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους να εξασφαλίσουν ακόμα μεγαλύτερη
κερδοφορία σε αυτή την κατεύθυνση και να εξασφαλίσουν ζεστό χρήμα σε αυτή την
κατεύθυνση.
Εδώ να πούμε, ότι όσο για την Κυβέρνηση και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να
επισημάνουμε, ότι έχει αφήσει την παλιά αντιπολιτευτική γραμμή περί αντίθεσης στην TTIP και
αρχίζουν οι δηλώσεις για δίκαιη, διαφανή TTIP, να δούμε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
και εδώ επειδή περισσεύει η ρητορεία και η κριτική «η Κυβέρνηση έχει εκφράσει την θέση της».
Στη Σύνοδο Κορυφής στις 17 - 18 Δεκέμβρη του 2015, στα συμπεράσματα - που έχει
συνυπογράψει η ελληνική κυβέρνηση - το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία που

αποδίδει στην επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για TTIP, καλεί όλες τις πλευρές να
εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο να επιτευχθεί μια φιλόδοξη, σφαιρική και αμοιβαία
επωφελής συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της
Διατλαντικής οικονομίας.
Άρα, λοιπόν, όχι μόνο δεν εναντιώνεται, αλλά βιάζεται και να την υλοποιήσει.
Άρα, είναι σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια των διαγωνισμών και βεβαίως, έχει
στόχο να εξασφαλίσει για την ελληνική αστική τάξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία και
πεδίο για να αναπτύξει τα κέρδη της.
Όσον αφορά μία αποπροσανατολιστική συζήτηση για τα προϊόντα γεωγραφικής
ένδειξης και εξαιρέσεων, γιατί έχουμε γνωρίσει, για παράδειγμα και για τις εξαιρέσεις τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, παλαιότερα και με τα P.O.P., την ίδια περίοδο που καθιερώθηκαν τα
P.O.P., δεν προστατεύσαν για παράδειγμα το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς και αυτοί
που είναι μπροστά σε αυτήν την υπόθεση και στα P.O.P., είναι οι μεγάλοι μεταποιητικοί όμιλοι,
που μεταποιούν αγροτοκτηνογραφικά προϊόντα. Αυτοί είναι μπροστά σε αυτά τα συμφέροντα
και βεβαίως, η μικρομεσαία αγροτιά που, κατά βάση, πλήττεται.
Άρα, λοιπόν, αυτοί θα ωφεληθούν και όχι οι αγρότες.
Με λίγα λόγια το οικονομικό ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκό, δεν μπορεί να γίνει
ανεκτό, δεν μπορεί να διορθωθεί, ούτε οι λαοί να ανακουφιστούν από εξαιρέσεις, κυριολεκτικά,
«μια τρύπα στο νερό».
Το Κ.Κ.Ε. δεν αναγνωρίζει στην Ε.Ε. να συνάπτει και να υπογράφει τέτοιου είδους
συμφωνίες στο όνομα των λαών, όπως είναι η TTIP, η CETA, η TISA. Καλεί τους λαούς να την
αντιπαλέψουν, να την ματαιώσουν με την πάλη τους κι αυτό είναι το κύριο, γιατί βεβαίως, οι
ανταγωνισμοί μπορεί να υπάρξουν κα η εξέλιξη της συμφωνίας αλλά το κύριο είναι να την
αντιπαλέψουν

οι

λαοί

να

δυναμώσει

ο

αντικαπιταλιστικός,

αντιμονοπωλιακός

προσανατολισμός στο εργατικό λαϊκό κίνημα.
Ακριβώς αυτή η απόρριψη πρέπει να συνοδεύεται με την πάλη ενάντια συνολικά στο
καπιταλιστικό σύστημα, ενάντια στους μονόδρομους της Ε.Ε. ακριβώς αν αποδεσμευτούν οι

λαοί από τέτοιου είδους δεσμά μπορούν οι ίδιοι να χαράζουν τον δρόμο ανάπτυξης με βάση τα
δικά τους συμφέροντα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ

(Πρόεδρος

της

Βουλής-Πρόεδρος

της

Επιτροπής):

Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Κύρκος.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΚΟΣ (Ευρωβουλευτής του «Ποταμιού»): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σου για τη δημιουργία αυτής της
Επιτροπής, ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα κι όσο πιο πολύ βαθύνουμε στο διάλογο και μπορεί
να πληροφορηθεί ο πολίτης όλες τις πλευρές, τόσο το καλύτερο και για τη δημοκρατία μας και
για την ίδια τη Συμφωνία. Οπότε, και πάλι να τονίσω το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία
αυτής της Επιτροπής. Καλό είναι να βρίσκουμε και χρόνο όπου συνάδελφοι από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο, αλλά και περισσότεροι Ευρωβουλευτές θα μπορούν να παρευρίσκονται.
Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι γιατί κάνουμε τις εμπορικές συμφωνίες. Τις
εμπορικές συμφωνίες τις κάνουμε, ώστε να μειωθούν τα εμπόδια δασμολογικά ή άλλα τα οποία
εμποδίζουν το προϊόντα και τις υπηρεσίες να μετακινούνται από κράτος σε κράτος. Γενικά αυτό
είναι παραδεκτό ότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ανεβάζει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν,
γενικά. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όροι κάτω από τους οποίους
γίνονται συμφωνίες, ώστε να είναι επωφελείς και στα δύο Μέρη. Συμφωνίες οι οποίες
καθορίζονται από τη μια πλευρά και μόνο μπορεί κανείς να πει ότι είναι αποικιοκρατικές, κι
αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά καλό είναι να θέτουμε τους όρους πριν κουβεντιάσουμε για το
περιεχόμενο κάποιας συμφωνίας.
Πήραμε σήμερα, για την πρώτη συμφωνία την CETA τη συμφωνία με τον Καναδά, ένα
ενημερωτικό σημείωμα από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και μας
ενημερώνει για παρά πολλά θέματα- και απ’ αυτά έχω κρατήσει πέντε που είναι ιδιαίτερα.
Οι δασμοί μειώνονται κατά το 99%, οι κρατικές προμήθειες «ανοίγουν», μπορούμε
δηλαδή, να έχουμε όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο Καναδά αλλά και σε επίπεδο πολιτείας
και δήμου πρόσβαση στις προμήθειες, υπηρεσίες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ελλάδα,
γιατί μιλάμε για ναυτιλιακές υπηρεσίες που διευκολύνονται στα λιμάνια του Καναδά.

