CETA:
Η TTIP ΜΕ ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ

Έρευνα της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NLG)
Πολιτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μετάφραση: Βαρβάρα Σπυροπούλου
Επιστημονική επιμέλεια: Δώρα Κοτσακά
Γραφιστική επιμέλεια: Ζάννα Κατσαφάνα

Για περισσότερες πληροφορίες:
info@poulantzas.gr
Τηλ. 2103217745

CETA:
Η ΤΤΙΡ ΜΕ ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ

Η ελληνική έκδοση πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία και υποστήριξη
του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
Φεβρουάριος, 2017
Αθήνα

1

Συνοπτική παρουσίαση
Οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες βρίσκονται στο επί

κεντρο της σημερινής κοινωνικής, πολιτικής και νομικής συ
ζήτησης. Η αντιπαράθεση που αφορά τη Διατλαντική Εταιρική
Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων — ΔΕΣΕΕ (Transatlantic Trade
and Investment Partnership — TTIP) έχει πυροδοτήσει μια δημό
σια διαμάχη. Ωστόσο, η TTIP είναι απλώς η πιο ορατή περίπτωση
σε ένα κύμα συμφωνιών νέας γενιάς, που όλες τους απαιτούν
δημόσια συζήτηση σε βάθος.
Η παρούσα έκθεση εστιάζει στην υπό διαπραγμάτευση Συνο
λική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία - ΣΟΕΣ (Comprehensive
Economic and Trade Agreement — CETA) μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Καναδά. Το επείγον της διαδικασίας επικύρωσής
της μας ωθεί στο να επικεντρωθούμε χωρίς καθυστέρηση στο
περιεχόμενο και στις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Η CETA,
όπως η TTIP — και σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εμπορικές
συμφωνίες, δεν εστιάζει στη μείωση της δασμολόγησης, αλλά
σε μη δασμολογικούς φραγμούς, που σημαίνει ότι στοχεύει
στην τροποποίηση κανόνων και νομοθεσίας. Και όπως η TTIP
εισάγει ένα σύστημα Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή-Κράτους
— ΕΔΕΚ (ISDS), το οποίο επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να
αμφισβητήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η ανάλυση της CETA μας επιτρέπει να βεβαιώσουμε ότι από
πολλές πλευρές η συμφωνία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα
κοινωνικά δικαιώματα, στην οικονομία και στο περιβάλλον.
Επιπλέον, το πραγματικό εύρος επιρροής της CETA είναι πολύ
μεγαλύτερο από την επίδραση που θα ασκήσουν οι καναδικές
ομάδες συμφερόντων στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πο
λιτικών. Υπάρχουν 24.000 αμερικανικές επιχειρήσεις που δρα
στηριοποιούνται στον Καναδά και το 81% των καναδικών εται
ρειών συνδέονται μέσω θυγατρικών με τις ΗΠΑ. Ακόμη, το 75%
των εταιρειών εξόρυξης παγκοσμίως έχει έδρα τον Καναδά.
Επομένως, επείγει να αναγνωρίσουμε ότι ο Καναδάς είναι βασι
κός παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η επίδραση του «reg
ulatory chill» ή η αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών κανόνων είναι
μια δυνατότητα ανοιχτή σε περισσότερα συμφέροντα από όσα
είχαμε αρχικά φανταστεί.
Σε ποσοτική βάση, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι
έχουμε λόγους να αναμένουμε σημαντικές απώλειες για τους
ευρωπαίους εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας και μισθούς, όπως
και σε σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας στους
οποίους περιλαμβάνονται οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
(SMEs) και οι αγρότες, που θα βρεθούν μεταξύ των πιο ευάλωτων
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CETA: Η ΤΤΙΡ με Καναδική μεταμφίεση

νομικών μέτρων, τα οποία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι αυστηρότερα από τον Καναδά.
Τέλος, η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα
ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα με ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ), αφού το 87,3% αυτών
θα παραμείνει απροστάτευτο.
Η CETA προβλέπεται να είναι «ζωντανή
συμφωνία», που σημαίνει ότι εμπεριέχει τα
εργαλεία τροποποίησης του εύρους της. Σε
αυτό οφείλεται και το κλίμα ανασφάλειας
γύρω από τη συμφωνία, αφού το γεγονός
ότι ένα μέρος της νομοθεσίας των μερών
δεν τροποποιείται άμεσα με την υπογραφή
της συμφωνίας, δεν σημαίνει ότι δεν θα
αποτελέσει αντικείμενο τροποποίησης στο
μέλλον. Βασικό εργαλείο της δυναμικής
φύσης της CETA είναι η Ρυθμιστική Συν
εργασία (Regulatory Cooperation) μέσω
της δημιουργίας ενός Φόρουμ. Η δε έννοια
της Ρυθμιστικής Συνεργασίας εισάγεται σε
διάφορα κεφάλαια της συμφωνίας (κεφ.

ομάδων. Επιπλέον, τα οριακά οφέλη λόγω
της αύξησης των εξαγωγών στον Καναδά
θα απορροφηθούν ταχύτατα από τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αφού εδώ οι
οικονομίες κλίμακας θα παίξουν κομβικό
ρόλο. Την ίδια στιγμή οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, βασική αγορά των οποίων
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούν αντι
μέτωπες με αυξημένο ανταγωνισμό.
Οι ποιοτικές επιπτώσεις θα είναι ακό
μη πιο δραματικές. Η αύξηση της ελευθε
ρίας κίνησης κεφαλαίων βάσει της CETA
θα οδηγήσει αναγκαστικά σε έναν αντα
γωνισμό για την «εξίσωση προς τα κάτω»
στα εργασιακά πρότυπα. Επιπλέον, με
τη CETA μειώνονται οι πιθανότητες εισα
γωγής κοινωνικών ρητρών στις δημόσιες
προμήθειες. Η CETA θα έχει επίσης σοβαρές
αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ευρω
παίων πολιτών, εφόσον καθίσταται εφικτή
η αμφισβήτηση υγειονομικών ή φυτοϋγειο
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Συνοπτική παρουσίαση

είναι και εκείνη κατά της οποίας ασκούνται
οι περισσότερες αγωγές μέσω του ISDS,
κάτι που δεν ενθαρρύνει τη θέσπιση προ
στατευτικών νόμων. Αν υπογραφεί η CETA,
αυτό το ευρέως τεκμηριωμένο φαινόμενο,
γνωστό ως «legislative chill», θα επηρεάσει
άμεσα κάθε νομοθετική διαδικασία τόσο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στα κράτη
μέλη.
Η CETA όχι μόνο συνιστά πρόβλημα για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλ
λον, αλλά και παραβίαση των αρχών της
διαφάνειας που κηρύσσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επιπλέον, ελαχιστοποιεί τις αρ
μοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και επιφέρει κατάρρευση διάφορων
πλευρών του νομικού συστήματος της
ΕΕ και των κρατών μελών της. Οι μυστι
κές διαπραγματεύσεις, η περιορισμένη
συζήτηση στα ευρωπαϊκά όργανα κατά
τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης και
η πρόταση έγκρισής της με άμεση προ
σωρινή εφαρμογή αποτελούν σαφέστατες
ενδείξεις της πρόθεσης της Επιτροπής να
περάσει τη συμφωνία χωρίς να θέσει το
κείμενο σε ανοιχτή και ενδεδειγμένη δημό
σια συζήτηση. Επιπλέον, όπως πολλοί νο
μικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει,
υπάρχει προφανής ασυμβατότητα ανάμε
σα στο σύστημα προστασίας ξένων επεν
δυτών, αφενός, και στο ευρωπαϊκό νομικό
σύστημα, τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου (ECJ) και τις συνταγματικές
παραδόσεις των κρατών μελών, αφετέρου.

6-7 τεχνικά και φυτοϋγειονομικά εμπόδια
στο εμπόριο, 23-24 εμπόριο, εργασία και
περιβάλλον, 27 διαφάνεια και 29 επίλυση
διαφορών). Η είσοδος του Φόρουμ Ρυθ
μιστικής Συνεργασίας στη νομοθετική
διαδικασία οδηγεί σε μια νέα κατάσταση,
όπου η συμμετοχή τρίτων φορέων (π.χ.
εταιρικά lobby), πέραν των θεσμικών
νομοθετικών σωμάτων, στέκεται σχεδόν
στο ίδιο επίπεδο με αυτό του νομοθέτη.
Η λογική που επιβάλλει η CETA απαιτεί να
αποδείξει ο νομοθέτης επιστημονικά την
ανάγκη θέσπισης ενός συγκεκριμένου κανο
νισμού, και οι επιπτώσεις αυτής της λογικής
δεν μπορεί παρά να είναι η κατάργηση της
«αρχής της προφύλαξης» (precautionary
principle), την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει υποσχεθεί να διατηρήσει.
Παράλληλα με τις επιπτώσεις της Ρυθ
μιστικής Συνεργασίας στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία, η δημιουργία ενός συστήματος
Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή-Κράτους
— ISDS (που μετονομάστηκε σε Σύστημα
Επενδυτικών Δικαστηρίων — ICS) θα
έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στον
ποιοτικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού δικαί
ου (για να μην αναφερθούμε στο άμεσο
οικονομικό κόστος το σχετικό με εκδικά
σεις, αποζημιώσεις αλλά και της ίδρυσης
του ίδιου του συστήματος των εταιρικών
διαιτητικών πάνελ - ISDS). Η εμπειρία της
Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας
Αμερικής (NAFTA), που υπέγραψαν ΗΠΑ,
Καναδάς και Μεξικό, αποδεικνύει ότι η
χώρα με την πιο προστατευτική νομοθεσία
6

2

Εισαγωγή
CETA: Ένα από τα στάδια
της παγκόσμιας στροφής
προς την απορρύθμιση
και την ιδιωτικοποίηση
Η

Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) είναι
μια μακροσυμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Καναδά, η οποία εντάσσεται στις εμπορικές συμφωνίες νέας
γενιάς, όπως και η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και
Επενδύσεων (TTIP) μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, επειδή βασικός στόχος
δεν είναι η μείωση των συνοριακών δασμών (όπως συμβαίνει με
τις συμβατικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου), αλλά η θέσπιση
κανονιστικών ρυθμίσεων που θα ισχύουν και για τις δύο πλευρές.
Έτσι, οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ξεπερνούν κατά πολύ
τις συνοριακές συναλλαγές. Δεύτερον, επειδή η προστασία των
ξένων επενδύσεων κατέχει κεντρική θέση σε αυτή τη συμφωνία,
η οποία έχει επίσης, όπως θα δούμε, μείζονες επιπτώσεις και για
τις δύο πλευρές όσον αφορά τις δυνατότητες νομοθέτησης.
Παρότι οι πρώτες συζητήσεις για την πιθανότητα δημιουργίας
μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου χρονολογούνται από τη σύνοδο
κορυφής Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στην Οτάβα
το 2002, οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τη CETA ξεκίνησαν
το 2009. Μετά από έξι χρόνια σκιωδών διαπραγματεύσεων,
ανακοινώθηκε επίσημα η λήξη τους στις 26 Σεπτεμβρίου 2014,
και το κείμενο μιας συμφωνίας που είχε κρατηθεί μυστική ήρθε
τελικά στο φως με τη δημοσίευση της τελικής εκδοχής του
στις 29 Φεβρουαρίου 2016, δύο σχεδόν χρόνια μετά τη νομική
αναθεώρηση του κειμένου της CETA.
Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP και η επιδίωξη να εγκριθεί
η CETA με τον πιο σκόπιμο τρόπο πάση θυσία έχει φέρει στο
προσκήνιο μια νομική και πολιτική διαμάχη για ζητήματα που
αφορούν το περιεχόμενο, το εύρος, τη συμβατότητα με το
νομικό σύστημα της ΕΕ και τις επιπτώσεις της συμφωνίας για τα
συμβαλλόμενα μέρη και ιδιαίτερα για την ευημερία των λαών της.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικός υποστηρικτής
αυτών των συμφωνιών είναι προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
βάσει του σκεπτικού ότι η εμπορική πολιτική είναι η κύρια
σταθεροποιητική δύναμη σε καιρούς κρίσης («το εμπόριο είναι
ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα για να επιτευχθεί τόνωση της
7
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Εισαγωγή
CETA: Ένα από τα στάδια της παγκόσμιας στροφής προς την απορρύθμιση και την ιδιωτικοποίηση

οικονομίας χωρίς επιβάρυνση των κρατικών
προϋπολογισμών»1). Τον Οκτώβριο του
2015, η Επιτροπή, για να υποστηρίξει
αυτή την ιδέα και ως οδικό χάρτη για την
εμπορική πολιτική της ΕΕ, παρουσίασε μια
νέα εμπορική και επενδυτική στρατηγική
για την Ένωση με τίτλο «Εμπόριο για όλους.
Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το
εμπόριο και τις επενδύσεις», όπου οι TTIP
και CETA καταλαμβάνουν προνομιακή
θέση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, όσον αφορά
τη CETA, ότι η συμφωνία είναι η πιο περιε
κτική συνθήκη μέχρι σήμερα, ονομάζοντάς
την «πρωτοποριακή συμφωνία» που επι
τρέπει μια φιλόδοξη απελευθέρωση και,
σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, μπορεί
να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους κατανα
λωτές και το ευρύ κοινό. Η Επιτροπή επίσης
σημειώνει ότι η CETA προωθεί πρότυπα και
δεσμεύσεις της ΕΕ πρωτόγνωρα για τον
Καναδά, παρουσιάζοντας έτσι τη συμφωνία
ως νίκη των ευρωπαίων διαπραγματευτών.
Ωστόσο, αυτή η υποτιθέμενη νίκη κρύβει
μέσα της μια επίθεση στη δημοκρατία
και στα δικαιώματα της πλειονότητας
των πολιτών και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού. Μια διεξοδική ανάλυση της
CETA δείχνει ότι οι στόχοι της συμφωνίας
υπερβαίνουν κατά πολύ την προώθηση
του εμπορίου μεταξύ των μερών και τα
υποτιθέμενα οικονομικά οφέλη, σε κάθε
περίπτωση και σύμφωνα με την εκτίμηση
των επιπτώσεων,2 αναμένεται να μειωθούν.
Όπως έχουν υπογραμμίσει ορισμένες μελέ
τες, «η CETA αναμένεται να επιφέρει εφάπαξ
αύξηση εισοδήματος περίπου 20 ευρώ

ανά Ευρωπαίο πολίτη μετά από δεκαετή
περίοδο εφαρμογής της».3
Στην πραγματικότητα, η CETA, όπως και
η TTIP, έχει κύριο στόχο της την επιθυμία
ελέγχου και αδρανοποίησης του κράτους,
προκειμένου να προωθήσει τη μέγιστη
απορρύθμιση και την πιο φιλόδοξη ιδιωτι
κοποίηση αυτού που έχει απομείνει από τον
δημόσιο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Καναδά. Δεν είναι προφανώς κάτι
νέο, αντιθέτως, η CETA πρέπει να θεωρηθεί
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα μιας κοινής
στρατηγικής που έχει αναπτυχθεί και
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και την
οποία αποδέχεται και προωθεί η ΕΕ. Με
αυτή την έννοια, η CETA αποτελεί πράγματι
ένα βήμα προς το νεοφιλελεύθερο σχέ
διο που στοχεύει στον περιορισμό της λή
ψης αποφάσεων από τους πολίτες και της
ρυθμιστικής εξουσίας των κρατών. Στο
χεύει στη μείωση της δυνατότητας υιο
θέτησης πολιτικών για τη βελτίωση και την
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών,
ενώ καθιστά αυτοσκοπό την ελεύθερη
διακίνηση του κεφαλαίου και το άνοιγμα
νέων πεδίων στις δυνάμεις της ιδιωτικής
οικονομίας.
Επιπλέον, στην ατζέντα αμφότερων
των μερών και των συμφερόντων με τα
οποία συντάσσονται θα πρέπει να δούμε
τη σημασία της CETA και από γεωπολιτική
σκοπιά. Η CETA είναι μία από τις πολλές
αλληλένδετες συνθήκες ελεύθερου εμπο
ρίου. Μαζί με την TTIP συνδέει τη Βόρεια
Αμερική με την Ευρωπαϊκή Ένωση — ενώ
εντός της αμερικανικής ηπείρου αλληλε
πιδρά με τη NAFTA (Συμφωνία Ελεύθερου

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), «Εμπόριο για Όλους. Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο
και τις επενδύσεις».
2 Εκτίμηση του κόστους και του οφέλους μιας στενότερης οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά. Κοινή μελέτη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Καναδά (2008), <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tra 		
doc_141032.pdf>· Kirkpatrick, P. (Dir) (2011), EU-Canada SIA Final Report, Ιούνιος.
3 Raza κ.ά. (2016), Assess_Ceta: Assessing the claimed benefits of the EU-Canada Trade Agreement (CETA), 		
OFSE, Βιέννη.
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Εμπορίου Βόρειας Αμερικής, που υπογράφηκε το 1991 και βρίσκεται σε ισχύ πάνω από
είκοσι χρόνια), την CUSFTA (Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών,
1987) και, τέλος, με το TPP (Σύμφωνο Συνεργασίας των Δύο Πλευρών του Ειρηνικού), που
δημιούργησε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον Ειρηνικό η οποία περιλαμβάνει χώρες στην
Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία, αλλά εξαιρεί την Κίνα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε
ότι δύο κομβικής σημασίας παγκόσμιοι παίκτες, όπως η Κίνα και η Ρωσία, έχουν αποκλειστεί
από αυτό το δίκτυο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.
Από αυτή την άποψη, σχετική είναι η γεωπολιτική ανάλυση του Τζον Χίλαρι,4 σύμφωνα
με τον οποίο «η TTIP — και αναμφίβολα μπορούμε να πούμε και η CETA — δεν αποτελούν
επίθεση μόνο στη δημοκρατία αλλά και στην ειρήνη. Η TTIP έχει ονομαστεί το ΝΑΤΟ της
οικονομίας. Είναι ένας τρόπος απομόνωσης της Ρωσίας, και ας δούμε ιδιαίτερα τον τομέα
της ενέργειας, όπου στόχο έχει να διασφαλίσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (πετρελαίου από καναδική ασφαλτούχο άμμο και φυσικού αερίου με τη μέθοδο της
υδραυλικής ρωγμάτωσης, που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στις ΗΠΑ). Πρόκειται, εντέλει, για
τη δημιουργία ενός νέου Ψυχρού Πολέμου».
Με δεδομένα τα παραπάνω, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η προοπτική να προωθήσει η
CETA αυτή την ατζέντα ξεπερνάει κατά πολύ τα περιεχόμενα του κειμένου της συμφωνίας
που συζητούνται στις σελίδες που ακολουθούν. Επομένως, όταν αναλύουμε τους
μηχανισμούς της συμφωνίας και τις πιθανές συνέπειές τους, θα πρέπει να λαμβάνουμε
υπόψη τις ακόλουθες αρχές:
Είναι αλήθεια ότι ο Καναδάς είναι μια σχετικά μικρή αγορά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
ο βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά είναι πολύ υψηλός, λόγω της
μακράς ιστορίας τους προς την οικονομική ολοκλήρωση μέσω των συμφωνιών CUSFTA και
NAFTA.5
Η CETA ανοίγει πολλούς δρόμους για περαιτέρω ανάπτυξη του περιεχομένου της μέσω εννέα
«ειδικών επιτροπών» και μίας Μεικτής Επιτροπής, που θα της επιτρέψουν να λειτουργεί ως
«ζωντανή συμφωνία» με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις.
Το 2015, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αγορά των καναδικών εξαγωγών και
προορισμός του 3% ($16 δις) του συνόλου των εμπορικών εξαγωγών του Καναδά. Μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών-μελών, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός
του Καναδά. Επομένως, οι επιπτώσεις του BREXIT θα είναι σημαντικές για τη συνέχιση της
συμφωνίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης.
4 Παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL, «TTIP, TPP· CETA, TiSA», 2015.
5 Πράγματι, το 81% των καναδικών εταιρειών είναι θυγατρικές αμερικανικών επιχειρήσεων,
και σήμερα στον Καναδά λειτουργούν 42.000 αμερικανικές επιχειρήσεις.
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Η διάρθρωση,
το περιεχόμενο
και οι μηχανισμοί της CETA
Η συμφωνία αποτελείται από 30 κεφάλαια που καλύπτουν συ

νολικά 230 σελίδες. Το υπόλοιπο του κειμένου, μέχρι τη σελίδα
1.598, αποτελείται από παραρτήματα, τα οποία έχουν το ίδιο
δεσμευτικό νομικό καθεστώς με το βασικό κείμενο της συμφωνίας.

