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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.10΄, στην
«Αίθουσα Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε
σε συνεδρίαση 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, κ. Νικολάου Βούτση, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Διαβούλευση με
κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς αναφορικά με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις των
εμπορικών διατλαντικών συμφωνιών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος
Βασιλάκης.
Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, Κωνσταντίνος Δουζίνας,
Αντώνης Συρίγος, Χαρά Καφαντάρη, Κατερίνα Ιγγλέζη, Αννέτα Καββαδία, Γεώργιος Δημαράς,
Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Ελένη Ζαρούλια και Ιωάννης Σαρίδης, οι Ευρωβουλευτές κ.κ.
Μανώλης Κεφαλογιάννης και Γεώργιος Επιτήδειος, ενώ παρέστησαν 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, ο κ. Χρήστος Καφτεράνης, Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 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, ο κ. Νέστωρ Πολίτης, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του
Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και η κυρία Όλγα Γιούργου, Επιστημονική Συνεργάτιδα
του Προέδρου της Βουλής, η κυρία Ευαγγελία Καραχάλιου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς
και η κυρία Αγγελική Παπανικολάου, ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος και η κυρία Τατιάνα
Λεονάρδου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Παρέστησαν επίσης, οι κάτωθι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων: η κυρία Ελένη
Αλευρίτου, Πρόεδρος του ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ., ο κ. Θωμάς Κατσαδούρος, Ειδικός Σύμβουλος Διεθνών
Σχέσεων του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α., ο κ. Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής του Ο.Β.Ι, η
κυρία Αικατερίνη Μαργέλλου, Διευθύντρια Νομικής υποστήριξης του Ο.Β.Ι., η κυρία Βασιλική
Λούντζη, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Σ.Ε.Β.Ε., ο κ. Μιχάλης Αλέπης, μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΟΚΕ, η κυρία Λήδα Αλέπη, συνεργάτιδα, ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, η κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο κ. Δημήτριος Καραγεωργόπουλος, Γενικός
Γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ, ο κ. Δημήτριος Μπίμπας, Επιστημονικός Συνεργάτης του
ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Νικόλαος Κατσαρός, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης
Καταναλωτών Ελλάδος, ο κ. Γεώργιος Ανέστης, Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και ο κ. Νικόλαος
Βερνίκος, Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Ως Εκπρόσωποι των Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, παρέστησαν ο κ.
Κωνσταντίνος Φωτεινάκης, Πρόεδρος των Φίλων της Φύσης, η κυρία Αικατερίνη Μυλωνά,
Εκπρόσωπος του STOP TTIP, ο κ. Χάρης Γολέμης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Νίκος
Πουλαντζάς», η κυρία Δώρα Κοτσακά, Εμπειρογνώμονας του Ινστιτούτου «Νίκος
Πουλαντζάς», ο κ. Κωνσταντίνος Διάκος, Υπεύθυνος της Εκτελεστικής Γραμματείας για την

Κοινοβουλευτική Δράση των Οικολόγων Πράσινων και η κυρία Ναταλία Τσιγαρίδου, Υπεύθυνη
εκστρατείας στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.
Ο Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
Σήμερα στην Επιτροπή έχουμε ακρόαση εκπροσώπων παραγωγικών φορέων για το
ζήτημα των Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών και παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην
συνεδρίαση από το ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ., η κυρία Αλευρίτου, από το Ε.Β.Ε.Α., ο κ. Κατσαδούρος, από
το Σ.Ε.Β.Ε., η κυρία Λούντζη, από την ΟΚΕ, ο κ. Αλέπης και η συνεργάτιδα κυρία Αλέπη, από
το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, ο κ. Τσεμπερλίδης, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Εισαγωγέων, η κυρία Σακελλαρίδη, από τη ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Μπίμπας, από την ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κ.
Ανέστης, από την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Κατσαρός και από την GREENPEACE,
η κυρία Τσιγαρίδου.
Πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση θα ήθελα να σας πω, ότι την προηγούμενη εβδομάδα
συνέβησαν δύο γεγονότα, όχι της ίδιας βαρύτητας, αλλά κατά την γνώμη μου σημαντικά και θα
ήθελα να σας τα αναφέρω. Το ένα το γνωρίζετε, το άλλο όχι, είναι δύο γεγονότα που αφορούν
ακριβώς την πρόοδο γύρω από τα ζητήματα που συζητάμε.
Το πρώτο είναι, ότι έγιναν κάποιες μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών στην Γερμανία για
τα θέματα των διατλαντικών συμφωνιών και ιδιαίτερα για την TTIP, που δείχνει ότι στις χώρες
που τέθηκαν έγκαιρα αυτά τα ζητήματα στις κινήσεις πολιτών, στους καταναλωτικούς
οργανισμούς, στους παραγωγικούς φορείς κ.λπ., υπάρχει και μια κινητοποίηση και μια μαζική
δραστηριότητα που βοηθά, τουλάχιστον, στο να συνειδητοποιηθούν τα ζητήματα και ύστερα να
ληφθούν και οι κατάλληλες αποφάσεις.
Το δεύτερο είναι, ότι, δυστυχώς, ακόμη δεν φαίνεται αυτά τα ζητήματα να έχουν πάρει
την αρμόζουσα υψηλή θέση στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων και των Κοινοβουλίων στην
Ευρώπη. Είμασταν στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου παρευρέθηκαν οι
Πρόεδροι από 47 κράτη, έγιναν διαδοχικές συζητήσεις και συναντήσεις, κυρίως επάνω στα

ζητήματα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του μεταναστευτικού και προσφυγικού κ.λπ., σε μια
ιδιαίτερη συζήτηση, στο τριήμερο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, που γίνεται κάθε 4 χρόνια και
ενδιάμεσα γίνεται και σε μια άλλη πόλη, άρα περίπου κάθε διετία. Σε μια από τις συναντήσεις,
τις πιο στενές που αφορούσε σε 15 Προέδρους Κοινοβουλίων για τη Διακήρυξη της Ρώμης
κ.λπ., γινόταν μια προσπάθεια της διαμόρφωσης μιας κοινής, κατά το δυνατόν, ατζέντας
θεμάτων και ενός οδικού χάρτη που θα τίθεντο γενικότερα στο επόμενο διάστημα. Δυστυχώς,
ήμουν ο μόνος ο οποίος αναφέρθηκε και σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή στα θέματα των
Διατλαντικών Συμφωνιών κ.λπ.

(Συνέχεια ομιλίας, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ, Προέδρου της Ειδικής ΕπιτροπήςΠροέδρου της Βουλής)
Σαν ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα στα οποία διακυβεύεται η οντότητα της
Ευρώπης- διότι είναι ένα από τα μεγάλα θέματα, στα οποία θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις,
προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Αυτό έχει σχέση και με την φυσιογνωμία της Ευρώπης και τα
λοιπά.
Εκεί ήταν το Group Med των χωρών της Μεσογείου και όχι μόνο, ήταν και από κεντρικές
χώρες, όπως ο Πρόεδρος του Γερμανικού Κοινοβουλίου, και άλλοι, ήταν σε ευρύτερο πλαίσιο,
δεν ήταν το στενό των 7, ήταν των 15. Κάποιοι μου φάνηκε ότι δεν το γνώριζαν ή δεν τους
απασχολούσε το θέμα, προφανώς το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση, πέραν ενός, νομίζω του
Σλοβένου Προέδρου, στη συζήτησή τους δεν το συμπεριέλαβαν στις προτεραιότητες της
Ατζέντας και αυτό παρότι εμείς, με απόφαση της Επιτροπής, αμέσως μετά την δεύτερη
συνεδρίαση που είχαμε και με τους Ευρωβουλευτές, απευθυνθήκαμε προς όλα τα κοινοβούλια
και τους Προέδρους εγκαίρως, ανεξαρτήτως Στρασβούργου, για να τους ενημερώσουμε ότι
γίνεται αυτή η δουλειά και ότι θα πρέπει από την πλευρά τους να μας ενημερώσουν, τι
αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, ενόψει του να εμφανιστούν κάποια πορίσματα στις
Ολομέλειες, πια, των Κοινοβουλίων, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να δεσμευτούν προς μια
κατεύθυνση. Δεν θέσαμε για πρώτη φορά το ζήτημα. Έχω την εντύπωση- και σας λέω δύο
αντιφατικά πράγματα που συνέβησαν τις ίδιες μέρες- ότι ενώ σε κάποιες χώρες κινητοποιούνται
μαζικά, το θέμα έχει μπει μέσα στις κοινωνίες, έχει διαμορφώσει στρατόπεδα, απόψεις, μια
κινητοποίηση, στο επίπεδο των Κοινοβουλίων τα πράγματα είναι αρκετά ανώριμα και ανέτοιμα,
το οποίο είναι αρνητικό και όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί.
Αυτά ήθελα να πω για την έναρξη αυτής της συζήτησης, η οποία δεν είναι ένα θεωρητικό
σεμινάριο, είναι πράγματα που θα κριθούν τους επόμενους μήνες, να προσγειώσουμε το θέμα
στο που πράγματι είναι η κατάσταση, να έχουμε υπόψη μας την κατάσταση.
Το λόγο έχει η κυρία Αλευρίτου, από το ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ..
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ (Πρόεδρος του ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ.): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι
σημαντικό ότι συγκαλείτε αυτή την σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων για να συζητηθούν τόσο
σοβαρά θέματα. Αρχικά κάποιος νομίζει ότι δεν έχει και τόση σημασία, ότι αφορούν τους

ειδικούς, αλλά τελικά αυτές οι συμφωνίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία
χρόνια και έχουμε αντιληφθεί τις επιπτώσεις που έχουν στην καθημερινή ζωή, στην προστασία
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Αυτά θα σας πω θα είναι πάρα πολύ περιληπτικά,
δεν είναι μόνο απόψεις της ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ., αυτό έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε, είναι προϊόν
συνολικής εργασίας, διεθνούς συνεργασίας, τόσο με την ευρωπαϊκή μας ομοσπονδία όσο και
με τις αμερικανικές οργανώσεως με τις οποίες είμαστε σε άμεση επαφή. Επομένως, έχει
σημασία να τονιστεί ότι θα λέγαμε ότι είναι αίτημα των Καταναλωτικών Ενώσεων πολλών
κρατών. Αρχικά, δεν είμαστε εναντίον του ελεύθερου εμπορίου, μπορεί να αποφέρει οφέλη το
ελεύθερο εμπόριο, αν λειτουργεί μέσα σε πλαίσια και εάν λαμβάνει υπόψη του, ορισμένες
προϋποθέσεις και προτεραιότητες. Θεωρούμε φυσικό να προχωράμε σε συνάψεις τέτοιων
συμφωνιών,
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ισχύ,

την

εποχή

της

παγκοσμιοποίησης. Σε πολύ γενικές γραμμές αυτά που θα πω προκύπτουν από όλες τις
συμφωνίες και τις τρεις που θα συζητήσουμε σήμερα, αφορούν και τις τρεις συμφωνίες και είναι
γενικά συμπεράσματα.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ-Προέδρου του ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ)
Κατ’ αρχάς, αυτά που θέλουν οι καταναλωτές είναι πολύ απλά:
Να υπάρχει συμβατότητα της πολιτικής της Ε.Ε. με τις άλλες πολιτικές, διότι μέχρι
στιγμής έχουμε κάποια προβλήματα. Να διατηρείται σε αυτές τις συμφωνίες, το επίπεδο
προστασίας καταναλωτή -μιλάω εκ μέρους των καταναλωτικών οργανώσεων - που υπάρχει
στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, και σε
καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να υποβαθμιστεί από αυτές τις συμφωνίες. Και μάλιστα
αποτελούμε πρότυπο και για τους Αμερικανούς συνεργάτες, οι οποίοι μας παρουσιάζουν ως
παράδειγμα προς μίμηση στην Κυβέρνηση τους.
Ορισμένες αρχές της Ε.Ε. πρέπει να διαφυλαχθούν ως «κόρη οφθαλμού», όπως είναι
η αρχή της προφύλαξης ή της προνοητικότητας- και έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ διότι δεν
την συμμερίζεται η Αμερική -στην TTIP συγκεκριμένα -και της επιτίθεται από πολλές πλευρές
και με πολλούς τρόπους. Φυσικά θα πρέπει να αποφέρουν απτά οφέλη στους καταναλωτές,
όχι μόνον οικονομικά αλλά και στην ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Κάποια βασικά ζητήματα όπως: Το δικαίωμα των κρατών-μελών αλλά και της Ε.Ε., να
νομοθετούν όπως αυτοί νομίζουν, χωρίς άλλες παρεμβάσεις, πρέπει να κυριαρχήσει και να
«κρατηθεί» πάση θυσία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε παρεμβάσεις των εταίρων στα πλαίσια
των συμφωνιών, παρεμβάσεις σε δικά μας νομοθετικά σχέδια, δηλαδή της Ευρώπης.
Είμαστε εντελώς αντίθετοι στο να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες τα ακόλουθα που
θα σας πω:
Πρώτον: Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών- κράτους, παρόλο που
είναι πολύ βελτιωμένος στην CETA, με την πρόταση από την Επιτροπή του Επενδυτικού
Δικαστηρίου, ακόμη και αυτή έχει τα κενά της. Γιατί το λέμε αυτό: Πολύ περιληπτικά: Θεωρούμε
ότι αυτός