Το θέμα της γεωγραφικής ένδειξης προϊόντων παρά τα προβλήματα που υπάρχουν,
παρουσιάζει όντως, μια σημαντική πρόοδο με την αφαίρεση των συμβόλων και με τη χρήση
της «Feta Imitation», όπως λέγεται, δηλαδή, «παρόμοια φέτα» και όχι πραγματική και να είναι
made in Canαda, που είναι πολύ σημαντικό να είναι πάνω σε κάθε προϊόν.
Για την επίλυση των διαφορών μεταξύ ενός επενδυτή που επενδύει σε μια χώρα και
του Δημόσιου. αν κάποια στιγμή θελήσουν να αλλάξουν κάποιους όρους ή ο επενδυτής δεν
εφαρμόζει τη συμφωνία όπως πρέπει, αντί να πηγαίνουμε σε περίεργα δικαστήρια που
απαρτίζονται από δικηγόρους των εταιριών, πηγαίνουμε στο Δικαστικό Επενδυτικό Σύστημα το
οποίο είναι ένα δικαστήριο όπου το απαρτίζουν διεθνούς φήμης και καταξιωμένοι
επαγγελματίες υπάρχει και ένα εφετειακό σύστημα πάνω στις αποφάσεις του.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως για μεν την CETA, τα πράγματα είναι μάλλον θετικά και γι' αυτό
περιμένω πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον και τη συζήτηση που θα γίνει στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, στη διαδικασία της ψήφισης ή της αποσύνθεσης, γιατί θυμάμαι όντως πέρυσι τον
Οκτώβριο την εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ για τις «ληστρικές συμβάσεις»- ήταν όλες μαζί «στο ίδιο
σακούλι» TTIP, CETA, όλες ληστρικές οι συμβάσεις - θα πρέπει να δούμε, λοιπόν, όντως το
Ελληνικό Κοινοβούλιο αν θα αποφασίσει πως αυτή η Σύμβαση, μαζί με όλες τις άλλες είναι
όντως ληστρική ή όχι.
Εάν όχι, θα πρέπει να μας εξηγήσει αυτή η στροφή προς τον ρεαλισμό που κάποιες
φορές προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, αν θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία επεξήγηση,
του γιατί μία φορά είναι ληστρική και την άλλη φορά δεν είναι και στις δύο φορές αυτός που το
λέει να έχει δίκιο. Αλλά, αυτό είναι κάτι που θα δούμε στο μέλλον, όντως μπορεί το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση να αποφασίσει, πως και η CETA είναι ληστρική.
Όσον αφορά την ΤΤΙΡ, η ΤΤΙΡ, πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες αρχές. Ο τρόπος που
ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης ήταν εντελώς λανθασμένος. Υπάρχει μια τεράστια
μυστικότητα. Αυτό προσπάθησε να το διορθώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περυσινό
Ιούνιο, σε μια μεγάλη συζήτηση συμμετείχαν στην τελική στήριξη ενός ενδιαφέροντος
ψηφίσματος αρκετές πολιτικές δυνάμεις, όχι αυτές που βλέπουν σαν ληστρική κάθε συμφωνία,
αλλά δυνάμεις οι οποίες, πραγματικά, προσπαθούν να παρασύρουν ή να διευρύνουν τα
μέτωπα απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις. Αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, λοιπόν, στήριζε κάποιες κόκκινες γραμμές. Στην ουσία, έλεγε πως, αν αυτά που
λέμε σε αυτό το ψήφισμα δεν υλοποιηθούν στην ΤΤΙΡ, δεν θα την ψηφίσουμε. Τόσο απλά.
Τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκα είναι, πρώτον, η διατήρηση της αρχής
προφύλαξης. Ξέρετε ότι, για παράδειγμα, στα μεταλλαγμένα κάθε κράτος έχει δικαίωμα στην
αρχή της προφύλαξης, που σημαίνει ότι τα μεταλλαγμένα δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι
επικίνδυνα, αλλά αν αποδεχθούν στο μέλλον; Γι’ αυτό το κράτος έχει δικαίωμα να απαγορεύσει
τα συγκεκριμένα προϊόντα στην επικράτειά του, ανεξάρτητα του τι κάνουν άλλα κράτη. Αυτό
είναι η αρχή της προφύλαξης. Αυτή η αρχή, λοιπόν, που ισχύει και για πολλούς άλλους
παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον και η υγεία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
καταργηθεί.
Το δεύτερο είναι το θέμα των προσωπικών δεδομένων και της διαφύλαξής τους.
Ξέρουμε τις καταγγελίες που έχουν γίνει για μαζικές παρακολουθήσεις στις ΗΠΑ, για απαξίωση
της προφύλαξης των ιδιωτικών δεδομένων και για πώληση των στοιχείων από εταιρείες. Το
ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι πολύ πιο προχωρημένο και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε
συμφωνία η οποία το ανατρέπει. Αντίθετα, σε κάθε μέρος της συμφωνίας πρέπει να
προχωράμε προς λύσεις για την καλύτερη προστασία του πολίτη.
Το τρίτο είναι τα εργασιακά δικαιώματα και για αυτά δεν είδα τίποτε και στην ενημέρωση
που μας έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Τα εργασιακά δικαιώματα και η προστασία τους
στην Ευρώπη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να
ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, οι οποίοι είναι ο
«μπούσουλας» για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω ότι,
σύμφωνα με αυτό το ψήφισμα, δεν θα δεχθούμε καμία συμφωνία η οποία υποβαθμίζει αυτά τα
δικαιώματα και οδηγεί σε μορφές εργασίας που είναι απαξιωτικές για τον άνθρωπο. Όπως
βλέπετε, θέτουμε και στάνταρτς τα οποία πρέπει η συμφωνία να έχει και αυτό πιστεύω είναι ο
τρόπος με τον οποίο κάποιος σύγχρονος θεσμός πρέπει να κάνει τη δουλειά του και όχι απλώς
να καταγγείλει μια συμφωνία που δεν υπάρχει ακόμη, αλλά να θέτει τους όρους υπό τους
οποίους μπορεί να κάνει αποδεκτή μια συμφωνία.
Το τέταρτο είναι το άνοιγμα των υπηρεσιών, για το οποίο πολλά λέγονται, όχι ορθά,
αλλά και σε αυτό, το Κοινοβούλιο πήρε μια απόφαση. Πρώτον, είπε ότι είναι μια κλειστή λίστα.