3.1. Η πρόσβαση στις αγορές
Δεδομένου του μεγέθους της καναδικής αγοράς, οι οικονομικές
συναλλαγές μεταξύ Καναδά και ΕΕ δεν είναι καθόλου αμελητέες.
Το 2014, ο Καναδάς ήταν ο 12ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος
της ΕΕ, που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού εξαγωγικού εμπο
ρίου με την ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταί
ρος του Καναδά, μετά τις ΗΠΑ. Με τη σειρά της η ΕΕ, ως ο δεύτερος
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, αντιστοιχεί
περίπου στο 9,5% του συνόλου των εμπορικών εξαγωγών του
Καναδά. Επιπλέον, η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής
στον Καναδά, με περίπου 26,3% των εσωτερικών άμεσων ξένων
επενδύσεων στον Καναδά, ενώ ο Καναδάς είναι ο τέταρτος μεγαλύ
τερος επενδυτής στην ΕΕ (περίπου 4,3% των εσωτερικών άμεσων
ξένων επενδύσεων της ΕΕ).
Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, δηλωμένος στόχος της CETA
είναι να ενθαρρύνει αυτές τις συναλλαγές ανοίγοντας αγορές
(ακόμη περισσότερο) με εργαλεία όπως η μείωση των δασμών, οι
κανόνες για το εμπόριο των υπηρεσιών και οι κανονισμοί για τις
δημόσιες συμβάσεις.
α) Μείωση των δασμών: η θυσία ευαίσθητων τομέων
όταν το απαιτούν τα εμπορικά συμφέροντα
Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά
χαρακτηρίζονται σήμερα από σημαντικό βαθμό ελευθέρωσης.
Απόδειξη αυτού είναι ότι οι μέσοι δασμοί στα υψηλά δασμολογικά
επίπεδα είναι γύρω στο 3%. Ωστόσο, υπάρχουν υψηλοί δασμοί σε
κομβικούς τομείς, όπως τα αγροτικά προϊόντα, που είναι κρίσιμης
σημασίας για την επιβίωση του τομέα.
Οι τομείς αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα επηρεαστούν από τη
CETA. Κάποια από τα προϊόντα για τα οποία οι δασμοί είναι υψη
λότεροι στην ΕΕ είναι κατεργασμένα τρόφιμα, ορισμένα ψάρια
και θαλασσινά, βοδινό και χοιρινό.6 Με την έναρξη της ισχύος της
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CETA, οι τελωνειακοί δασμοί για όλα τα δα
σμολογημένα προϊόντα θα καταργηθούν,
εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν
αλλιώς, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό εξαι
ρέσεις.7 Οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί να είναι
τμηματικές (όπου οι δασμοί μειώνονται
κάθε χρόνο μέχρι την κατάργησή τους μετά
από τέσσερα, έξι ή οκτώ χρόνια) ή μόνιμες.
Υπάρχει ένας κατάλογος μόνιμων εξαι
ρέσεων από τη δασμολογική μείωση (κατη
γορία Ε) που χρησιμοποιείται και από τις
δύο πλευρές, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο
το 2,3% των δασμολογικών επιπέδων της
ΕΕ και το 1,8% του Καναδά. Επομένως, τα
περισσότερα προϊόντα, περιλαμβανομένων
και εκείνων που, όπως αναφέραμε, λόγω
ευαίσθητης φύσης υπόκεινται σε υψηλή
δασμολόγηση, μπορεί να εισάγονται αδα
σμολόγητα, εάν υπογραφεί η CETA.

Άμεση συνέπεια της δασμολογικής μεί
ωσης είναι η δυσκολία που αντιμετωπί
ζουν οι τοπικές βιομηχανίες προσπαθώ
ντας να είναι ανταγωνιστικές, αφού ο
ανταγωνισμός «επί ίσοις όροις» μεταξύ μη
ίσων παραγόντων δεν είναι αναγκαστικά
δίκαιος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι
υψηλοί δασμοί που αναφέρονται παρα
πάνω έχουν διατηρηθεί παρά την πίεση
από διάφορες χώρες και οργανισμούς
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου να καταργηθούν όλοι οι δασμοί,
καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη
σπουδαιότητα που έχουν για την επιβίωση
αυτών των τομέων. Το παράδειγμα της
κρίσης στον τομέα της καναδικής γεωργίας
μετά την απελευθέρωση που προώθησε
η υπογραφή της NAFTA (της συμφωνίας
ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά
και Μεξικού) θα πρέπει να αποτελέσει προ
ειδοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως δήλωσε η Sujata Dey, όταν εξηγούσε
ότι με αυτή τη συνθήκη «όχι μόνο δεν πραγ
ματοποιήθηκαν οι υποσχέσεις για οικονο
μική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και καλύτε
ρους μισθούς, αλλά ο Καναδάς έχασε γύρω
στο 40% της γεωργικής του καλλιέργειας».8
Η δεύτερη επίπτωση αυτής της δασμολογι
κής μείωσης, που τείνουν να αγνοούν οι με
λέτες επιπτώσεων, είναι το ροκάνισμα των
κρατικών εσόδων που προέρχονται από τη
συλλογή δασμών.9

Πίνακας 1. Τα συνηθέστερα δασμολογικά επίπεδα
στην κατηγορία Ε και στις κλιμακωτές κατηγορίες
Συνολική προστασία
(κατηγορία Ε)

Προϊόντα για τα οποία
ισχύουν δασμολογικές ποσοστώσεις

Καναδάς

Πουλερικά, αυγά
και προϊόντα αυγού

Τυρί, γαλακτοκομικά

ΕΕ

Πουλερικά, αυγά
και προϊόντα αυγού

Βοδινό και χοιρινό, γλυκό καλαμπόκι,
σιτάρι, κατεργασμένες γαρίδες,
κατεψυγμένος μπακαλιάρος

Πηγή: Canonne, A (2006): Le TAFTA avant l’heure.
Tout comprendre au traité UE-CANADA

6 Από καναδικής πλευράς, οι σημαντικότεροι υψηλοί δασμοί αφορούν κατεργασμένα τρόφιμα, υποδήματα,
υφάσματα και τυριά από τις ετήσιες ποσοστώσεις εισαγωγής.
7 Η αυτόματη κατάργηση δασμών αφορά όλα τα δασμολογικά επίπεδα από το 1 έως το 97
του Εναρμονισμένου Συστήματος. Τα κεφάλαια 97 και 98 (ειδικοί όροι ταξινόμησης)
εξαιρούνται από την αυτόματη κατάργηση δασμών.
8 Παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL, «CETA: TTIP in a Canadian disguise», 2016.
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β) Οι μηχανισμοί απελευθέρωσης
των υπηρεσιών: αρνητικοί
και θετικοί κατάλογοι
Όπως επισημάναμε παραπάνω, οι εμπο
ρικές σχέσεις μεταξύ Καναδά και Ευρω
παϊκής Ένωσης είναι σημαντικές, αλλά
σε καμία περίπτωση τόσο σημαντικές
όσο ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Το 2013, το εμπόριο
των υπηρεσιών Καναδά-ΕΕ ανήλθε σε $32,1
δις, με τις εξαγωγές υπηρεσιών στην ΕΕ να
αντιστοιχούν σε $14,5 δις και τις εισαγωγές
υπηρεσιών από την ΕΕ σε $17,6 δις. Ο Κα
ναδάς ήταν καθαρός εισαγωγέας ταξιδιω
τικών, μεταφορικών και κυβερνητικών υπη
ρεσιών από την ΕΕ το 2013.10 Επιπλέον, δεν
πρέπει να μας διαφύγει ο αντίκτυπος των
σχέσεων του τριγώνου ΕΕ, Καναδά και ΗΠΑ,
αφού οι τελευταίες είναι ο μεγαλύτερος
εμπορικός εταίρος τόσο του Καναδά όσο
της ΕΕ. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση
επιπτώσεων της CETA,11 ο τομέας των υπη
ρεσιών είναι η κυρίαρχη πηγή οικονομικής
δραστηριότητας σε ΕΕ, Καναδά και ΗΠΑ.
Στο επίκεντρο αυτής της τριγωνικής
σχέσης, οι TTIP και CETA επιδιώκουν να
μεγιστοποιήσουν την ελεύθερη διακίνηση
υπηρεσιών με κάθε κόστος. Η χρήση διε
θνών συμφωνιών για την προώθηση του
εμπορίου υπηρεσιών δεν είναι νέα τεχνική. Ο
Γύρος της Ουρουγουάης έλαβε χώρα μεταξύ

1986 και 1993 εστιάζοντας στη δημιουργία
κανόνων που οδήγησαν στη Γενική Συμ
φωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών
(GATS), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995 ως
συμπλήρωμα της Γενικής Συμφωνίας Δα
σμών και Εμπορίου (GATT). Η αύξηση του
εμπορίου των υπηρεσιών, σε αντίθεση με το
εμπόριο προϊόντων, απαιτεί την κατάργηση
των περιορισμών που εμποδίζουν τη ροή
των προμηθευτών, έτσι η συμφωνία GATS
επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των μη
δασμολογικών φραγμών, η κατάργηση των
οποίων όχι μόνο είναι πιο περίπλοκη αλλά
εμπεριέχει επίσης και πολύ περισσότερους
κινδύνους για την κοινωνία από την κατάρ
γηση των δασμών.
Οι θεμελιώδεις αρχές δράσης για την
απελευθέρωση της διακίνησης των υπηρε
σιών είναι πρώτον η αρχή της εθνικής
μεταχείρισης, που περιλαμβάνει την όχι
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση τρίτων παρό
χων σε σχέση με τους εθνικούς οικονο
μικούς φορείς.12 Και δεύτερον, είναι η αρχή
του πλέον ευνοούμενου κράτους, που
διασφαλίζει ότι η ευνοϊκή μεταχείριση
προς μία ή περισσότερες χώρες πρέπει
να επεκτείνεται εξίσου προς όλες τις τρί
τες χώρες.13 Με την εφαρμογή αυτών
των αρχών, η CETA μπορεί να επιτρέψει
σε οποιονδήποτε πάροχο της καναδικής
αγοράς υπηρεσιών την είσοδο στις αγορές

9 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απώλεια εισοδήματος θα αγγίξει τα 311 εκατομμύρια ευρώ σε 		
επτά χρόνια. Οι δασμοί θα καταργηθούν εντελώς στο 97,7% των δασμολογικών επιπέδων με την υπογραφή
της Συμφωνίας, ενώ ένα επιπλέον 1% των δασμολογικών επιπέδων θα είναι αδασμολόγητο μετά από 3, 5
ή 7 χρόνια. Αυτά τα 311 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο 80% των προβλεπόμενων εσόδων από
δασμούς που λαμβάνουν τα κράτη μέλη από καναδικές εισαγωγές, σύμφωνα με δεδομένα του 2015.
Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη τη νέα απόφαση για ίδια έσοδα, που μειώνει τα προς συλλογή κόστη
των κρατών μελών από 25% σε 20%. Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου για
την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας 		
μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου. Στρασβούργο,
5.7.2016 COM(2016) 444 τελικό 2016/0206.
10 <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/>
11 Kirkpatrick, P. (Dir) (2011): EU-Canada SIA Final Report, Ιούνιος.
12 Άρθρο 9.3.1: «Εθνική μεταχείριση: 1. Κάθε μέλος παρέχει σε φορείς παροχής υπηρεσιών και σε υπηρεσίες 		
των άλλων μελών όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχει, σε παρεμφερείς καταστάσεις, 		
στους δικούς της φορείς παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίες».
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της ΕΕ και, από τη στιγμή που θα γίνει αυτό,
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εγχώριος
πάροχος, εκτός εάν το κράτος έχει ζητήσει
να εξαιρεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.
Οι υποχρεώσεις και οι επιφυλάξεις κάθε
μέλους και η μέθοδος ένταξης είναι θεμε
λιώδη ζητήματα, προκειμένου να κατα
νοήσουμε τις δυναμικές της απορρύθμισης.
Η μεθοδολογία που εμπεριέχει η συμφωνία
GATS βασίζεται στην έννοια του «θετικού
καταλόγου». Πρόκειται για τη σύνταξη
ενός καταλόγου που περιλαμβάνει τους
τομείς και τα αντικείμενα τα οποία θα
απελευθερωθούν αφήνοντας κατά μέρος
τις δεσμεύσεις για απελευθέρωση όσων δεν
περιλαμβάνονται ρητά, δηλαδή το μόνο
εμπόριο που απελευθερώνεται είναι εκείνο
για το οποίο τα μέλη συμφωνούν ρητά.
Οι υποστηρικτές μιας μεγαλύτερης και
ταχύτερης απορρύθμισης έχουν προτείνει
τροποποίηση αυτού του μηχανισμού θέ
τοντας ως εναλλακτική τη χρήση ενός «αρνη
τικού καταλόγου». Σύμφωνα με αυτή την
προσέγγιση του αρνητικού καταλόγου, όλοι
οι τομείς και τρόποι παροχής υπηρεσιών θα
απελευθερωθούν, με την εξαίρεση μόνο
εκείνων που τα μέλη θα αποφασίσουν ρητά
να συμπεριλάβουν σε κατάλογο, ο οποίος
θα συνταχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις.14
Τέλος, στις CETA και TTIP περιλαμβάνεται
ένα σύστημα καταλόγων που υβριδοποιεί
προηγούμενες προτάσεις, δηλαδή ο θετικός
κατάλογος χρησιμοποιείται για να ορίσει
την πρόσβαση στην αγορά (Παράρτημα
ΙΙΙ) και ο αρνητικός κατάλογος αφορά την
εθνική μεταχείριση και την εφαρμογή της
αρχής του πλέον ευνοούμενου κράτους
(Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Μαζί με αυτούς τους
μηχανισμούς θα ισχύσουν και οι ρήτρες του
αμετάκλητου της απελευθέρωσης (ratchet
clause). Πρόκειται για ρήτρες βάσει των

οποίων τα μέλη αναλαμβάνουν πάντοτε να
διατηρούν τουλάχιστον το ανώτατο επίπε
δο απελευθέρωσης στο οποίο έχει φτάσει η
αγορά. Δηλαδή, κάθε μορφή απελευθέρω
σης παγιώνεται και δεν υπάρχει επιστροφή.
Η αλλαγή μεθόδου συνεπάγεται σοβα
ρές επιπτώσεις, επειδή ο αρνητικός κατά
λογος έχει περισσότερες δυνατότητες
απορρύθμισης: κάθε αποτυχία είναι υπέρ
της απορρύθμισης. Από τη στιγμή που
μια υπηρεσία αναφέρεται στον κατάλογο
πρόσβασης στην αγορά (Παράρτημα ΙΙΙ),
παρέχει αυτόματα χωρίς περιορισμούς τις
ρήτρες «εθνικής μεταχείρισης» και «πλέ
ον ευνοούμενου κράτους», εκτός εάν οι
εγχώριοι προμηθευτές ρητά εξαιρεθούν
προστατεύοντας τον εαυτό τους στο Παρά
ρτημα Ι ή ΙΙ. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είναι σημαντικό να αναλύσουμε το
περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών των
παραρτημάτων.
Η διαφορά μεταξύ των Παραρτημάτων Ι
και ΙΙ είναι ότι το πρώτο αφορά εξαιρέσεις
για υπάρχοντα μέτρα, ενώ το δεύτερο
δημιουργεί μελλοντικές εξαιρέσεις (δηλ.
το δικαίωμα της ρύθμισης). Αν ένα κράτος
(ή η ΕΕ) θέλει να διατηρήσει κάποιον
εσωτερικό κανόνα που θέτει συγκεκριμένες
προϋποθέσεις για ξένες επιχειρήσεις, πρέ
πει αυτός να περιλαμβάνεται ρητά στο
Παράρτημα Ι. Επιπλέον, σε αυτά τα μέτρα
ισχύουν οι ρήτρες ratchet, έτσι ώστε ούτε
τα κράτη ούτε η ΕΕ δεν μπορεί να επεκτείνει
το περιεχόμενο των εξαιρέσεων. Αντίθετα,
θα είναι δυνατό να προχωρήσει σε ακόμη
μεγαλύτερη απελευθέρωση, δηλαδή να
μειώσει τον αριθμό των εξαιρέσεων και αν
συμβεί αυτό, η νέα κατάσταση θα παγιωθεί.
Στο Παράρτημα ΙΙ κάθε κράτος (ή η ΕΕ) θα
διατηρεί το δικαίωμα λήψης μελλοντικών
μέτρων, τα οποία δεν εφαρμόζουν τις

13 Άρθρο 9.5: «Μεταχείριση του πλέον ευνοούμενου κράτους 1. Κάθε μέλος παρέχει σε φορείς
παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίες άλλου μέλους όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από αυτή που παρέχει,
σε παρεμφερείς καταστάσεις, προς φορείς παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίες οποιασδήποτε τρίτης χώρας».
14 Για την υποστήριξη του αρνητικού καταλόγου, βλ. τα όσα αναφέρει ο Επιχειρηματικός Συνασπισμός
για το Διατλαντικό Εμπόριο <http://www.transatlantictrade.org/issues/services/> ή ο Συνασπισμός
των Βιομηχανιών Υπηρεσιών <https://servicescoalition.org/images/TTIP_Comment_Letter_FINAL.pdf>
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ρήτρες της εθνικής μεταχείρισης και του
μάλλον ευνοούμενου κράτους.
Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στη
CETA και προτείνονται στην TTIP είναι
εμφανώς ανεπαρκείς. Μια προσεκτική
ανάλυση των εξαιρέσεων κάθε κράτους
δείχνει ότι, πέρα από την περιπλοκότητα
του μηχανισμού και χάρη στη ρυθμιστική
δυνατότητα του αρνητικού καταλόγου, οι
συνθήκες αυτές έχουν ανοίξει μια τεράστια
πόρτα, που επιτρέπει στα κράτη μέλη και
στις κυβερνήσεις τους να καταργήσουν
τους κανόνες προστασίας των κρατικών
υπηρεσιών καλυμμένα πίσω από τη συ
σκότιση και την αδιαφάνεια αυτών των
συνθηκών, περιορίζοντας έτσι το πολιτικό
κόστος των αποφάσεων απορρύθμισης.

Αναμφίβολα, μιλάμε για ένα τεράστιο
μέρος του ΑΕΠ, αλλά το σημαντικό δεν
είναι μόνο η οικονομική αξία των δημοσίων
συμβάσεων, αλλά η δυνατότητα μέσω αυτού
να ασκούν επίδραση οι δημόσιες αρχές σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα
στο συγκεκριμένο τους πλαίσιο. Αυτός είναι
ένας σημαντικός τρόπος προώθησης της
οικονομίας, της τοπικής ανάπτυξης και της
κοινωνικής ενίσχυσης συγκεκριμένων οικο
νομικά αδύνατων ομάδων. Αυτή η χρήση
δημοσίων συμβάσεων για την επίτευξη
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων
αναγνωρίζεται επίσημα στους κανόνες
της ΕΕ και από πολλά κράτη μέλη17 τα
οποία, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό,
αποδέχονται ότι οι συμβάσεις δεν πρέπει
να θέτουν την τιμή ως μοναδικό κριτήριο,
αλλά ότι μπορούν και θα έπρεπε να προ
σβλέπουν στην επίτευξη κοινωνικών, περι
βαλλοντικών ή ερευνητικών σκοπών.
Πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι
ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς της
CETA είναι ακριβώς η μείωση αυτών των
δυνατοτήτων εισαγωγής κοινωνικών και
περιβαλλοντικών στόχων στις δημόσιες
συμβάσεις.18 Πρόθεσή της είναι να αναγκάσει
τα μέλη να περιορίσουν τις δυνατότητες
των δημοσίων αρχών να θέσουν κοινωνικές
ή περιβαλλοντικές ρήτρες. Για να επιτευχθεί
αυτό, στην εντολή διαπραγμάτευσης για
τη CETA ζητήθηκε η επιβεβαίωση ότι η συμ
φωνία θα προβλέπει αμοιβαία πρόσβαση
στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων

γ) Δημόσιες συμβάσεις
και κατάργηση των δυνατοτήτων 		
εισαγωγής κοινωνικής ρήτρας
Ο όρος δημόσιες συμβάσεις αναφέρεται
στην προμήθεια των κρατικών υπηρεσιών
σε αγαθά και υπηρεσίες διαφόρων ειδών.
Σύμφωνα με δεδομένα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το 2014 περίπου 250.000 δημό
σιες αρχές στην ΕΕ δαπάνησαν 13% του ΑΕΠ
(1.931,5 δις ευρώ)15 στην αγορά υπηρεσιών,
εργασίας και αγαθών σε τομείς όπως η
ενέργεια, οι μεταφορές, η καθαριότητα, η
κοινωνική προστασία και η παροχή υπηρε
σιών υγείας και εκπαίδευσης. Στον Καναδά,
το ποσό που διατίθεται για δημόσιες συμ
βάσεις είναι μεταξύ CAD 130 δις και 200 δις.16

