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Tárgy: Nyílt levél a TTIP-ről: ne támogassa, hogy a nagyvállalatok érdekei
felülkerekedjenek az emberek érdekein!

Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Államtitkár Úr!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Greenpeace Hollandia május 2-án nyilvánosságra hozta az
EU-USA között zajló Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerségről (TTIP)
zajló tárgyalások 13 fejezetének konszolidált szövegét. A kiszivárgott dokumentumok
a http://ttip-leaks.org oldalon találhatók meg.
A szövegeket a választott képviselőink eddig csak titoktartási kötelezettség mellett
tekinthették meg. A tervezett egyezményről a társadalmat nem tájékoztatták,
miközben az egyezmény több mint 800 millió ember életét érintő kérdéseket tárgyal.
A kiszivárogtatott dokumentum számos területen a nagyvállalatok érdekeit helyezné
a társadalom hosszú távú érdekei elé. A legsúlyosabb aggályok az alábbi 5 témában
merülnek fel:
• Több éve érvényben lévő környezet- és egészségvédelmi rendelkezéseket hagyna
figyelmen kívül a megállapodás. Nem tartalmazzák a 70 éve érvényben lévő, a
Kereskedelmi Világszervezet az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményében
(GATT) rögzített Általános kivételeket, melyek lehetőséget biztosítanak az
országoknak a kereskedelem korlátozására az emberek, állatok és növények
egészségének és életének védelme, illetve a kimerülő természeti erőforrások
megőrzése érdekében.
• Jelentősen korlátozódna a klímavédelem lehetősége. A párizsi éghajlatvédelmi
egyezmény egyértelműen kimondja, hogy a globális felmelegedést 1,5 Celsius-fok
alatt kell tartani. Ez alól a kereskedelem sem lehet kivétel. A TTIP Szabályozási
együttműködésről (Regulatory Cooperation) és a Termékek piacra jutásáról (Market
Access for Industrial Goods) szóló fejezetek rendelkezései továbbá megnehezítik a
nemzeti és nemzetközi szintű klímavédelmi intézkedések foganatosítását.
• Hiányzik az uniós elővigyázatossági elv a tervezetből. Sőt ahelyett, hogy az
egyezmény segítené a veszélyes vegyi anyagok tilalmát, az amerikai fél csak azok
használatát szabályozná. Az egyezmény így könnyen azt eredményezné, hogy a
nemzeti hatóságok – a jelenlegi előírásokkal szemben – nem tudnának megelőző
intézkedéseket tenni például a hormonkárosító vegyi anyagok kivonására sem.

• A nagyvállalatok érdekei dominálnák az európai és az amerikai társadalom
működését. A javaslatok alapján veszélybe kerülne a környezet- és a
fogyasztóvédelem. A nagyvállalatok érdekei előtt azonban szabad út nyílna azáltal,
hogy a döntés-előkészítési folyamatoknak már a legelső fázisaiba beleszólási jogot
kapnának.
• Veszélybe sodorná az európai mezőgazdaságot és jelentős hátrányt okozna a
magyar mezőgazdaság számos kulcsfontosságú ágazatának (vágott húsok, kukorica,
alacsony kategóriájú borok), ahogy azt a kormány által megrendelt Századvégtanulmány is jelzi.
Mindezek alapján arra kérjük Önt, hogy vonják be a nyilvánosságot a tárgyalások
folyamatába és Magyarország ne támogassa ezt a demokratikus alapelveket sértő,
hazánkat a transznacionális vállalatoknak kiszolgáltató egyezményt, már a jelenlegi
formájában sem.
Kérjük továbbá, hogy tájékoztasson minket arról, hogy az eddigi tárgyalások során mi
volt a magyar kormány álláspontja – különös tekintettel a mezőgazdaságot, vegyi
anyagokat, növényvédő szereket és klímapolitikát, valamint az átláthatóságot érintő
kérdésekben.
Emellett kérjük, hogy válaszlevelében, nyilatkozatában az uniós Külügyek Tanácsa
következő üléséig, május 13-ig adjon tájékoztatást arról, hogy mit fog képviselni
Magyarország a következő TTIP-tárgyalási fordulók során.
Együttműködését, visszajelzését, és a tervezett egyezmény kapcsán végzett
munkáját köszönjük.
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