Δεν είναι ανεξαρτήτως υπηρεσίες όποιες θέλουμε και όποιες έρθουν στο μέλλον, αλλά είναι μια
κλειστή συγκεκριμένη λίστα και για κάθε υπηρεσία έχουμε συμφωνήσει. Επιπλέον, ρητά θα
πρέπει να αναφέρεται ότι υπηρεσίες ζωτικές τους κατοίκους πρέπει να μπορούν να
προστατευθούν, όπως το νερό, η υγεία και η παιδεία. Για αυτές δεν υπάρχει θέμα
υποχρεωτικής ιδιωτικοποίησης, αλλά είναι στην κρίση του κάθε κράτους πώς θα τις
αντιμετωπίσει.
Τέλος, είναι το θέμα της επίλυσης των διαφορών για τους επενδυτές. Και εδώ στη
συζήτηση για την ΤΤΙΡ είχαμε την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα, ενός εκατομμυρίου
πολιτών που υπέγραψαν την άρνησή τους για την ΤΤΙΡ, κάτι που κινητοποίησε όντως και το
Κοινοβούλιο και τους Ευρωβουλευτές. Η συζήτηση που έγινε για την ΤΤΙΡ μεταχρονολογημένα
περνάει και στην CETA. Δηλαδή, λέμε ότι, ενώ η CETA στην αρχή είχε δεχθεί πολύ
χαμηλότερες δυνατότητες για τα κράτη-μέλη, τώρα βλέπουμε πως και εκεί αναδιοργανώνεται
και περιλαμβάνει το δικαστικό επενδυτικό σύστημα. Και στην ISDS, λοιπόν, το Κοινοβούλιο δεν
θα δεχθεί ποτέ να γίνονται οι συμβιβασμοί πίσω από κλειστές πόρτες με δικηγόρους εταιρειών
και Δημόσιου, αλλά θα γίνονται με ένα μεγάλο σώμα από εγνωσμένους επαγγελματίες.
Αυτό που βλέπουμε, δηλαδή, είναι πως το Κοινοβούλιο προχώρησε πολύ και έθεσε
αυτό που θα έπρεπε ήδη με την έναρξη της συμφωνίας να είχαμε κάνει, δηλαδή να θέσει τις
κόκκινες γραμμές. Από εκεί και πέρα, πολιτικά τώρα, βλέπουμε πως ένα-ένα τα κράτη της
Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία με τον πρόεδρο Ολάντ – και αυτός σοσιαλιστής –
προχωράει και έκανε μια πρόταση να σταματήσει και η συζήτηση για την ΤΤΙΡ. Έχουμε δει,
λοιπόν, πως με όλα αυτά τα οποία περιγράφονται και στην έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς
Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών, δεν φαίνεται να μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Για
παράδειγμα, δεν μας αφήνουν, με βάση το Jones Act, τα πλοία να προσφέρουν ναυτιλιακές
υπηρεσίες στα λιμάνια των ΗΠΑ. Δηλαδή, προστατεύουν τα οικονομικά προϊόντα. Θέλουμε να
έχουμε τελείως άνοιγμα των υπηρεσιών χωρίς όρους και όρια στην Ευρώπη. Αυτά δεν έγιναν
δεκτά.
Αυτό που βλέπουμε λοιπόν, είναι πως το Κοινοβούλιο και σιγά-σιγά και τα εθνικά
Κοινοβούλια -το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν καθυστέρησε, άλλα έχουν καθυστερήσει ακόμη
περισσότερο-

είναι δικαιολογημένα. Τα πράγματα μετά από μια μακρά διαπραγμάτευση,

θέλουν λίγο χρόνο να ισορροπήσουν. Χαιρετίζω την συνάντηση αυτή, και είμαι σίγουρος πως
αυτή η Επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά και στο μέλλον με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής-Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει
ο κύριος Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ

(Ανεξάρτητος

Ευρωβουλευτής):

Ευχαριστώ

κύριε

Πρόεδρε, και εγώ θα χαιρετίσω τη συνάντηση αυτή, νομίζω ότι είναι σημαντική διότι έχουμε την
ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, γύρω από το θέμα κυρίως της TTIP που
πραγματικά πιστεύω ότι θα απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα και την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ.
Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε το Θεσμικό πεδίο. Πρόκειται για μια μικτή συμφωνία,
που σημαίνει ότι πρέπει να εγκριθεί σε επίπεδο Ε.Ε.- και θα εξηγήσω πως-καθώς και επίσης
σε επίπεδο κρατών-μελών. Επομένως, κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα του να
κυρώσει ή να μην κυρώσει την διεθνή αυτή συνθήκη. Και αν δεν κυρωθεί από συγκεκριμένο
Κοινοβούλιο, τότε δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Άρα λοιπόν, κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο και
το δικό μας έχει την εξουσία να πάρει την τελική απόφαση. Αυτό βέβαια θα σταθμίσει το
συσχετισμό δύναμης, το τι περιέχει η συμφωνία, αν είναι επωφελής ή όχι, αλλά σε κάθε
περίπτωση δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο βαθμό
που εκτιμήσει ότι δεν είναι επωφελής η συμφωνία αυτή, μπορεί να μην κυρώσει τη συμφωνία
και να την μπλοκάρει. Αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το ξέρουμε.
Δεύτερο, σε επίπεδο Ε.Ε. είναι δεδομένο ότι για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη
Συνθήκη, πρέπει να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, μια σειρά
πολιτικές δυνάμεις στο βαθμό που δρουν στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν έχουν διαφορετική
άποψη για την TTIP θα μπορούσαν να την καταψηφίσουν. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει ένας συσχετισμός δύναμης αυτή τη στιγμή που δεν
υπερφαλαγγίζει αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να ακυρωθεί με παρατηρήσεις, με
τροπολογίες, με βελτιώσεις, αλλά δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει μια κάθετη
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να σταματήσει αυτή τη διαδικασία.
Το τρίτο θέμα είναι ότι υπάρχει το συμβούλιο, στο οποίο συμβούλιο εκπροσωπούνται
τα κράτη-μέλη. Εκεί λοιπόν, ισχύει το άρθρο 218 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. που λέει