15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Public Procurement Indicators 2014. DG GROW G4 – Innovative and e-Procure
ment, <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15421/attachments/1/translations>
16 Sinclair, S., κ.ά. (2014), Making Sense of the CETA. An analysis of the final text of the Canada-European
Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, <https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/
uploads/publications/National%20Office/2014/09/Making_Sense_of_the_CETA.pdf>
17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μελέτη της Στρατηγικής χρήσης δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση πράσινων,
κοινωνικών και κοινοτόμων πολιτικών, 2015, τελική έκθεση. DG GROW, <http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu
ments/17261>
18 Sinclair, S., κ.ά. (2014), Making Sense of the CETA…, βλ. παραπάνω.
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σε όλους τους τομείς διοίκησης (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) τόσο στους
παραδοσιακούς τομείς όσο και σε εκείνον των δημοσίων αγαθών, διασφαλίζοντας
μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στους εγχώριους
αναδόχους. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στην αγορά θα επεκταθεί σε όλα τα συναφή
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών.
Η εντολή αυτή αναφέρεται στο κεφάλαιο 19 της CETA, που περιλαμβάνει
κανονισμούς που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Μεταξύ άλλων επισημαίνουμε
την παράγραφο 19.3, όπου θεσπίζονται εξαιρέσεις ασφαλείας και άλλες εξαιρέσεις,
οι οποίες μπορούν πάντοτε να ισχύσουν, εάν δεν συνεπάγονται μεροληπτική
μεταχείριση και κρίνονται «απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας ηθικής,
τάξης ή ασφάλειας· απαραίτητες για την προστασία της υγείας και της ζωής αν
θρώπων και ζώων ή για τη διατήρηση των φυτών· απαραίτητες για την προστασία
της πνευματικής ιδιοκτησίας· ή αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται
από άτομα με αναπηρία, φιλανθρωπικούς φορείς ή φυλακισμένους». Όπως είναι
φανερό, η δυνατότητα εισαγωγής μιας κοινωνικής ρήτρας με στόχο την ισότητα
των φύλων και την προώθηση της απασχόλησης ανθρώπων που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό είναι πολύ περιορισμένη. Μια άλλη παράγραφος που δεν θα πρέπει
να παραβλέψουμε είναι η 19.9, που απαγορεύει να περιληφθούν στη συγγραφή
υποχρεώσεων τεχνικές προδιαγραφές, σκοπός ή αποτέλεσμα των οποίων θα
είναι η δημιουργία μη αναγκαίων φραγμών στο διεθνές εμπόριο, αφήνοντας και
πάλι ανοιχτό το ερώτημα του τι συνιστά μη αναγκαίο φραγμό και κατά πόσο μια
κοινωνική ρήτρα μπορεί να εκληφθεί ως τέτοιος.
Η έκθεση IATEC19 προειδοποιεί ότι, εάν εγκριθεί η CETA, θα απαγορευτούν
πολιτικές που ευνοούν το «τοπικό πλαίσιο» και την τοπική παραγωγή και οι οποίες
θεωρούνται μεροληπτικές προς αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η συμφωνία περιορίζει
την προστασία των δημοσίων συμβάσεων, εις βάρος της τοπικής ανάπτυξης,
και ευεργετεί περισσότερο τις υπερεθνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, λόγω των
αρχών της αμεροληψίας και της διαφάνειας, οι δημόσιοι αξιωματούχοι θα είναι
αναγκασμένοι να θεωρήσουν την τιμή ουσιώδες κριτήριο για την επιλογή των
προσφορών, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη
από τρόπους παραγωγής που είναι σε θέση να στηρίξουν την οικολογική μετάβαση
και την τοπική ανάπτυξη.
Στην πραγματικότητα, όπως εξακολουθεί να επισημαίνει η έκθεση, το άνοιγμα
της αγοράς δημοσίων συμβάσεων του Καναδά δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνεται ως
νίκη των ευρωπαίων διαπραγματευτών. Πρόκειται περισσότερο για το αποτέλεσμα
μιας ανταλλαγής εκχωρήσεων με στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων
των μεγάλων επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι
αδιαμφισβήτητα οι πραγματικοί νικητές, που κερδίζουν τις τροποποιήσεις στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων με αντάλλαγμα τις μείζονες εκχωρήσεις στη
γεωργική πολιτική, που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

19 Στο ίδιο.
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3.2 Ρυθμιστική συνεργασία:
βήματα προς την απορρύθμιση

Ο μόνος τρόπος αποφυγής αυτών των
φραγμών είναι η χρήση μηχανισμών όπως
η αμοιβαία αναγνώριση (αναφέρεται στα
κεφάλαια 4, 11 και 21 της CETA), η εναρμόνιση
ή η θέσπιση συμβατών διαδικασιών αξιολό
γησης της συμμόρφωσης μεταξύ διαφόρων
κρατών ή οικονομικών συνασπισμών, και
σκοπός των συμφωνιών νέας γενιάς είναι
ακριβώς να δώσουν νομική φύση σε αυτούς
τους μηχανισμούς «συνεργασίας».
Η CETA αφιερώνει το 21ο κεφάλαιό της
στους μηχανισμούς κανονιστικής συνερ
γασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο
που η CETA και η TTIP αφιερώνουν ένα
κεφάλαιο στη ρυθμιστική συνεργασία, το
πλαίσιο κάθε συμφωνίας είναι διαφορετικό.
Η TTIP ορίζει ως υποχρεωτική τη συμμετοχή
στις διαδικασίες αυτές, ωστόσο, στο άρ
θρο 21.2.6 της CETA ορίζεται ότι τα μέλη
εντάσσονται στη ρυθμιστική συνεργασία
σε εθελοντική βάση και ότι μπορούν να
αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε αυτούς
τους μηχανισμούς, παρότι εάν συμβεί
αυτό, το μέλος πρέπει να δώσει εξηγήσεις
για την άρνησή του στην άλλη πλευρά. Ο
εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής
δεν πρέπει να οδηγήσει στην παρανόηση
ότι τα κανονιστικά ζητήματα είναι λιγότερο
σημαντικά στη CETA. Είναι αλήθεια ότι, αν
και το κεφάλαιο 21 δεν αναγκάζει το μέλος
να συμμετάσχει, το κείμενο στο σύνολό του
περιέχει άλλα εργαλεία που στοχεύουν στην
ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας, καθιστώ
ντας την εντέλει υποχρεωτική.
Το 21ο κεφάλαιο (για τη ρυθμιστική συ
νεργασία) ξεκινά με μια αναφορά στις
δεσμεύσεις που συνεπάγονται οι συμφω
νίες GATT και GATS, καθώς και η Συμφωνία
για τα Τεχνικά Εμπόδια στο Εμπόριο (TBT)

Η TTIP και η CETA έχουν ονομαστεί «συμ
φωνίες νέας γενιάς», επειδή διευρύνουν το
παραδοσιακό περιεχόμενο των εμπορικών
συμφωνιών. Η διεύρυνση αυτή προσανα
τολίζεται κυρίως προς την κατάργηση
των μη δασμολογικών φραγμών μέσω της
παρέμβασης στις ρυθμιστικές διαδικασίες
και των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με τον ορισμό της Συνδιά
σκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπό
ριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD [2012]),
οι μη δασμολογικοί φραγμοί (NTBs) είναι
«διαφορετικές δασμολογικές πολιτικές
που μπορεί δυνητικά να έχουν οικονομι
κές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο των
αγαθών, μεταβάλλοντας τις ποσότητες ή
τις τιμές πώλησης ή και τα δύο».20 Αυτοί οι
φραγμοί περιλαμβάνουν, παραδείγματος
χάριν, μέτρα για την προστασία της υγείας
και του περιβάλλοντος, και τους κανόνες
που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην
εμπορική πολιτική, όπως οι ποσοστώσεις, ο
έλεγχος των τιμών και οι περιορισμοί στις
εξαγωγές· άλλα και εσωτερικά μέτρα, όπως
η ανταγωνιστική πολιτική, τα επενδυτικά
μέτρα που αφορούν το εμπόριο, οι περιο
ρισμοί στις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ., μπο
ρεί να περιλαμβάνονται στα μη εμπορικά
μέτρα. Με άλλα λόγια: όλοι οι κανονισμοί
που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία,
κοινωνικά μέτρα, την απασχόληση ή την
προστασία ενός από τα δύο μέλη. Ακόμη κι
αν εφαρμοστούν ισότιμα σε εγχώριους και
αλλοδαπούς παραγωγούς, μπορεί να θεω
ρηθούν μη δασμολογικοί φραγμοί από το
άλλο μέρος και, επομένως, στόχος της CETA
είναι η κατάργησή τους.

20 Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, «κάθε εμπορική κανονιστική ρύθμιση των κρατών μελών,
που είναι ικανή να εμποδίσει άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το ενδοκοινοτικό εμπόριο
θεωρείται μέτρο ισοδυνάμου προς ποσοτικούς περιορισμούς αποτελέσματος»
(Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 1974. Dassonville. Υπόθεση 8-74).
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του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και
η Συμφωνία για την Εφαρμογή Μέτρων
Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Προ
στασίας - ΥΦΠ (SPS) του ΠΟΕ. Μεταξύ των
ενεργειών για τη ρυθμιστική συνεργασία
που προβλέπονται στο άρθρο 21.4 περιλαμ
βάνεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,
ελαχιστοποιώντας έτσι τη χρήση ρυθμιστι
κών εργαλείων που προκαλούν στρεβλώ
σεις στο εμπόριο και τις επενδύσεις, και τη
χρήση διεθνών προτύπων, στα οποία περι
λαμβάνονται πρότυπα και κατευθυντήριες
οδηγίες για αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα
είναι η δημιουργία του Φόρουμ Κανονι
στικής Συνεργασίας (RCF), μιας ειδικής
επιτροπής που θα απαρτίζεται από αξιω
ματούχους και των δύο πλευρών, με προ
εδρεύοντες ανώτατους αντιπροσώπους
διορισμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την κυβέρνηση του Καναδά. Στόχος
αυτού του φόρουμ είναι η διευκόλυνση
των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων
μεταξύ των μελών για τις προαναφερθείσες
δραστηριότητες. Περιλαμβάνει δε την υπο
στήριξη «μεμονωμένων ρυθμιστικών αρ
χών για τον εντοπισμό υποψηφίων εταίρων
προς συνεργασία παρέχοντας τα κατάλληλα
εργαλεία, όπως υποδείγματα συμφωνιών
περί τηρήσεως του απορρήτου». Επιπλέον,
τα μέλη μπορούν, κατόπιν αμοιβαίας συμ

φωνίας, να καλέσουν άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη να συμμετάσχουν στις συναντήσεις
του φόρουμ. Αυτή η τελευταία πρόβλεψη
συνδέεται με το άρθρο 21.8 του κειμένου, το
οποίο εξουσιοδοτεί τα μέλη να διεξάγουν
διαβουλεύσεις με ιδιωτικούς φορείς, με
κάθε τρόπο, με σκοπό την κατανόηση των
μη κυβερνητικών απόψεων.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι μηχανισμοί ρυθμι
στικής συνεργασίας δεν βρίσκονται μόνο
στα εθελοντικά εργαλεία του κεφαλαίου
21, αλλά και σε άλλα κεφάλαια της CETA,
κυρίως στα κεφάλαια 6 και 7 (τεχνικά και
φυτοϋγειονομικά εμπόδια στο εμπόριο),
23-24 (εμπόριο, εργασία και περιβάλλον),
27 (διαφάνεια) και 29 (επίλυση διαφορών).
Επομένως, ο αντίκτυπος δεν περιορίζεται
σε μια μεταβολή των εσωτερικών ρυθμι
στικών διαδικασιών, που εναπόκειται στη
βούληση των μελών, αλλά αφορά και την
ενσωμάτωση μιας κουλτούρας στην οποία
η συμμετοχή τρίτων φορέων, όπως οι
ομάδες πίεσης (λόμπι), που δεν ανήκουν
στα νομοθετικά σώματα, λειτουργεί στο
ίδιο επίπεδο με τον νομοθέτη. Η λογική που
επιβάλλει η CETA απαιτεί από τον νομοθέτη
να αποδείξει επιστημονικά την ανάγκη
έγκρισης ενός συγκεκριμένου κανονισμού.
Έτσι εγκαθίσταται μια μόνιμη δυσπιστία
απέναντι στον νομοθέτη και, επομένως, στις
δημοκρατικές κανονιστικές διαδικασίες που
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χαρακτηρίζουν τα συστήματα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας,
όπως επισημαίνει η Meuwese (2015), η δε κυριαρχία των εθνικών
κοινοβουλίων περιορίζεται και οι σχέσεις τους με τους πολίτες
αλλάζουν, εφόσον η εντολή αντιπροσώπευσης και η αρχή λήψης
αποφάσεων αμφισβητούνται και διαμεσολαβούνται από την
παρέμβαση άλλων παραγόντων.
Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιδέα μείωσης των
κανονιστικών απαιτήσεων διά της αναθεώρησης των διαδι
κασιών και της εισαγωγής εταιρικών παραγόντων σε αυτές
υπάρχει και σε άλλους μηχανισμούς που βρίσκονται ήδη σε ισχύ,
όπως το πρόγραμμα REFIT. Το πρόγραμμα για τη βελτίωση της
νομοθεσίας (REFIT - Πρόγραμμα Ελέγχου της Καταλληλότητας και
Αποτελεσματικότητας της Νομοθεσίας, COM [2013] 685 τελικό)
εισηγήθηκε η Επιτροπή Μπαρόζο με στόχο να καταπολεμήσει
τα «διοικητικά εμπόδια» (τα επονομαζόμενα red-tape) και να
κάνει τη νομοθεσία «απλούστερη, και λιγότερο δαπανηρή και
δυσκίνητη». Έχει ασκηθεί αρκετή κριτική στο πρόγραμμα REFIT,
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2014.
Η Επιτροπή, ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος,
απέρριψε πρόταση για πρωτοβουλίες σε θέματα υγείας και
ασφάλειας στην εργασία, προστασίας του εδάφους και πρόσβασης
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα, λόγω του υψηλού
τους «κόστους». Αν ένας μηχανισμός όπως το πρόγραμμα REFIT,
στην προσπάθειά του να καταργήσει τα διοικητικά εμπόδια,
να μειώσει τους «μη απαραίτητους» κανονιστικούς φραγμούς
στο εμπόριο και να απλοποιήσει τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, έχει απορρυθμιστικές επιπτώσεις, τότε ποιος θα ήταν
ο αντίκτυπος ενός μέσου μεγαλύτερης κλίμακας, που ενώνει
δύο συστήματα όπως ο Καναδάς και η ΕΕ, τα οποία έχουν τόσο
σημαντικές διαφορές ως προς τα πρότυπα και τα επίπεδα
προστασίας;

3.3. Η προστασία των ξένων επενδύσεων
και το σύστημα διαιτησίας για την επίλυση διαφορών
Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD21 υπάρχουν σήμερα σε ισχύ
περίπου 3.286 επενδυτικές συμφωνίες και ο αριθμός αυξάνεται
ταχύτατα· μάλιστα, τα τελευταία χρόνια κάθε εβδομάδα εγκρί
νεται μια συμφωνία αυτού του τύπου. Από το σύνολο των
συμφωνιών αυτών περίπου 1.400 έχουν υπογραφεί μεταξύ κρα
τών μελών της ΕΕ ή της ίδιας της ΕΕ22 και μιας τρίτης χώρας,23 και
σε αυτές περιλαμβάνονται 8 με τον Καναδά24 και 9 με τις ΗΠΑ.
Επιπλέον, σύμφωνα με δεδομένα που ανέλυσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το έτος 2011, υπάρχουν 176 διμερείς επενδυτικές
συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
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διαπραγμάτευση των οποίων έγινε σε μια
περίοδο που το ένα τουλάχιστον από τα
δύο μέρη δεν ήταν μέλος της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά δικαιο
λογεί την εισαγωγή ενός μηχανισμού
επενδυτικής προστασίας στις εμπορικές
συμφωνίες νέας γενιάς επικαλούμενη
την ανάγκη αντικατάστασης αυτών των
διμερών επενδυτικών συμφωνιών από
μία μόνο συμφωνία, η οποία θα εμποδίζει
τον κατακερματισμό των κεφαλαιαγορών
που προκαλείται από αυτές τις συμφωνίες
σήμερα, καθώς και άλλα νομικά προβλή
ματα που προξενούνται από την Επίλυση
Διαφορών Επενδυτή-Κράτους (ISDS) και
το γεγονός ότι στην ίδια την Επιτροπή έχει
ασκηθεί κριτική εδώ και χρόνια. Εν τούτοις,
η πρώτη εκδοχή της αρχικής πρότασης στις
συμφωνίες CETA και TTIP περιελάμβανε
την παραδοσιακή εκδοχή των μηχανισμών
επενδυτικής προστασίας. Όπως θα δούμε,
μόνο η ισχυρή κοινωνική και πολιτική
πίεση κατάφερε να κάνει την Επιτροπή να
αναμορφώσει την αρχική πρόταση, και τα
πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά αυτών των
μηχανισμών έχουν εξαλειφθεί ή μετριαστεί.
Η αλήθεια είναι ότι, όπως θα φανεί στις επό
μενες σελίδες, ο στόχος τόσο της παλαιό
τερης όσο και της νέας εκδοχής του ISDS
είναι κοινός: να αυξήσουν εκθετικά το εύρος
ενός συστήματος, οι αρνητικές επιπτώσεις

του οποίου έχουν αποδειχτεί εμφανώς
και το οποίο σκοπό έχει να εξουδετερώσει
την κανονιστική εξουσία των κρατών, το
λεγόμενο chilling effect.
Μια διμερής επενδυτική συμφωνία είναι
μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών, που
στοχεύει στο να προσφέρει στους επεν
δυτές πλήρεις εγγυήσεις για τις επενδύσεις
τους. Η ιστορία δείχνει ότι οι μηχανισμοί
προστασίας των επενδύσεων, και πιο
συγκεκριμένα τα διαιτητικά πάνελ (ISDS),
είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν
στους ξένους επενδυτές να κινηθούν κατά
ενός κράτους, όταν θεωρήσουν ότι τα συμ
φέροντά τους παραβιάστηκαν. Αυτό μπο
ρούν να το πράξουν εντός ενός πλαισίου
όπου τα δικαστήρια του κράτους υποδοχής
θεωρούνται αναξιόπιστα, είτε λόγω έλλει
ψης πόρων είτε λόγω μεροληψίας, ή για
άλλους λόγους. Ωστόσο, ο αριθμός των
διμερών επενδυτικών συμφωνιών έχει επί
σης πολλαπλασιαστεί μεταξύ χωρών με
παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης
(βορράς-βορράς), των οποίων ο πρώτος
και κύριος υποστηρικτής ήταν η NAFTA.25 Οι
καταστροφικές συνέπειες των μηχανισμών
για την προστασία των επενδύσεων σε αυτή
τη συμφωνία και το πλήθος των διμερών
επενδυτικών συμφωνιών που ακολούθη
σαν σε ζητήματα όπως τα δικαιώματα στην
υγεία, την εργασία ή το περιβάλλον δεν

21 <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>
22 Σύμφωνα με τα δεδομένα που έλαβε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αρχική Εκτίμηση Επιπτώσεων
όσον αφορά τη θέσπιση Πολυμερούς Δικαστηρίου Επενδύσεων για επίλυση επενδυτικών διαφορών, 		
01/08/2016.
23 <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/AdvancedSearchBITResults>
24 Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και της κυβέρνησης του Καναδά
για την Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων, Οτάβα, 3 Φεβρουαρίου 1997· Συμφωνία μεταξύ
της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Καναδά για την Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων,
Πράγα 6 Μαΐου 2009· Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και
της κυβέρνησης του Καναδά για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, Οτάβα, 3
Οκτωβρίου 1991· Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας και της κυβέρνησης
του Καναδά για την Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων, Ρίγα, 5 Μαΐου 2009· ανταλλαγή
διακοινώσεων μεταξύ της κυβέρνησης του Καναδά και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μάλτας
που συνιστούν Συμφωνία που αφορά την Ασφάλεια των Ξένων Επενδύσεων, Βαλέτα, 24 Μαΐου 1982·
Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της κυβέρνησης του Καναδά
για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, Βαρσοβία, 6 Απριλίου 2009· Συμφωνία μεταξύ
της κυβέρνησης της Ρουμανίας και της κυβέρνησης του Καναδά για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία
των Επενδύσεων, Βουκουρέστι, 8 Μαΐου 2009· Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Σλοβακίας
και της κυβέρνησης του Καναδά για την Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων, Μπρατισλάβα, 20 		
Ιουλίου 2010.
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απέτρεψαν τα κράτη ή την ΕΕ από το να
συμπεριλάβουν αυτούς τους μηχανισμούς
στις νέες συμφωνίες — ούτε και το αιχμηρό
περιεχόμενό τους αμβλύνθηκε πραγματικά.
Η προστασία των ξένων επενδύσεων
βρίσκεται στο άρθρο 8 της CETA. Θα πρέ
πει να σημειωθεί ότι το κεφάλαιο αυτό
τροποποιήθηκε την τελευταία στιγμή τον
Φεβρουάριο του 2016, που η συμφωνία βρι
σκόταν ήδη στο στάδιο της νομοτεχνικής
επεξεργασίας, όταν οι διαπραγματεύσεις επί
του κειμένου είχαν ήδη ολοκληρωθεί πριν
από δύο χρόνια. Οι αλλαγές στόχο είχαν να
αποσιωπήσουν την κοινωνική διαμαρτυρία
και να διευκολύνουν τη μελλοντική έγκρι
ση της CETA ενσωματώνοντας δύο κομ
βικά ζητήματα: πρώτον, την επίσημη ανα
γνώριση του δικαιώματος ρύθμισης και
δεύτερον την αντικατάσταση του παλιού
μηχανισμού ISDS με το νέο Σύστημα Επεν
δυτικών Δικαστηρίων — ΣΕΔ (ICS). Το θέμα
αυτό θα το αναλύσουμε παρακάτω.

