ДО „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“

9 май 2014 г.

Уважаеми приятели от „Солидарна България“
Прави Ви чест, че огласявате Вашата загриженост за преговорите за споразумението ТТИП –
Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство. Ние, Зелените, напълно я споделяме.
Не е допустимо българите да не знаят какво се случва и какъв ефект може да има случващото се върху
техния живот. Тази неинформираност дължим както на непрозрачния начин на воденето на
преговорите от ЕС, така и на дълбокото мълчание на българското правителство и парламент по
въпроса.
Да, важно е кандидатите за членове на Европейския парламент да поемат ангажименти в тази област.
Важно е също така, обаче, да поискаме сметка за направеното до момента от нашите настоящи
евродепутати и най-вече от българското правителство/министри в Съвета. Какъв мандат е дало
Народното събрание на Р България на нашите представители в европейските институции по
отношение на ТТИП? Направена ли е оценка на въздействието на ТТИП върху икономиката, околната
среда, социалните условия в България?
Българите, както и всички останали европейци, не бихме се отказали от ограничителните регламенти
за генно-модифицирани организми или за шистовия газ. Не бихме зачертнали с лека ръка
постигнатото ниво на регламентирано качество на пилешко месо, например, за да купуваме такова,
което мирише на плувен басейн. От друга страна бихме искали да продаваме ябълки на американския
пазар. Бихме приветствали идеята за едно универсално зарядно за електромобили от двете страни на
Атлантика и т.н.
Липсата на информация и дебат по търговските и инвестиционни взаимоотношения със САЩ води до
крайности – или до прекалено възхваляване на ползите, или до едностранчиво и драматично
представяне на заплахите. Необходима е обективна преценка и защита на обществения интерес – на
национално и европейско ниво.
Вашата идея за провеждане на дебат по въпросите
на Трансатлантическото търговско и
инвестиционно споразумение без съмнение ще допринесе за намаляване на информационното
затъмнение. С удоволствие бихме участвали в дебата и представили в подробности нашата позиция
(някои основни положения са посочени по-долу).
В заключение имам удоволствието да изтъкна, че нашите водещи кандидати Атанас Чобанов и
Даниела Божинова бяха сред първите подписали Хартата за дигитални права, както и Инициативата за
свикване на Европейски конвент, подета от гражданска коалиция „Демократична Европа сега!“, чийто
текст включваше и ангажимент за недопускане на метода „инвеститор-срещу-държава“.
С уважение
Даниела Божинова
Съпредседател и кандидат за член на Европейския парламент
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ЗЕЛЕНИТЕ И ТТИП
Ето някои основни положения в позицията по ТТИП на ПП „Зелените“ и Европейската зелена партия,
на която сме редовен член:
•

Прозрачност вместо секретност на преговорния процес

•
„Не“ на метода „инвеститор-срещу-държава“, с който при решаването на спорове се
заобикалят националните съдилища и се създава паралелна правосъдна система за корпорациите.
•
Скептицизъм по отношение на големите очаквания за проспертитет в резултат на ТТИП.
Отстраняването на нетарифните пречки за търговия може да се осъществи само в ограничен мащаб
заради конституционни причини или заради регламентите, произлизащи от Договорите за ЕС.
•
ТТИП няма да допринесе за по-високи екологични и социални стандарти в Европа. Напротив,
те може да бъдат занижени под прикритието на премахването на търговски бариери.
•
Опасения за отваряне на темата за културата и он-лайн сектора от Комисията в по-късен етап
на преговорите, макар понастоящем тези въпроси да са изключени от преговорите.
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