ότι, καταρχάς οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία εκτός και
εάν, υπάρχουν θέματα μέσα σε αυτή την διεθνή συνθήκη για τα οποία χρειάζεται ομοφωνία.
Και επειδή υπάρχουν αρκετά θέματα που δεν είναι κλασσικά εμπορικά θέματα, είναι και θέματα
που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
κλπ. Υπάρχουν λοιπόν, πλευρές μέσα στην ίδια την TTIP, όπου εκεί απαιτείται από την ίδια την
Ε.Ε. από τη νομοθεσία της ομοφωνίας. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ένας άλλος τρόπος στο βαθμό
που μια κυβέρνηση επιθυμεί να σταματήσει τη διαδικασία, πολύ απλά έχει το δικαίωμα μέσα
από το Συμβούλιο Υπουργών να βάλει βέτο και έτσι να σταματήσει.
Τα λέω αυτά για να μην τραγικοποιούμε τα θέματα. Υπάρχει μια συμφωνία της Ελλάδας
δυστυχώς, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα που εκφράστηκε στις 20 Μάρτιου του 2015 στα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκό Συμβουλίου στη σελίδα 3. Είναι η εποχή που δεν μας δίνουν
το δάνειο, υπάρχει σύγκρουση με την Ε.Ε. και δυστυχώς στη σελίδα 3 στο σημείο 6 έχει
συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε όπως είπε την πορεία
των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, όσον αφορά την διατλαντική εταιρική σχέση και
επενδύσεων TTIP.
Η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ, πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη συνολική και αμοιβαία επωφελή συμφωνία,
ως το τέλος του έτους. Δηλαδή πήραμε και δέσμευση ότι πρέπει να τελειώνουμε έγκαιρα. Όταν
λοιπόν λαμβάνουμε εμείς και συμφωνούμε σε αυτό ως χώρα, από εκεί και πέρα προφανώς
αναλαμβάνουμε και την ευθύνη. Και λέω ότι αυτό είναι 20 Μαρτίου του 2015, σε μια κρίσιμη
φάση σύγκρουσης της Ελλάδας με την Τρόικα, με τον Ντράγκι, που έχει σταματήσει αν
θυμόσαστε την αποδοχή των Ελληνικών Ομολόγων.
Άρα, λοιπόν, να έχουμε μια εικόνα στο θεσμικό πεδίο, αν θέλουμε, να αξιοποιήσουμε
τα θεσμικά εργαλεία, αν μπορούμε ή αν υπάρχει η πολιτική βούληση, τότε πολλά μπορούν να
γίνουν. Και πολύ περισσότερα εφόσον υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση των πολιτών με την
πρωτοβουλία πολιτών, όπως λέγεται σε επίπεδο Ε.Ε., που συγκεντρώθηκαν πάνω από ένα
εκατομμύριο υπογραφές, που τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα και έφεραν σε δύσκολη θέση την
ίδια την Κομισιόν.

Τώρα επί της υπόθεσης, που λέμε για την αδιαφάνεια. Επειδή είχαμε την ευκαιρία με
τους Ευρωπαίους Αντιφεντεραλιστές, να επισκεφτούμε την Ουάσιγκτον 1 με 7/11 του 2015.
Εκεί κάναμε αρκετές συζητήσεις με τους διαπραγματευτές, που είναι στην Αμερικανική πλευρά,
όπως επίσης και με Γερουσιαστές. Για μεν την Ευρωπαϊκή πλευρά ισχύει αυτό, που είπαν οι
συνάδελφοι, ότι για να έχεις μια εικόνα, τι γίνεται, θα πρέπει, να πας σε ένα κλειστό δωμάτιο,
χωρίς χαρτί, χωρίς στυλό, χωρίς κινητό, να μην μπορείς να κρατήσεις σημειώσεις, να
υπογράψεις ρήτρα εχεμύθειας. Ισχύει όμως το ίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες; Και αυτά που σας
λέω, τα έχω πει στην στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον κ. Τίμερμανς.
Για τους Γερουσιαστές των ΗΠΑ, πρώτον, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, δεύτερον,
για τους βοηθούς των Γερουσιαστών δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, τρίτον, οι Αμερικανοί
έχουν προσλάβει 700 εμπειρογνώμονες, για να κοιτάξουν όλη αυτή τη Συμφωνία, διότι έχει
πάρα πολλές τεχνικές πλευρές. Για αυτούς υπάρχουν περιορισμοί, αλλά έχουν δυνατότητα να
δουν τα έγγραφα και εδώ μπαίνει ένα θέμα, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αυτούς
περιορισμούς και τους έχει η Ευρώπη, δείχνοντας, πλέον, μια αντίληψη του πως στις
Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τα θέματα των διαπραγματεύσεων.
Το τρίτο θέμα αφορά το ίδιο το περιεχόμενο, στο οποίο αναφέρθηκαν και οι
συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε, ότι η ιστορία ΤΤΙΡ, όπως και η αντίστοιχη
συμφωνία η οποία ήδη έχει γίνει από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες του Ειρηνικού,
έχει μια γεωστρατηγική σημασία, δηλαδή ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα στενό οικονομικό
μπλοκ, μεταξύ Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα το ίδιο κάνουν οι Ηνωμένες
Πολιτείες με τους συμμάχους τους στον Ειρηνικό, προκειμένου, να ανταγωνιστούν κυρίως με
την Κίνα με τις άλλες ανερχόμενες δυνάμεις και με τη Ρωσία.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα στοιχείο κυρίως γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό το οποίο
πρέπει να λάβουμε υπ' όψη και παρά τις αντιθέσεις, που εκφράζονται μεταξύ εταιρειών, μεταξύ
Ευρώπης και Αμερικανών, όπως είναι στην περίπτωση της Αpple, ή της Volkswagen κ.λπ.
Επί της ουσίας το Δυτικό σύστημα επιθυμεί, να δημιουργήσει ένα είδος νέου
σύγχρονου Μερκαντιλισμού, με ένα κλειστό οικονομικό μπλοκ, όπου εκεί θα γίνονται οι
συναλλαγές ελεύθερα και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζουν αποκλείοντας τους δυνητικούς ή και
τους πραγματικούς ανταγωνιστές τους.

Ταυτόχρονα μην ξεχνούμε, ότι υπάρχει μια τάση στην ίδια την παγκοσμιοποίηση, για
ευρύτερα περιφερειακά σχήματα και στη βάση αυτή παρουσιάζονται και τα προβλήματα της
ίδιας της Ε.Ε., καθώς, ως χώρος δεν μπορεί, πλέον, να ανταπεξέλθει στη μεγάλη αναγκαιότητα
ανάπτυξης μεγαλύτερων παραγωγικών δυνάμεων σε πιο ευρύτερο χώρο.
Η τάση, λοιπόν, της οικονομίας είναι η ίδια η διεύρυνση των αγορών, είναι η διεύρυνση
της σφαίρας επιρροής και αν δείτε τα στοιχεία, το 50% του εμπορίου Ηνωμένων Πολιτειών και
Ε.Ε. δεν έχει δασμούς, μένει ένα υπόλοιπο 50%, όπου και εκεί οι μέσοι δασμοί είναι της τάξης
του 2%. Επομένως, όλη αυτή η πίεση δεν εξηγείται μόνο με όρους οικονομικούς, αν δεν
λάβουμε υπόψη και το γεωστρατηγικό πεδίο.
Το επόμενο θέμα είναι, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια -αν θέλετε έμφαση στα κοινά
συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων- και αυτό μπορείτε να το δείτε με τις
αμοιβαίες επενδύσεις, διότι όταν γίνονται επενδύσεις σε ένα κράτος, τότε δημιουργούνται
στενά-κοινά συμφέροντα. Οι επενδύσεις της Ε.Ε. στις Ηνωμένες πολιτείες είναι 1687
δισεκατομμύρια ευρώ και οι επενδύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη είναι 1652 δισ.
€. Έχουν πλέον ενοποιηθεί.
Αυτό που πρέπει κατά την άποψή μου να δούμε είναι μια νέα τάση, όπου λόγω του
χαμηλού κόστους, πλέον, της ενέργειας με το σχιστολιθικό αέριο, υπάρχει τάση να επανέλθουν
οι επενδύσεις στο Δυτικό κόσμο φεύγοντας από την Κίνα, δηλαδή, να ανατραπεί η τάση του
«outsourcing» και αυτό σημαίνει: Ότι θα συμπιεστούν εργασιακά τα δικαιώματα, όπως επίσης
και το κόστος της ίδιας της εργασίας, για να δημιουργηθεί ένας χώρος σε αυτό το μεγάλο
οικονομικό ΝΑΤΟ, προκειμένου, να υπάρξει μια μεγαλύτερη παραγωγή και μια μεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα.
Άρα λοιπόν η TTIP είναι ένας μηχανισμός, πρώτον, για να περάσει η ιδιωτικοποίηση
των δημόσιων αγαθών- αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι- δεύτερον, για να ελαχιστοποιηθούν οι
όποιες εργασιακές συμβάσεις υπάρχουν- και προσέξτε, το κάνει και η Ευρώπη απέναντι στις
ΗΠΑ. Υπάρχουν δικαιώματα των ναυτεργατών στις Ηνωμένες πολιτείες, που η Ευρώπη ζητάει
να καταργηθούν, όπως υπάρχουν και εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη, που ζητούν οι
Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλους κλάδους να καταργηθούν.