ριστικά, όπως οι κεφαλαιουχικές ή άλλων
πόρων δεσμεύσεις, η προσδοκία κέρδους ή
η ανάληψη κινδύνων. Από τον ορισμό αυτό
επισημαίνουμε τρία βασικά σημεία, που
μεγιστοποιούν το εύρος της συμφωνίας:
από τη μία, το κείμενο δεν αναφέρεται
στην ύπαρξη επενδεδυμένου κεφαλαίου,
αλλά στην υποχρέωση παροχής του· από
την άλλη, αναφέρεται στη «προσδοκία
κέρδους», που είναι ένας εμφανώς ασαφής
όρος. Τέλος, αναφέρονται εννέα κατηγορίες
για διαφορετικού είδους επενδύσεις, αλλά
στον κατάλογο προτάσσεται η φράση
«μεταξύ άλλων» αφήνοντας ανοιχτή τη
δυνατότητα να θεωρηθεί επένδυση οποια
δήποτε δραστηριότητα.
Στη διευρυμένη έννοια της επένδυσης
όπως ορίζεται στο άρθρο 8.2, τα μέτρα που
εξαιρούνται από την εφαρμογή των όρων
του συγκεκριμένου κεφαλαίου αφορούν
τη δημιουργία επενδύσεων και την αμερό
ληπτη μεταχείριση. Μεταξύ αυτών ορί
ζονται εξαιρέσεις ανά τομέα με δύο επι
πρόσθετες εξαιρέσεις ανά περιφέρεια (για
την ΕΕ οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων και για τον Καναδά οι πολιτιστικές
βιομηχανίες), καθώς και η γενική εξαίρεση
που καλύπτει δραστηριότητες κατά την
άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας (που
ορίζονται ως εκείνες οι οποίες «δεν διεξά
γονται σε εμπορική βάση ή σε ανταγωνισμό
με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φο
ρείς»).
Το βασικό είναι ότι, ενώ η «επένδυση»
ορίζεται με την ευρεία έννοια, οι εξαιρέ
σεις είναι περιορισμένες και σε κλειστό
κατάλογο. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία
εξαίρεση είναι εξαιρετικά στενή, αφού σή
μερα υπάρχουν πολύ λίγες δραστηριό

α) Η προστασία των ξένων επενδύσεων
Για να κατανοήσουμε το ευρύτερο πλαίσιο
της CETA είναι σημαντικό να τονίσουμε
κάποιες από τις σπουδαιότερες διατάξεις
που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για τις
επενδύσεις, προτού θέσουμε το ζήτημα του
μηχανισμού επίλυσης διαφορών.
Το τμήμα Α του κεφαλαίου για τις επεν
δύσεις, προκειμένου να θέσει το πλαίσιο,
ξεκινά με τον ορισμό της «επένδυσης» και
προσδιορίζει ότι ο όρος καλύπτει κάθε
είδους περιουσιακό στοιχείο που ανήκει
σε επενδυτή ή βρίσκεται υπό τον άμεσο ή
έμμεσο έλεγχό του και έχει χαρακτηριστικά
επένδυσης, στα οποία περιλαμβάνεται η
συγκεκριμένη διάρκεια και άλλα χαρακτη

25 Vicente, D.J. (2003), «El conflicto histórico por el régimen de la inversión extranjera directa», στο Vicente,
D.J. (επιμ.), La libertad del dinero, Germanía, Βαλένθια, σ. 41-85 και Vicente, D.J. (2016), «ISDS (ICS) el asalto
a la justicia» στο Guamán, A., Jimenez, P. (επιμ.), Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación
del capital. Las amenazas del CETA y del TTIP, Pol·len edicions, Βαρκελώνη.
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τητες που δεν πραγματοποιούνται σε ανταγωνισμό με άλλους
οικονομικούς φορείς. Ακόμη και αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση
εννοεί ως δημόσια υπηρεσία παρέχεται (όπως αναλύεται ακο
λούθως) συχνά σε ανταγωνισμό με άλλους οικονομικούς φορείς,
έτσι η βασική εξαίρεση για την προστασία του δικαιώματος των
κρατών να ασκούν αποτελεσματική κανονιστική πολιτική έχει
πολύ περιορισμένο εύρος.
Κατόπιν, το τμήμα Β ξεκινά με το άρθρο 8.4, που οριοθετεί
καταρχήν την πρόσβαση των ξένων επενδυτών στις αγορές.
Ορίζει δε ότι από κανένα διοικητικό επίπεδο δεν μπορούν να τε
θούν όρια στον αριθμό των συμμετεχόντων ενός οικονομικού
τομέα (αυτό περιλαμβάνει την απουσία δυνατότητας θέσπισης
ορίων όσον αφορά τον αριθμό των «παικτών» στον τομέα,
εξέτασης των οικονομικών αναγκών πριν από την έγκριση,
θέσπισης αριθμητικών ποσοστώσεων κ.λπ.). Αυτό περιορίζει τη
δυνατότητα να αποτραπεί, παραδείγματος χάριν, η πολύ μεγάλη
συγκέντρωση αυτών των επιχειρήσεων σε μια συγκεκριμένη
περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες στην
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Το τμήμα Γ της συμφωνίας περιλαμβάνει όρους που αφορούν
τη μη μεροληπτική μεταχείριση. Μεταξύ αυτών επισημαίνουμε
το άρθρο 8.6 για την εθνική μεταχείριση και το άρθρο 8.7 που
ενσωματώνει τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους, όπως
ορίζεται στα προηγούμενα τμήματα. Σήμερα υπάρχουν ήδη
πολλές περιπτώσεις επενδυτών οι οποίοι έχουν επικαλεστεί αυτή
τη ρήτρα για να καταγγείλουν νόμους που δεν κάνουν διάκριση
μεταξύ εγχώριων και ξένων επενδυτών. Η πιο αντιπροσωπευτική
περίπτωση είναι η SD Myers κατά Καναδά. Η SD Myers είναι μια
εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, η οποία επένδυσε στον Καναδά
για την εξαγωγή αποβλήτων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων
(PCB) στο κεντρικό εργοστάσιό της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο
Καναδάς απαγόρευσε την εξαγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων
(όπως υπαγορεύει η Συνθήκη της Βασιλείας που υπέγραψαν 170
χώρες το 1989 και ισχύει από το 1992). Η εταιρεία μήνυσε τον
Καναδά παραπέμποντας στη ρήτρα της NAFTA περί εθνικής
μεταχείρισης. Παρότι η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφάνθηκε ότι
δεν υπήρχε ευθύνη αναφορικά με τις κατηγορίες που καταλόγισε
η εταιρεία, ο Καναδάς, εκτός των εξόδων που αφορούσαν τη
διαιτησία, υποχρεώθηκε να καταβάλει έξι εκατομμύρια δολάρια
(πλέον τόκων).
Τα τμήματα Δ και Ε του κεφαλαίου είναι εξίσου σημαντικά και
αφορούν τη θέσπιση κανόνων για την προστασία των επενδύ
σεων, καθώς και επιφυλάξεις και εξαιρέσεις. Ένα από τα πιο έκδηλα
σημεία είναι το άρθρο 8.9 του τμήματος Δ για τα κανονιστικά
μέτρα το οποίο, όπως σημειώνεται, ήταν από εκείνα που ενσωμα
τώθηκαν την τελευταία στιγμή. Από τα σημαντικότερα σημεία
κριτικής στη CETA είναι η ανάμειξη στο δικαίωμα κρατών και
διοικήσεων σε διάφορα επίπεδα, να προχωρούν σε ρυθμίσεις.
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Γι’ αυτό, προκειμένου τα κράτη μέλη και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν
τη CETA, τα διαπραγματευόμενα μέρη προ
χώρησαν στην ενσωμάτωση της ακόλουθης
παραγράφου: «για τους σκοπούς αυτού του
κεφαλαίου, τα συμβαλλόμενα μέρη επανε
πιβεβαιώνουν το δικαίωμά τους για ρύθ
μιση στις επικράτειές τους με αντικείμενο
την επίτευξη θεμιτών στόχων πολιτικής,
όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, η
ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική,
η κοινωνική ή καταναλωτική προστασία ή
η προώθηση και προστασία της πολιτιστι
κής πολυμορφίας». Το άρθρο συνεχίζει ως
εξής: «Για θέματα ασφαλείας, το γεγονός
και μόνο της ρυθμιστικής παρέμβασης ενός
εκ των συμβαλλομένων μερών, ακόμη και
μέσω νομοθετικών τροποποιήσεων κατά
τρόπον ώστε να επηρεάζονται αρνητικά
επενδύσεις ή να μην ικανοποιούνται οι
προσδοκίες του επενδυτή, των προσδοκι
ών περί παροχών περιλαμβανομένων, δεν
συνιστά παράβαση υποχρεώσεων βάσει της
παρούσας παραγράφου». Επιπλέον, και πι
θανόν προς αποφυγήν καταστάσεων όπως
η υπόθεση Micula,26 ενσωματώθηκε ένα τε
λευταίο σημείο που δηλώνει ότι «καμία διά
ταξη αυτής της παραγράφου δεν θεωρείται
ότι εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να
αναστείλει την παραχώρηση επιχορήγησης
ή να ζητήσει την επιστροφή της, όταν το μέ
τρο αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη
διεθνών υποχρεώσεων μεταξύ των μερών
ή βάσει εντολής δικαστηρίου ή διοικητικού
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, ή ότι
καλεί το συμβαλλόμενο μέρος να αποζημι
ώσει τον επενδυτή γι’ αυτό».
Τα προβλήματα που δημιουργούνται
από αυτή την κατά τα φαινόμενα ευρεία
αναγνώριση είναι πολλά. Από τη μία, η
έννοια της «ρύθμισης» είναι προβληματική,
επειδή δεν ορίζεται με σαφήνεια στη CETA,
σε αντίθεση με την TTIP. Αν προχωρήσουμε
σε παρόμοια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πο

λιτείες, η αυστηρή σημασία του όρου ισχύει
μόνο για τους κανονισμούς σε κεντρικό (ΕΕ)
ή σε κρατικό επίπεδο, αλλά σε κάθε περί
πτωση αναφέρεται σε περιφερειακές ρυθ
μιστικές ενέργειες ή αποφάσεις σε τοπικό
επίπεδο. Από την άλλη, η αιτιολόγηση του
ρυθμιστικού δικαιώματος έγκειται στην
υλοποίηση «θεμιτών» πολιτικών στόχων
από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια αόρι
στη νομική έννοια, που μπορεί να οδηγήσει
σε άπειρες διαφορετικές ερμηνείες. Η κατα
λογογράφηση των θεμάτων δεν λύνει το
πρόβλημα, επειδή σε κάθε περίπτωση πρό
κειται για ζήτημα βαθμών προστασίας και
παρέμβασης σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέ
ον, όπως επισημάνθηκε στην έκθεση της
AITEC,27 ένα διαιτητικό πάνελ (όπως κι αν
ονομάζεται αυτό) θα κληθεί να αποφασίσει
εάν ο στόχος είναι θεμιτός ή όχι, κι αυτό εί
ναι ακόμη πιο ανησυχητικό.
Επιπλέον, άλλα «δύσκολα» σημεία του
άρθρου (όπως, για παράδειγμα, ο ορισμός
της απαλλοτρίωσης) δεν έχουν αλλάξει.
Σημαντικό επίσης είναι το άρθρο 8.10,
επειδή περιλαμβάνει μια από τις θεμε
λιώδεις αρχές της συμφωνίας, την αρχή
περί δίκαιης και ίσης μεταχείρισης. Το
πρόβλημα αυτής της αρχής είναι ότι το
περιεχόμενό της δεν είναι οριοθετημένο.
Στο άρθρο 8.10 αναφέρεται ένας κατάλογος
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών,
αλλά επισημαίνεται επίσης ότι «τα συμβαλ
λόμενα μέρη θα επανεξετάζουν περιοδικά,
κατόπιν αιτήσεως ενός εξ αυτών, το περιε
χόμενο των υποχρεώσεων περί παροχής
δίκαιης και ίσης μεταχείρισης». Ακόμη, η
Επιτροπή Υπηρεσιών και Επενδύσεων μπο
ρεί να υποβάλει συστάσεις επ’ αυτού προς
έγκριση από τη Μεικτή Επιτροπή της CETA.
Επομένως, πρόκειται για «λευκή επιταγή»,
που ανοίγει την πόρτα στη μελλοντική δι
εύρυνση των υποχρεώσεων βάσει αυτής
της αρχής. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε
ότι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρ
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θρο 8.2 (μεταξύ των οποίων και οι ενέργειες
κατά την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας)
αφορούν μόνο τα τμήματα Β και Γ και, άρα,
δεν ισχύουν για το υπόλοιπο κεφάλαιο, και
πιο συγκεκριμένα δεν προστατεύουν αυτές
τις ενέργειες από την εφαρμογή της αρχής
περί δίκαιης και ίσης μεταχείρισης.
Τέλος, το τμήμα Ε περιλαμβάνει εξαιρέ
σεις αναφορικά με τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ της CETA. Έχει ήδη αναφερθεί ότι μέσω
αυτών των καταλόγων η υπάρχουσα ή μελ
λοντική νομοθεσία μπορεί να προστατευτεί
και η πρόσβαση στην αγορά να περιοριστεί.

Οι εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνονται από
την ΕΕ ή κάποιο κράτος μέλος. Έτσι, μπορεί
να υπάρξει περίπτωση ένα κράτος να μην
επιβάλει, για παράδειγμα, εξέταση των οι
κονομικών αναγκών πριν από την έγκριση
συγκεκριμένων επενδύσεων, ενώ ένα άλλο
να το κάνει. Στην πραγματικότητα, η χρή
ση των εξαιρέσεων είναι πολύ άνιση, υπάρ
χουν κράτη όπως η Γαλλία και η Γερμανία
που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά αυτό το
εργαλείο, ενώ άλλα, όπως η Ισπανία, δεν το
έχουν κάνει.28

26 Στην υπόθεση Τ-646/14 Micula κατά Επιτροπής το Γενικό Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί αν μια 		
διαιτητική απόφαση κατά της Ρουμανίας μπορεί να θεωρηθεί παράνομη κρατική ενίσχυση. Με την απόφαση 		
της 11ης Δεκεμβρίου 2013 το διαιτητικό δικαστήριο που συγκροτήθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς
Κέντρου Διακανονισμού Διαφορών από Επενδύσεις (ICSID) απεφάνθη υπέρ των προσφευγόντων και διέταξε
τη Ρουμανία να καταβάλει RON 367.433.229 (περ. 82 εκατομμύρια ευρώ) ως αποζημίωση για την αθέτηση
διασφάλισης δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των επενδύσεων των προσφευγόντων παραβιάζοντας
έτσι το άρθρο 2, παράγραφος 3 της διμερούς συνθήκης περί επενδύσεων μεταξύ Ρουμανίας
και Σουηδίας. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η εκτέλεση της απόφασης συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση
και διέταξε τη Ρουμανία να αναστείλει κάθε ενέργεια που θα οδηγούσε σε εκτέλεση ή εφαρμογή
της απόφασης. Οι αδελφοί Micula προσέφυγαν κατά της απόφασης της Επιτροπής (Προσφυγή της 2ας 		
Σεπτεμβρίου 2014 – Micula a.o. κατά Επιτροπής [Υπόθεση Τ-646/14]). Προς στήριξη της προσφυγής,
οι προσφεύγοντες επικαλούνται δύο λόγους ακυρώσεως: «πρώτος λόγος ακυρώσεως αντλούμενος
από αναρμοδιότητα: το δίκαιο της Ένωσης δεν έχει εφαρμογή στην υπόθεση και η Επιτροπή είναι αναρμόδια
να εκδώσει απόφαση βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού 659/1999. Η απόφαση της Επιτροπής δεν λαμβάνει
υπόψη της ότι το διεθνές δίκαιο επιβάλλει στη Ρουμανία να εκτελέσει την απόφαση του ICSID αμελλητί
και ότι οι υποχρεώσεις της Ρουμανίας από το διεθνές δίκαιο υπερισχύουν του δικαίου της Ένωσης. Η απόφαση
της Επιτροπής παραβιάζει το άρθρο 351 ΣΛΕΕ και το άρθρο 4, παράγραφος 3 ΣΕΕ, τα οποία αναγνωρίζουν
και προστατεύουν τις υποχρεώσεις της Ρουμανίας από τη Σύμβαση ICSID και τη διμερή συνθήκη περί
επενδύσεων μεταξύ Σουηδίας και Ρουμανίας. Δεύτερος λόγος ακυρώσεως, αντλούμενος από
πρόδηλη πλάνη περί το δίκαιο και πλάνη εκτιμήσεως: η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο
θεωρώντας εσφαλμένως την εκτέλεση της αποφάσεως του ICSID ως νέο μέτρο κρατικής ενισχύσεως και
προσέβαλε τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των προσφευγόντων. Το σύνολο της αποφάσεως της
Επιτροπής βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι η εκτέλεση της αποφάσεως του ICSID συνιστά κρατική
ενίσχυση βάσει του δικαίου της Ένωσης. Η απόφαση του ICSID δεν παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα
στους προσφεύγοντες, δεν συνιστά επιλεκτικό μέτρο, ούτε είναι προαιρετικό μέτρο καταλογιστέο στη Ρουμανία
και ούτε νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό». Ωστόσο, στις 2 Δεκεμβρίου 2015,
οι προσφεύγοντες πληροφόρησαν το Δικαστήριο ότι επιθυμούσαν να παραιτηθούν της προσφυγής.
Στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ο πρόεδρος του τετάρτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υπόθεσης.
27 AITEC (2016), Le TAFTA avant l’heure. Tout comprendre au Traité UE-Canada, <https://www.collectifs 		
toptaftaorg/IMG/pdf/rapport_ceta_web.pdf>
28 Αν και δεν υπάρχει ολοκληρωμένη συγκριτική έρευνα για τη χρήση των εξαιρέσεων από κάθε κράτος μέλος,
βλ. μια κριτική ανάλυση της χρήσης αυτών των εξαιρέσεων για τις TTIP και CETA από την Ισπανία στο
Guamán, A., Conesa, J. (2016), «Los efectos del TTIP sobre los servicios y las reservas que España decidió
no introducir: cómo privatizar un país por la vía indirecta» στο Guamán, A., Jimenez, P. (επιμ.), Los acuerdos
comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del CETA y del TTIP, Pol·len edicions,
Βαρκελώνη.
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β) Από το ISDS (ΕΔΕΚ) στο ICS (ΣΕΔ):
άλλος μηχανισμός, ίδια προβλήματα
Το τμήμα ΣΤ του κεφαλαίου 8 (άρθρα 8.18
έως 8.45) αφορά τον μηχανισμό επίλυσης
επενδυτικών διαφορών μεταξύ επενδυτών
και κρατών. Αυτό αρχικά ονομαζόταν ΙSDS
(Επίλυση Διαφορών Επενδυτή-Κράτους,
ΕΔΕΚ), αλλά τώρα μετονομάστηκε σε ICS
(Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, ΣΕΔ).
Γενικά, όπως αναφέρεται στο Eber
hardt,29 το ISDS είναι ένας μηχανισμός που
επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να ενά
γουν ένα κράτος ενώπιον ιδιωτικών διαι
τητικών πάνελ παρακάμπτοντας το δι
καστικό σύστημα της εν λόγω χώρας. Ο
επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό
το σύστημα για να προστατέψει τα δικαιώ
ματα ιδιοκτησίας του, πραγματικά οφέλη
ή προσδοκώμενα έναντι απειλής από την
εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού, κρατικού ή
περιφερειακού προτύπου — που μπορεί
για παράδειγμα να αφορά την υγεία, το
περιβάλλον ή τα εργασιακά δικαιώματα —
ή από την υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής
που μπορεί να μειώσει τα οφέλη της ξένης
επένδυσης.
Πρόκειται για έναν μηχανισμό που ανα
πτύσσεται από τη δεκαετία του 1960 και
σήμερα περιλαμβάνεται σε πάνω από
3.000 συμφωνίες. Η χρήση του ISDS και
η σύναψη των επενδυτικών συμφωνιών
στις οποίες περιλαμβάνεται διακρίνονται
βασικά από την τάση βορρά-νότου: τα τρία
τέταρτα των απαιτήσεων που επιλύθηκαν
ή εκκρεμούν με μηχανισμούς επίλυσης δια
φορών επενδυτή-κράτους υποβλήθηκαν
κατά αναπτυσσόμενων χωρών και αναδυό
μενων οικονομιών. Ωστόσο, συν τω χρόνω,
το ISDS άρχισε να χρησιμοποιείται και
στον βορρά. Πιο συγκεκριμένα, 117 από τις