ο μηχανισμός είναι απαρχαιωμένος και ότι επιβαρύνει τους πολίτες και τις

Κυβερνήσεις. Αρχές του εικοστού αιώνα έκανε την εμφάνισή του για να προστατεύει τους
ξένους επενδυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες από απαλλοτριώσεις της περιουσίας. Μέχρι
σήμερα έχουμε πάρα πολλές συμφωνίες που περιλαμβάνουν αυτόν τον μηχανισμό, όμως

παρά ταύτα έχουν αρχίσει χώρες και τον αποβάλλουν από τις τωρινές εμπορικές τους
συμφωνίες, όπως η Αυστραλία και η Ινδία και κάποιες άλλες.
Το σημαντικό είναι το εξής: Γιατί είμαστε εναντίον; Διότι προβλέπει μονομερή
προστασία των επενδυτών, τους δίνει το δικαίωμα να μηνύουν τα κράτη και μην σας φανεί
περίεργο, σύμφωνα με στοιχεία που έχω μέχρι το 2012 οι Κυβερνήσεις είχαν πληρώσει 3,5
δισεκατομμύρια δολάρια σε πολυεθνικές, εξαιτίας της δυνατότητας αυτής που τους δίνεται να
προσφύγουν εναντίον των κρατών. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες όταν αντιλαμβάνονται ότι
υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη από μια νομοθεσία, ένα μέτρο που πήρε η Ελληνική Κυβέρνηση
ή η Ε.Ε., έχουν το δικαίωμα να καταφεύγουν σε αυτά τα ιδιωτικά Δικαστήρια και να μηνύουν τις
χώρες. Ξέρουμε πολύ καλά, η τελευταία-τώρα-μεγάλη εκκρεμής υπόθεση είναι η μήνυση που
έχουν κάνει στην Γερμανική Κυβέρνηση, όταν αποφάσισε να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια,
νομίζω μια Νορβηγική η Σουηδική εταιρεία.
Είναι τραγικό και παράλογο να πληρώνουν οι φορολογούμενοι, οι λαοί, για μέτρα που
λαμβάνονται από τις Κυβερνήσεις τους υπέρ του συμφέροντος τους και να βάζουν το χέρι στην
τσέπη για να πληρώσουν αυτές τις εταιρείες.
Επομένως, είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ότι δεν πρέπει να περιληφθεί αυτός ο
μηχανισμός. Δεν έχουμε ανάγκη διότι τα δικαστικά μας συστήματα είναι ανεπτυγμένα. Είναι
παρωχημένος και στο κάτω κάτω αν πρόκειται να περιληφθεί, δώστε μας και εμάς το δικαίωμα
να μηνύουμε αντιστοίχως πολυεθνικές.

(Συνέχεια ομιλίας της κυρίας ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ, Προέδρου του ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ.)
Το δεύτερο που δεν πρέπει να περιληφθεί, είναι αυτή η συνεργασία για την
αναθεώρηση των νομοθετημάτων που υπάρχουν και των μέτρων, αλλά και για τον καθορισμό
των μελλοντικών. Αυτό, ενέχει τον κίνδυνο, όπως είπα και προηγούμενα και με βάση τα
προσχέδια που έχουμε δει, δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνουν και στα νομοσχέδια μας και να
έχουν λόγο. Θέλουν να εισαγάγουν το σύστημα της Αμερικής, που όταν έχουν ένα νομοσχέδιο
μαζεύουν σχόλια από παντού και στο τέλος δεν καταλήγουν πουθενά. Άρα αυτή η Regulatory
Cooperation, όπως λέγεται, που είναι και κεφάλαιο ξεχωριστό αλλά και υπεισέρχεται και σε
άλλα κεφάλαια, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και ει δυνατόν να αποκλειστεί.
Έχουμε περιπτώσεις καλής διατλαντικής συνεργασίας που δεν επιβλήθηκαν από
κάποια συμφωνία ή νομοθεσία, όπως είναι η συνεργασία που έχουμε Ευρώπη και Αμερική στα
θέματα της παραγωγής φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών. Είναι εξαιρετική συνεργασία.
Δεν χρειάστηκε καμία επιβολή από τα πάνω για να γίνει και με αυτή την έννοια, μπορεί να
προχωρήσει και σε άλλους τομείς. Συνεργασία βεβαίως να υπάρξει, να υπάρξει στα τεχνικά
ζητήματα που είναι απαραίτητη, φυσικά, αλλά όχι παραπέρα. Όχι λόγο και παρέμβαση στους
κανονισμούς, στις ρυθμίσεις που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι
που απολαμβάνουμε αυτό το επίπεδο προστασίας το οποίο δεν υπάρχει ούτε στην Αμερική.
Κατά τη δεκαετία του ‘80 ζηλεύαμε την Αμερική, τώρα μας ζηλεύουν αυτοί.
Επίσης, σε πολύ γενικές γραμμές είναι αυτά δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
Έχουμε δώσει στην κυρία Γούργου τις απόψεις μας, οι οποίες καλύπτουν αναλυτικά κάθε
συμφωνίαι.
Θα ήθελα, όμως, να πω και κάτι άλλο. Επειδή η CETA πρόκειται να συζητηθεί τώρα
στις 22 στο Συμβούλιο Υπουργών, ήδη έχουμε απευθύνει στον κ. Σταθάκη επιστολή και
παρόλο που είναι βελτιωμένη σε πολλά σημεία, επειδή όμως έχει κάποιες ανεπάρκειες οι
οποίες θα φανούν άμεσα, είναι μια συμφωνία που θα ισχύσει για το μέλλον, χρειαζόμαστε
περισσότερες διασφαλίσεις και έχουμε προτείνει στον κ. Σταθάκη, να μην την κατακυρώσει έτσι
όπως είναι, αν δεν γίνουν κάποιες αλλαγές.
Ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής- Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων):

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλευρίτου. Νομίζω, ότι με τα υπομνήματα που θα

υποβάλλουν οι φορείς στη Γραμματεία και στις Υπηρεσίες της Βουλής, θα συγκροτήσουμε ένα
ντοσιέ, το οποίο θα είναι ανοικτό στην πρόσβαση από όλα τα κόμματα και βέβαια και στις
υπηρεσίες των Υπουργείων- είναι εδώ υπεύθυνα στελέχη- πριν διαμορφώσουν της τελικές
προτάσεις που θα φέρουν στην Επιτροπή μας. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, σε όλα να
αναφερθούμε προφορικά, όπως πολύ σωστά κάνατε.
Το λόγο έχει ο κ. Κατσαρός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

(Πρόεδρος

Επιστημονικού

Συμβουλίου

Ένωσης

Καταναλωτών Ελλάδος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λόγω της οικονομίας του χρόνου, θα αναφερθώ κυρίως στο θέμα της πρωτογενούς
παραγωγής και των τροφίμων. Διότι, από τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις υπάρχει ένα
σοβαρό θέμα και μια πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων για
τέτοιους κανονισμούς μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ.
Το πρώτο σοβαρό θέμα, το γνωρίζουμε όλοι, είναι βέβαια, οι γενετικά τροποποιημένοι
οργανισμοί ή όπως επικράτησε στη χώρα μας τα μεταλλαγμένα. Όπως γνωρίζουμε, στις ΗΠΑ
κυκλοφορούν ελεύθερα τα μεταλλαγμένα, ενώ στην Ε.Ε. θα πρέπει οπωσδήποτε να
επισημαίνονται. Επομένως, είναι εμφανής ο κίνδυνος να καταργηθεί αυτή η επισήμανση στα
μεταλλαγμένα προϊόντα και παράλληλα, να διατηρηθεί και για τις ζωοτροφές, όπου ναι μεν
επισημαίνονται, αλλά όχι τα προϊόντα από τα ζώα που καταναλώνουν αυτές τις μεταλλαγμένες
ζωοτροφές.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Προέδρου του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος)

Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπονται τα κλωνοποιημένα
ζώα, ενώ στην Ευρώπη με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου έχει δοθεί μια αναβολή στην
εφαρμογή ρύθμισης για κλωνοποιημένα ζώα.
Επομένως, και ο κίνδυνος παύει να υπάρχει στα κρέατα και προϊόντα από
κλωνοποιημένα ζώα, να κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς επισήμανση στην Ε.Ε..
Επίσης, όσον αφορά τον τομέα των διαφόρων ουσιών που ονομάζονται πρόσθετα
υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει το ενδεχόμενο
από τις διαπραγματεύσεις αυτές να επεκταθεί ο κανονισμός που υπάρχει στην Ε.Ε.. για τα
πρόσθετα των τροφίμων και παράλληλα με αυτό βέβαια να έχουμε και αυξημένα όρια για
πολλές από τις πρόσθετες αυτές ουσίες οι οποίες υπάρχουν.
Επίσης, μια σειρά από φυτοπροστατευτικές ουσίες ή όπως αλλιώς τις λέμε
φυτοφάρμακα και τα οποία είναι εγκεκριμένα στην Ε.Ε., δεν απαγορεύονται στις Ηνωμένες
πολιτείες.
Επομένως,

μπορεί

να

διευρυνθεί
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ο
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ή

φυτοπροστατευτικών ουσιών και ιδιαίτερα μια κατηγορία οι οποίες ονομάζονται ορμονικοί
διαταράκτες, οι οποίες με τα μέχρι σήμερα δεδομένα ένα 40% των εξαγωγών των Ηνωμένων
Πολιτειών προς την Ε.Ε. απαγορεύονται λόγω της παρουσίας αυτών των ορμονικών
διαταρακτών.
Έχει αναφερθεί ότι, επίσης, βρίσκεται στο τραπέζι η συζήτηση για την κατάργηση των
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Αλλά
κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο εκεί το θέμα για τα Π.Ο.Π. ή τα Π.Ε.
Αυτό που και εσείς χαρακτηρίσατε κάποια στιγμή ως υπερμνημόνιο στην ουσία θα
ισοπεδώσει όλα τα γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγει η χώρα μας. Και τα προϊόντα είναι
παραδοσιακά προϊόντα, είναι εξαιρετικής γεύσεως, αλλά είναι περιορισμένα σε ποσότητα.

Έτσι, λοιπόν, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είναι αυτές που θα ωφεληθούν τόσο
στον γεωργικό τομέα όσο και στον κτηνοτροφικό τομέα, διότι αυτές πια θα παράγουν πολύ
περισσότερα προϊόντα, θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να τα εισάγουν στην Ε.Ε. σε χαμηλότερες
τιμές. Επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι κοτόπουλα άγριας βοσκής ή αυγά από κοτόπουλα
άγριας βοσκής θα εξαφανιστούν.
Γι' αυτό ακριβώς διαμαρτύρονται και οι Αμερικανοί παραγωγοί ότι όλα τα παραδοσιακά
προϊόντα που παράγονται ακόμα και στις Ηνωμένες πολιτείες θα εξαφανιστούν εξαιτίας των
συμβάσεων αυτών.
Θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, ένας κτηνοτρόφος στις Ηνωμένες Πολιτείες
έχει κατά μέσο όρο 18.000 βόδια, στην Ε.Ε. έχει λιγότερο από 150 και στην Ελλάδα βέβαια
λιγότερο από 50.
Επομένως, αυτές οι μεγάλες βιομηχανικές κτηνοτροφικές μονάδες είναι εκείνες οι
οποίες θα κερδίσουν το μεγάλο παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό, αλλά εις βάρος του περιβάλλοντος, εις
βάρος της βιοποικιλότητας και κυρίως εις βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης.
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα διότι βλέπουμε αντιβιοτικά να χρησιμοποιούνται αθρόα
στις κτηνοτροφικές μονάδες, τόσο για την γρήγορη πάχυνση των ζώων, όσο και για την
καθημερινή προστασία τους από μολύνσεις εξαιτίας του χώρου μέσα στον οποίον ζουν. Και οι
βασικές αρχές οι οποίες υπάρχουν στην Ε.Ε., που είναι η αρχή της πρόληψης και η αρχή της
προφύλαξης ισοπεδώνονται πια, εξαφανίζονται, από τη στιγμή που δεν είναι πια ο παραγωγός
υπεύθυνος για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγει, αλλά όλη η πολιτεία. Κάτι που
συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί δεν είναι ο παραγωγός υπεύθυνος για τα
προϊόντα που παράγει, αλλά η πολιτεία η οποία έχει την ευθύνη του ελέγχου.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά θέματα. Αναφέρω, ακόμα ένα παράδειγμα όπως
η απολύμανση με χλώριο που γίνεται στα πουλερικά και στις γαλοπούλες στις Ηνωμένες
Πολιτείες: δεν το έχει επιτρέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου
Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος)