Το επόμενο θέμα βεβαίως είναι, να περιοριστούν τα περιβαλλοντικά πρότυπααναφέρθηκαν και οι συνάδελφοί- τα θέματα υγείας των καταναλωτών λόγω των
μεταλλαγμένων, ο περιορισμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών- κυρίως να
αποφασίζουν με τα δικαστήρια τους- διότι είχαμε την ρύθμιση να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ
επενδυτών και κράτους σε ένα σύστημα διαιτησίας, τώρα δομείται μια «ημιδικαστική λύση», η
οποία όμως είναι πρόταση της Ευρώπης. Υπάρχει θέμα με τα προσωπικά δεδομένα.
Η πολιτική συγκυρία τι λέει;
Πρώτον, είναι δύσκολο στη θητεία Ομπάμα να ολοκληρωθεί.
Δεύτερον, και η ίδια η διαδικασία των Ηνωμένων Πολιτειών- που είναι σε προεκλογική
περίοδο- κωλυσιεργεί.
Ταυτόχρονα οι εκλογές στην Γερμανία και στη Γαλλία αναδεικνύουν δυνάμεις- είτε το
εννοούν, είτε και καιροσκοπικά- να μην επιθυμούν πλέον να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να δούμε πολύ αναλυτικά πώς
αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Όταν έθεσα το θέμα να ανοίξουν τα λιμάνια των Ηνωμένων
Πολιτειών για την ελληνική ναυτιλία- που αναφέρθηκε και ο κ. Κύρκος- ήταν ανένδοτοι, όπως
ανένδοτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο να υπάρχει η προστασία των ΠΟΠ και των
αγροτικών μας προϊόντων.
Τέλος κύριε Πρόεδρε, μια μικρή επισήμανση και παρατήρηση.
Επειδή είχαμε ξανασυζητήσει εδώ, με αφορμή τις γερμανικές αποζημιώσεις, να σας
υπενθυμίσω και να επισημάνω ότι, την άλλη Πέμπτη στις 8 Σεπτεμβρίου, στους Συντονιστές
της Επιτροπής Αναφορών θα συζητηθεί, το κατά πόσο θα παραμείνει ανοιχτή και να
προχωρήσει, η αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Και είχαμε πει
εδώ, να υπάρξει μια παρέμβαση της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως κυβέρνηση, παρότι είχε κληθεί,
δεν έχει στείλει ούτε μισή κόλλα χαρτί. Η Επιτροπή σας για τις γερμανικές αποζημιώσεις το
περιέχει αυτό στα συμπεράσματα της, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και επειδή η
άλλη Πέμπτη είναι πολύ άμεσα, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να επικοινωνήσετε με τον κ. Κοτζιά,
τουλάχιστον να εμφανιστεί η ελληνική πλευρά, για να μπορούμε εμείς- τουλάχιστον στο

επίπεδο των Συντονιστών- γιατί είμαι ο μοναδικός Έλληνας Ευρωβουλευτής που συμμετέχω
στους Συντονιστές της Επιτροπής Αναφορών, να στηρίξουμε την αναφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ( Πρόεδρος της Βουλής, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής) :
Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Είναι υπόψη μας αυτή η συζήτηση και θα υπάρξει σχετική
προετοιμασία. Μετά την ομιλία του κ. Επιτήδειου θα περάσουμε στην κυρία Καραχάλιου, που
είναι προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διεθνούς Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, είναι
παρών και ο γενικός γραμματέας, και που έχει την ευθύνη των 2 ενημερώσεων που σας
μοιράστηκαν για την CETA και για την TTIP. Είναι παρών και ο κ. Τσέλιος, εμπειρογνώμων,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών- ήταν και την προηγούμενη φορά- και παρακολουθεί
τις εργασίες.
Το λόγο έχει ο κ. Επιτήδειος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ(Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή»):
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα εκφράσω την θετική μου στάση απέναντι
στην πρωτοβουλία σας και θα την επαινέσω- να καλέσετε Ευρωβουλευτές σε αυτή την
Επιτροπή- και θα σας πρότεινα και θα σας παρακαλούσα, εάν γίνεται και για άλλα σοβαρά
θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, να καλούνται Ευρωβουλευτές, διότι εμείς όπως γνωρίζετε,
έχουμε την αμεσότητα της επαφής με το Ευρωκοινοβούλιο, είμαστε στο κέντρο της λήψης των
αποφάσεων, οπότε έχουμε μεγαλύτερη δυνατή πρόσβασης σε αυτά τα οποία λέγονται και σε
αυτά τα οποία- επιμελώς καμιά φορά- κρύβονται.
Οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, σας ανέλυσαν με έναν πολύ σαφή τρόπο και πιστεύω
να αντιληφθήκαμε όλοι, γιατί δεν είναι επωφελές για τη χώρα μας να υπογράψουμε τη συνθήκη
TTIP, καθώς επίσης να εφαρμόσουμε και τη συνθήκη CETA.
Εδώ, για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα επικεντρωθώ στις επιπτώσεις, που έχει
επί της δικής της κυριαρχίας η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, η TTIP.
Καταρχάς, επιβάλλει τις αποκρατικοποιήσεις. Δηλαδή, θέλει διάφορες δραστηριότητες και,
κυρίως, επωφελείς επιχειρήσεις όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το νερό, τα νοσοκομεία, η