γνωστές υποθέσεις αφορούν απαιτήσεις
έναντι κράτους μέλους της ΕΕ.
Η έγκριση της NAFTA σήμανε τη συμπερί
ληψη του πρώτου μηχανισμού επίλυσης
διαφορών τύπου ISDS, του πρώτου που
υιοθετήθηκε από χώρες με παρόμοια επί
πεδα οικονομικής ανάπτυξης (ΚαναδάςΗΠΑ). Παρότι οι διαπραγματευτές υποστή
ριξαν πως ο μηχανισμός ήταν αναγκαίος
για να αποτρέψει την κατάχρηση των
δικαιωμάτων των Καναδών επενδυτών
στο Μεξικό, στην πράξη οι περισσότερες
υποθέσεις στρέφονταν κατά του Καναδά.
Σύμφωνα με τον Jean-Pierre Soucy,30 ο
Καναδάς έγινε η βιομηχανική χώρα με τις
περισσότερες αγωγές μέσω των μηχα
νισμών ISDS και αναγκάστηκε να καταβά
λει 135 εκατομμύρια ευρώ. Η εξήγηση για
τον υπερβολικό αριθμό καταγγελιών κατά
του Καναδά στο πλαίσιο της NAFTA είναι ότι
η περιβαλλοντική νομοθεσία του είναι πιο
προστατευτική από εκείνη των άλλων δύο
μερών.
Επιπλέον, η διεύρυνση του μηχανισμού
οδήγησε στο λεγόμενο «forum shopping»,
δηλαδή στην αναζήτηση του πλέον ευ
νοϊκού δικαστηρίου, που επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να επιλέγουν την πιο ανεκτική
διμερή επενδυτική συμφωνία βάσει της
οποίας μπορούν να μηνύσουν ένα κράτους.
Αυτό συνέβη, παραδείγματος χάριν, στην
υπόθεση Philip Morris κατά Αυστραλίας,
στην οποία η Philip Morris, παρά το γεγονός
ότι είναι αμερικανική εταιρεία, χρησιμοποί
ησε τη διμερή επενδυτική συμφωνία μετα
ξύ Χονγκ Κονγκ και Αυστραλίας για να κινη
θεί δικαστικά.
Σήμερα, το νομικό πλαίσιο των συστη
μάτων επίλυσης διαφορών επενδυτή-κρά
τους απαρτίζεται από ένα σύνολο κανόνων

29 Eberhardt, P. (2014), Investment Protection at a Crossroads. The TTIP and the Future of International Invest
ment Law, Friedrich Eber Stiftung [online], <http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10875.pdf>
30 Παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL, «CETA: TTIP in a Canadian disguise», 2016.
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παρόμοιων με εκείνους της Σύμβασης της Ουάσιγκτον του 1965
υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, που δημιούργησε το
θεσμικό σύστημα διαιτησίας ICSID, του Πρότυπου Νόμου της
UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία του 1985 και άλλων
διεθνών φορέων διαιτησίας. Όπως επισημάναμε και σε άλλες
περιπτώσεις, η Συνθήκη της Λισαβόνας περιέλαβε τις επενδύσεις
στην εμπορική πολιτική της, ως αποκλειστική αρμοδιότητα της
ΕΕ. Από τότε έχουν δημοσιευτεί διάφορες ανακοινώσεις της
Επιτροπής, μεταξύ αυτών και κάποιες το 2010 και 2015,31 που
επαναλαμβάνουν τη διάθεση της ΕΕ να εισαγάγει μηχανισμούς
τύπου ISDS στις εμπορικές συμφωνίες, αν και σε πλήθος περι
πτώσεων, όπως θα δούμε παρακάτω, η ίδια η Επιτροπή σημειώνει
ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και
κράτους συνιστά παραβίαση της έννομης τάξης της ΕΕ.32 Στην
πραγματικότητα, η CETA και η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ
και Βιετνάμ περιλαμβάνουν έναν μηχανισμού αυτού του τύπου,
ο οποίος είναι επίσης παρών στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις
εμπορικών συμφωνιών με ΗΠΑ, Κίνα, Μιανμάρ, Τυνησία,
Μαρόκο, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Μεξικό και τις προγραμματιζόμενες
εμπορικές συμφωνίες με Ινδονησία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Χιλή κ.λπ.
Εδώ και χρόνια αποδοκιμάζονται οι επιπτώσεις του μηχα
νισμού ISDS στην κανονιστική αρμοδιότητα των κρατών και στα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα. Κι όμως, παρά τη
σφοδρή κριτική που έχει δεχτεί στην παραδοσιακή του εκδοχή
και με αναφορά σε άλλες συμφωνίες, ως ασύμβατο με το νομικό
σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν είχε πρόβλημα
να προτείνει και να διατηρήσει το ISDS στην πρόταση για τη
συμφωνία TTIP και στο κλειστό κείμενο για τη CETA. Μόνο τον
Σεπτέμβριο του 2015, όταν έγινε σαφές ότι η συμπερίληψη ενός
μηχανισμού ISDS είχε γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες
της κριτικής που ασκήθηκε κατά των συμφωνιών, η Επιτροπή
αποφάσισε να προτείνει ένα νέο σύστημα επίλυσης διαφορών,
το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS), σε μια προσπάθεια
να διασφαλίσει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και να κατευνάσει τις κινητοποιήσεις κατά των TTIP και CETA. Για
να το κάνει αυτό, και σε αντίθεση με όσα είχαν ανακοινωθεί, η
Επιτροπή αναγκάστηκε να ζητήσει την επανεξέταση του κειμένου
της CETA προκειμένου να προχωρήσει σε τροποποιήσεις.
31 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2010)343 «Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών 		
επενδύσεων»· Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική
για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)497 τελικό 14.10.2015.
32 Βλ. Infra σημ. 98.
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Οι αλλαγές που προέκυψαν χαρακτηρίστηκαν από πολλούς εμπειρογνώμονες ως
«διακοσμητικές». Επιδιώκοντας να καταδείξουμε την έλλειψη πραγματικής βούλησης για
έλεγχο των επιβλαβών συνεπειών του μηχανισμού, θα αντιπαρατεθούμε με τρία θεμελιώδη
ερωτήματα:
h Είναι συμβατός με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με το
Καταστατικό του Δικαστηρίου;
h Συνιστά όντως αλλαγή από την προηγούμενη μορφή του ISDS, που να είναι σε θέση να
αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις του;
h Είναι πράγματι απαραίτητο ένα εξειδικευμένο σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ
επενδυτών και κρατών;
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μια σύντομη
ανάλυση του μηχανισμού που ενσωματώθηκε στο τμήμα ΣΤ του κεφαλαίου 8 της CETA. Το
σύστημα διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που προαναφέραμε, δηλαδή παραμένει ως
μηχανισμός που επιτρέπει σε ξένους, και όχι εγχώριους, επενδυτές να καταγγείλουν την
αθέτηση από πλευράς των συμβαλλομένων μερών των υποχρεώσεων που προβλέπονται
στα τμήματα Γ και Δ του άρθρου 8 της CETA. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτού του
νέου συστήματος είναι:
h Ενσωματώνει συγκεκριμένους όρους αναφορικά με τα προηγούμενα βήματα της
προσφυγής:
Θεσπίζεται διαδικασία διαβούλευσης και διαμεσολάβησης, όταν αυτό δεν λειτουργεί,
τότε πρέπει να καθοριστεί το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή
(ΕΕ ή κράτος μέλος).
Ο επενδυτής πρέπει να ανακαλέσει ή να αναστείλει τυχόν υφιστάμενες δικαστικές
διαδικασίες βάσει εθνικού ή διεθνούς δικαίου και να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να
προβάλει απαίτηση στο μέλλον για την ίδια υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου βάσει εθνικού ή
διεθνούς δικαίου.
Ο επενδυτής μπορεί να προτείνει ένα μέλος του δικαστηρίου για την εξέταση της
προσφυγής. Ο εναγόμενος θα αντιμετωπίσει ευνοϊκά το εν λόγω αίτημα, ιδιαίτερα εάν ο
επενδυτής είναι μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, ή εάν η αποζημίωση ή οι αναφερόμενες
ζημίες είναι σχετικά μικρές.
h Ενσωματώνει συγκεκριμένους όρους όσον αφορά τη σύνθεση του δικαστηρίου:
Το άρθρο 8.27.2 παρέχει στη Μεικτή Επιτροπή (Joint Committee) της CETA την αρμο
διότητα διορισμού των διαιτητών. Η Επιτροπή διορίζει δεκαπενταμελές δικαστήριο με
πενταετή θητεία, ανανεώσιμη άπαξ, το οποίο περιλαμβάνει πέντε μέλη από κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέντε από τον Καναδά και πέντε από τρίτες χώρες.
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Το δικαστήριο εξετάζει τις υποθέσεις σε τριμελείς ομάδες. Επιπλέον,
ιδρύεται ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο για την επανεξέταση των
(προφανώς μη καταδικαστικών) αποφάσεων του πρώτου δικαστηρίου.
Στα μέλη του δικαστηρίου προκαταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση,
που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο, το οποίο θα μπορούσε επίσης να
αποφασίσει τη μετατροπή αυτής της αποζημίωσης σε τακτικό μισθό.
Η Μεικτή Επιτροπή χρεώνεται με έναν κομβικό ρόλο, που μπορεί
να καθορίσει το περιεχόμενο των αποφάσεων του ICS. Στο άρθρο 8.31.3
προβλέπεται ότι σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων σε θέματα
ερμηνείας, που μπορεί να επηρεάσουν την επένδυση, η Επιτροπή Υπη
ρεσιών και Επενδύσεων μπορεί να προτείνει στη Μεικτή Επιτροπή της CETA
να υιοθετήσει σημασιολογικές ερμηνείες των διατάξεών της. Κάθε ερμηνεία
αυτής της επιτροπής θα είναι δεσμευτική για το ICS από μια ορισμένη
ημερομηνία, που και πάλι θα ορίζεται από την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει
de facto ότι η Επιτροπή είναι ο «ιδιοκτήτης» του ICS. Επιπλέον, η Επιτροπή
θα είναι υπεύθυνη για την αποδοχή και την περιγραφή της μελλοντικής
μετάβασης από το ICS σε ένα πολυμερές δικαστήριο επενδύσεων, η
δημιουργία του οποίου προτείνεται στο άρθρο 8.29 της CETA, όπως
αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω.
Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το νέο κεφάλαιο περί επενδύσεων
περιέχει συγκεκριμένες βελτιώσεις σε σύγκριση με προηγούμενες εκδοχές
του, όπως είναι η εισαγωγή ενός άρθρου για το δικαίωμα ρύθμισης,
περισσότεροι όροι για τη διαφάνεια ή ο διορισμός των δικαστών. Ωστόσο,
όπως καταγγέλλουν πολλοί εμπειρογνώμονες και οργανισμοί, οι αλλαγές
αυτές δεν λύνουν τα δύο μεγάλα προβλήματα του μηχανισμού επίλυσης
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, και αυτά ανήκουν βασικά σε
δύο κατηγορίες:
h Το ασύμβατο αυτού του τύπου προστασίας του ξένου επενδυτή προς
το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνταγματικές παρα
δόσεις των κρατών μελών της (βλ. Infra, σ. Χ).
h Τις αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά το δικαίωμα ρύθμισης κοινω
νικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων και από τις δύο
πλευρές. Το λεγόμενο «freezing effect», το βήμα από το δικαίωμα στη
ρύθμιση στον «φόβο της ρύθμισης» και η απαγόρευση της ανάκλησης
των ιδιωτικοποιήσεων ή της βελτίωσης των προτύπων προστασίας των
δικαιωμάτων των πολιτών εξακολουθούν να είναι παρόντα. Επομένως,
οι απειλές κατά των δικαιωμάτων των κοινωνικών πλειονοτήτων εξακο
λουθούν να υφίστανται.

27

3

Η διάρθρωση, το περιεχόμενο και οι μηχανισμοί της CETA

Επιπλέον, πολλές εκθέσεις έχουν κατα
δείξει ότι οι πολύ μικρές αλλαγές στο
ICS σε σχέση με τo ISDS δεν λύνουν
τους περισσότερους από τους εγγενείς
κινδύνους της ιδιωτικής διαιτησίας. Όντως,
το ουσιαστικό πρόβλημα του ISDS είναι
το γεγονός ότι ένας ξένος επενδυτής έχει,
εξ ορισμού, περισσότερα δικαιώματα
από τον εθνικό επενδυτή. Επιπλέον, τα
κράτη μπορεί να βρεθούν υπό την απειλή
μηνύσεων επειδή υιοθετούν έννομους και
δημοκρατικούς κανόνες, και οι προσφυγές
εναντίον τους δεν θα κριθούν ούτε καν σε
τακτικά δικαστήρια. Όλα τα παραπάνω δεν
έχουν αλλάξει.33
Είναι επίσης σημαντικό να μη ξεχνάμε ότι
η δημιουργία του ICS είχε ως δικαιολογία
την αποτροπή περιπτώσεων κατάχρησης,
όπως είναι οι τεκμηριωμένες περιπτώσεις
υπό τον μηχανισμό ISDS, και την αποτρο
πή επανεμφάνισης αυτών των περιπτώσε
ων. Ωστόσο, εάν οι περιπτώσεις κατάχρη
σης, που οδήγησαν την πλειοψηφία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντέλει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα
«αναμορφωμένο» σύστημα, μπορούν να
επαναληφθούν υπό το νέο σύστημα, τότε
πώς μπορεί αυτό να έχει οποιαδήποτε νομι
μότητα;
Οι Cigotti κ.ά.34 έχουν τεκμηριώσει σε
μεγάλο βαθμό ότι υποθέσεις όπως οι Philip
Morris κατά Ουρουγουάης, TransCanada
κατά ΗΠΑ, Lone Pine κατά Καναδά, Vatten
fall κατά Γερμανίας και Bilcon κατά Καναδά
θα μπορούσαν να προκύψουν με το νέο

σύστημα όπως ακριβώς προέκυψαν με
το προηγούμενο. Παραδείγματος χάριν, η
προσπάθεια περιορισμού του εύρους της
έννοιας «δίκαιη και ίση μεταχείριση» (άρθρο
8.10) έχει αφήσει σημαντικά κενά, δηλαδή
την «κατάφωρη αυθαιρεσία» ως παραβίαση
αυτής της ρήτρας. Ως εκ τούτου, τα επιχειρή
ματα που οδήγησαν τη Philip Morris να
εγείρει αγωγή κατά της Ουρουγουάης θα
εξακολουθούσαν να είναι βάσιμα σε ανά
λογη περίπτωση και υπό το ICS.
Από την άλλη, η δυνατότητα εφαρμογής
των μηχανισμών διαιτησίας στους εργα
σιακούς κανόνες εμφανίζεται στη γνωστή
υπόθεση Veolia κατά Αιγύπτου για τον βασι
κό μισθό.35 Η υπόθεση δείχνει τις επιπτώσεις
που μπορεί να έχουν οι μηχανισμοί αυτοί
στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όταν
έχουν erga omnes («έναντι όλων») ισχύ
μέσω κρατικής παρέμβασης.36 Από αυτή
την άποψη, το ερώτημα της συμβατότητας
του ISDS με το άρθρο 151 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ΣΛΕΕ (TFEU) και το άρθρο 4.2 της Συνθή
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΣΕΕ (TEU)
(που αφορούν τις διαφορές των κρατών
στα εργασιακά θέματα και την εθνική ταυ
τότητα) παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και ζητήθηκαν από την Επι
τροπή ρήτρες ασφαλείας, προκειμένου να
μην υπάρξει πιθανότητα να αποτελέσουν
οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αντικείμε
νο προσφυγής βάσει του ISDS. Η απάντηση
της Επιτροπής ήταν λακωνική και απογοη
τευτική: το ISDS δεν μπορεί να απειλήσει το

33 Βλ., μεταξύ άλλων, CEO (2016), The zombie ISDS, <http://corporateeurope.org/sites/default/files/attach		
ments/the_zombie_isds_0.pdf>· BEUC (2015), From ISDS to ICS: Still a long way to go, <http://www.beuc.eu/
blog/from-isds-to-ics-still-a-long-way-to-go/>
34 Cigotti, N., κ.ά. (2016), Investment Court System put to the test, Canadian Centre for Policy Alternatives, 		
Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe, Forum Umwelt und Entwicklung (German Forum
on Environment & Development), Transnational Institute.
35 Veolia Propreté κατά Arab Republic of Egypt (ICSID υπόθεση ARB/12/15).
36 Krajewski, M., Modalities for investment protection and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in TTIP from
a trade union perspective, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, <http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/bruessel/11044.pdf>
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«Το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων
είναι μια φτιασιδωμένη εκδοχή του ISDS:
τόσο το ISDS όσο και το ICS είναι μόνο για ξένους επενδυτές
(δικαιοσύνη στη βάση ταξικών κριτηρίων)·
απαιτούν συμμόρφωση μόνο με τις εμπορικές συμφωνίες
και όχι με την εθνική νομοθεσία ή τις ευρωπαϊκές συνθήκες·
δεν δίνουν δυνατότητα προσφυγής σε εθνικά
ή ευρωπαϊκά δικαστήρια·
χρησιμοποιούνται για άσκηση πίεσης
στις κυβερνήσεις («regulatory chill»)· τέλος, δημιουργούν
ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα – μπορεί να το κάνει
αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση;»
Anne-Marie Mineur, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL
«Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» (ό,τι κι αν
σημαίνει αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για
αόριστη νομική έννοια). Η προστασία των
επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν μπορεί, σύμφωνα με την Επιτροπή,
να επιτρέψει στον επενδυτή να λάβει
αποζημίωση για την άσκηση μιας δημό
σιας πολιτικής, όπως της συλλογικής δια
πραγμάτευσης, εφόσον δεν δημιουργεί
διακρίσεις. Σημειώνει επίσης ότι για την
αποφυγή τέτοιων ζητημάτων στα υπό δια
πραγμάτευση κείμενα έχουν περιοριστεί οι
έννοιες της «δίκαιης και ίσης μεταχείρισης»
και της «έμμεσης απαλλοτρίωσης» και έχει
περιληφθεί η αναφορά στο «δικαίωμα της
ρύθμισης» στο προοίμιο της συμφωνίας. Η
πραγματικότητα είναι ότι καμία από αυτές
τις διατάξεις δεν θα ήταν επαρκής ώστε να
διασφαλίσει ότι περιπτώσεις όπως της Veolia
δεν θα επαναληφθούν, στοχεύοντας ακόμη
και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για
την αποτελεσματικότητα της διασφάλισης
θα απαιτούνταν μια ευρεία εξαίρεση που
θα κάλυπτε κάθε ενέργεια των δημοσίων
αρχών βασισμένη στην προστασία του δη
μοσίου συμφέροντος ή προς υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο
οποίο θα περιλαμβάνονταν συγκεκριμένα

οι συλλογικές διαπραγματεύσεις — κάτι
που μάλλον δεν θα ήταν αποδεκτό από
τους διαπραγματευτές της συμφωνίας.
Και σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, το οικο
νομικό κόστος του ICS θα είναι μόνιμο, όπως
παραδέχεται η Επιτροπή: «Προβλέπεται
ποσό 0,5 εκατ. ευρώ πρόσθετων ετησίων
δαπανών από το 2017 και εφεξής (υπό την
επιφύλαξη της επικύρωσης της συμφωνίας)
για τη χρηματοδότηση της μόνιμης δομής
που περιλαμβάνει ένα πρωτοβάθμιο δικα
στήριο και ένα εφετείο».37
Συμπερασματικά, και εν όψει όλων
αυτών των προβλημάτων και του κόστους
θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα
πιθανά οφέλη της εισαγωγής των μηχα
νισμών προστασίας για τις ξένες επενδύσεις.
Είναι γεγονός ότι κανείς δεν φαίνεται να
είναι σε θέση να δώσει μια πειστική απά
ντηση. Δεν υπάρχει συναίνεση στο θέμα
αυτό μεταξύ των ακαδημαϊκών που έχουν
προχωρήσει σε συγκριτικές αναλύσεις διμε
ρών επενδυτικών συμφωνιών και άμεσων
ξένων επενδύσεων. Αντιθέτως, τα αποτε
λέσματα των μελετών τους δείχνουν ανό
μοια αποτελέσματα και είναι αδύνατο να
βεβαιώσει κανείς οποιαδήποτε συσχέτιση.38
Δεδομένης της αντιφατικότητας αυτών

37 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Πρόταση. Απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός,
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου. Στρασβούργο, 5.7.2016 COM(2016) 444 		
τελικό 2016/0206.
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των μελετών, χρησιμοποιήθηκαν δευτε
ρογενείς δείκτες για τη μέτρηση της επε
νέργειας των διμερών επενδυτικών συμ
φωνιών στις ξένες επενδύσεις. Ο Yackee39
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η
συσχέτιση είναι πολύ αδύναμη. Οι δείκτες
που χρησιμοποιεί για τις μετρήσεις του
είναι οι εξής: η επίδραση των διμερών επεν
δυτικών συμφωνιών στην αξιολόγηση
του πολιτικού κινδύνου από τις εταιρείες
συμβούλων· η επίδραση της ύπαρξης ή
μη διμερών επενδυτικών συμφωνιών
σε συνθήκες επενδυτικού κινδύνου των
ασφαλιστικών εταιρειών· τέλος, η σημασία
της ύπαρξης ή μη διμερούς επενδυτικής
συμφωνίας για τις επενδυτικές αποφάσεις
των επενδυτών. Για κάθε δείκτη από τους
παραπάνω, ο συγγραφέας καταλήγει στο
ακόλουθο συμπέρασμα: «Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες που
επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις ή
να συνεχίσουν να προσελκύουν επενδύσεις
δεν είναι ανάγκη να περάσουν μέσα από
την αυστηρότητα και τις υποχρεώσεις των
διμερών επενδυτικών συμφωνιών. Οι χώ
ρες που αρνούνται να υπογράψουν διμερείς
επενδυτικές συμφωνίες ή που επιτρέπουν
τη λήξη των διμερών επενδυτικών συμ
φωνιών τους είναι πιθανό ότι δεν θα δουν
σοβαρή μείωση των επενδυτικών ροών.