Όλα αυτά λοιπόν, θα απειλήσουν, όχι μόνο την βιοποικιλότητα, όχι μόνο την υγεία των
καταναλωτών, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Το λόγο έχει ο κ. Τσεμπερλίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ (Πρόεδρος Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από τις αντιδράσεις της κοινωνίας, όπως αναφέρατε
και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε βγάλει 14 δελτία γύρω από τις διατλαντικές συμφωνίες, τα
οποία, έχουν κοινοποιηθεί και σε όλους τους Βουλευτές, αλλά δεν τα έπαιξε κανένα μέσο
μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, πως να πληροφορηθεί κοινωνία και αυτά τα ζητήματα, εκτός
από μικρές ελίτ που ίσως έχουν άλλη πληροφόρηση. Άρα, εδώ, υπάρχει ένα πρόβλημα στην
πληροφόρηση.
Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να βάλουμε είναι ότι βλέποντας τις αντιδράσεις του
επιχειρηματικού κόσμου γύρω από τις διατλαντικές συμφωνίες, προσπαθούσαμε να
καταλάβουμε πού παίζεται το παιχνίδι. Αρχίζει ήδη να σχηματοποιείται και είναι μια ιστορία που
έχει να παίξει με τον νέο διεθνή διπολισμό. Από τη μια είναι η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία και από
την άλλη, η Ευρώπη με την Αμερική. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ ισχυρό
παιχνίδι, στο οποίο, πρέπει να έχουμε πολλές αντιστάσεις, γιατί αφορά και σε πολιτικά
πρόσωπα - σκεφτείτε που βρίσκεται σήμερα ο κ. Μπαρόζο.
Η ουσία των θεμάτων. Κανένας μας δεν έχει πληροφόρηση. Υπάρχει ζήτημα
διαφάνειας. Εάν δεν συμφωνηθεί κάποιο έγγραφο και από τις δύο πλευρές, δεν βγαίνει στη
διαφάνεια. Εδώ, έχουμε ένα ζήτημα που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη, η
προσπάθεια να γίνει μια συμβουλευτική ομάδα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το οποίο, να συνδεθεί
και με τις εθνικές συμβουλευτικές ομάδες, να μπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση,

κάτι που λείπει από όλους. Δεν ξέρουμε τι συζητιέται και το μυστικό είναι ότι ενώ η Ευρώπη
θέλει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, η Αμερική δεν συμφωνεί και τότε, δεν βγαίνουν αυτά
τα κείμενα. Άρα, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη διαφάνεια και μια διαμάχη της αγοράς με
τη δημοκρατία. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο.
Έχουν αναφερθεί επιμέρους δικαιώματα, τα οποία, πως προσπαθούμε να
καταλάβουμε ότι θα τρωθούν; Αρχή προφύλαξης και άλλα; Βλέποντας το τι ισχύει στην Αμερική
και τι ισχύει στην Ευρώπη. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Προσπάθησα να δω τη μετάφραση
σας και είναι ότι τα θέματα συζητήθηκαν. Ποιες είναι οι προτάσεις της Αμερικής γύρω από αυτό
το ζήτημα; Ποιες είναι οι αντιπροτάσεις της Ευρώπης; Δεν έχουμε κανένα στοιχείο.
Εκτός από την αρχή της προφύλαξης, μπαίνουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με
τη σήμανση. Θα θυμίσω έναν αγώνα που δώσαμε για τους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς. Στα προϊόντα που είναι και στα ελληνικά ράφια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν
ήθελαν να υπάρχει σήμανση με την ποσότητα και μάλιστα, επιμένουν να είναι στον γραμμωτό
κώδικα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα και ο καταναλωτής δεν μπορεί να πληροφορηθεί.
Καταφέραμε εάν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ένα προϊόν, πάνω από
0,9%, να αναγράφεται. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην επιλογή των καταναλωτών και τη δική μας
στάθμιση.
Λέμε ότι θα έχουμε πρόβλημα με τα χημικά και φυσικά θα το έχουμε και με έμμεσο
τρόπο προσπαθούμε να καταλάβουμε, πως για τα καλλυντικά η Αμερική έχει 11 μόνο χημικές
ουσίες που απαγορεύονται και η Ευρώπη έχει 1328. Που θα είναι ο κοινός τόπος αυτής της
ιστορίας;
Νανοτεχνολογία, αρχή της προφύλαξης: Στην Αμερική διαφημίζονται και τα
συνταγογραφούμενα φάρμακα, στην Ευρώπη επιτράπηκε μόνο για τα μη συνταγογραφούμενα.
Θα πάμε σε αυτό το βήμα;

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗ, Προέδρου Κέντρου Προστασίας
Καταναλωτών)

Προσωπικά δεδομένα: Στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
παίζεται μεγάλο παιχνίδι και περιλαμβάνεται, αν θέλετε, σε ένα υποσύνολο της ΤΤΙP , είναι η
ΤiSΑ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η ΤΤΙP θα πεθάνει, βρίσκεται στα πρόθυρα, όταν βγουν στον
αέρα όλες οι πληροφορίες, θα πεθάνει. Φοβούμαι, όμως, ότι θα αρχίσουν από κάτω επιμέρους
συμφωνίες και θα δοθεί καινούργια μάχη.
Εκείνο που πρέπει να προστατευθεί είναι η δυνατότητα να έχουμε πληροφόρηση και
αν θέλετε η δημοκρατία να υπερισχύσει της αγοράς, να περάσουν μέσα από το
Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι ίσως και η ελπίδα μου ότι δεν μπορεί να περάσει μόνο από την
Κομισιόν ή από το Συμβούλιο Αρχηγών, πρέπει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κάτι που έπρεπε να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Σκεφτόμασταν γιατί; Αφού θα το
φέρουν έτσι και αλλιώς στο Ευρωκοινοβούλιο στο τέλος δεν θα περάσει;
Εάν το φέρουν ως σύνολο και δεν έχουμε τις αντιδράσεις από πριν, έχετε τη
μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα, θα είναι πάνω από 100 χιλιάδες σελίδες. Ποιο γραφείο και
ποια ομάδα βουλευτών θα μελετήσει αυτές τις αποφάσεις σε λεπτομέρειες, γιατί δεν θα δοθεί
και χρόνος στις ομοσπονδίες των καταναλωτών να έχει στοιχειοθετήσει την αντίδρασή μας και
θα περάσει με κάποιους αριθμούς. Αυτός είναι ο φόβος ίσως και αυτή η τακτική θέλουν να
ξεπεράσουν, ενώ εμείς θέλουμε διαφάνεια από τα πριν. Ελπίζω πως η τελευταία προσπάθεια
που γίνεται και μάλιστα σε μερικές ημέρες ο Γιούνκερ θα είναι στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή όπου θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Από τις δηλώσεις του βλέπω ότι και αυτός
κατευθύνεται στο να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, αλλά σας είπα ότι παίζει ένα πολύ
μεγαλύτερο ζήτημα, που είναι αυτό του διπολιτισμού και υπάρχει φόβος.
Θα τελειώσω με την ιστορία που έχει να κάνει για την επίλυση διαφορών επενδυτών
κυβερνήσεων. Το τόνισε και η κυρία Αλευρίτου. Δεν μπορεί να αφήσουμε στα χέρια κάποιων
δικηγόρων, οι οποίοι χωρίς να δεσμεύονται από τίποτε, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
προσφυγής, να είναι οι ίδιοι δικηγόροι, οι οποίοι μπορούν την ίδια μέρα να υπηρετούν την
επιχείρηση και την άλλη μέρα να παίζουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Θα είναι τα ίδια

πρόσωπα. Η προσφυγή μόνο σε μια τέτοια υπόθεση θέλει ένα κόστος γύρω στα 8 εκατ. το
ελάχιστον. Άρα μιλάμε για τρομακτικά ποσά. Άρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία
από οργανώσεις από την κοινωνία ακόμα και από μικρές κυβερνήσεις. Αυτή η ιστορία δεν
πρέπει να περάσει με τίποτα παρότι η διαμεσολάβηση είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Μήπως
πρέπει να το περάσουμε στο ελλαδικό χώρο για να αποσυμφορήσουμε και τα δικαστήρια, αλλά
δεν έχει καμία σχέση η γενική εικόνα με αυτό το ζήτημα. Άρα, θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη
και δυνατότητα προσφυγής.
Κλείνω με αυτή την ιστορία ελπίζοντας ότι στο νέο φόρουμ διαλόγου και ενημέρωσης
που θα γίνει να ανοίξει αυτή η ενημέρωση να μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση, γιατί όσα
και αν σας είπαμε σήμερα δεν μπορεί να ισχύει τίποτα γιατί δεν έχουμε την πραγματική εικόνα
και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσεμπερλίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Βερνίκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου):
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι έτοιμος για κάτι συγκεκριμένο. Απλώς να πω ότι το Διεθνές
Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός οργανισμός στον κόσμο. Είναι ο
μόνος οργανισμός που είναι η φωνή των επιχειρήσεων στα G20, στον ΟΗΕ και στον ΟΟΣΑ.
Ακούγοντας τα ενδιαφέροντα που είπαν οι εκπρόσωποι των καταναλωτών έχω να πω
το εξής: η εθνική ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Ελληνικού Επιμελητηρίου έχει δυναμικό
τριών ατόμων και έχουμε μέλη μας όλα τα επιμελητήρια της χώρας, ενώ η αντίστοιχη Εθνική
Επιτροπή των ΗΠΑ έχει 500 υπαλλήλους, οι οποίοι δουλεύουν και διαβάζουν τις χιλιάδες αυτές
σελίδες στις οποίες αναφέρθηκε ο προλαλήσας και κάνουν σημειώσεις και κοιτάζουν το κάθε
κόμμα και την κάθε λέξη και είναι φυσικό ότι όποιος δουλεύει είτε εθελοντικά είτε επειδή έχει
κεφάλαια προωθεί τις θέσεις τους. Είμαστε τυχεροί πιστεύω οι Έλληνες που είμαστε ένα μικρό
κράτος, και είμαστε μέλος της Ε.Ε. και έτσι πρέπει να στηρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται
στην Ε.Ε. για την προάσπιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων των λαών της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Ευχαριστώ, κύριε Βερνίκο.
Το λόγο έχει η κυρία Μαργέλλου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ (Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν και θα πρέπει να
περιμένουμε το Γενικό μας Διευθυντή κ. Καπλάνη, για να πει δύο πράγματα για το θέμα, εγώ
απλώς να ενημερώσω ότι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδιος για
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταφορά τεχνολογίας και ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία. Παρακολουθούμε από κοντά το κομμάτι που
αναφέρεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και έχει ενσωματωθεί μέσα στην
προτεινόμενη συμφωνία.
Να ενημερώσουμε για το κομμάτι των εμπορικών απορρήτων που τίθεται ως θέμα
διαπραγματεύσεων ότι υπάρχει ήδη μια κοινή κοινοτική ευρωπαϊκή πολιτική. Έχει εκδοθεί μια
οδηγία, η οποία ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στα κράτη-μέλη, έχει προθεσμία μέχρι το 2018
και παρακολουθούμε από κοντά το κομμάτι αυτό, γιατί θα θέλαμε να μην υπάρξει αλλαγή στο
κανονιστικό πλαίσιο που ήδη έχει αποφασιστεί στην Ε.Ε..
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής): Το
λόγο έχει ο κ. Κατσαδούρος από το Ε.Β.Ε.Α..
ΘΩΜΑΣ

ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ

(Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Αττικής

(Ε.Β.Ε.Α.)): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σεβαστώ την αρχική
σας επισήμανση για τα τρία έως πέντε λεπτά.
Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα, τα οποία αναφέρονται σε μια συζήτηση εκτενή,
η οποία έχει γίνει στον οργανισμό των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων, τα Eurochambers, τα οποία
εξέτασαν το συνολικό θέμα με σκοπό να καταλήξουν σε κάποιες θέσεις σχετικά με τα
χαρακτηριστικά της συμφωνίας. Θα αναφέρω επιγραμματικά δέκα σημεία, τα οποία αποτελούν
τον κύριο άξονα των συμπερασμάτων τους.
Πριν ξεκινήσω να πω ότι η επικέντρωση είναι κυρίως στο κομμάτι του εμπορίου, στο
θέμα των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που συνεπάγονται οι συμφωνίες αυτές για το

εμπόριο. Για το θέμα των καταναλωτών θα πω δύο κουβέντες στο τέλος, οι οποίες ξεφεύγουν
από τα όσα έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί κεντρικά.
Σε ό,τι αφορά στο εμπόριο η εκτίμηση είναι ότι ανοίγονται νέες ευκαιρίες εξαγωγής
πρωτοποριακών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ε.Ε. και ανεξάρτητες μελέτες
έχουν δείξει ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στις Η.Π.Α. δυνητικά θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά
28%, δηλαδή 187 δισ..
Το δεύτερο θέμα είναι ότι εξαλείφονται οι άμεσοι και έμμεσοι περιορισμοί εισόδου στην
αμερικανική αγορά, οι οποίοι για τις σημερινές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απόλυτα
αρνητικός παράγων διείσδυσης.
Δημιουργούνται ευκαιρίες νέων θέσεων εργασίας, βεβαίως, εφόσον υπάρχουν
παραγωγικές επιπτώσεις για την Ευρώπη. Εάν δεν υπάρξουν παραγωγικές συνέπειες για την
Ευρώπη, βεβαίως, αυτό παραμένει ένα ερωτηματικό.
Δημιουργούνται -που είναι ένα βασικό θέμα- ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ
επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε τρίτες αγορές, κάτι το οποίο δεν
έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής, μέσω της εναρμόνισης κυρίως των παραγωγικών προτύπων.
Ελκύονται μεγαλύτερες και περισσότερες απευθείας επενδύσεις στην Ε.Ε..
Μειώνεται η γραφειοκρατία στο κομμάτι των Η.Π.Α., κάτι για το οποίο μέχρι στιγμής οι
Αμερικανοί είναι αρκετά αρνητικοί σε όποιον έχει προσπαθήσει να μπει στην αμερικανική
αγορά.
Υπάρχει

μια

προοπτική

για

τις

ευρωπαϊκές

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

να

λειτουργήσουν ως υποκατασκευαστές των αμερικανικών ή ακόμη και ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων, οι οποίες θέλουν να εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα χρειαστούν
μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό.
Υπάρχει το ζήτημα για τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, της προστασίας της
γεωγραφικής προέλευσης που ισχύει αυτή τη στιγμή στις Η.Π.Α.. Δεν θα επεκταθώ γιατί
αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες.