παιδεία κ.λπ. να δοθούν σε ιδιώτες κι αυτή τη στιγμή, αν δοθούν σε ιδιώτες, δεν μπορούν, να
γίνουν πάλι κρατικά. Άρα, λοιπόν, έχουμε μια απώλεια εθνικής κυριαρχίας σοβαρή και σαφή.
Εδώ, θα υπάρξουν πάρα πολλές συνέπειες, εάν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα και
αναφέρω, χαρακτηριστικά, το παράδειγμα της Βολιβίας. Η Βολιβία είχε εκχωρήσει σ’ ένα
consortium πολυεθνικών εταιρειών το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του νερού. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, να υπάρξουν πολλά προβλήματα, να τριπλασιαστεί η τιμή του νερού, να
υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις και, τελικά, την επανεθνικοποίησαν την εκμετάλλευση του
ύδατος.
Επίσης, απαγορεύει στο κράτος, να επιβάλει δασμό σε ορισμένα προϊόντα, τα οποία
εξάγονται. Αυτό, συνήθως, όταν το κράτος, για να μπορέσει, να προστατέψει τα βιομηχανικά
του προϊόντα ή ν’ αποκτήσει κάποια επιπλέον χρήματα, για να τα διαθέσει στην εσωτερική
κυκλοφορία. Άρα, λοιπόν, αυτό το δικαίωμα πλέον θα το χάσει με τη συμφωνία TTIP.
Τέλος, δημιουργείται ένας μηχανισμός επιλύσεως διαφορών επενδυτή-κράτους, το
ISDS σύμφωνα με τον οποίο - το ανέφερε και ο κ. Μαριάς προηγουμένως - όταν υπάρχει
κάποια διαφορά μεταξύ κράτους και επενδυτή, μπορεί μια πολυεθνική εταιρεία, να μηνύσει το
κράτος και από εκεί και πέρα η εκδίκαση της υποθέσεως θα γίνει από ιδιωτικά δικαστήρια, τα
οποία πολλές φορές δεν είναι νόμιμα συγκροτημένα, η διαδικασία γίνεται με αδιαφανείς
τρόπους, δε δίνεται στη δημοσιότητα ακόμη και το κείμενο της αγωγής κι έτσι μπορούμε, ν’
αντιληφθούμε, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν.
Χαρακτηριστικά πάλι αναφέρω - και τελειώνω μ’ αυτό - το παράδειγμα της
Ουρουγουάης. Το 2010 η Βουλή της Ουρουγουάης ψήφισε έναν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο
επειδή υπήρχαν πολλοί θάνατοι λόγω καπνίσματος, ν’ αναγράφονται - όπως κάνουμε κι εμείς
τώρα - πάνω στα πακέτα των τσιγάρων οι κίνδυνοι, που διατρέχει ο καπνιστής απ’ το κάπνισμα.
Αυτή η ενέργεια της Ουρουγουάης προκάλεσε την αντίδραση της μεγάλης και γνωστής
εταιρείας Philip Morris, η οποία ενήγαγε την

Ουρουγουάη και η χώρα αντιμετωπίζει τον

κίνδυνο, να πληρώσει ένα ποσό τεράστιο, γύρω στα 6 δισ. $ το οποίο είναι περίπου το 30%
του Α.Ε.Π. της χώρας.. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι προβλήματα θα δημιουργηθούν.
Δεν θέλω, να επεκταθώ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι, ν’ αντιμετωπιστεί
το σοβαρό αυτό θέμα με τη δέουσα προσοχή.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Ευχαριστώ.
Κυρία Καραχάλιου, μας έχετε επιδώσει από πλευράς του Υπουργείου τις ενημερώσεις
για τα δύο θέματα. Θα παρακαλούσα σε 7-8 λεπτά, εάν θέλετε, κάποια θέματα να διευκρινίσετε,
έτσι ώστε να διαβαστούν και πιο εύκολα από τους συμμετέχοντες ή εάν θέλετε, να πείτε κάτι,
το οποίο δεν είναι μέσα γραμμένο και ύστερα μπορεί, να συμπληρώσει και ο κ. Γενικός.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ (Προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού): Ευχαριστώ πολύ.
Καταρχήν, θα ήθελα, να πω ότι το Υπουργείο μας συμμερίζεται τις ανησυχίες, που
έχουν διατυπωθεί εδώ, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα θέματα σε όλο το φάσμα της
πληροφορίας που υπάρχει και θα ήθελα, να ξεκινήσω διατυπώνοντας τις θέσεις της Ελλάδας
για την TTIP στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
Η θέση της χώρας μας ως προς τις διαπραγματεύσεις της TTIP είναι ότι δεν μπορεί, να
υπάρξει, πραγματικά, εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις, εάν δεν διασφαλιστεί ρητά στη συμφωνία
ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα μεταξύ άλλων και την προστασία των καταναλωτών, την
ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία, το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία
των προσωπικών δεδομένων θα παραμείνουν αναλλοίωτα και ότι θα υπάρχει η δυνατότητα,
να ενισχύονται από τα κράτη ανεμπόδιστα και χωρίς να λογοδοτούν.
Ως εκ τούτου, στηρίζουμε την ανάγκη, οι Κυβερνήσεις των Κρατών-μελών, να
αφουγκράζονται τις αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών και να λαμβάνουν υπόψη την
πληθώρα των αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη απέναντι στο περιεχόμενο της
Συμφωνίας.
Η χώρα μας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, στο θέμα της διαφάνειας και
ασκεί επανειλημμένες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο σε επίπεδο Υπουργών, όσο
και σε επίπεδο της Επιτροπής Πολιτικής Εμπορίου, TPC, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και
περισσότερη διαφάνεια.