Ούτε και θα υστερούν περισσότερο ως προς
αυτό που ονομάζεται ανταγωνισμός στην
προσέλκυση κεφαλαίων.40

3.4 Και δεν τελειώνει εδώ:
η CETA ως ζωντανή συμφωνία
Ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα
όσον αφορά τη CETA είναι ότι πρόκειται για
«ζωντανή συμφωνία», επειδή, μέσω εννέα
«ειδικών επιτροπών»41 και μίας Μεικτής
Επιτροπής, η CETA μπορεί να ακολουθήσει
πολλούς δρόμους για την ανάπτυξη του
περιεχομένου της μετά την κύρωσή της.
Κάθε επιτροπή έχει συγκεκριμένες και
λιγότερο ή περισσότερο αποφασιστικές
λειτουργίες. Παραδείγματος χάριν, βάσει
του άρθρου 5.14.2.d) η Μεικτή Επιτροπή Δι
αχείρισης Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομι
κών μέτρων μπορεί να αποφασίσει να τρο
ποποιήσει τα παραρτήματα του σχετικού
κεφαλαίου —ενώ η Επιτροπή Εμπορίου και
Αειφόρου Ανάπτυξης έχει, ως είναι αναμε
νόμενο, πολύ λιγότερο σημαντικές λειτουρ
γίες. Οι λειτουργίες της Επιτροπής Υπηρεσι
ών και Επενδύσεων μας προβληματίζουν
ιδιαίτερα (άρθρο 8.44), καθώς η επιτροπή
αυτή πρέπει να εγκρίνει τον κώδικα δεοντο
λογίας για τα μέλη του δικαστηρίου επίλυ
σης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρα
τών, ο οποίος «δύναται να αντικαταστήσει

38 Yackee, J.W. (2010), «Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints
from an Alternative Evidence», University of Wisconsin Law School, Legal Research Paper Series,
αριθμ. 1114· Salacuse, W., Sullivan, N. (2005), «Do BITs Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment
Treaties and Their Grand Bargain», 46 Harv. Int’l L. J. 67· Yackee, J.W. (2008), «Bilateral Investment Treaties,
Credible Commitment, and the Rule of (International) Law: Do BITs Promote Foreign Direct Investment?», 42
Law & Soc’y Rev. 815 (2008)· Hallward-Driemeier, M. (2003), «Do Bilateral Investment Treaties Attract
Foreign Direct Investment? Only A Bit… And They Could Bite», World Bank Policy Research Working Paper
No WPS 312).
39 Yackee, J.W. (2010), «Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment?», βλ. παραπάνω.
40 Στο ίδιο.
41 Αυτές οι ειδικές επιτροπές ιδρύθηκαν υπό την αιγίδα της Μεικτής Επιτροπής της CETA:
επιτροπή εμπορευματικών συναλλαγών· επιτροπή γεωργίας, επιτροπή οίνων και αλκοολούχων ποτών, 		
και μεικτή τομεακή ομάδα για φαρμακευτικά προϊόντα· επιτροπή υπηρεσιών και επενδύσεων· μεικτή επιτροπή
τελωνειακής συνεργασίας· μεικτή επιτροπή διαχείρισης υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων·
επιτροπή δημοσίων συμβάσεων· επιτροπή οικονομικών υπηρεσιών· επιτροπή εμπορίου και αειφόρου 		
ανάπτυξης· φόρουμ ρυθμιστικής συνεργασίας· επιτροπή της CETA για τις γεωγραφικές ενδείξεις.
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«Μη εκλεγμένα σώματα θα αποφασίζουν για τα δικαιώματα
των πολιτών υποσκελίζοντας τα εθνικά κοινοβούλια
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτή τη μεθόδευση
ούτε το περιεχόμενο της ίδιας της CETA.
Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ευρώπης
για μια αξιοπρεπή, δίκαιη και δημοκρατική ζωή».
Δημήτρης Παπαδημούλης, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL

ή να συμπληρώσει τις ισχύουσες διατάξεις» σε θέματα όπως η εχεμύθεια. Μπορεί
επίσης να εγκρίνει και να τροποποιήσει διατάξεις προκειμένου να συμπληρώσει
τα ισχύοντα πρότυπα επίλυσης διαφορών, και να τροποποιήσει τις ισχύουσες δια
τάξεις περί διαφάνειας. Όλες αυτές οι τροποποιήσεις πρέπει να εγκριθούν από την
Επιτροπή «κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και μετά την
ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους απαιτήσεων και διαδικασιών»,
αλλά δεν είναι ακόμη δυνατό να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι εσωτερικές δια
δικασίες, ούτε σε ποια περιοχή λήψης αποφάσεων της ΕΕ πρόκειται να εγκριθούν,
ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας.
Πάνω από όλες αυτές τις επιτροπές βρίσκεται η ονομαζόμενη Μεικτή Επιτρο
πή της CETA, στην οποία είναι αφιερωμένο το κεφάλαιο 26. Απαρτίζεται από αντι
προσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά και έχει διευρυμένες αρμο
διότητες, που αφορούν την παρακολούθηση της εφαρμογής και της ανάπτυξης
της συμφωνίας και τον συντονισμό των υπόλοιπων επιτροπών. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην πρότασή της για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή
της CETA, προσπάθησε να τονίσει ότι αυτή η Επιτροπή δεν είναι ανεξάρτητο
σώμα, ούτε θα αποφασίζει μονομερώς, ούτε θα περιορίζει το δικαίωμα των
συμβαλλομένων μερών να δρουν ρυθμιστικά. Ωστόσο, εν όψει των πολύ
διευρυμένων αρμοδιοτήτων της, η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
πολύ αμφισβητήσιμη για διάφορους λόγους. Πρώτον επειδή, όπως έχουμε ήδη
σημειώσει, αν και επαναλαμβάνεται ότι για κάποιες αποφάσεις της εν λόγω
Επιτροπής απαιτείται προηγουμένως η έγκριση των συμβαλλομένων μερών, δεν
είναι σαφές πώς και από ποιον θα δίνεται αυτή η έγκριση. Δεύτερον, στην εν λόγω
Επιτροπή έχουν δοθεί τεράστιες εξουσίες και, ενώ απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση των μερών, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα περισσότερα
παραρτήματα. Ωστόσο, εφόσον η Επιτροπή είναι αυτή που προτείνει και τελικά
εγκρίνει τις αλλαγές, έχει de facto ευρύτατες εξουσίες επί της συμφωνίας,
δεδομένου ότι τα παραρτήματα είναι η πραγματική καρδιά της CETA. Ως εκ
τούτου, είναι προφανές ότι το σώμα αυτό κάθε άλλο παρά «ελεγχόμενη»
Επιτροπή είναι. Αντιθέτως, πρόκειται για το τέλειο εργαλείο που θα κρατάει τη
CETA ζωντανή για να μεγαλώνει ανεξάρτητα και μακριά από τον δημοκρατικό
έλεγχο όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της.
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Τα εργαλεία απορρύθμισης που παρέχει η CETA και περιγρά

φονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να προκαλέ
σουν, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες που ήδη αναφέραμε,
σειρά συγκεκριμένων επιπτώσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και στην απασχόληση, στα ερ
γασιακά δικαιώματα, στην υγεία και στο περιβάλλον. Αυτό, όπως
θα δούμε, όχι μόνο αντίκειται στα συμφέροντα των κοινωνικών
πλειονοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, αλλά
παραβιάζει και δικαιώματα προβλεπόμενα σε διεθνείς δεσμεύσεις
που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη μέλη (όπως οι συμβάσεις της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ILO) και διαψεύδει τις δηλώσεις
στις οποίες έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί αβλαβούς χα
ρακτήρα της CETA.

4.1 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες κινδυνεύουν
Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει την ύπαρξη
υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες πρέπει
να διατηρηθούν, επειδή αποτελούν μέρος των συνταγματικών
παραδόσεων των κρατών μελών και μέρος των κοινών αξιών της
Ένωσης. Επιπλέον, το πρωτόκολλο 26 περί υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος αναγνωρίζει τη μεγάλη διακριτική ευχέρεια των
αρχών των κρατών μελών να παράσχουν, να εξουσιοδοτήσουν
και να οργανώνουν τις υπηρεσίες αυτές. Σύμφωνα με αυτό το
πρωτόκολλο, τα κράτη μπορούν να αποφασίσουν την εξαίρεση της
απελευθέρωσης υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.
Παρά την αναγνώριση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις
για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης. Από τη δεκαετία του
1990, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προωθούν νεοφιλελεύθερες
πολιτικές στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά είναι βέβαιο
ότι η έλευση της οικονομικής κρίσης του 2008 επιτάχυνε την τάση
αυτή. Η εφαρμογή των μηχανισμών του πλαισίου οικονομικής
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και συγκεκριμένα το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) οδήγησε στην επιβολή μόνιμης λιτότητας ως
αρχής δράσης, που προσανατολίζεται άμεσα στην ασφυξία των
δημοσίων υπηρεσιών.42 Ωστόσο, φαίνεται ότι η ιδιωτικοποίηση
δεν υλοποιείται αρκετά γρήγορα για την ικανοποίηση των απαι
τήσεων του χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο εισήγαγε ένα
εναλλακτικό κανάλι επιτάχυνσης: τη νέα γενιά εμπορικών
συμφωνιών.
42 Guamán, A., Noguera, A. (2015), Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad,
la UE contra el constitucionalismo social, Bomarzo, Αλμπαθέτε.
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«Οι δημόσιες μεταφορές πρέπει να υπόκεινται
σε δημοκρατικό έλεγχο. Οι πολυεθνικές εταιρείες θέλουν
να αναλάβουν τα πιο κερδοφόρα δρομολόγια αφήνοντας
τα κόστη στους φορολογούμενους».
Merja Kyllönen, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL

Οι μηχανισμοί κανονιστικής συνεργα
σίας και τα εργαλεία προστασίας ξένων
επενδύσεων θα βλάψουν τις δημόσιες υπη
ρεσίες. Στην αρχή εξασφαλίζουν το πάγωμα
των ιδιωτικοποιήσεων στα υπαρκτά επίπε
δα, αλλά τελικός στόχος τους είναι να οδη
γηθούμε στο σταδιακό άνοιγμα όλων των
δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς.
Οι διαπραγματευτές αρνούνται τα στοι
χεία και υποστηρίζουν ότι ούτε η CETA
ούτε η TTIP αποτελούν κίνδυνο για τις
δημόσιες υπηρεσίες. Δηλώνουν ότι τα
κράτη μέλη μπορούν: να διατηρήσουν την
οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών τους
(σε οποιοδήποτε επίπεδο) έτσι ώστε να
μπορούν να έχουν έναν μόνο πάροχο· να
αρνηθούν την πρόσβαση ξένων εταιρειών
στην αγορά σε τομείς όπως η υγεία, η
εκπαίδευση ή οι κοινωνικές υπηρεσίες· να
χορηγήσουν επιδοτήσεις σε οποιονδήποτε
τομέα και να εξαιρέσουν επιχειρήσεις
εκτός ΕΕ· ακόμα και να λειτουργήσουν ρυθ
μιστικά σε όλες τις υπηρεσίες «κατά τον

τρόπο που προτιμούν».43 Από αυτή την
άποψη, η διαπραγματευτική εντολή για τη
CETA αναγνωρίζει ότι η υψηλή ποιότητα
δημοσίων υπηρεσιών στην ΕΕ θα πρέπει
να διατηρηθεί σύμφωνα με τις εσωτερικές
διατάξεις και τους όρους της Γενικής Συμ
φωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών
(GATS), και δηλώνει επίσης ότι οι παρεχό
μενες υπηρεσίες κατά την άσκηση δημόσι
ας εξουσίας, όπως ορίζεται στην GATS, θα
πρέπει να εξαιρεθούν από τις διαπραγμα
τεύσεις.
Ωστόσο, παρά τις προϋποθέσεις αυτές,
στο κείμενο της CETA δεν αναφέρεται
επαρκώς ρητή εξαίρεση. Επιπροσθέτως,
όπως ήδη σημειώσαμε, οι επιπτώσεις στις
δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα δε στην
υγεία και την εκπαίδευση, δεν προκύπτουν
αποκλειστικά από το περιεχόμενο του κε
φαλαίου περί υπηρεσιών, αλλά από όλους
τους όρους της συμφωνίας. Θα δούμε
πρώτα τις εξαιρέσεις και στη συνέχεια θα
εξετάσουμε όλα τα άρθρα.

43 <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1141&serie=793&langId=es>
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α) Οι «ρήτρες διασφάλισης»
και οι ανεπάρκειές τους
Στο κείμενο της CETA βρήκαμε διάφορες
αναφορές σε δημόσιες πολιτικές και υπη
ρεσίες44 που διακρίνονται σε ρήτρες διασ
φάλισης τριών τύπων: τη ρήτρα που εξαι
ρεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από
τις κρατικές αρχές, την αναγνώριση του
δικαιώματος ρύθμισης και τις ρήτρες
που αναφέρονται ρητά στις «δημόσιες
υπηρεσίες».
Παρά το φαινομενικό εύρος όλων
αυτών των εξαιρέσεων, η αδυναμία τους
και η κριτική που τους ασκείται αφορά
τη μικρή εμβέλειά τους και την ασά
φεια των θεμελιωδών εννοιών τους. Η
εξαίρεση των δημοσίων υπηρεσιών που
περιλαμβάνεται στη CETA αναφέρεται
στον ορισμό που δίνει η GATS και αυτό
περιορίζει την απελευθέρωση μόνο στις
«παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την άσκηση
κρατικής εξουσίας που δεν παρέχονται
σε εμπορική βάση ούτε σε ανταγωνισμό
με έναν ή περισσότερους παρόχους ή φο
ρείς υπηρεσιών». Η αδυναμία αυτής της
εξαίρεσης είναι προφανής, επειδή σήμερα
οι μόνες δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο
αποκλειστικά του κρατικού μονοπωλίου
είναι εκείνες που σχετίζονται με την εκτέ
λεση των λειτουργιών της αστυνομίας, της
δικαιοσύνης ή της άμυνας. Όλες οι άλλες
δημόσιες υπηρεσίες (ύδρευση, κοινωνικές
υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφορές, ταχυ
δρομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία ή
πολιτισμός) παρέχονται γενικά σε αντα

γωνισμό με ιδιώτες παρόχους· δηλαδή,
δεν καλύπτονται από την εξαίρεση και άρα
βρίσκονται σε κίνδυνο. Επιπλέον, όπως επι
σημαίνει ο Fritz,45 η εξαίρεση στο κεφάλαιο
για τις επενδύσεις δεν ισχύει για το τμήμα Δ,
δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις δίκαιης και
ίσης μεταχείρισης και την προστασία του
επενδυτή κατά έμμεσων απαλλοτριώσεων,
ούτε για το τμήμα ΣΤ, όπου περιλαμβάνε
ται ο μηχανισμός ICS. Συνέπεια αυτού είναι
ότι ο επενδυτής θα μπορούσε να ασκήσει
αγωγή κατά του κράτους για ενέργειες που
αφορούν τα συστήματα δημόσιας υγείας ή
δημόσιας προστασίας, εάν αυτές παραβιά
ζουν τις αρχές προστασίας των ξένων επεν
δύσεων.
β) Οι διάφοροι κίνδυνοι
για τις δημόσιες υπηρεσίες
που προκύπτουν από το κείμενο
της CETA
Το κείμενο της CETA είναι γεμάτο όρους
που συνιστούν κίνδυνο για τις δημόσιες
υπηρεσίες, πέρα από εκείνους που περιλαμ
βάνονται άμεσα στο κεφάλαιο περί υπη
ρεσιών. Σύμφωνα με την ανάλυση του Fritz46
και την έκθεση της AITEC47 επισημαίνουμε
τους ακόλουθους: μέτρα για την πρόσβαση
ξένων επενδύσεων στην αγορά· προβλέψεις
περί δημοσίων συμβάσεων· μέτρα κρατικών
ενισχύσεων· κεφάλαιο για την προσωρινή
διαμονή των επαγγελματιών· προβλέψεις
περί αναγνώρισης προσόντων· κεφάλαιο
για τις εσωτερικές ρυθμίσεις· άρθρα περί
ανταγωνισμού.

44 Παραδείγματος χάριν, στο προοίμιο αναφέρεται: «αναγνωρίζοντας ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας
διατηρούν το ρυθμιστικό δικαίωμα των μερών εντός των περιοχών τους και την ευελιξία των μερών
ως προς την επίτευξη θεμιτών στόχων πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον,
η δημόσια ηθική και η προώθηση και προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας».
45 Fritz, T. (2016), CETA and TTIP. Potential impacts on health and social services. Working Paper Commissioned
by the European Federation of Public Service Unions (EPSU), <http://www.epsu.org/article/new-epsu-work		
ing-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-social-services>
46 Στο ίδιο.
47 AITEC (2016), Le TAFTA avant l’heure. Tout comprendre au Traité UE-Canada, <https://www.collectifs		
toptafta.org/IMG/pdf/rapport_ceta_web.pdf>
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Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέ
ρουμε εδώ ορισμένες από αυτές τις συνέ
πειες. Πρώτον, μέτρα πρόσβασης ξένων
επενδυτών στην αγορά (κεφάλαιο 8), που
περιλαμβάνουν εργαλεία όπως η απαγό
ρευση ποσοστώσεων επί του αριθμού
των εταιρειών που μπορούν να επιτελέ
σουν συγκεκριμένη δραστηριότητα, ή
του συνολικού αριθμού των ατόμων που
μπορούν να προσληφθούν σε μια συ
γκεκριμένη βιομηχανία (άρθρο 8.4.1). Η
αδυναμία εφαρμογής αυτών των κανό
νων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη
δυνατότητα του κράτους να οργανώσει και
να σχεδιάσει την παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και όπως και την αρμοδιότητά
του να περιορίσει ή να ελέγξει την είσοδο
ιδιωτών παικτών σε συγκεκριμένους το
μείς. Ορισμένα κράτη, όπως η Γαλλία και
η Γερμανία, έχουν εισαγάγει εξαιρέσεις με
στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε συγκε
κριμένους τύπους επιχειρήσεων που δρα
στηριοποιούνται στον τομέα της υγείας,
αλλά αυτό δεν είναι διαδεδομένη πρακτική,
είναι κάτι συγκεκριμένο.
Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης,
το κεφάλαιο για τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες προβλέπει (άρθρο 13.3) μια
εξαίρεση σύμφωνα με την οποία οι όροι
του δεν ισχύουν για μέτρα που εγκρίνει ή
διατηρεί ένα μέλος αναφορικά με δραστη
ριότητες ή υπηρεσίες που αποτελούν τμή
μα σχεδίου συνταξιοδότησης του δημοσίου
ή θεσμοθετημένου συστήματος κοινωνι
κής ασφάλισης, εκτός εάν τα μέτρα του
εν λόγω κεφαλαίου εφαρμόζονται όταν
ένα μέλος επιτρέπει την εφαρμογή παρό
μοιων δραστηριοτήτων από τα χρημα
τοπιστωτικά του ιδρύματα ή από χρη
ματοπιστωτικό ίδρυμα σε ανταγωνισμό
με δημόσιο φορέα. Έτσι, όταν ένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπει την είσοδο
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στον

τομέα των δημόσιων συστημάτων κοινω
νικής ασφάλισης (κάτι σύνηθες σε ορισμένα
κράτη μέλη της ΕΕ), τότε η αγορά θα πρέπει
να ανοίξει στις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες του άλλου συμβαλλόμενου μέ
ρους. Παρότι η ΕΕ έχει ορισμένες ειδικές
πτυχές στο Παράρτημα ΙΙ, ο Fritz48 επιση
μαίνει και πάλι ότι αυτή η εξαίρεση δεν
καλύπτει καναδικές επιχειρήσεις εγκατε
στημένες στην ΕΕ, αλλά μόνο εκείνες που
παρέχουν υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση.
Πέρα από αυτή την εξαίρεση, η Γερμανία
είναι η μόνη χώρα που έχει συμπεριλάβει
ένα σημείο που αναφέρεται στην προστα
σία, επίσης στο Παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα
με το οποίο διατηρεί το δικαίωμα έγκρι
σης ή διατήρησης τυχόν μέτρων ανα
φορικά με υπηρεσίες του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης που μπορεί να
παρασχεθούν από διαφορετικές εταιρείες
ή φορείς σε συνθήκες ανταγωνισμού και,
άρα, δεν συνιστούν «υπηρεσίες που παρέ
χονται αποκλειστικά κατά την άσκηση
κυβερνητικής εξουσίας».