Υπάρχει μια δυνητική επίδραση στο κομμάτι της διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά στις
πηγές ενεργειακής τροφοδοσίας με τη δυνατότητα δημιουργίας μιας εναλλακτικής…

(Συνέχεια ομιλίας κ. Θ. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ, εκπροσώπου του Ε.Β.Ε.Α.)

Και το τελευταίο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι, ότι οι συμφωνίες θα
μπορούσαν να βοηθήσουν την κοινή δράση σε αγορές τρίτων χωρών, όχι μόνο στον τομέα του
marketing, που είναι πιθανώς και κάτι υποκειμενικό των εταιριών, αλλά σε ό,τι αφορά στην
ενιαιοποίηση των προδιαγραφών και διαδικασιών έγκρισης εισαγωγών σε αυτές, δηλαδή, στις
τρίτες χώρες.
Από τους σχετικούς με τον κλάδο είναι γνωστές οι πολύχρονες και μεγάλες
προσπάθειες των Ελλήνων παραγωγών αγροτικών, κυρίως, προϊόντων, ότι η ευρωπαϊκή
αγορά – και αυτή είναι η άποψη των κλάδων - για αυτούς τους εξαγωγείς είναι λίγο πολύ
κορεσμένη, δηλαδή, έχουν γίνει συμφωνίες, ξέρουν πού εξάγουν και δεν υπάρχουν μεγάλα
περαιτέρω περιθώρια.
Όλα αυτά τα ζήσαμε πριν δύο χρόνια με το εμπάργκο προς τη Ρωσία.
Έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες και είναι σε γνώση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, για διείσδυση στις αγορές, όπως είναι η Ινδία και η Ιαπωνία. Εκεί πάντα το
πρόβλημα είναι τεράστιο, οι δυνατότητες διείσδυσης είναι πολύ μικρές και οι αντιδράσεις, οι
οποίες είναι και λίγο γραφειοκρατικού χαρακτήρα από τις χώρες αυτές προσκρούουν, κυρίως,
σε γραφειοκρατικού τύπου δυσκολίες.
Ειδικά τώρα στη χώρα μας, πιθανώς λόγω των οικονομικών και επιχειρηματικών
ιδιομορφιών της, τα παραπάνω πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρονται στο σύνολο των κρατών
μελών της Ε.Ε., να μην έχουν την ίδια επίδραση και σε εμάς, για λόγους που έχουν να κάνουν,
όπως είπα, αφενός μεν με το παραγωγικό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων και αφετέρου
με το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων.
Είναι γνωστό, ότι ο ορισμός «μικρομεσαία επιχείρηση» διαφέρει σημαντικά μεταξύ
Ελλάδας και Ευρώπης. Δηλαδή, αυτό που εμείς θεωρούμε ως «μικρομεσαία επιχείρηση» εδώ
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη είναι κάτι από ασήμαντο έως αμελητέο ως προς το μέγεθός του.
Με την έννοια αυτή, προφανώς η Ελλάδα θα ωφεληθεί από κάποια απλοποίηση
κανονισμών εισαγωγών, αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν διαθέτει εταιρείες με μέγεθος

ικανό να εκμεταλλευτούν στο σύνολό της τη προσδοκώμενη αύξηση στη ζήτηση, που θα έχουν
άλλες κοινοτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Μεταξύ των αρνητικών συνεπειών, οι οποίες αναφέρονται σχετικά με τις συμφωνίες
είναι και αυτή της δυνατότητας, που θεωρείται, ότι αυτές δίνουν για ευκολότερη διείσδυση των
πολυεθνικών στις αγορές της Ε.Ε..
Αυτό είναι ένα γεγονός που οι προλαλήσαντες το κάλυψαν επαρκώς και το οποίο θα
πρέπει να προσεχθεί.
Βεβαίως, ας μην γελιόμαστε. Εάν κοιτάξουμε γύρω μας στην αγορά το τι
καταναλώνουμε το τι αγοράζουμε και το τι χρησιμοποιούμε, εάν δούμε ποιος πουλάει τι, θα
καταλάβουμε, το μέγεθος που καλύπτεται, ήδη, από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Εκείνο, όμως, που χρειάζεται και επιμένουμε και εμείς ως φορείς της αγοράς να
προσεχθεί ιδιαιτέρως, είναι το κομμάτι των υγειονομικών κανόνων.
Πάλι οι προλαλήσαντες τα ανέφεραν και πιστεύουμε, ότι αυτό θα πρέπει να είναι από
τα πιο σοβαρά θέματα της διαπραγμάτευσης.
Εμείς επιμένουμε σε αυτό, αν και εκπροσωπούμε την επιχειρηματική κοινότητα, ότι δεν
πρέπει να υπάρχει «λευκή κάρτα», όπως λέγεται στην ορολογία για τα ζητήματα αυτά και,
κυρίως, για το κομμάτι των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.
Καταλήγοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι η επενδυτική δραστηριότητα αμερικανικών
συμφερόντων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στην περιφέρεια του μηδέν.
Πιθανώς, οι συμφωνίες να δώσουν μια ευκαιρία και μια δυνατότητα για κάτι
περισσότερο, από αυτό που, ήδη, αυτή τη στιγμή ζούμε και, βεβαίως, για κάποιες επενδύσεις,
που όλοι πιστεύω, ότι συμφωνούμε πως είναι απολύτως αναγκαίες για τη χώρα μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής): Το
λόγο έχει η κυρία Λούντζη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΝΤΖΗ (Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΣΕΒΕ): Κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, αν και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι
εθνικής εμβέλειας, οπότε με χαρά ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και είναι σήμερα παρών για
να σας πει τη δική του, γενική, σε κάθε περίπτωση, άποψη.
Αν μου επιτρέπετε εισαγωγικά, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα
είναι η προτελευταία χώρα στην Ε.Ε. των 28 χωρών στις εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων
αγαθών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Των 27.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΝΤΖΗ (Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΣΕΒΕ): Έχετε δίκιο, τα στοιχεία,
εν πάση περιπτώσει, παραμένουν.
Είμαστε μια μικρή οικονομία με χαμηλό βαθμό ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο,
αναφέρω το νούμερο, που είναι συγκλονιστικό, 64% οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., όταν η Ιρλανδία έχει 217%. Τα δεδομένα αυτά, με ένα
πολύ διευρυμένο εμπορικό έλλειμμα, νομίζω ότι καταδεικνύουν την πλήρη αναγκαιότητα οι
εξαγωγές να αποτελέσουν εθνικό στόχο, δηλαδή να ενισχυθούν οι παραγωγικές και
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ώστε και οι άνεργοι να βρουν διατηρήσιμες θέσεις απασχόλησης.
Αυτό, ως ένα γενικό μήνυμα εκ μέρους του ΣΕΒΕ, όποτε η παράκλησή μας είναι να
υπάρξει μια στοχευμένη εθνική πολιτική για τις εξαγωγές, για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις
αφενός και αφετέρου, βέβαια, να μελετώνται, προφανώς σε κάθε νομοθέτημα ή σε κάθε δράση,
που αναπτύσσεται, οι επιπτώσεις, που υπάρχουν στο θέμα της εξωστρέφειας. Αυτά
εισαγωγικά.
Ειδικότερα, για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, πριν πάω σε επιμέρους θέματα των
Συμφωνιών, για τα οποία νομίζω ότι πολύ στοχευμένα μίλησε ο κ. Κατσαδούρος και θα
συμφωνήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό μαζί του, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ,

μιλώντας για τις διμερείς σχέσεις, είναι η έβδομη χώρα εξαγωγών, κατέχει μόνο ένα 4,1% του
συνόλου των εξαγωγών της χώρας μας, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η αγορά αυτή, ο
Καναδάς, στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, κατέχει μόνο το 0,5%. Μιλώντας για δύο
μεγάλες, σημαντικές αγορές, καταλαβαίνετε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα
σημαντικές.
Με δεδομένο ότι, σαφώς, κάθε προτεραιότητα, κάθε πρωτοβουλία, που στοχεύει στη
διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και άρα στην ανάπτυξη των εξαγωγών, δεν μπορεί παρά
να μας βρίσκει, επί της αρχής, σαφώς θετικά διακείμενους.
Οι συγκεκριμένες Συμφωνίες, μεταξύ άλλων θετικών, που είναι και ιδιαίτερα σημαντικά
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι, όπως ειπώθηκε προηγούμενα, η μείωση των δασμών,
για όσα προϊόντα ο δασμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα αντικίνητρο. Όπως επίσης ξέρουν οι
ασχολούμενοι με τις εξαγωγές, τα σημαντικότερα προβλήματα, τα οποία διαχειριζόμαστε
καθημερινά και στους φορείς, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες, είναι τα μη
δασμολογικά εμπόδια, άρα, το κανονιστικό πλαίσιο, οι τελωνειακές διαδικασίες, η αναγνώριση
προτύπων.
Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και μια επιχείρηση για να μπορέσει π.χ. να φέρει
σήμανση, που μπορεί κάθε χώρα, οι ΗΠΑ ή ο Καναδάς στη συγκεκριμένη περίπτωση, να
απαιτεί πολύ χρόνο και πολύ κόστος. Μια μικρομεσαία επιχείρηση και ειδικότερα η ελληνική,
σίγουρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό.
Άρα, λοιπόν, η μείωση των δασμών και η απλοποίηση των κάθε είδους διαδικασιών
και η κατ' αρχήν τουλάχιστον σύγκλιση του κανονιστικού πλαισίου, για μας είναι εξαιρετικά
σημαντικά, βέβαια, με τις υποσημειώσεις που αναφέρθηκαν, ότι σίγουρα τα ελληνικά προϊόντα
είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και στην αμερικανική και στην καναδική αγορά για την υψηλή
ποιότητα, την ασφάλεια και τα γευστικά χαρακτηριστικά τους, οπότε είναι κάτι, ειδικά όσον
αφορά στα τρόφιμα, που δεν θέλαμε κι εμείς να τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Επίσης, σημαντικό είναι και το θέμα των δημόσιων συμβάσεων, που οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν δυσκολία να τις αξιοποιούν ακόμη και σήμερα, λόγω, του μεγέθους, της
οργάνωσης, της ελλιπούς γνώσης, της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών, αλλά και εκεί