Επίσης, έχουμε υποστηρίξει σθεναρά το μικτό χαρακτήρα της Συμφωνίας και τον
υποστηρίζουμε πάντα και άρα, την ανάγκη επικύρωσης της Συμφωνίας από τα Εθνικά
Κοινοβούλια, εφόσον αυτή η Συμφωνία προχωρήσει.
Επίσης, υποστηρίζουμε, σε ό,τι αφορά τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, την ανάγκη
για έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων με την αμερικανική πλευρά, για την αυξημένη προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων. Ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για την Ε.Ε., δεν μπορεί να αφεθεί
για αντιμετώπιση στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων, διότι, όπως είναι γνωστό, δεν
υπάρχει καμία πρόοδος και οι ΗΠΑ δεν κάνουν καμία απολύτως κίνηση, θετική, ως προς το
ζήτημα.
Επίσης, υποστηρίζουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για πιο φιλόδοξα
αποτελέσματα, στο θέμα της πρόσβασης στην αγορά, όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές,
που ενδιαφέρει τη χώρα μας ιδιαίτερα. Οι ΗΠΑ, δεν δέχονται να σημειωθεί καμία πρόοδος. Δεν
κάνουν, σχεδόν καμία παραχώρηση.
Επίσης, υποστηρίζουμε, σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδύσεων, που για εμάς,
θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας που εμπεριέχει πολύ μεγάλο διακυβεύματα. Θεωρούμε ότι,
σχετικές προβλέψεις, χρειάζεται να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και να αξιολογηθούν, ως
προς τις επιπτώσεις τους, στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων των Κρατών-μελών.
Αυτά, σε γενικές γραμμές, είναι οι θέσεις που υποστηρίζουμε, ως προς τις
διαπραγματεύσεις στην ΤΤΙΡ.
Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, έχετε ήδη το σημείωμα της ΤΤΙΡ. Είμαστε στη
διάθεσή σας, εάν θέλετε, και ως υπηρεσία και εγώ, εάν μου υποβληθούν κάποιες ερωτήσεις,
να απαντήσω, ίσως σε θέματα που είναι πολύ ειδικά. Θα μπορούσαμε όμως, να σας
εφοδιάζουμε, με πολύ επίσημη πληροφόρηση και να δεχόμαστε κάποια ερωτήματα που μπορεί
να απασχολούν την Επιτροπή.
Όσον αφορά λοιπόν, το στάδιο στο οποίο τώρα βρίσκεται η ΤΤΙΡ, grosso modo, θα
ήθελα να πω ότι, τελείωσε ο 14ος γύρος πρόσφατα, τον Ιούλιο. Μετά από αυτήν την
ολοκλήρωση του γύρου αυτού, έχει δημιουργηθεί το περίγραμμα της μελλοντικής Συμφωνίας
Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός όμως ότι υπάρχουν

30 προτάσεις, για όλα σχεδόν τα κεφάλαια, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η πρόοδος
που έχει σημειωθεί δεν είναι καθόλου ουσιαστική. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η ΤΤΙΡ, βρίσκεται σε
πάρα πολύ ανώριμο στάδιο αυτή την στιγμή και δεν υπάρχει καμία Συμφωνία στις προμήθειες
και στις Δημόσιες Συμβάσεις, που αποτελεί έναν επιθετικό στόχο της Ε.Ε.. Υπάρχει μεγάλη
απόκλιση απόψεων στα θέματα των κανονιστικών προτύπων και του κανονιστικού πλαισίου
των ρυθμιστικών κανόνων.
Στις επενδύσεις, επίσης, έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει
ενοποιημένο κείμενο. Τα κείμενα που έχουν μέχρι στιγμής, τα ονομαζόμενα consolidated,
ενοποιημένα δηλαδή κείμενα, είναι 13 και υπάρχουν και στο αναγνωστήριο του ΥΠΕΞ, τα οποία
δεν είναι όλα ενοποιημένα. Αλλά ακόμα και τα ενοποιημένα, απλώς έχουν μια προσέγγιση Ε.Ε.
και ΗΠΑ χωρίς να είναι ουσιαστικά συμφωνημένα η οριστικοποιημένα.
Θεωρούμε λοιπόν, ότι είναι αδύνατον, κατά τη δική μας την άποψη, μέσα στο 2016, να
προχωρήσει αυτή η Συμφωνία σε ολοκλήρωση, διότι είναι σε πάρα πολύ ανώριμο στάδιο, εκτός
εάν λαμβανόταν μια πολιτική απόφαση, να επισπευσθεί, κλείνοντας τα ζητήματα με έναν
τρόπο, εάν θέλετε, βίαιο, που πιστεύω ότι δεν θα γίνει.
Όσον αφορά στη CETA έγινε αποδεκτή η απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή
της CETA που ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει η γλωσσική επεξεργασία. Τελικός στόχος
είναι η CETA να υπογραφεί στη συνάντηση Κορυφής της Ε.Ε. – Καναδά που είναι
προγραμματισμένη στις 27 Οκτωβρίου 2016, αφού πρώτα εγκριθεί από το COREPER το
αργότερο μέχρι 12 Οκτωβρίου και υιοθετηθεί από το Συμβούλιο στις 18 Οκτωβρίου. Στη φάση
αυτή υπάρχει μια συζήτηση για την προσωρινή εφαρμογή της CETA και από ότι φαίνεται
σύμφωνα και με μια πρόταση του Συμβουλίου, ένα non paper που κυκλοφόρησε χθες, θα
εξαιρεθούν οι επενδύσεις όσον αφορά την επίλυση διαφορών.
Επίσης, τα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα μας και το κεφάλαιο περί
προστασίας επενδύσεων θα εξαιρεθούν από την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας. Ο
διακανονισμός επίσης διαφορών θα εξαιρεθεί από την προσωρινή εφαρμογή. Βέβαια, δεν είναι
ξεκάθαρο πως είναι δυνατόν να ξεκινήσει η προσωρινή εφαρμογή μιας Συμφωνίας τη στιγμή
που θα πρέπει, επειδή έχει αποφασιστεί ότι είναι μικτού χαρακτήρα η CETA, να περάσει από
τα Εθνικά Κοινοβούλια προς ψήφιση και κύρωση, πώς θα αρχίσει να ισχύει πριν κυρωθεί. Αυτό

είναι ένα νομικό ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε απαντήσει. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
δει επίσημο κείμενο για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας. Συζητείται το θέμα αυτό και
κατόπιν θα συνεχιστεί η συζήτηση επί της πρότασης απόφασης για conclusion, για σύναψη της
Συμφωνίας και μετά θα προχωρήσει η υπογραφή στη συνάντηση Κορυφής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας
ευχαριστώ πολύ, ήσασταν ιδιαίτερα κατατοπιστική.
Το λόγο έχει ο κ. Ξανθάκος.
ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ (Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού): Θα ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση σε αυτά που έχουν ειπωθεί και πιθανόν μια
μικρή διόρθωση. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά
τη CETA, θα κληθεί να την επικυρώσει πριν από την υπογραφή της.
Επίσης, μια πληροφόρηση- ενημέρωση όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, ήδη
στη Συμφωνία με τη Νότια Αφρική πετύχαμε, δεν λέω ότι είναι το άπαν, τη συμπερίληψη μιας
δήλωσης για την αναθεώρηση της Συμφωνίας στην πενταετία, όπως προβλέπεται, της
Επιτροπής και προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο και στην περίπτωση της CETA.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο
έχει ο κ. Παπαδημούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ(Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ): Συμπληρωματικό σε
αυτό που είπε ο κ. Ξανθάκος, όταν είπα εγώ ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει τελειώσει με τη CETA
εννοούσα από πλευράς πολιτικής εκτίμησης, δυνατότητας να επηρεάσει τα πράγματα. Η ίδια
πλειοψηφία που ενέκρινε τη CETA η ίδια θα την επικυρώσει. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν υπό
την πίεση αντιδράσεων δέχθηκε ότι είναι μικτή η Συμφωνία, ενώ στην αρχή ήθελε να το πάρει
στην αποκλειστική της αρμοδιότητα και να αρχίσει να υλοποιείται πλήρως.
Επομένως, πάνω στην διαδικασία της προσωρινής εφαρμογής, επ’ αυτών είναι πάρα
πολύ χρήσιμα όσα μας είπε η κυρία Καραχάλιου και εδώ ανεβαίνει ο ρόλος των Εθνικών
Κοινοβουλίων, καθώς στη διαδικασία της προσωρινής εφαρμογής, μπορούν να ασκηθεί μια
πίεση και να αναζητηθούν συμμαχίες, να εξαιρεθούν θέματα επί των οποίων κράτη μέλη ή
Εθνικά Κοινοβούλια θεωρούν ότι δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Ε.Ε., αλλά έχουν

