Bezárhatjuk az ajtót a
„trójai” egyezmény előtt

Ki erőlteti a
„trójai” egyezményt?
A „trójai” egyezményt az óriáscégek akarják elsősorban
elfogadtatni, akiknek bejárásuk van a döntéshozókhoz,
az Atlanti-óceán mindkét oldalán.
Az óriáscégek a kereskedelmi egyezményre úgy tekintenek, mint egy eszközre, amellyel megszabadulhatnak
az embereket és a környezetünket védő szabályoktól.
A nyilvánosság teljes mellőzésével készülő kereskedelmi egyezményt támogatja az Európai Bizottság és
számos európai kormány is.

A Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai
Magyarország olyan kereskedelmi rendszert szeretne,
amely az embereket és bolygónkat szolgálja. Nem
hagyhatjuk egy olyan kereskedelmi egyezmény
megszületését, amely lehetővé teszi az óriáscégek
számára, hogy bepereljék a kormányokat, eltöröljék
a környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi és szociális
vívmányainkat!

mondj

Hogyan áll ehhez a
kérdéshez a magyar
kormány?
A magyar kormány alapvetően támogatja az
egyezmény megkötését, annak ellenére, hogy
a kormányzati háttértanulmányok szerint sem
teremtene munkahelyeket jelentős számban a megállapodás. Tudomásunk szerint
Magyarország a tárgyalások során ellenzi a
befektető-állam választott bíróságok létrehozását az egyezmény keretei között, és kiáll
a génmódosított szervezetekre vonatkozó,

szigorú európai szabályozás megtartásáért. Szükség
lenne arra, hogy a magyar kormány egyértelműen
szögezze le, nem engedi az európai környezeti és szociális szabályozás gyengítését és a befektető-állam
választott bíróságok bevételét a megállapodásba.
Amennyiben ezek az elemek az egyezmény végső
tervezetébe belekerülnek, Magyarország vétózza meg
a megállapodás létrejöttét!

a
egyezményre!

Az EU és az Egyesült Államok szinte teljesen titokban tárgyalásokat folytat egy új szabadkereskedelmi
egyezményről (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség – TTIP). A tervezett megállapodás számos rejtett veszélyt tartalmaz. Fenyegetést jelenthet
egészségünkre, környezetünkre és a munkakörülményeinkre, amelyek megvédéséért keményen küzdöttünk sok éven keresztül.

Állítsuk meg a „trójai” egyezményt!
A „trójai” egyezményről zárt ajtók
mögött, titokban folynak a tárgyalások.
Attól tartunk, hogy az egyezmény lehetővé tenné
a nemzetek feletti cégek számára, hogy növeljék
a veszélyes és környezetkárosító technológiák fel-

Mondj NEMet a
trójai egyezményre!
A „trójai” egyezménnyel az alábbi
problémákat zúdíthatják a nyakunkba:
• veszélyes és környezetkárosító technológiák még
nagyobb mértékű elterjedése (palagáz kitermelés
ún. rétegrepesztéssel, génmódosított növények
térnyerése);
• még több hatalom a nemzetek feletti cégeknek,
hogy beperelhessék a környezetünket és egészségünket védő államokat, így pl. Magyarországot is,
magánbíróságokon;
• megakadályozna minket abban, hogy a jövőben
olyan szintre emeljük a környezetvédelmi normákat,
amelyek már most is szükségesek lennének,
például az éghajlatváltozás veszélyes mértékűvé
válásának elkerüléséhez vagy ahhoz, hogy egészséges, fenntartható élelmiszert vagy tiszta energiát
biztosítsunk mindenki számára.

használását Európában. Az elővigyázatosság elve,
amit Európában a potenciálisan káros termékek forgalmazásának megakadályozására használunk, szintén veszélybe kerül. Ez hatással lehet a tányérunkra
kerülő élelmiszerek biztonságára és az általunk belélegzett levegőre is.
Az egyezmény a jelenlegi tervek szerint lehetővé tenné
az óriáscégek számára, hogy magánbíróságokon bepereljék a fejlett jogrendszerrel rendelkező európai kormányokat azért, mert azok bizonyos intézkedéseikkel
védik egészségünket, a környezetet és demokratikus
jogainkat, s ezzel veszélybe kerül a helyi önkormányzatok, illetve az államok azon képessége, hogy megvédjék állampolgáraikat.

Ha utat engedünk a „trójai” egyezménynek, azzal veszélybe sodorhatjuk
jogainkat, a helyi élelmiszerek
felhasználását és környezetünket.

nem

Mondj
et a
trójai egyezményre,

írd alá

Petíciónkat!
További információ:

www.mtvsz.hu/trojai

Kiadja:
Magyar Természetvédők Szövetsége
- Föld Barátai Magyarország
Felelős kiadó: Farkas István
1091 Budapest, Üllői út 91/b
www.mtvsz.hu
info@mtvsz.hu
A kiadvány
újrahasznosított
papírra készült.