4.2 Οι συνέπειες της CETA
στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
Τα διαπραγματευόμενα μέρη έχουν υπε
ρασπιστεί την ανάγκη υπογραφής των
συμφωνιών CETA και TTIP — επιχειρη
ματολογώντας υπέρ των υποτιθέμενων
ευεργετικών συνεπειών τους για την
οικονομία γενικά και για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις49 ειδικότερα. Τα οφέ
λη αυτά θα προκύψουν από τη μείωση
των δασμών και των μη δασμολογικών
φραγμών — ιδιαίτερα από το άνοιγμα της
αγοράς δημοσίων συμβάσεων και από τη
μεγαλύτερη κυκλοφορία και δημοσίευση
χρήσιμων πληροφοριών για τις επιχειρήσεις
αυτές. Ειδικότερα για τη CETA, η Ευρωπαϊκή

48 Fritz, T. (2016), CETA and TTIP. Potential impacts on health and social services..., βλ. παραπάνω.
49 Βλ. <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/benefits-		
avantages/sme-pme.aspx?lang=eng> και <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154775.
pdf>
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Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο
που επαναλαμβάνει ότι η συνθήκη θα
δημιουργήσει «μεγάλες ευκαιρίες» για τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις — ιδιαίτερα για τις
ΜΜΕ.
Πέρα από αυτή τη διατύπωση, δεν υπά
ρχει τεκμηριωμένη αξιολόγηση του αντί
κτυπου που μπορεί να έχει η συνθήκη στις
επιχειρήσεις αυτές. Σε αντίθεση με ό,τι
συνέβη με την TTIP — η οποία τουλάχιστον
συνοδεύεται από συγκεκριμένες εκθέσεις50
— ούτε η μελέτη κόστους-οφέλους που
ζήτησε η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Καναδά το 2007, ούτε η έκθεση
των επιπτώσεων της CETA του 201151 αναφέ
ρουν με σαφήνεια τον αντίκτυπο που θα
έχει στις ΜΜΕ ή τα μέτρα στήριξης που θα
μπορούσαν να θεωρηθούν απαραίτητα.
Η πραγματικότητα είναι ότι η CETA
— «η πιο φιλόδοξη συμφωνία που έχει
υπογράψει η ΕΕ» [sic] — δεν περιλαμβάνει
ούτε ένα κεφάλαιο συγκεκριμένων μέτρων
για τη στήριξη των ΜΜΕ.
Με αυτή τη βασική αβλεψία, η ανά
λυση του πιθανού αντίκτυπου της CETA
στις ΜΜΕ βασίζεται σε τρεις παρα
μέτρους: στην ανόμοια κατάσταση
των ΜΜΕ στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού· στη σπουδαιότητα του ενδο
ενωσιακού εμπορίου για τις ΜΜΕ εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και τέλος, στον
πολυσυζητημένο βαθμό ενοποίησης της
αγοράς και στην κυκλοφορία των επιχει
ρήσεων μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.
Πρώτον, είναι σημαντικό να σημειώσου
με ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη διεθνώς:
στην ΕΕ θεωρείται ότι μία επιχείρηση
εντάσσεται στην κατηγορία των ΜΜΕ όταν
απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα, ενώ

στον Καναδά (και τις ΗΠΑ) το όριο είναι 499.
Δεύτερον, μιλώντας στηριζόμενοι σε
εμπειρικές αναλύσεις, σημειώνουμε από τα
δεδομένα του 2014 ότι στην ΕΕ ο αριθμός
των ΜΜΕ σε μη χρηματοπιστωτικούς το
μείς ανέρχεται σε 22,3 εκατομμύρια, δη
λαδή 99,8% του συνόλου των επιχειρή
σεων. Μεταξύ αυτών, το 93% είναι πολύ
μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν
λιγότερα από 10 άτομα. Όλες μαζί αυτές οι
επιχειρήσεις δημιούργησαν 90 εκατομμύ
ρια θέσεις εργασίας (67% της συνολικής
απασχόλησης). Ωστόσο, από τις κατά
προσέγγιση 20,9 εκατομμύρια ΜΜΕ που
υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ, μόνο 619.000
εξάγουν σε χώρες εκτός ΕΕ. Ως εκ τούτου,
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κύρια
αγορά των πολύ μικρών και των μικρών
επιχειρήσεων βασίζεται στην τοπική οικο
νομία και ότι οι περισσότερες εξαγωγές
όλων των ΜΜΕ γίνονται εντός της ΕΕ.
Στον Καναδά, όπως και στην ΕΕ, το 99,7%
των εταιρειών είναι μικρές και μεσαίες επι
χειρήσεις. Ωστόσο, έχουν έναν πιο έντονα
εξαγωγικό χαρακτήρα (11,8% από αυτές
κάνουν εξαγωγές), αν και θα πρέπει να
σημειωθεί ότι εξάγουν κυρίως οι μεσαίες
επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Κύριος προ
ορισμός των εξαγωγών αυτών είναι οι ΗΠΑ,
που δέχονται περίπου το 96,2% αυτών·
στην πραγματικότητα, 81% των καναδικών
εταιρειών είναι θυγατρικές επιχειρήσεων
των ΗΠΑ και 42.000 αμερικανικές εταιρεί
ες52 δραστηριοποιούνται στην καναδική
αγορά.
Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε δύο
αντιτιθέμενες πραγματικότητες και η
ίδια η έκθεση της εταιρείας ECORYS που
εκπονήθηκε συγκεκριμένα για την TTIP

50 Στο ίδιο.
51 Εκτίμηση του κόστους και του οφέλους μιας στενότερης οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά.
Κοινή μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Καναδά (2008), <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/
october/tradoc_141032.pdf>· Kirkpatrick, P. (Dir) (2011), EU-Canada SIA Final Report, Ιούνιος.
52 Key small business statistics, Ιούνιος 2016, <www.ic.gc.ca/sbstatistics>
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έχει αναγνωρίσει ότι, πέρα από τους υπάρχοντες φραγμούς, η
εξαγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερη όσο
μεγαλύτερο είναι το μέγεθός της.53 Ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες
εταιρείες — ευρωπαϊκές και κυρίως βορειοαμερικανικές (ΗΠΑ και
Καναδάς) — θα έχουν ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης λόγω
των TTIP και CETA. Αυτό σημαίνει ότι οι CETA και TTIP μπορεί
να παρουσιαστούν ως η ευκαιρία των ΜΜΕ της ΕΕ να κάνουν
εξαγωγές στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι αυτό υπερβαίνει τον
κίνδυνο που κρέμεται πάνω από τις ΜΜΕ με μια συμφωνία
τέτοιου του τύπου. Μετασχηματίζει τις TTIP και CETA σε
εργαλείο στην υπηρεσία των μεγάλων επιχειρήσεων και των δύο
επιχειρηματικών περιοχών, που θέλουν να επεκταθούν, και θα
αποβεί γενικότερα εις βάρος των ΜΜΕ.54
Αφού αποδείξαμε ότι δεν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός περί
επωφελών συνεπειών της CETA για τις ΜΜΕ, είναι καθήκον
μας τώρα να παρατηρήσουμε ορισμένες από τις αρνητικές επι
πτώσεις της. Σύμφωνα με τη μελέτη του προγράμματος MORE
(Κίνηση για την Υπευθυνότητα στις Εμπορικές Συμφωνίες),55 οι
αρνητικές επιπτώσεις στις ΜΜΕ προκύπτουν κυρίως από τέσσερις
ολοκληρωμένους θεμελιώδεις μηχανισμούς της CETA: τον αρνη
τικό κατάλογο, το φόρουμ κανονιστικής συνεργασίας, τη ρύθμιση
για τις ονομασίες προέλευσης και το ICS (Σύστημα Επενδυτικών
Δικαστηρίων).
53 ECORYS (2009), Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis,
Nederland BV: ECORYS.51
54 Capaldo, J. (2014), «The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European disintegration,
unemployment and instability», Global Development and Environment Institute, Tufts University,
Working Paper núm. 14-03, Μέντφορντ· Lorente, R., Guamán, A. (2016), «Los efectos del TTIP sobre las
Pymes» στο Guamán, A., Jimenez, P. (επιμ.), Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación
del capital. Las amenazas del CETA y del TTIP, Pol·len edicions, Βαρκελώνη.
55 <http://projekt-more.eu/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-20-CETA-and-SMEs.pdf>
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Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αντίκτυπος
στις μικρές και MME είναι σαφής: περιο
ρίζεται η ρυθμιστική δυνατότητα των
δημοσίων αρχών σε διάφορα επίπεδα
διακυβέρνησης· επίσης, περιορίζεται η
δυνατότητα προώθησης ή προστασίας
των MME με συγκεκριμένα μέτρα, κι αυτό
δρα αρνητικά στις δυνατότητες επέκτασης
και ανάπτυξής τους. Στην περίπτωση των
μηχανισμών κανονιστικής συνεργασίας, η
ανάμειξη των εταιρικών lobby στη νομο
θετική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει
μόνο σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί
τις μεγάλες και όχι τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Τέλος, όπως αναλύεται στο
επόμενο κεφάλαιο, η CETA θα σημάνει
μείωση της αναγνώρισης των ονομασιών
προέλευσης. Εφόσον οι MME είναι οι βασι
κοί πρωταγωνιστές στον τομέα αυτό, είναι
και οι πρώτες που θα επηρεαστούν.

Η ίδια η TRIPS δημιουργεί αρκετά κενά
ώστε να επιδέχεται πολύ διαφορετικές
ερμηνείες. Πρώτον, στο 22ο άρθρο της ανα
φέρει γενικά τι είναι η Γεωγραφική Έν
δειξη, αλλά δεν αποσαφηνίζει το επίπεδο
προστασίας που απολαμβάνει. Αυτός ο
γενικός ορισμός έχει χρησιμοποιηθεί από
χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς για
να υποστηρίξουν ότι υπάρχει μόνο μία
παραβίαση, εάν ο κατασκευαστής προτί
θεται ηθελημένα να σφάλει ως προς την
πραγματική προέλευση του προϊόντος. Αυτό
δηλώνει ότι δεν υπάρχει παραβίαση, στον
βαθμό που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και
που η Γεωγραφική Ένδειξη χρησιμοποιείται
μόνο για την περιγραφή του τύπου του
προϊόντος. Μόνο στην περίπτωση οίνων
και αλκοολούχων ποτών (άρθρο 23 της
TRIPS) δηλώνεται ότι η χρήση Γεωγραφικών
Ενδείξεων δεν θα επιτρέπεται, ακόμη και αν
συνοδεύεται από φράσεις όπως «είδους»,
«τύπου» κ.λπ.
Τέλος, η παράγραφος 6 του άρθρου
24 της TRIPS57 θέτει το πλαίσιο για κάθε
κράτος προκειμένου να προχωρήσει σε
εξαιρέσεις για οποιοδήποτε προϊόν, έτσι
ώστε κάθε κράτος να μπορεί να πει ότι
μια δεδομένη Γεωγραφική Ένδειξη δεν θα
χρησιμοποιηθεί στην περιοχή του για να
χαρακτηρίσει προϊόντα αυτής της περι
οχής, αλλά έναν τύπο προϊόντος, ένα
γενικών ενδείξεων προϊόν, ανεξαρτήτως της
προέλευσής του. Αυτό ήταν το επιχείρημα
που παραδοσιακά χρησιμοποίησαν χώρες
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς
προκειμένου να μην προστατέψουν τις

4.3 Το πρόβλημα των γεωγραφικών
ενδείξεων: τι προστατεύεται και τι
αφήνεται στην ελεύθερη αγορά
Η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευμα
τικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου
(TRIPS),56 που υπογράφηκε το 1994 στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο
ρίου, είναι η πολυμερής συμφωνία που θέ
τει τα θεμέλια των διεθνών προτύπων της
νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.
Ωστόσο, η TRIPS προϋποθέτει ένα ελάχιστο
επίπεδο προστασίας. Από αυτή τη βάση,
κάθε κράτος ή περιοχή θεσπίζει νόμους και
πολύ διαφορετικά επίπεδα προστασίας.

56 Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου, βλ. <https://www.wto.org/
english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf>
57 Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου, άρθρ. 24, παρ. 6:
«Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν συνεπάγεται ότι τα μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν
τις διατάξεις του σε σχέση με μια γεωγραφική ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο
μέλος για αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η αρμόζουσα ένδειξη για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες ταυτίζεται
με τον όρο που χρησιμοποιείται συνήθως στην καθομιλουμένη και αποτελεί την κοινή ονομασία
των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών στο έδαφος του μέλους αυτού (…)».
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Ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις. Στις
διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα
στα πλαίσια του ΠΟΕ, η πρόταση της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης ήταν να χορηγηθεί και
σε άλλα τρόφιμα το ίδιο επίπεδο προ
στασίας που προβλέπει το άρθρο 23 της
TRIPS για οίνους και αλκοολούχα ποτά,
αλλά η πρόταση εγκαταλείφθηκε λόγω της
αντίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών.58
Η καναδική νομοθεσία, όπως και των
Ηνωμένων Πολιτειών, δεν προστατεύει
τις ονομασίες προέλευσης ως τέτοιες αλλά
τις εξισώνει με τα εμπορικά σήματα. Ο
καναδικός νόμος για τα εμπορικά σήματα
(Trademarks Act) ακολουθεί μια συσταλτική
ερμηνεία της συμφωνίας TRIPS, έτσι ώστε η
καταχώρηση μιας Γεωγραφικής Ένδειξης
να είναι δυνατή μόνο για τους οίνους και
τα αλκοολούχα ποτά· για άλλα προϊόντα
ισχύει αποκλειστικά η πολιτική του εμπο
ρικού σήματος. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ
ορισμένα προϊόντα όπως το ροκφόρ ή το
κονιάκ απολαμβάνουν παρόμοιο επίπεδο
προστασίας και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού, αυτό δεν ισχύει για πολλά άλλα
προϊόντα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τις αλλαγές
που θα μπορούσε να φέρει η CETA δεδομένης
της τρέχουσας κατάστασης. Σήμερα, η προ
στασία των Προϊόντων Ευρωπαϊκής Ονο

μασίας Προέλευσης στον Καναδά καλύ
πτεται από τρεις συμφωνίες. Ευρύτερη,
αλλά επίσης λιγότερο συγκεκριμένη είναι
η TRIPS, όπως έχουμε ήδη πει. Στον τομέα
των οίνων και αλκοολούχων ποτών, οι
όροι της TRIPS ευνοούν τη μεγαλύτερη
προστασία, ως εκ τούτου έχουν υπογραφεί
δύο συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ
και Καναδά: η συμφωνία του 1989 περί
αλκοολούχων ποτών και η συμφωνία του
2003 περί οίνων και αλκοολούχων ποτών.
Προτού αναλύσουμε το περιεχόμενο
των συμφωνιών πρέπει να στρέψουμε την
προσοχή μας στο γεγονός ότι η έννοια της
«γεωγραφικής ένδειξης», όπως ορίζεται στο
άρθρο 20.16 της CETA, διαφέρει σε σχέση
με εκείνη που δίνεται στην TRIPS. Ενώ το
άρθρο 22.1 της TRIPS αναφέρεται σε «ένα
προϊόν», το άρθρο 20.16 έχει αντιγράψει
σχεδόν αυτολεξεί τον υπόλοιπο ορισμό
της TRIPS, αλλά αντικαθιστά τη λέξη
«προϊόν» με «γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο».
Δηλαδή, η υπογραφή της CETA θα κλείσει
αδιαμφισβήτητα την πόρτα στην ονομασία
προέλευσης μη γεωργικών προϊόντων, για
τα οποία η ΕΕ έχει αναγνωρίσει την ανάγκη
προώθησης.59
Όσον αφορά τους οίνους και τα αλκο
ολούχα ποτά, η συμφωνία του 1989 για
τα αλκοολούχα ποτά και η συμφωνία του
2003 περί οίνων και αλκοολούχων ποτών

«Μόνο 166 Ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις
είναι καταχωρημένες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγνωρίζει περίπου 1.500.
Είναι λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Ένωση
θυσιάζει τις Γεωγραφικές Ενδείξεις σε αυτή τη συμφωνία».
Στέλιος Κούλογλου, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL

58 Matthews, A (2014), «Geographical indications (GIs) in the US-EU TTIP negotiations», βλ. <http://capreform.
eu/geographical-indications-gis-in-the-us-eu-ttip-negotiations/>
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ενσωματώνονται στη CETA. Η τεράστια
πλειονότητα των 2.090 αναγνωρισμένων
Γεωγραφικών Ενδείξεων στην ΕΕ καλύ
πτεται από τη συμφωνία,60 δηλαδή θα
προστατεύονται στον Καναδά. Ωστόσο,
στον τομέα που περιλαμβάνει η CETA — ο
οποίος δεν καλυπτόταν από προηγούμενες
συμφωνίες — για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις
των αγροτικών προϊόντων, η ισορροπία
είναι πολύ λιγότερο θετική. Από τα 1.349
αγροτικά προϊόντα προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης, η CETA παρέχει
προστασία μόνο στα 166 που αναφέρονται
στο Παράρτημα 20-Α.61 Επιπλέον, για τις 1.178
Γεωγραφικές Ενδείξεις που μένουν εκτός
αυτού του καταλόγου — από τις οποίες το
87,3% είναι ευρωπαϊκές — η υπογραφή της
CETA θα σημάνει την αποδοχή του διά παντός
αποκλεισμού της καναδικής προστασίας,
εφόσον το άρθρο 20.22 απαγορεύει την
ενσωμάτωση οποιασδήποτε ονομασία προ
έλευσης καταχωρημένης στην ΕΕ κατά την
υπογραφή της συμφωνίας στο μελλοντικό
Παράρτημα 20-Α, στο οποίο θα αναφέ
ρονται οι προστατευόμενες Γεωγραφικές
Ενδείξεις.
Για τον O’Connor,62 το πρόβλημα με τη
διαπραγμάτευση που έγινε και κατέληξε

σε τόσο περιορισμένη προστασία είναι
ότι η ΕΕ υπονομεύει την έννοια των γεω
γραφικών ενδείξεων θεωρώντας ότι διαφέ
ρουν από την πνευματική ιδιοκτησία, είναι
ανεξάρτητες από τα υπόλοιπα και ισο
δύναμες με εμπορικό σήμα. Το γεγονός
ότι υπήρξαν ορισμένες επιτυχίες που αφο
ρούσαν την προστασία συγκεκριμένων
προϊόντων δεν μπορεί να κρύψει την απο
τυχία αντιμετώπισης της ανάγκης να υπά
ρξει αναγνώριση των ΓΕ ως θεμιτής μορφής
πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορεί να
συνυπάρχει με τη νομοθεσία περί εμπο
ρικού σήματος.

4.4. Ο αντίκτυπος της CETA
στα εργασιακά δικαιώματα
Η σχέση μεταξύ των συμφωνιών ελεύθερου
εμπορίου και της εργασίας είναι ένα θέ
μα πολυσυζητημένο. Η TTIP και η CETA
έχουν επανατοποθετήσει το ζήτημα στο
επίκεντρο της πολιτικής και οικονομικής
δημόσιας συζήτησης. Από ποιοτική σκο
πιά, υπάρχουν εκείνοι που προβλέπουν ότι
οι μηχανισμοί απελευθέρωσης του εμπο
ρίου και προώθησης των επενδύσεων
αποδυναμώνουν, ως γενικός κανόνας, τα
πρότυπα των εργασιακών ρυθμίσεων και

59 Οι μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν
υπάρχει ενιαία καταχώρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που σημαίνει ότι η προστασία παρέχεται
μόνο σε κρατικό ή περιφερειακό επίπεδο. Από το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει
σε αυξημένη προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων. Το 2014 δημοσιεύτηκε το
«Πράσινη Βίβλος – Αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την παραδοσιακή τεχνογνωσία της Ευρώπης:
μια πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα»,
και την ίδια χρονιά ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για το θέμα. Στις 6 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό 		
Κοινοβούλιο εξέδωσε μη νομοθετικό ψήφισμα για την πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής 		
ένδειξης της ΕΕ σε μη γεωργικά προϊόντα (2015/2053(ΙΝΙ)).
60 Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνο 1.960 ΓΕ από ένα σύνολο 2.090. Η διαφορά πιθανόν αντιστοιχεί σε ΓΕ
που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.
61 Παρότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αριθμός των προστατευόμενων ΓΕ είναι 177, υπάρχουν 6
από αυτές (φέτα, munster, asiago, fontina και gorgonzola) που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του άρθρου
20.21, που σημαίνει ότι η χρήση αυτών των όρων επιτρέπεται, εφόσον ακολουθεί η ένδειξη «κλάσεως»
ή «τύπου».
62 O’Connor, B. (2015), «Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement
between Canada and the EU», βλ. <http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/14.11.24_GIs_in_
the_CETA_English_copy.pdf>
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εκείνοι που ισχυρίζονται ότι αυτή η «εξί
σωση προς τα κάτω» δεν χρειάζεται να
συμβεί ή ότι, ακόμη κι αν συμβεί, είναι
απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση
της ανταγωνιστικότητας και ότι οι επι
πτώσεις της θα αντισταθμιστούν από την
επακόλουθη αύξηση της απασχόλησης.
Προκειμένου να αξιολογήσουμε τις επι
πτώσεις της CETA στον εργασιακό τομέα,
πρέπει να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαί
σιο που αφορά τη σχέση μεταξύ εμπορικών
συμφωνιών και εργασιακών δικαιωμάτων,
το οποίο ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε διάφορα ψηφίσματα μεταξύ των ετών
2001 και 2015.63 Η θέση της συμπυκνώνεται
σε τρεις ιδέες: πρώτον, ως αφετηρία, θεω
ρείται ότι η ολοκλήρωση της ΕΕ στην
παγκόσμια οικονομία μέσω της αύξησης
του εμπορίου θα δημιουργήσει αύξηση
των θέσεων απασχόλησης και των μισθών·
δεύτερον, και παρά την πρώτη διατύπωση,
είναι αποδεκτό ότι το κόστος της προ
σαρμογής σε διάφορες περιοχές ή τομείς
μπορεί ενίοτε να είναι υψηλό· τρίτον, η
Επιτροπή δεσμεύεται στην προώθηση
ενός «κεφαλαίου περί φιλόδοξης και και
νοτόμου ανάπτυξης» σε κάθε μία από τις
διαπραγματευθείσες συμφωνίες προκειμέ
νου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώ
σεις στα εργασιακά πρότυπα.