διαφαίνεται ότι ανοίγουν κάποιες προοπτικές και μάλιστα για τον Καναδά, ακόμα και σε
επαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΝΤΖΗ, Εντεταλμένης Συμβούλου Σ.Ε.Β.Ε.)
Επομένως, αυτά τα θετικά και σίγουρα, η δυνατότητα αύξησης της ελληνικής
παραγωγής μέσα από συνέργειες με άλλες ελληνικές κοινοτικές επιχειρήσεις των χωρών, που
στοχεύουν σε αυτές τις αγορές - εννοώ όταν δεν μπορούν να το πράξουν μόνες τους υπεργολαβικά ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση, επίσης, είναι πολύ σημαντικό.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις, δηλαδή τις αρνητικές συνέπειες, η λέξη επίπτωση από
μόνη της έχει μια αρνητική χροιά, θα πρέπει επομένως εδώ να την διαχωρίσουμε, σίγουρα
υπάρχει ένας σκεπτικισμός. Αναφέρθηκε ένα κλασικό παράδειγμα, τα αγροτικά προϊόντα των
ΠΓΕ και των ΠΟΠ, προϊόντα τα οποία πάση θυσία πρέπει να προστατέψουμε και νομίζω, ότι
εδώ υπάρχουν συνέργειες και με τις άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία, για ένα κοινό
μέτωπο απέναντι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, να μην
ξεχνάμε ότι τα θέματα της ασφάλειας, κ. Πρόεδρε, έχουν αλλάξει άρδην τη διακίνηση των
εμπορευμάτων διεθνώς, από την 11η Σεπτεμβρίου. Άρα, λοιπόν, πραγματικά αυτό που
θέλουμε να κάνουμε δηλαδή, η απλοποίηση των διαδικασιών, σε κάθε περίπτωση είναι και
ζητούμενο στην πράξη, διότι με τα θέματα ασφάλειας κ.λπ., το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο
και δυστυχώς αυτό δυσχεραίνει και επιβαρύνει το διεθνές εμπόριο.
Σε άλλα θέματα που αναφέρθηκε ο κ. Κατσαδούρος, δεν θα ήθελα να επανέλθω.
Συμφωνούμε και ως Σ.Ε.Β.Ε. σε κάθε περίπτωση, σε αυτή την προσέγγιση που έχει γίνει από
τα ευρωεπιμελητήρια και βεβαίως από το ΕΔΕΑ, αντίστοιχα. Επανερχομένη και στο εισαγωγικό
σας σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ένα αντικείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή και σε
επίπεδο κοινοβουλίων, αλλά εγώ θα έλεγα συνολικά και στους φορείς και στα εμπλεκόμενα
Υπουργεία, υπάρχει μια συστηματική δουλειά που πρέπει να γίνει. Ακούμε, διαβάζουμε,
γινόμαστε κατά καιρούς αποδέκτες εγγράφων που αφορούν τις συγκεκριμένες συμφωνίες.
Νομίζω, ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πιο συστηματική δουλειά και αυτό είναι η πρόταση μας
και σε επίπεδο, κύριε Γενικέ, γιατί όχι και επιτροπή εξωστρέφειας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
που είναι το καθ' ύλη αρμόδιο. Στην επιτροπή αυτή, όπως πάλι κάποιοι απ' αυτή την αίθουσα
γνωρίζουμε, υπάρχουν εκπρόσωποι και άλλων εμπλεκομένων Υπουργείων, όπως κατεξοχήν
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρα, λοιπόν, η πρόταση είναι σε αυτή την
επιτροπή, πραγματικά, οι διατλαντικές συμφωνίες να είναι ψηλά στην ατζέντα, να υπάρχει μια

κατά το δυνατόν επεξεργασία των θεμάτων και των συνεπειών για την Ελλάδα, διότι επιθυμεί
εδώ συμφωνώ και με τον προλαλήσαντα, ότι ό,τι και να διαβάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι υπάρχουν και μελέτες της ευρωπαϊκής επιτροπής, που αναφέρονται στις επιπτώσεις - για
την Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά, λόγω μεγέθους, οργάνωσης κ.λπ... Βλέπετε, ακόμη
και για την Αμερική οι Έλληνες εξαγωγείς λόγω του μεγάλου μεγέθους της, δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις ζητούμενες ποσότητες, πέρα από άλλα θέματα προστατευτισμού ή
οτιδήποτε άλλο. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ένα χώρο, να εργαστούμε όλοι από κοινού.
Ακόμη και μια εξειδικευμένη μελέτη θα μπορούσε, πιθανώς, να γίνει και σε αυτό ο Σ.Ε.Β.Ε. θα
μπορούσε να βοηθήσει για τις ειδικές επιπτώσεις στις συμφωνίες αυτές, ώστε αν και
γνωρίζουμε ότι η διαπραγματευτική μας ικανότητα ως χώρα συνολικώς δεν είναι αυτή που θα
θέλαμε - εννοώ και λόγω μεγέθους χώρας, οικονομίας κ.λπ. - να μπορέσουμε όλοι, ο καθένας
από τη σκοπιά του, να πετύχουμε σε διαπραγμάτευση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο
έχει η κυρία Σακελλαρίδη.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ (Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων):
Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας στη
σημερινή συνάντηση. Είναι πρώτη φορά που καλούμεθα να τοποθετηθούμε για ένα ζήτημα
κεφαλαιώδους σημασίας στο παγκόσμιο εμπόριο και ειδικά για τη χώρα μας. Βεβαίως,
αντιλαμβάνεστε, ότι δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι
οποίες διεξάγονται επί πολλά χρόνια και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς ο ίδιος, εν κρυπτώ.
Θα ήταν επιπόλαιο, εκ μέρους μας.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ))
Ευτυχώς υπάρχουν κατά μέρος τομείς που έχουν μελετηθεί για τους καταναλωτές όχι
ότι δεν θίγουν και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων αλλά εμείς θα συγκεντρωθούμε σε αυτά που
γνωρίζουμε, γιατί υπάρχει και μια έλλειψη πληροφόρησης. Οι διαπραγματεύσεις αυτές του μεν
CΕΤΑ με τον Καναδά έχει αρχίσει από το 2009. Απ’ ότι διαβάζαμε -το ζούμε όμως στην πράξη
άσχετα από τα γραφόμενα κάθε φορά και με τις συμφωνίες τις εκκολαπτόμενες ή όχι- με τον
Καναδά είχαμε δυσκολίες, τα βρήκαμε και μάλιστα ελπίζουμε και οι Αμερικάνοι να θελήσουν να
ακολουθήσουν μερικά πρότυπα που είχε ο Καναδάς. Παρόλα αυτά όμως είχε μια ημερομηνία
λήξης ας το πούμε έτσι ότι θα συμφωνούσανε τώρα τον Οκτώβριο του 2016. Διαβάσαμε βέβαια
μετά από την Μπρατισλάβα ότι και ο κ. Γκάμπριελ και ο κ. Ολάντ όλη η Γαλλία, Γερμανία είναι
αντίθετοι. Άρα δεν ισχύει και αυτή η ημερομηνία. Άρα πώς είναι δυνατόν εμείς να πούμε ότι
προχωρούμε. Βεβαίως θα κάνουμε αγώνα. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μερικά σημεία που
άπτονται των εξαγωγών και μόνο γιατί είναι κάτι που το ζούμε. Καταρχήν βέβαια, Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι, φύση και θέση, τάσσεται υπέρ των αρχών του ελεύθερου
εμπορίου παγκοσμίως και βεβαίως και των υπηρεσιών και είναι καλοδεχούμενες και οι άλλες
συμφωνίες η ΤΤΙΡ και η ΤΙSΑ που έχει τις υπηρεσίες.
Τώρα τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν εμάς, όλα τα προϊόντα μας ενδιαφέρουν αλλά
αυτά τα οποία πρέπει να προστατέψουμε οπωσδήποτε είναι τα αγροτικά μας προϊόντα. Μην
ξεχνάμε ότι η Ελλάδα παλιά

και αμέσως μετά τον πόλεμο ήταν μια χώρα όπου η βάση των

εξαγωγών - δεν είχε βιομηχανοποίηση – ήταν τα αγροτικά προϊόντα. Τώρα τα αγροτικά
προϊόντα έχουν αρχίσει και καταλαμβάνουν περίπου 20% - 25% των εξαγωγών. Δεν είναι
μεγάλο το μερίδιο. Ευτυχώς έχει δοθεί ένα βάρος στα αγροτικά μας προϊόντα, στα προϊόντα τα
ΠΟΠ και ΠΓΕ που είναι η γεωγραφική κατανομή. Έχουμε περίπου 104 αν όχι 105 προϊόντα
με ονομασία προελεύσεως που έχουν προστατευθεί ήδη και στην Ε.Ε.. Εκεί δίνεται ο αγώνας
μας γιατί δεν είναι καθαρά αγροτικά με την πρωτογενή έννοια είναι και βιομηχανοποιημένα. Δεν
βασιζόμαστε στις συμφωνίες μόνο αλλά δίνουμε μια μάχη στην πραγματικότητα και
καθημερινά. Θα σας θυμίσω γιατί γράφτηκε στον τύπο κατά κόρον η διαμάχη που είχε η ΦΑΓΕ
στην Αμερική με το γιαούρτι μας. Βγήκαν οι Τούρκοι το είπαν «τσοπάνι», έκαναν δίκη πέτυχαν
και πώς συμπαρασταθήκαμε εμείς; Εμείς συμπαρασταθήκαμε κινητοποιώντας το λόμπι των

Ελλήνων Γερουσιαστών στην Αμερική και αυτό κάνουμε σε κάθε χώρα. Δυστυχώς οι εμπορικοί
μας σύμβουλοι και οι εμπορικοί ακόλουθοι, έχουμε ακόμα μερικούς. Ο κ. Ξανθάκος θα θυμάται,
εγώ δεν θυμάμαι σε ποιες χώρες, θυμάμαι μόνο μερικές που τους έχει δοθεί ιδιαίτερα ο βαθμός
του Αναπληρωτή Υπουργού, οπότε μπορούνε εύκολα να έχουνε πρόσβαση. Είχαμε ένα δύο
Πρεσβευτές μας, λοιπόν αυτές είναι οι διαμαρτυρίες μας και καταφεύγουμε βεβαίως πάντα με
υπομνήματα εδώ και στον εκάστοτε Υπουργό :Αγροτικής Ανάπτυξης. Στον κ. Αποστόλου
είχαμε κάνει υπομνήματα τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα σε σας το Υπουργείο σας κ
Ξανθάκο γιατί και εσείς έχετε υπηρεσία ολόκληρη. Είναι τα δύο Υπουργεία που καταφεύγουμε.
Ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε. Είχαμε το μέλι. Εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα
γιατί στα προϊόντα αυτά οι ξένες χώρες βάζουνε και τεχνητά εμπόδια. Παράδειγμα η Βραζιλία,
το μέλι μας στην Βραζιλία δεν μπορεί να μπει γιατί η Βραζιλία ζητάει να σταλεί στα
πορτογαλέζικα ένα πιστοποιητικό χημείου, ωστόσο δεν δέχονται να μεταφράσουμε το δικό
μας, το ελληνικό πιστοποιητικό από δω επισήμως από το Υπουργείο εξωτερικών αλλά πρέπει
να έχει κατοχυρωθεί με ΦΕΚ κλπ.. Δηλαδή είναι τελείως τεχνητό το εμπόδιο και σταματούν οι
εξαγωγές μας στην Βραζιλία. Δηλαδή έχουμε εμπόδια και τεχνητά και γραφειοκρατικά των
άλλων χωρών πάρα πολλά, δεν θα σας κουράσω αναφέροντάς τα. Κάνουμε ότι είναι δυνατόν
να γίνει.

(Συνέχεια ομιλίας κυρίας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εξαγωγέων)
Συμπέρασμα: Υπάρχει η Επιτροπή Διαχείρισης Εκτάκτων Κρίσεων. Αυτή η Επιτροπή,
υπάρχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κάναμε χρήση αυτής της Επιτροπής, όταν μας έκανε
η Ρωσία το εμπάργκο για τα αγροτικά μας προϊόντα. Φτάσαμε με την Πρεσβεία μας και εμείς
οι ίδιοι, με υπομνήματα στον κ. Μοσκοβισί. Θα ήθελα να σας πω, ότι κάνουμε συντονισμένες
ενέργειες, όπου υπάρχει μια Αρχή Ελληνική, πέραν της χώρας μας. Γι' αυτό, η Επιτροπή αυτή
πρέπει να ενεργοποιηθεί, ούτως ώστε, ότι παρουσιάζεται είτε είναι γραφειοκρατικό εμπόδιο, να
καταφεύγουμε σε αυτήν την Επιτροπή.
Τον κύριο Κατσαρό τον άκουσα. Πολύ σωστά είπε ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι
κορεσμένη από τα προϊόντα μας. Είναι σωστό. Φεύγει τώρα και πάει σε πιο καινοτόμα
προϊόντα. Δεν βλέπω τι άλλο μπορώ, εγώ, σαν Σύνδεσμος Εξαγωγέων να πω, παρά μόνο, το
ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των εξαγωγέων, με τους τρόπους που σας είπα.
Μην μπαίνοντας βέβαια, όπως λέει και μια παροιμία, να μην πηγαίνουν τα βατράχια να παίξουν
εκεί που παίζουν οι ελέφαντες. Επειδή εμείς είμαστε στην κατηγορία των βατραχιών, παίζουμε
εκεί που μπορούμε να επιπλεύσουμε, για να μην πνιγούμε.
Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας κύριε Πρόεδρε..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής-Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ
κυρία Σακελλαρίδου. Το λόγο έχει ο κύριος Καραγεωργόπουλος από την ΓΣΕΕ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ): Κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Επί της αρχής, θέλω να πω ότι χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής, για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των Διατλαντικών
Εμπορικών Συμφωνιών, η οποία ανταποκρίνεται και σε βασικό αίτημα θα έλεγα, της Κοινωνίας
των Πολιτών. Δηλαδή, το εν λόγω θέμα να μπει οριστικά και συγκεκριμένα και με στοιχεία στην
ατζέντα της δημόσιας συζήτησης, προκειμένου η θέση της Ελλάδας, στην εξέλιξη αυτών των