αρμοδιότητα και τα κράτη μέλη και επομένως να μείνουν απέξω. Κάποια τέτοια θέματα τα
ανέφερε η κυρία Καραχάλιου, επειδή όμως δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, όπως
φαίνεται και από το ενημερωτικό σημείωμα που μας μοιράστηκε, στα περισσότερα Κοινοβούλια
και επειδή δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το τοπίο και στο επίπεδο του Συμβουλίου, εδώ
υπάρχει ένα περιθώριο, όχι μεγάλο, δεν θέλω να εξωραϊζω τα πράγματα, για να διεκδικηθούν
και να απαλειφθούν πράγματα.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέτοιο περιθώριο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, εκκρεμεί η
τυπική επικύρωση, αλλά εάν τελειώσει το θέμα από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το
Συμβούλιο, θα είναι μια πολύ απλή διαδικασία, διότι η πλειοψηφία υπάρχει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Ευχαριστώ, τι θα θέλατε κ. Επιτήδειε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ (Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για ένα λεπτό μόνο, σχετικά με την προσωρινή αυτή εφαρμογή, θα
πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί είναι μια προσπάθεια υπονόμευσης, διότι εάν
αρχίσουμε την προσωρινή εφαρμογή και αρχίζουμε να συζητάμε και να συμφωνούμε για
κάποια πράγματα, αυτά θα γίνουν δεδομένα, τα οποία δεν θα μπορέσουν εύκολα μετά, όταν
θα έρθει το Εθνικό Κοινοβούλιο να επικυρώσει, δεν θα μπορέσουν να ανατραπούν. Αυτό είναι
μια σοβαρή λεπτομέρεια που θα πρέπει να προσέξουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Ναι, είναι αυτονόητο, κοίταξε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή μας αρέσει να είμαστε και
μπορούμε να είμαστε πρακτικοί, ήταν νομίζω ιδιαίτερη χρήσιμη σε αρκετές πλευρές συνολικά
η ενημέρωση που κατατέθηκε, προτείνω να κάνουμε το εξής, σε δύο συνεδριάσεις από δω και
πέρα, δηλαδή σε 15 και σε άλλες 15 ημέρες χονδρικά, θα δούμε τις ημέρες και τις ώρες που θα
γίνουν, να μην μείνουμε εδώ, πάντως, μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η
δεύτερη Σύνοδος αυτής της Περιόδου να έχουμε καταλήξει, δηλαδή, στην επόμενη συνεδρίαση
να έρθουν οι θέσεις των κομμάτων και των εκπροσώπων των κοινωνικών οργανώσεων, από
την κοινωνία των πολιτών και τα λοιπά, να έχουν κατατεθεί σημειώματα, να έλθουν οι θέσεις
των κομμάτων να τις ακροαστούμε, να τις συζητήσουμε.

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε μία επόμενη συνεδρίαση, δηλαδή, μετά από
άλλες 15 ημέρες χονδρικά, μέχρι τις αρχές ή ως τις 10 περίπου Οκτωβρίου, να προσπαθήσουμε
να γίνει μια πορισματική διαδικασία όπου να καταγραφούν και οι επιμέρους προφανώς και οι
συνολικές διαφωνίες, προσεγγίσεις, για να προκαλέσουμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτό
είναι το καθήκον μας, γι' αυτό (συγκληθήκαμε) συστάθηκε αυτή η Επιτροπή και είμαστε σε
επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία, με τους Ευρωβουλευτές μας, ώστε να επισπεύσουμε τις
διαδικασίες. Μπορεί βεβαίως να είναι σαφές, τουλάχιστον η ΤΤΙΡ να φύγει και πέρα και να πάει
στο ΄17, αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο, ας έρθει στην Ολομέλεια και ύστερα η Ολομέλεια να
δώσει τις κατευθύνσεις στο τι θα κάνει η χώρα.
Με αυτήν την έννοια, εάν υπάρξει συμφωνία θα παρακαλούσα να κλείσουμε τη
σημερινή συνεδρίαση. Θα θέλατε κάτι κ. Φουντούλη;
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή):
Κύριε Πρόεδρε, εάν είναι δυνατόν οι συνεδριάσεις να γίνονται Παρασκευή, γιατί εμείς γυρνάμε
Πέμπτη. Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Θα τα δούμε αυτά, κ. Καμμένο, κάτι θέλετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Επειδή κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία να μελετήσω επί
τρίωρο τη Σύμβαση στο Υπουργείο και κατάφερα με τα αρκετά καλά αγγλικά μου, να μελετήσω
γύρω στις 60 σελίδες για τις τρεις ώρες, είναι δύσκολα τα κείμενα, η ερώτησή μου είναι αν
υπάρχουν και στα ελληνικά πρώτον, και δεύτερον τι άλλη πρόσβαση μπορούμε να έχουμε.
Είναι μόνο στα αγγλικά, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει άλλος να διαβάσει, σας λέω
ότι έκανα τρεις ώρες για να διαβάσω 50 σελίδες και έχω κρατήσει σημειώσεις και επίσης στην
Ελλάδα να πω ότι επιτρέπεται να κρατάμε σημειώσεις, όποιος θέλει μπορεί να πάει να κρατήσει
σημειώσεις και είναι ξεκάθαρο, δεν είναι όπως είναι στην Ευρώπη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Είναι μεγάλη επιτυχία, και εσείς το λέτε σαρκαζόμενος, προφανώς, καλώς. Να προχωρήσουμε,
τα κόμματα με το σύνολο της ενημέρωσης, με την διάθεση που είπε και η κυρία Καραχάλιου,
την υποχρέωση θα έλεγα, να είναι ανοιχτά τα Υπουργεία για οποιαδήποτε ενημέρωση ή
πληροφορία, να διαμορφώσουν τις θέσεις τους και οι επιμέρους οργανώσεις, έτσι ώστε την

άλλη φορά να εκτεθούν και ύστερα να μπούμε σε μια διαδικασία συνθέσεων και καταγραφής
τελικών προτάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Τέλος και περί ώρα 19.40΄ λύθηκε η συνεδρίαση.
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