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EU–USA SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNY:

A KÉSZÜLŐ SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS
(A TRANSZATLANTI KERESKEDELMI ÉS BEFEKTETÉSI
PARTNERSÉG – TTIP) ELSÖPÖRHETI A
KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ÉVTIZEDEK
SORÁN KÜZDELMESEN KIVÍVOTT EREDMÉNYEIT, ÉS
BEFAGYASZTHATJA A JÖVŐBENI SZABÁLYOZÁSOKAT.

A MULTIK
HATALOMÁTVÉTELE?
5 OK AZ ELUTASÍTÁSRA

2. Felhígított szabályozá
s
A tárgyalások titkossága felveti a kérdést, hogy vajon kinek hoz hasznot a tervezett megállapodás, illetve az EU
és USA-beli szabályozások összehangolása. A készülő
megállapodás nem csak egységes szabadpiaci övezetté
tenné a világ két legnagyobb gazdaságát, hanem
a kereskedelmet akadályozó korlátok felszámolása
érdekében az EU és az USA közötti „szabályozási
koherencia” megteremtését is célul tűzte ki, amely a
környezet-, egészségvédelmi és munkajogi szabályok
felhígulását, befagyasztását jelenti.
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A TTIP tárgyalásai szinte
teljesen titokban,
az alapvető átlátható
ságot is mellőzve
folynak. Nem adnak helye
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• Az USA gyakorlatilag 29. tagállamként beleszólhat
az uniós szabályozásokba, ám eközben semmilyen
kötelezettséget sem vállal. Ne feledjük, az USA
ténylegesen egyetlen jelentős környezetvédelmi
világméretű megállapodást sem ratiﬁkált: sem az
üvegházgáz kibocsátás csökkentést előíró Kiotói
Jegyzőkönyvet, sem a káros vegyi anyagokat korlátozó Stockholmi Egyezményt. Az elmaradott
országokba való hulladék exportot tiltó Bázeli
Egyezményt csak három ország nem ratiﬁkálta:
Afganisztán, Haiti és az Egyesült Államok.
• Az úgynevezett „szabályozási
együttműködési tanács” alapján például génmód
osított szervezetek
és vegyi anyagok engedélyezésé
t, kivonását, sőt az
éghajlatváltozás elleni intézkedés
eket is előre kell
egyeztetni az USA-val. A várható
eredmény: az EU
jelenlegi terveivel szemben még
sem vonják ki az
emberi hormonrendszert károsító
anyagokat; a megújuló energiaforrások helyett ped
ig a szennyező és
veszélyes palagáz-technológia felé
vennénk az irányt.
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4. Utólagos egyoldalú
szerződésmódosítások

A készülő EU-USA szabadkereskedelmi
egyezmény módot adna arra, hogy a szerződés
későbbi módosításai gyorsított, egyszerűsített
eljárással, tagállami ratiﬁkáció nélkül lépjenek
érvénybe. Ez lehetővé tenné például, hogy megállapodás születhessen a génmódosított fajtákról,
bármilyen demokratikus jóváhagyás nélkül.

A Greenpeace, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Védegylet
szer int meg kell akad ályo zni,
hogy a készülő EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény veszélybe
sodorja a jövőnket.

Az Európán belüli kereskedelem csökkenése kockázatot jelent a magyar gazdaság számára, hisz a 2013as magyar export 77,1 százaléka az Unióba irányult.
Az európai biztonsági háló is veszélybe kerülhet a
termékek szabad áramlásával. A környezetvédelmi,
munkaügyi és egészségvédelmi előírások hígulása
miatt tehát az egyezmény nem a lakosság, hanem a
multinacionális cégeknek érdekeit segítené.
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