διαδικασιών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι ρητή, συγκεκριμένη, μα κυρίως απαρέγκλιτη θα
έλεγα.
Από όσο έχουμε ενημερωθεί ως συνομοσπονδία, το μήνυμα που κληθήκαμε να
παραστούμε σήμερα εδώ, ήδη έχουν γίνει δύο συνεδριάσεις με την συμμετοχή αρμόδιων
Υπουργών της Κυβέρνησης, Βουλευτών αλλά και Ευρωβουλευτών, σχετικά τόσο με τη θέση
της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και την πορεία των διαπραγματεύσεων των εν λόγω
Συμφωνιών, σε επίπεδο Ε.Ε..
Επειδή, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προόδου αυτών των διαδικασιών, τόσο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε διεθνές, είναι η μυστικότητα και εάν θέλετε, η αδιαφάνεια,
θα ήταν καλό αυτή την ενημέρωση, να μπορούσαμε να την είχαμε και εμείς. Όχι γιατί δεν
είμαστε σε θέση, να εξηγήσουμε, από τη δική μας την πλευρά, τον αντίκτυπο της υιοθέτησης
αυτών των Συμφωνιών στο πεδίο της δικής μας ενασχόλησης, δηλαδή, των εργασιακών
σχέσεων, αλλά γιατί αυτή η ενημέρωση, είναι και βασικό συστατικό θα έλεγα, μιας σωστής
διαδικασίας θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος στη χώρα μας, θα
έλεγα ότι έχει πληγεί βάναυσα όλο αυτό το διάστημα της κρίσης. Ειδικά την τελευταία εξαετία.
Εμείς κληθήκαμε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε τις επιπτώσεις των εν λόγω
Διατλαντικών Συμφωνιών στον κλάδο μας. Εν προκειμένω, μιας και μιλάμε για την ΓΣΕΕ, σε
όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα και για όλα αυτά, σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά
κάνοντας και εγώ ο ίδιος προσωπικά και κατάχρηση, πέρα από την ιδιότητα του μέλους της
Διοίκησης και Εκπρόσωπου Τύπου της ΓΣΕΕ, αλλά και ως Πρόεδρος της μεγαλύτερης
Ομοσπονδίας Εργαζομένων, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.
Στο θέμα των επιπτώσεων, εγώ, πολύ κυνικά θα ήθελα να πω ότι οι επιπτώσεις που
σε όλη την Ευρώπη η Κοινωνία των Πολιτών φοβάται, στην Ελλάδα θα βρουν καμένη γη. Και
ξέρετε καλύτερα από εμάς, κύριε Πρόεδρε, σε τι αναφερόμαστε στο επίπεδο των δικαιωμάτων
του ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση θα έλεγα, στα κοινωνικά δικαιώματα, που έχουν
στοχοποιηθεί και πληγεί βάναυσα και ανεπανόρθωτα όλη αυτή την εξαετία της κρίσης των
μνημονίων.
Δεν θα παρέλειπα να κάνω μια αναφορά και στα επικείμενα μέτρα για τις ομαδικές
απολύσεις, την απεργία, τον συνδικαλιστικό νόμο, δηλαδή το χτύπημα πια στην καρδιά των

συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και δεν θα παρέλειπα να κάνω και αναφορά στους
αγώνες των εργαζομένων, στην πλειοψηφία των επισφαλών ή απειλούμενων με απόλυση ή
των απλήρωτων, όλα αυτά τα χρόνια, με τις δεκάδες απεργίες που έχουν γίνει.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Γενικού Γραμματέα Τύπου
της ΓΣΕΕ)
Στην επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων μας μέσω του ινστιτούτου της ΓΣΕΕ και
του όχι μόνο επικίνδυνου, αλλά και αναποτελεσματικού χαρακτήρα των μνημονιακών μέτρων,
που έχουν επισημανθεί από το ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ με τις ετήσιες εκθέσεις για την
οικονομία και την απασχόληση, στις δικαστικές μας προσφυγές, την προσφυγή μας σε διεθνή
όργανα ελέγχου από το 2010 με τελευταίες την προ μηνός νέα προσφυγή στο ILO και την
επικείμενη, τώρα τον Οκτώβριο, εξέταση της ελληνικής προσφυγής της ΓΣΕΕ στο Συμβούλιο
της Ευρώπης, για την παραβίαση του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, πάντως, όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία
έξι χρόνια στην αγορά εργασίας, αποδεδειγμένα δεν ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας. Νομίζω, ότι οδήγησαν σε όξυνση των προβλημάτων, σε ύφεση, σε
ανεργία, κάμψη στα δημόσια έσοδα και βεβαίως, σε μια γενικευμένη φτώχεια. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι οι σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης και η
επιχειρηματική ελευθερία αναγορεύεται σε υπέρτατο αγαθό, στο οποίο υποτάσσονται οι
θεμελιώδεις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέτρο προστασίας της
εργασίας, του περιβάλλοντος κ.λπ., που τείνει να περιορίσει την κερδοφορία του επενδυτή,
γεννά δικαίωμα αποζημίωσης του.
Ως ΓΣΕΕ, εμείς τασσόμαστε κατά της εμπορικής συμφωνίας CETA μεταξύ Καναδά και
Ε.Ε. και των δύο ακόμη εμπορικών συμφωνιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση αυτή τη
στιγμή και θα επιφέρουν ακόμη δυσμενέστερες αλλαγές στα εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώματα, θέση την οποία έχουν εκφράσει τόσο η συνομοσπονδία ευρωπαϊκών συνδικάτων,
όσο και η διεθνής συνομοσπονδία συνδικάτων. Ως ΓΣΕΕ, με δημόσιες παρεμβάσεις έχουμε
εκφράσει τους φόβους και την ανησυχία μας για τις τραγικές επιπτώσεις από την εφαρμογή
των συμφωνιών και την εγκαθίδρυση διαιτητικών μηχανισμών - μυστικών συμφωνιών και
μυστικών δικαστηρίων, τόσο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, όσο και στους κανόνες που διέπουν
τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των πολιτών, την ασφάλεια των τροφίμων, του
περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και έχουμε ζητήσει κατ' ελάχιστον, από την
κυβέρνηση. Αυτή η συμφωνία, πρώτον, να χαρακτηριστεί μικτή, έτσι ώστε αν δεν βρεθούν

εμπόδια να την μπλοκάρουν, να συζητηθεί στα εθνικά κοινοβούλια και εκεί να αναλάβει ο
καθένας τις πολιτικές του ευθύνες, να μη συμφωνήσει με την προσωρινή εφαρμογή της CETA
και στη συνέχεια να μην επικυρώσει την εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.,
να μην επιβεβαιώσει στα ευρωπαϊκά όργανα την υποστήριξή της για τη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων για την TTIP. Το ίδιο αίτημα, να αποσύρουν οι πρωθυπουργοί των χωρών
Ε.Ε. την υποστήριξή τους, που υπογράφουν και θα παραδώσουν εκατοντάδες ευρωπαϊκές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως, η κυβέρνηση να μη συμβάλει στην
ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις TTIP και TISA.
Όπως αναφέρθηκα, κύριε Πρόεδρε και στην αρχή, στο έλλειμμα διαφάνειας των
συγκεκριμένων διαδικασιών και λόγω της μεγάλης σοβαρότητας και του εύρους των
επιπτώσεων από την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και του γεγονότος ότι οι
διαπραγματεύσεις έχουν χαρακτηριστεί ως σκοτεινές, ακόμη και από το δικαστήριο της Ε.Ε., η
ΓΣΕΕ στηρίζει εμπράκτως την ανάγκη ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Στο πλαίσιο αυτό και
με στόχο τον δημοκρατικό έλεγχο και πριν επηρεαστεί η ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων
καταναλωτών και πολιτών της Ε.Ε., η ΓΣΕΕ έχει προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης των 154
οργανώσεων - μελών της σε όλη τη χώρα, 68 ομοσπονδίες και 79 εργατικά κέντρα της, ώστε
μέσω αυτών να υπάρξει εκτενής και επαρκής ενημέρωση στο σύνολο του κόσμου της μισθωτής
εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ενώσει τη φωνή μας και στηρίζουμε με όλο αυτό το
πανελλαδικό δίκτυο των οργανώσεων, τις δράσεις της ελληνικής πρωτοβουλίας Stop TTIP,
CETA και TISA, με στόχο να ασκηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στην ελληνική
κυβέρνηση και μέσω αυτής στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.
Κλείνοντας, λέμε ότι η βασική μας θέση και στο θέμα αυτό, είναι τα ανθρώπινα
δικαιώματα πάνω από το ελεύθερο εμπόριο και τις διατλαντικές επενδυτικές συμφωνίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ(Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής): Το
λόγο έχει ο κ. Μπίμπας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΙΜΠΑΣ(Επιστημονικός

Συνεργάτης

ΓΣΕΒΕΕ):

Θα

ήθελα

να

ευχαριστήσω το προεδρείο του ελληνικού κοινοβουλίου για την πρόσκληση στην έναρξη
διαλόγου με θέμα τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΜΠΑ-Επιστημονικού Συνεργάτη της ΓΣΕΒΕΕ)
Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, κύριε Πρόεδρε, διότι διευρύνει την
ατζέντα συζήτησης σε πεδία εκτός της επίκαιρης νομοθέτησης και ουσιαστικά λειτουργεί σαν
ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, όπως θα λέγαμε μια μελέτη επιπτώσεων εκ των προτέρων,
για διεθνείς ρυθμίσεις και συμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία
χρόνια.
Ασφαλώς θα ήταν πολύ χρήσιμη και η ανταλλαγή θέσεων και η παράθεση του υλικού
που υπάρχει, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στους Έλληνες Βουλευτές, σύμφωνα και με τις δύο
προηγούμενες συνεδριάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει θέσει υψηλά στην ατζέντα των διεθνών οικονομικών σχέσεων το
ζήτημα της προπαρασκευής της νέας συμφωνίας, της TTIP. Έχει αφιερώσει μια ειδική ενότητα
στο περσινό Διεθνές Συνέδριο, του Δεκεμβρίου του 2015, ενώ παράλληλα φέτος το καλοκαίρι,
σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής,
έλαβε την πρωτοβουλία να μελετήσει πτυχές των Εμπορικών Συμφωνιών και να αναδείξει
πιθανές επιπτώσεις στη μικρή επιχειρηματικότητα και τις τοπικές οικονομίες.
Φέτος το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε η πρώτη Νομική Κλινική, είναι κατατεθειμένα
στα πρακτικά και τα πορίσματα από τις ομάδες φοιτητών που εργάστηκαν και τους
ευχαριστούμε για αυτή την συνεργασία.
Παράλληλα, στο πλαίσιο συμμετοχής της ΓΣΕΒΕΕ, στα όργανα της ΟΚΕ,
παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όπως διαδραματίζονται και διατυπώνονται στο Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο. Επίσης έχουμε καταθέσει δύο από τις σημαντικότερες γνωμοδοτήσεις που αφορούν
την πορεία των σταδίων των διαπραγματεύσεων, αλλά αφορούν ασφαλώς το πρώιμο στάδιο.
Έχουμε φτάσει, όπως βλέπω εδώ, στο 14ο γύρο, ενδεχομένως να υπολείπονται ή να υπάρχουν
κάποια θέματα που πρέπει να επανεξεταστούν.
Είναι προφανές ότι στο υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που διαμορφώθηκε
και στην Ευρώπη αλλά και στην Ευρωζώνη τον καιρό της κρίσης, σε μεγάλο βαθμό
οποιαδήποτε ενέργεια έχουμε «πάθει» και αναπτύχθηκε σε σχέση με το Διεθνές Εμπόριο,

