ДО
„СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ”

Здравейте приятели,
Приветстваме и подкрепяме широка дискусия за подготвяното
Трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции между САЩ и
ЕС. Липсата на прозрачност около водените преговори, нещо повече,
„режисираното” допитване само до определен брой граждански организации
и множество корпоративни представители подсказват, че отново се прави
опит интересът на обикновените хора, работещите и потребителите да бъде
ограничен и заобиколен в името на високите печалби на малко, но огромни
корпоративни дружества.
Изземването на суверенитета на отделните държави-членки на ЕС, което на
практика означава въвеждането на механизма за защита на инвеститорите е
заплаха не само за демократично избраните правителства и гласуваните
закони в отделните европейски страни, но и опасност за трудовите и
социални права на обикновените трудови хора. Предвиденият международен
трибунал, съставен само от високоплатени корпоративни юристи ще може да
съди и осъжда държави за нереализирани печалби, за водене на социална
политика в ущърб на интересите на компаниите, като присъдените суми и
разходи по делата могат да се окажат катастрофални за отделните
правителства и народи.
Трудовите права на хората от Европа са резултат на дългогодишни борби на
синдикати и леви партии и не може да се прави никакъв компромис и
отстъпване в тази насока. От подготвяното споразумение не става ясно дали
се предвижда защита на социалните права на хората и гарантирани ли са
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условията на труд. Като лява партия ние ще се борим за запазване на
извоюваните работнически права.
Подготвяното трансатлантическо споразумение ще засегне и правата на
хиляди дребни производители. В голяма част от европейските страни, чрез
обществен натиск бяха извоювани стандарти за качеството на храните, които
ядем, повечето страни забраниха вноса и продажба на ГМО продукти и
използването на ГМО култури. Стотици хиляди хора излязоха да протестират
срещу приемането на АКТА. Подготвяното споразумение ще заобиколи тези
извоювани с борба права на качество и на живот.
Приятели от „Солидарна България”, каузата за борба с липсата на
информация около подготвяното Трансатлантическо споразумение за
търговия и инвестиции между САЩ и ЕС, за широко обществено обсъждане
и противопоставяне на категорично неприемливите условия, залегнали в него
е и наша. Тази кауза е залегнала, както в нашата предизборна платформа за
избори за Европейски парламент, така и в предизборната платформата на
Европейската лява партия, чиито пълноправен член сме.
Подкрепяме инициативата, която сте предприели, с удоволствие ще изпратим
кандидати от нашата листа на предвиденото обсъждане и ви благодарим за
предоставената възможност да изразим позициите си.

С уважение:

Маргарита Милева – председател на партия „Българската левица”
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