διαστρεβλώνει διάφορες πτυχές των εμπορικών συμφωνιών που είναι ή υπάρχουν υπό
διαπραγμάτευση.
Αυτό συμβαίνει κυρίως για τρεις λόγους: Η κρίση στην Περιφέρεια και η λαθεμένη
διαχείριση της επιβράβευσης, καταλήγει στο να παράγει αρνητικές τάσεις, όσον αφορά τη
μεγαλύτερη απελευθέρωση του εμπορίου. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν οδηγούν σε
μεγαλύτερη ενθάρρυνση των εικόνων της Δημοκρατίας, αλλά λειτουργούν περισσότερο
φυγόκεντρα.
Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα αξιοπιστίας και τεχνικής: Πώς είναι δυνατόν ένας
Περιφερειακός Οργανισμός όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακρόχρονη εμπειρία που
έχει σε θέματα εμπορικών σχέσεων, να είναι σε θέση να επιλύσει θεσμικά ζητήματα εμπορικών
σχέσεων με τρίτες χώρες και σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όταν αδυνατεί να επιλύσει
εσωτερικά ζητήματα διευθέτησης χρέους και οικονομικής ανάπτυξης. Πόσο μάλλον- και θέλω
να σταθώ σε αυτό το σημείο- όταν δεν έχουν διευθετηθεί στο επίπεδο της Ε.Ε., σημαντικά
ζητήματα ως προς την λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τα οποία μπορεί να τα δούμε να
έρχονται σε αλληλεπίδραση και να έχουν αντίρροπες δυνάμεις, όπως είναι ο ενιαίος Φ.Π.Α, η
ικανότητα των Δημοσίων Συμβάσεων, η ασφάλεια των τροφίμων ή τα κίνητρα Διεθνοποίησης
των επιχειρήσεων.
Η προσπάθεια εμβάθυνσης των εμπορικών σχέσεων επίσης, αντί να συντελείται μέσα
από ένα πλαίσιο διαφάνειας, συντελείται μέσα από γύρους με κλειστές ομάδες Τεχνοκρατώνδιαπραγματευτών. Μάλιστα σε αυτές τις ομάδες, είναι σαφές ότι εκπροσωπούνται τα
συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων καθώς και των πλέον αδύναμων οικονομιών.
Αλλά δεν είναι μόνο οι αδύνατες οικονομίες. Οι τελευταίες δηλώσεις Ευρωπαίων
ηγετών, δείχνει ότι και οι μεγάλες χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχους κινδύνους. Αυτό το
γεγονός επιδρά αρνητικά στην κοινή γνώμη, στους κοινωνικούς εταίρους και στις ειδικές ομάδες
συμφερόντων.
Τέλος η προώθηση της ατζέντας φαίνεται να περιλαμβάνει ζητήματα αρκετά ευαίσθητα
για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία, όπως είναι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το νομικό «οπλοστάσιο»
των πολυεθνικών επιχειρήσεων έναντι των κρατών και του Εθνικού Δικαίου, η προέλευση των

προϊόντων, η εισαγωγή, μεταποίηση, διακίνηση των τελικών αγαθών που έχουν εισαχθεί ως
ενδιάμεσα από άλλες τρίτες χώρες, η συμμετοχή στις Δημόσιες Συμβάσεις.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στην παρούσα φάση η απόπειρα διαμόρφωσης νέων
Εμπορικών Συμφωνιών, αντιμετωπίζεται με δικαιολογημένη φοβικότητα και καχυποψία από
μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ή και με υπέρμετρη αισιοδοξία από άλλες πλευρές που
προσβλέπουν στην κατάκτηση νέων αγορών, εις βάρος ίσως μικρότερων μάλλον
συμφερόντων.
Ωστόσο θα πρέπει να θέσουμε στην συζήτηση, ότι στο πλαίσιο ανάλυσης των
επιπτώσεων, δεν θα πρέπει να λειτουργούμε όπως ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν εν ισχύι
συμφωνίες, που έχουν και την ομπρέλα του ΠΟΕ, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά
και διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες ήδη υλοποιούνται και παράγουν Δίκαιο.
Πρέπει να μπούμε δηλαδή σε μια διαδικασία παραγωγής μόνο ζητημάτων.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΜΠΑ, Επιστημονικού Συνεργάτη της
ΓΣΕΒΕΕ)
Θα προσπαθήσω να περάσω στα θέματα. Είναι σαφές, ότι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Ευρώπη παρά το γεγονός ότι δεν μετέχουν σε πολύ μεγάλο μερίδιο στο
εξωτερικό εμπόριο και κυρίως με τρίτες χώρες, συμμετέχουν ωστόσο και είναι στοιχεία της ΟΚΕ
σε πολύ μεγάλο βαθμό, περίπου στο 90% σε ενδοευρωπαϊκό εμπόριο, που είναι το πρώτο
βήμα για την εξέλιξη στο διεθνές εμπόριο, υπάρχουν τα στοιχεία τα έχω κατατεθειμένα, άρα
είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βήμα στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να
κάνουν την επόμενη κίνηση, να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία μεγαλύτερης
εξωστρέφειας.
Οι επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αναλύονται σε
διάφορα επίπεδα: Στο ποσοτικό σκέλος, η άρση των δασμολογικών εμποδίων αποτελεί
αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη για την επιχειρηματικότητα και την προώθηση των εμπορικών
συνεργασιών. Ασφαλώς, παραμένει άγνωστο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα υποκατάστασης σε
σχέση με τα εγχώρια ή τα ενδοευρωπαϊκά παγιωμένα προϊόντα, που καλύπτουν την εσωτερική
ζήτηση. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το σκέλος που θα καταλήξει.
Στο διοικητικό σκέλος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά
πρακτικά, διαρθρωτικά προβλήματα, στα οποία έχουν αναφερθεί και οι προλαλήσαντες. Έχουν
να κάνουν με το μέγεθος τους, τη δυνατότητα διαφοροποίησης των αγορών και των
διατιθέμενων αγαθών και υπηρεσιών. Τα εμπόδια που έχουν καταγραφεί σήμερα είναι τα εξής,
και είναι πολύ σημαντικά: Είναι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει
να τηρούνται για τα προϊόντα, η ελλιπείς γνώσεις της αγοράς στην οποία μπορούν να
διαθέσουν τα προϊόντα τους, η δυσκολία ανεύρεσης δυνητικού πελατολογίου, η έλλειψη ενιαίων
ρυθμίσεων.
Σε σχέση με τις διαντλαντικές συναλλαγές υπάρχουν επίσης σημαντικά ζητήματα που
έχουν να κάνουν με τους κανόνες φυτο-υγειονομικής προστασίας, την εισαγωγή πρώτων ή
μεταποιημένων υλών, τη δυνατότητα ασφάλισης και τις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών
παραμονής (όπως είναι η βίζα). Στο σκέλος ανάλυσης των επιπτώσεων για την κοινωνική
ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη, είναι προφανές, ότι υφίσταται κίνδυνοι από τη χαλάρωση

της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο των τροφίμων, τη σήμανση των
αγροτικών

βιομηχανοποιημένων,

την
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των

γενετικά

τροποποιημένων,

τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από την εναρμόνιση ή απελευθέρωση των περιβαλλοντικών
όρων παραγωγής.
Σημαντικά ζητήματα θα προκύπτουν και στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή.
Έχουν αναφερθεί από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Τέλος, πρέπει να διασφαλίζεται ο υγιής
ανταγωνισμός σχετικά με την διάθεση πρώτων υλών και ενέργειας, μια προνομιακή μεταχείριση
ενός εταίρου από μια τρίτη χώρα, ως προς τις τιμές στη διάθεση πετρελαίου για παράδειγμα,
ενδέχεται να δημιουργήσει ουσιαστικά ζητήματα ανταγωνισμού στην αγορά.
Στο σκέλος παραγωγής δικαίου και ανάληψης εθνικών νομικών υποχρεώσεων, είναι
θετική η φερόμενη αμοιβαία αναγνώριση της επιθεώρησης και πιστοποίησης αγαθών και
υπηρεσιών, διότι μειώνεται το διοικητικό κόστος. Ωστόσο, θα πρέπει να διερευνηθούν οι
επιπτώσεις από τα δικαιώματα που μπορεί να αποκτήσουν οι πολυεθνικοί όμιλοι εις βάρος
κρατών και επιχειρήσεων, η ολιγοπώληση ή διάχυση που μπορεί να προκύψει από την
απελευθέρωση συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν είναι
εφικτός ο οικονομικός και διοικητικός έλεγχος. Π.χ. τα στοιχεία που αφορούν την έδρα, το χώρο
παραγωγής, τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί ως προς την ποιότητα παροχής
υπηρεσιών και άσκησης των ελευθέρων επαγγελμάτων τα οποία προϋποθέτουν εναρμόνιση
των κανόνων ασφαλείας, θεσμικού πλαισίου και άλλων σημαντικών παραμέτρων.
Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος εφαρμογής νομοθεσίας για τα πνευματικά
δικαιώματα, διότι μπορεί να οδηγεί σε αποκλεισμούς και μειωμένη ενσωμάτωση καινοτομίας
και τεχνολογίας. Ειδικότερα, αν υιοθετηθούν αυστηρές εκδοχές προστασίας με αποτέλεσμα
πολλές φορές το «κλείδωμα» επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.
Είναι ευνόητο, ότι καθώς η πορεία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται, έστω με
καθυστερήσεις και με άγνωστο τον ορίζοντα επίτευξης συμφωνίας, ότι στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων πρέπει να τεθούν επιπρόσθετα τα παρακάτω δεδομένα και να ενσωματωθούν
στην στρατηγική εκ μέρους της χώρας μας και Ε.Ε.. Στο πλαίσιο της πράξης για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ε.Ε. καλείται να αναλύσει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή

διατάξεων για το διατλαντικό εμπόριο στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είτε αυτές
ασκούν εξαγωγικό- εισαγωγικό εμπόριο, είτε όχι.
Οι άμεσες επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η άμεση ή έμμεση συμβολή των
μικρών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο είναι σημαντική. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την
συμμετοχή τους σε αλυσίδες αξίας, στην παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών και λοιπά. Παρά τις
δυσκολίες που αναφέραμε πιο πριν, ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ξένες αγορές, ο
βαθμός διεθνοποίησης στην εσωτερική αγορά είναι ανεπτυγμένος, καθώς σε ορισμένα κράτη
και σε ειδικούς τομείς, όπως ο ρουχισμός, τα τρόφιμα, τα μηχανήματα ή τα έπιπλα αφορούν το
90% των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίος είναι μικρομεσαίες.
Σε σχέση με το παραπάνω, είναι απαραίτητο να θέσουμε υπόψη, ότι η προεργασία και
η διαμόρφωση πολιτικών ενίσχυσης των συστάδων, των συγχωνεύσεων και της ένταξης των
μικρών επιχειρήσεων σε αλυσίδες, είναι ένας όρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα κίνητρα
είναι και διοικητικά και χρηματοδοτικά. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες
εκστρατείες ενημέρωσης προς τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση
σε νομική πληροφόρηση, ούτε ικανή διαπραγματευτική ικανότητα επηρεασμού επί επιμέρους
ερμηνειών του νομού.

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΜΠΑ, Επιστημονικού Συνεργάτη της
ΓΣΕΒΕΕ)

Η παράμετρος της χρηματοδότησης, επίσης, είναι ζωτικής σημασίας, προώθηση των
εμπορικών σχέσεων χωρίς αντίστοιχη βελτίωση πρόσβασης σε κεφάλαια για όλες τις
επιχειρήσεις θα είναι κενό γράμμα.
Η ΓΣΕΒΕΕ, και κλείνω, εκτιμά ότι η ωρίμανση των εμπορικών σχέσεων με τις Η.Π.Α.
και τον Καναδά δεν πρέπει να συνδεθεί με μια βίαιη, μη επεξεργασμένη θεσμικά και κανονιστική
μεταβολή σε όρους εμπορίου, συνθήκη οποία μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο αίσθημα
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Ενώ παράλληλα, θα αφήσει αναπάντητες και απροσδιόριστες πολλές πτυχές
ευνοώντας την ανάπτυξη διάφορων αδιαφανών συναλλαγών και που θα έχουν ως αποτέλεσμα
το κέρδος υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων.
Το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί φαίνεται ότι οδηγεί στην αποτυχία ή στην
αναστολή των διαπραγματεύσεων και ίσως αυτό να είναι ένα θετικό σημείο. Δεν σημαίνει ότι αν
προοδεύουμε στο σκοτάδι, προοδεύουμε καλώς.
Ζητούμενο και στόχος μιας νέας εμπορικής συμφωνίας πρέπει να είναι η βελτίωση της
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η προστασία καταναλωτών και περιβάλλοντος, η νομική
εναρμόνιση σε πλήθος πεδίων και αναμφίβολα η προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Τον λόγο έχει ο κ. Ανέστης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ): Να ευχαριστήσω και εγώ, κύριε
Πρόεδρε για την πρόσκληση. Σίγουρα οι συγκεκριμένες συμφωνίες εισάγουν νέα δεδομένα
στους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας νέες προκλήσεις, απειλώντας όμως εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώματα, υποδαυλίζοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη,
εξαφανίζοντας τα πλεονεκτήματα των μικρότερων ή αδυνάτων οικονομιών.

Ειδικότερα, για τον γεωργικό τομέα της χώρας μας και της Ε.Ε. παρατηρούνται δύο
απειλές και εγώ θα αναφερθώ μόνο σε αυτά, γιατί για τα υπόλοιπα τα είπανε οι προλαλήσαντες
από τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς.
Η πρώτη, λοιπόν, μεγάλη απειλή είναι για την διατροφική ασφάλεια. Το θέμα των
γενετικά τροποποιημένων πιστεύω ότι είναι κοινή διαπίστωση πλέον ότι πρέπει να διαφυλαχθεί
η απαγόρευση, γιατί αποτελεί ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας σχετικά με
τα αγροτικά προϊόντα.
Υπάρχει μια απειλή, γιατί θα επιτραπεί όπως επιτρέπεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες,
η παραγωγή μοσχαρίσιου και αγελαδινού κρέατος από ζώα για τη διατροφή των οποίων έχουν
χρησιμοποιηθεί ορμόνες, όπως και του χοιρινού που επισημάνθηκε και των πουλερικών
επεξεργασμένων με χλώριο. Και βέβαια ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που απειλεί την
ασφάλεια τη διατροφική είναι ότι θα καταργηθούν η ενημέρωση με ετικέτες στα προϊόντα, γιατί
θεωρείται εμπόδιο στην εμπορική τους διακίνηση.
Αυτό

ήδη το αντιμετωπίζουμε εμείς στα δικά μας προϊόντα σχετικά με άλλες

διακρατικές συμφωνίες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει αν συμβεί αυτό και με αυτή τη μεγάλη
αγορά. Και τελευταία θα περιοριστεί ή θα καταργηθεί η αρχή της προφύλαξης των πολιτών από
επικίνδυνα προϊόντα.
Η δεύτερη μεγάλη απειλή είναι για το περιβάλλον και για την ίδια την γεωργία. Πρώτον,
θα περιοριστούν τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής και θα
χαθούν οι τοπικές ποικιλίες και μαζί με αυτές τα ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας και ως εκ
τούτου θα πληγεί η βιοποικιλότητα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας.
Πολύ

γρήγορα

θα

εξαφανιστεί

η

οικογενειακή

γεωργία

σε

όφελος

της

βιομηχανοποιημένης. Εδώ καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως είναι δομημένη η ελληνική γεωργία
απειλείται περίπου το 80% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Θα τεθούν σε κίνδυνο οι ονομασίες προέλευσης των γεωργικών και αγροτικών
προϊόντων. Αυτά που με αγώνα έχουν γίνει πλέον σημαία στις εξαγωγές κινδυνεύουμε να το
απωλέσουμε αν θα προχωρήσει μια τέτοιου είδους συμφωνία.

Θα τεθεί σε κίνδυνο η αρχή της προστασίας της υγείας, αφού επιτρέπεται η χρήση
χημικών ουσιών. Θα αυξηθεί η παραγωγή αερίων διοξειδίου του άνθρακα και εδώ πιθανόν
κινδυνεύουν και άλλες πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κανονισμών και θα
εξαφανιστούν πολύ γρήγορα οι παραδοσιακές αγροτικές περιοχές με την επικείμενη
ομοιομορφοποίηση των γεωργικών εκτάσεων.
Επειδή στο παρελθόν ο γεωργικός τομέας της Ε.Ε. έχει υποστεί παραχωρήσεις σε
αντίστοιχες εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο βιομηχανικός τομέας
επιβάλλεται να διατηρηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής
γεωργίας προστατεύοντας απόλυτα τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, προϊόντα ονομασίας
προέλευσης και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης.
Να διατηρηθεί η απαγόρευση στο εμπόριο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και
προϊόντων που αφορούν τη διατροφή των ανθρώπων, όπως και το πολύ σημαντικό να μην
υπονομευθεί μέσα από το συνταγματικά θεσπισμένο σύστημα δικαιοσύνης η κυριαρχία των
κρατών.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Το λόγο έχει η κυρία Τσιγαρίδου.
ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΟΥ (Υπεύθυνη Εκστρατειών Greenpeace): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά σήμερα και υπέρ και κατά των δύο συμφωνιών. Η στάση της
Greenpeace είναι γνωστή και γιατί την έχουμε δημοσιοποιήσει επανειλημμένα και με τις
επιστολές που έχουμε απευθύνει στους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και στα μέλη
της παρούσας Επιτροπής.
Θα ήθελα μόνο να σταθώ σε κάποια σημεία - κλειδιά σε σχέση με αυτές τις δύο
συμφωνίες. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι η Greenpeace αντιτίθεται σε οποιαδήποτε
συμφωνία προτάσσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών επιχειρήσεων εις βάρος της
δημοκρατίας, της διαφάνειας, των δικαιωμάτων των πολιτών και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η TTIP και η CΕΤΑ θα έχουν εξαιρετικά δυσμενείς
επιπτώσεις για το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών, αλλά ειδικά για τους Έλληνες, γιατί, στην
Ελλάδα ζούμε ήδη μια οικονομική κρίση, η οποία, θα βαθύνει με αυτές τις συμφωνίες και οι
πολίτες της χώρας μας θα πληγούν ακόμα περισσότερο.
Ενδεικτικά, να αναφέρω κάποιους τομείς που θα επηρεαστούν από αυτές τις δύο
συμφωνίες: Είναι η γεωργία, η παραγωγή της ενέργειας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η υγεία,
οι δημόσιες υπηρεσίες. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω εδώ, είναι ότι όλες αυτές οι συμφωνίες
ελεύθερου εμπορίου έρχονται με την υπόσχεση για ανάπτυξη, με την υπόσχεση για οικονομική
άνθηση και για αύξηση των θέσεων εργασίας. Όπως μας δείχνει η εμπειρία μέχρι σήμερα από
συμφωνίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί, στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο
και μάλιστα, ανεξάρτητες αναλύσεις που έχουν γίνει για την TTIP δείχνουν ότι θα φέρει μείωση
της ανάπτυξης και περαιτέρω μείωση των θέσεων εργασίας, με αποτελέσματα που όλοι
καταλαβαίνουμε πόσο δυσάρεστα θα είναι ειδικά για τη χώρα μας.
Συχνά ακούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη διαπραγματευτική ισχύ για να δηλώσει την
αντίθεσή της σε αυτές συμφωνίες. Όμως, οι δηλώσεις ευρωπαίων πολιτικών από τη Γαλλία, τη
Γερμανία και την Αυστρία ενάντια στην TTIP και την CΕΤΑ, μας προσφέρουν τις συμμαχίες που
χρειαζόμαστε για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας. Δηλαδή, δεν μένει καμία δικαιολογία για το

Ελληνικό Κοινοβούλιο και για την ελληνική κυβέρνηση ειδικότερα, να μην δηλώσει την αντίθεσή
της στις δύο συμφωνίες.
Ναι μεν η Greenpeace είναι περιβαλλοντική οργάνωση, παρόλα αυτά, στα θέματα των
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου προτάσσουμε τα ζητήματα της δημοκρατίας και των
δικαιωμάτων. Σε αυτή τη βάση ζητάμε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για την TTIP και
την μη προσωρινή εφαρμογή της CΕΤΑ πριν από την ψήφισή της από τα εθνικά κοινοβούλια.
Στη θέση τους, προτείνουμε να γίνει ένας ανοιχτός και δημόσιος διάλογος για τη βελτίωση του
εμπορίου, ο οποίος, θα περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, θα γίνει προς όφελος αυτής
και όχι, αποκλειστικά προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε να δούμε και τη στάση της ελληνικής
κυβέρνησης στις 23 Σεπτεμβρίου στην Μπρατισλάβα όπου θα συναντηθούν οι Υπουργοί
Εμπορίου της Ε.Ε. για να συζητήσουν αυτές τις δύο συμφωνίες και είναι μια πάρα πολύ καλή
ευκαιρία να πει και η Ελλάδα ότι αντιτίθεται σε αυτές τις συμφωνίες. Οτιδήποτε άλλο θα είναι
απογοητευτικό, θα δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα των
πολυεθνικών εταιρειών και όχι τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής - Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής):
Κυρίες και κύριοι, είναι παρόντες εκπρόσωποι τριών Υπουργείων. Από το Υπουργείο
Εξωτερικών, ο κ. Τσέλιος, που έχει παρακολουθήσει και τις προηγούμενες συνεδριάσεις της
Επιτροπής. Είναι ο κ. Καφτεράνης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
βεβαίως, έχουν παρακολουθήσει όλες τις διαδικασίες, από το Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Ξανθάκος και η κυρία Καραχάλιου. Είναι
επίσης, η κυρία Καρατζαφέρη, η κυρία Παπανικολάου, ο κ. Γεωργόπουλος και η κυρία
Λεονάρδου.
Με τη σημερινή συνεδρίαση της ακρόασης φορέων, κλείσαμε έναν πρώτο σημαντικό
κύκλο. Θα παρακαλούσα - επειδή ετέθη ένα ζήτημα λειψής ενημέρωσης για τους γνωστούς
τρόπους που γίνεται αυτή – οι φορείς να έχουν πρόσβαση, δηλαδή, να γίνει μια διαδραστική
κίνηση, αφενός οι ίδιοι οι φορείς να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των δύο προηγούμενων
συνεδριάσεων, όπου κατατέθηκαν οι απόψεις των Ευρωβουλευτών και των Κομμάτων, όπως

και των Υπουργείων, με την έννοια της ενημέρωσης και έχουν υπάρξει και τελικά κείμενα και
υπομνήματα που έχουν κατατεθεί.

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ, Προέδρου της Βουλής – Προέδρου της
Ειδικής Επιτροπής)

Αυτά όλα υπάρχουν στις υπηρεσίες της Βουλής και βεβαίως έχετε άμεση πρόσβαση
στο σύνολο αυτών των υλικών. Επί τη ευκαιρία, να καταθέσετε και εσείς γραπτά τα επιπλέον
υπομνήματα, τα οποία έχετε για αυτά τα ζητήματα, όπου οι υπεύθυνοι των Υπουργείων και της
Κυβέρνησης να έχουν επίσης μια πρόσβαση, έτσι ώστε να διαμορφώσουν όλοι κάποια ντοσιέ,
περίπου ισότιμης ενημέρωσης πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα γίνουν δύο ακόμη διαδικασίες. Στην
επόμενη διαδικασία, κάποια στιγμή την επόμενη βδομάδα, που εγκαίρως θα ειδοποιηθούν οι
συμμετέχοντες στην Επιτροπή, τα κόμματα, πλέον, με τη γνώση όλου αυτού του υλικού θα
εμφανίσουν τις δικές τους θέσεις και τις πρώτες προτάσεις πορισμάτων. Επίσης, θα γίνει μία
ακόμη συνεδρίαση για τη σύνθεση και την εκπόνηση του πορίσματος της Επιτροπής, δηλαδή
σε 15 μέρες από τώρα, που θα δοθούν προς την Ολομέλεια της Βουλής για να εγκριθούν, να
συζητηθούν και να εμπλουτιστούν.
Η Ελληνική Κυβέρνηση είτε έτσι είτε αλλιώς είναι σε συνεχή επαφή με αυτή την
διαδικασία που εξελίσσεται στη Βουλή, διαμορφώνει τις δικές της θέσεις που προφανώς
επηρεάζονται αυτές. Σε επίπεδο Βουλής, ελπίζουμε μέσα στον Οκτώβριο να έχουμε κλείσει
καταρχήν, γιατί για την TTIP από ότι φαίνεται και για την TΙSA θα πάει αρκετά πιο ύστερα αυτή
η διαδικασία.
Είναι σημαντικό, όμως, κάθε ένας από τους φορείς, με αφορμή και την σημερινή
συζήτηση - τα κόμματα είτε έτσι είτε αλλιώς το έχουν κάνει στο βαθμό που παίρνουν την ευθύνη
να το κάνουν- να ενημερώσει και μέσω διαδικτύου με την ανάληψη κάποιων πρωτοβουλιών,
κάποιων ημερίδων. Το ΕΒΕΑ το έχει κάνει ήδη και είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση εδώ και
αρκετό καιρό όπου μας παρουσιάστηκαν κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή να κινητοποιήσουμε
και δημόσια την κοινή γνώμη. Να γίνουν μέσα σε αυτό το μήνα, κάποιες πρωτοβουλίες, να
αναληφθούν ημερίδες, εκδηλώσεις, επαφή με αντίστοιχες οργανώσεις στο εξωτερικό.
Θα πιέσουμε και περαιτέρω με βάση αυτά που σας είπα στην αρχή έτσι ώστε να δούμε
τις διαμορφωμένες θέσεις ή τις πρωτοβουλίες των άλλων κοινοβουλίων και να είμαστε σε

γνώση πριν καταλήξουμε από την πλευρά μας. Δηλαδή, να δώσουμε μία επιτάχυνση και στην
ενημέρωση των πολιτών γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Θα εισηγηθούμε και στο κανάλι της Βουλής να κάνει μία ή δύο τουλάχιστον συζητήσεις
στο προσεχές διάστημα για αυτά τα ζητήματα. Επίσης, στο site της Βουλής στη πρώτη σελίδα
υπάρχει ένα σημείο εισόδου, μέσα από το οποίο μπορεί όποιος θέλει να έχει πρόσβαση και
στα Πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, αλλά και ότι υπομνήματα θα έχουν κατατεθεί
εδώ. Επίσης, σε ένα ντοσιέ στις υπηρεσίες και στο γραφείο μας, όπου μπορείτε να έχετε άμεση
πρόσβαση. Γενικώς να δώσουμε μία επιτάχυνση και να γίνει πιο ουσιαστική αυτή η διαδικασία.
Σας ευχαριστώ.

Τέλος και περί ώρα 15.45΄ λύθηκε η συνεδρίαση.
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