Οι αναλύσεις για τη CETA είναι λιγότερες
σε σχέση με την πληθώρα εκείνων για την
TTIP. Η έκθεση κόστους-οφέλους που παρα
τίθεται συχνότερα, την οποία ζήτησαν από
κοινού ο Καναδάς και η ΕΕ το 2008, χρησι
μοποίησε παρόμοια μεθοδολογία με τις με
λέτες που παρήγγειλε η Επιτροπή για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων της TTIP.64 Η
κριτική που ασκείται έχει να κάνει με το ότι
χρησιμοποιεί ένα μόνο οικονομετρικό μο
ντέλο «γενικής ισορροπίας», που παρουσιά
ζει τρία ανυπέρβλητα κενά: i) προϋποθέτει
τη βέλτιστη πληροφόρηση ii) εκκινεί από
τη βέλτιστη κινητικότητα και τη βέλτιστη
εναλλαξιμότητα των συνιστωσών (της ερ
γασίας περιλαμβανομένης) iii) αναφέρεται
στη βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγι
κών συντελεστών.65 Στην πραγματικότη
τα, σύμφωνα με τη μελέτη των Raza κ.ά.,66
«όλες αυτές οι μελέτες χρησιμοποίησαν μο
ντέλα που στηρίζονται σε νεοκλασικές θε
ωρήσεις από την πλευρά της προσφοράς
και δεν μπορούν να εκφράσουν σημαντικές
μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως είναι
η απασχόληση».
Η επίσημη έκθεση κόστους-οφέλους για
τη CETA προβλέπει μια αξιοσημείωτη οικο
νομική ανάπτυξη και για τα δύο μέρη, αλλά
δεν προχωρεί σε ποσοτικές προβλέψεις για
την απασχόληση. Παρά ταύτα, ο καναδός

63 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προαγωγή βασικών Κανόνων Εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, COM (2001) 416· Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη
και την απασχόληση, COM (2006) 567 τελικό· Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις.
Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ, COM (2010) 612· 		
Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη. Η προσαρμογή της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής στις χώρες
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας, COM (2012) 22· Εμπόριο για όλους. Προς μια πιο υπεύθυνη 		
εμπορική και επενδυτική πολιτική, COM (2015).
64 Βλ. CEPR (2013), Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment, Λονδίνο, Centre for Economic 		
Policy Research, 2014· ECORYS (2009), Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An
Economic Analysis, Nederland BV: ECORYS· Bertelsmann, S. (2013), «Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP)», <http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf>
65 Capaldo, J., TTIP: European Disintegration, Unemployment and Instability. GDAE Working Paper14-03· De
Ville, F., G. Siles-Brügge (2013), The false promise of EU-US trade talks, <http://blog.policy.manchester.ac.uk/
featured/2013/12/the-false-promise-of-eu-us-trade-talks/>· Venhaus, M. (2015), «An Unequal Treaty. TTIP
and Inequality in Europe», BFoGP Working Paper WP/2015/01· Raza κ.ά. (2016), Assess_Ceta: Assessing the
claimed benefits of the EU-Canada Trade Agreement (CETA), OFSE, Βιέννη.
66 Raza κ.ά. (2016), Assess_Ceta: Assessing the claimed benefits of the EU-Canada Trade Agreement (CETA),
OFSE, Βιέννη.
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υπουργός Εμπορίου είπε ότι η συμφωνία με
την ΕΕ θα επιτρέψει τη δημιουργία 80.000
νέων θέσεων εργασίας στον Καναδά —
μια δήλωση που επικρίθηκε ευρέως ως
αβάσιμη.67 Η Έκθεση Αξιολόγησης των
Επιπτώσεων στη βιωσιμότητα (SIA) του
201168 επαναδιατυπώνει γενικά ότι η CETA
θα παράξει οφέλη σε όλους τους τομείς.
Όμως, όσον αφορά την απασχόληση, δεν
υπήρξε ούτε κατά προσέγγιση μια κάποια
γενική ποσοτικοποίηση των θέσεων ερ
γασίας που θα δημιουργηθούν ή θα κατα
στραφούν. Εάν δούμε την ανάλυση ανά
τομέα, είναι δυνατό να εντοπίσουμε ότι
η ίδια η έκθεση αναγνωρίζει πως δεν είναι
σαφείς οι επιπτώσεις στην απασχόληση και
την ποιότητά της. Αυτό φαίνεται καθαρά
στον γεωργικό τομέα, για τον οποίο ανα
φέρει η έκθεση: «Ενώ η υψηλού βαθμού
απελευθέρωση θα επέφερε τα μεγαλύτερα
οικονομικά κέρδη συνολικά, θα μπορούσε
να επηρεάσει αρνητικά τη γαλακτοκομική
παραγωγή στον Καναδά και την παραγωγή
βόειου και χοιρινού κρέατος στην ΕΕ. Ως
εκ τούτου, οι εργαζόμενοι στους τομείς
αυτούς αναμένεται να υποστούν αρνητικές
επιπτώσεις και ένας αριθμός εργαζομένων
πιθανόν να αναγκαστεί να μετακινηθεί σε
εναλλακτικούς τομείς μακροπρόθεσμα».69

Η έκθεση του OFSE (Αυστριακό Ερευνη
τικό Ίδρυμα για τη Διεθνή Ανάπτυξη), που
βασίστηκε στο διεθνές εμπορικό μοντέλο
του OFSE, αναφέρεται συγκεκριμένα στις
επιπτώσεις στην απασχόληση και τις αλ
λαγές σε μακροοικονομικές μεταβλητές.
Δείχνει ότι, με το καλύτερο δυνατό σενά
ριο, «η απασχόληση στην ΕΕ αυξάνεται
ελαφρώς κατά +0,018%. Ωστόσο, οι πραγ
ματικοί μισθοί συρρικνώνονται ελαφρώς
για τους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευ
ση (-0,011%), ενώ είναι πιθανά μικρά κέρδη
για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης
(+0,014%)». Αναφέρει επίσης ότι «είναι πιθα
νόν να υπάρξει κόστος προσαρμογής λόγω
της προσωρινής ανεργίας κατά την περίοδο
εφαρμογής της CETA».70
Παρόλο που στις εμπορικές συμφωνίες
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν υποχρεούνται
άμεσα να υποβαθμίσουν τα εργασιακά
τους πρότυπα, από τη στιγμή που το κεφά
λαιο αποκτά την αναγκαία ελευθερία
κίνησης, τείνει να εγκαθίσταται σε μέ
ρη με χαμηλότερα κόστη — για λό
γους οικονομικούς και ρυθμιστικούς. Με
αυτόν τον τρόπο, οι περιοχές που διατη
ρούν ή αναβαθμίζουν τα εργασιακά πρό
τυπα τείνουν να χάνουν επενδύσεις συγ
κρινόμενες με εκείνες όπου τα κόστη είναι

67 Βλ. <http://canadians.org/blog/cetas-promise-80000-jobs-doesnt-add>
68 Kirkpatrick, P. (Dir) (2011), EU-Canada SIA Final Report, Ιούνιος.
69 «Δεδομένου ότι πολλές επαρχίες εξαιρούν έναν αριθμό εργαζομένων στον γεωργικό τομέα
και σε ορισμένες μορφές μεταποίησης από τα ελάχιστα πρότυπα απασχόλησης, μεγαλύτερες αλλαγές
στον τομέα θα επιδείνωναν συνολικά το επίπεδο των προτύπων για το εργατικό δυναμικό. Αυτό θα 			
δημιουργούσε επίσης αύξηση της προσωρινής απασχόλησης, δεδομένης της φύσης των εργασιών,
τις οποίες θα μπορούσε να καλύψει δυσανάλογα υψηλό ποσοστό αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,
βάσει του καναδικού προγράμματος εποχικής γεωργικής εργασίας. Κι ακόμη, επειδή η γεωργία
και η επεξεργασία τροφίμων έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών και θανάτων κατά
την εργασία, η διεύρυνση της απασχόλησης στους τομείς γεωργίας και μεταποίησης τροφίμων σε Καναδά
και ΕΕ θα εξέθετε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε εργασιακές συνθήκες πιο επισφαλείς από
τον μέσο όρο. Αυτό με τη σειρά του θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο του εργασιακού άγχους
τόσο στον Καναδά όσο και στην ΕΕ». Στο ίδιο.
70 Raza κ.ά. (2016), Assess_Ceta: Assessing the claimed benefits of the EU-Canada Trade Agreement (CETA),
OFSE, Βιέννη.
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«Αυτές οι συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων,
μετατρέποντας τις αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες
σε εμπορικούς φραγμούς (προς εξάλειψη) και προωθώντας
έναν επιθετικό ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών
και καναδικών επιχειρήσεων».
Tania González, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL

μειωμένα. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί ανα
πόφευκτα στην εξίσωση προς τα κάτω,
προκειμένου να προσελκύονται ξένες επεν
δύσεις. Η λεπτομερής ανάλυση της CETA
αποκαλύπτει τέσσερα σημεία τριβής μεταξύ
του περιεχομένου της συμφωνίας και των
εργασιακών δικαιωμάτων: η μεγιστοποί
ηση της απελευθέρωσης των υπηρεσιών
και τα εφαρμοστέα εργασιακά πρότυπα
εκτοπίζονται κατά την παροχή υπηρεσιών
εκτός συνόρων (το λεγόμενο mode 4)· η
μείωση της δυνατότητας εισαγωγής κοινω
νικών ρητρών σε δημόσιες συμβάσεις που
υπάγονται στη CETA· οι πιθανές επιπτώσεις
των μηχανισμών κανονιστικής συνεργασίας
στα πρότυπα εργασιακής ρύθμισης και στις
συλλογικές συμβάσεις· οι επιπτώσεις των
συστημάτων επίλυσης διαφορών μεταξύ
επενδυτή και κράτους (ISDS, ICS) στα εργα
σιακά δικαιώματα και συγκεκριμένα στη
νομοθεσία περί ετεροκαθορισμού και αυ
τοκαθορισμού (συλλογικές συμβάσεις ερ
γασίας).71
Οι διαπραγματευτές, αντιμέτωποι με
αυτούς τους πιθανούς κινδύνους, εστίασαν
στην ενσωμάτωση ενός κεφαλαίου (Εμπό
ριο και Εργασία) στη CETA. Πρόκειται για

το 23ο κεφάλαιο, που έχει πολύ γενικό
περιεχόμενο και επιδιώκει βεβαίως να
νομιμοποιήσει τη συνθήκη δίνοντάς της
κοινωνικό πρόσωπο. Αναγνωρίζει επίσημα
διάφορα ζητήματα όπως: την αξία της
διεθνούς συνεργασίας σε εργασιακά θέματα·
την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής όσον
αφορά τις πολιτικές για αξιοπρεπή εργασία·
τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και
των προτύπων του Διεθνούς Οργανισμός
Εργασίας (ILO) — περιλαμβανομένης και
της Διακήρυξης του 1998. Παρόλα αυτά,
το 23ο κεφάλαιο παρουσιάζει πολλές ανα
κολουθίες και μεγάλα προβλήματα.
Πρώτον, τα διαπραγματευόμενα μέρη
αναφέρονται στους κανονισμούς τoυ ILO
ως κοινή βάση, αλλά η χρήση των προτύπων
του ILO τελεί εν αμφιβόλω, δεδομένου
του άνισου αριθμού επικυρώσεων μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών και της έλ
λειψης αρμοδιοτήτων από πλευράς ΕΕ να
προχωρήσει σε αυτές τις επικυρώσεις. Από
αυτή την άποψη, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ο Καναδάς δεν έχει επικυρώσει δύο από
τις οκτώ βασικές συμβάσεις και δύο από
τις συμβάσεις προτεραιότητας.72 Επιπλέον,
αν και η ΕΕ έχει τη δυνατότητα υπογραφής

71 Guamán, A. (2016), «La política comercial de la UE y su impacto en los derechos laborales:
una aproximación a los posibles efectos de la firma del TTIP y del CETA», Lex Social: Revista de Derechos 		
Sociales, [S.l.], τ. 6, αριθμ. 2, <https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/1978>
72 Ο Καναδάς είναι μία από τις μόλις 24 χώρες στον κόσμο που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση 98 – περί 		
δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης (1949) και μία από τις μόλις 22 χώρες στον κόσμο
που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση 138 – περί κατώτατου ορίου ηλικίας (1973). Ο Καναδάς δεν έχει κυρώσει
επίσης τη σύμβαση 81 και 129 (σύμβαση περί επιθεωρήσεων εργασίας).
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4.5. Οι επιπτώσεις στην υγεία
ανθρώπων, ζώων και φυτών

διεθνών συμφωνιών (άρθρο 216 κ.ε. ΣΛΕΕ),
δεν μπορεί να επικυρώσει τις συμβάσεις του
ILO, καθώς δεν το επιτρέπει το καταστατικό
του (άρθρο 15.5 (d)), κι έτσι η δέσμευσή της
περί «προώθησης» στην πραγματικότητα
παραμένει νεκρό γράμμα.
Δεύτερον, το κεφάλαιο καλύπτει τη
συνεργασία σε τομείς όπως η επιθεώρηση
εργασίας, που βρίσκονται σαφώς εκτός
εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής. Εκείνο
που είναι επίσης σαφές είναι ότι τα θέματα
που σχετίζονται με τη διαδικασία εργασίας
και τις εγγυήσεις της δεν εμπίπτουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ αλλά,
σε κάθε περίπτωση, η σύνδεσή τους είναι
θέμα κοινής αρμοδιότητας, κι αυτός είναι
επαρκής λόγος να θεωρείται η CETA μεικτή
συμφωνία.
Τρίτον, το 23ο κεφάλαιο ενσωματώνει
θεσμικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή
του και οι μέθοδοι επίλυσης διαφορών
είναι αποκλειστικοί και διαφορετικοί από
εκείνους για τα υπόλοιπα θέματα της συμ
φωνίας. Το άρθρο 23.11 ορίζει σαφώς ότι οι
δεσμεύσεις του παρόντος κεφαλαίου είναι
υποχρεωτικές και εκτελεστές, αλλά μόνο
μέσω διαδικασιών διαβούλευσης, προ
σφυγής σε ομάδα εμπειρογνωμόνων ή δι’
αμοιβαίας συμφωνίας, και προσφυγής σε
διαδικασία συμβιβασμού ή σε μηχανισμούς
διαμεσολάβησης. Δηλαδή, χωρίς τη δυνατό
τητα κυρώσεων για παραβίαση των υπο
χρεώσεων των μελών όσον αφορά τα
εργασιακά δικαιώματα. Επομένως, μπορού
με να πούμε ότι παραβιάζεται σαφώς η
σύσταση της έκθεσης αξιολόγησης των επι
πτώσεων στη βιωσιμότητα, σύμφωνα με
την οποία το κεφάλαιο περί εργασιακών
θεμάτων θα έπρεπε να συμπληρωθεί με
ένα «αποτελεσματικό εποπτικό όργανο».

Συχνά λέγεται ότι μια από τις προτεραιότη
τες των διαπραγματευτών της CETA ήταν ο
περιορισμός της δημόσιας συζήτησης για τη
συμφωνία. Απέφυγαν να ασχοληθούν με τα
πιο αμφιλεγόμενα θέματα και περιστασιακά
«φτιασίδωσαν» τα πιο επίμαχα ζητήματα
(όπως συνέβη με την αντικατάσταση του
ISDS από το ICS). Στην περίπτωση των κα
νονισμών που επηρεάζουν υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά μέτρα, απέφυγαν να προ
χωρήσουν σε άμεσες τροποποιήσεις των
κανονισμών και αντίθετα φρόντισαν να δη
μιουργήσουν μηχανισμούς που θα συμβά
λουν στη μελλοντική αλλαγή τους. Με αυτή
την έννοια, οι διαπραγματευτές προσπάθη
σαν να αμβλύνουν την κριτική που θα δη
μιουργούσε η μείωση των προστατευτικών
μέτρων, και αντ’ αυτού έθεσαν τους όρους
για την επίτευξη του ίδιου στόχου μεσοπρό
θεσμα.
Παρά τη στρατηγική αυτή, ένα από
τα πιο συχνά θέματα που αναφέρουν οι
επικριτές της συμφωνίας είναι το ζήτημα
των χλωριωμένων κοτόπουλων. Η συνή
θης πρακτική χλωρίωσης κοτόπουλων και
παράγωγων προϊόντων σε ΗΠΑ και Καναδά
είναι απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένω
ση. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι πιο απαιτητικοί όσον αφορά τα υγει
ονομικά πρότυπα στην αλυσίδα παρα
γωγής. Η πρακτική απαγορεύεται, καθώς
έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη υγειο
νομική ασφάλεια, η δε απομάκρυνση των
βακτηρίων με αυτή την τελευταία πλύ
ση είναι υπό αμφισβήτηση. Ο κίνδυνος
να αρχίσει να ΕΕ να εισάγει χλωριωμένα
κοτόπουλα από τον Καναδά ή ακόμη και
να αρχίσει να χρησιμοποιείται αυτή η τε
χνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα
από τα σημαντικότερα επιχειρήματα των
επικριτών της CETA. Αυτό έχει συμβάλει στο
να υπάρξουν πολύ διακριτικές δεσμεύσεις
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ως προς την πρόσβαση των σφαγίων που
λερικών στις αγορές.
Ωστόσο, όταν μελετήσαμε το άρθρο
ΥΦΠ της συμφωνίας παρατηρήσαμε ότι τα
χλωριωμένα κοτόπουλα είναι απλώς η κορυ
φή του παγόβουνου. Όπως σημειώνει η Su
jata Dey (Το Συμβούλιο των Καναδών), «Τα
καναδικά υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά
πρότυπα είναι συχνά κοντά στα πρότυπα
των ΗΠΑ. Στον Καναδά χρησιμοποιούνται
η ρακτοπαμίνη και άλλες ορμόνες· τα νεο
νικοτινοειδή είναι απαγορευμένα στην ΕΕ.
Είμαστε ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
στον κόσμο — στα οποία δεν υπάρχει
σήμανση. Ο Καναδάς, μέσω της CETA, πί
εσε την ΕΕ να επιταχύνει την έγκριση των
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και
πήρε την υπόσχεση ότι έτσι θα γίνει».
Ένα βασικό μέλημα του Καναδά ήταν να
διασφαλίσει την πρόσβαση του δικού του
κρέατος, και ιδιαίτερα βοείου και μοσχα
ρίσιου, στην ευρωπαϊκή αγορά. Είδαμε
ήδη στο κεφάλαιο περί δασμών ότι η ΕΕ
συμφώνησε στο αίτημα του Καναδά και
δέχτηκε να προχωρήσει ο Καναδάς σε αδα
σμολόγητες εξαγωγές 50.000 επιπλέον
τόνων βοδινού και μόσχου. Η Υπηρεσία
Επιθεώρησης Τροφίμων του Καναδά (CIFA)
επαναλαμβάνει στο κεφάλαιο για το βοδι
νό τις απαιτήσεις που αναφέρονται και στα
πουλερικά, δηλαδή επιτρέπει τη χλωριωμέ
νη πλύση. Επισημαίνουμε ότι η πρακτική
απολύμανσης του τελικού προϊόντος, αντί
της μεγαλύτερης προσοχής στις συνθήκες
υγιεινής σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγω
γής, δεν αναφέρεται μόνο στα χλωριωμένα
κοτόπουλα αλλά και σε άλλους τομείς.
Ένας άλλος τομέας όπου η CETA αντι
προσωπεύει ξεκάθαρη απειλή είναι η περι
βαλλοντική νομοθεσία. Υπό αυτή την έν

νοια, ο τομέας της εξόρυξης αποτελεί το
καλύτερο παράδειγμα, επειδή η CETA θα
σημάνει υποβάθμιση του επιπέδου προ
στασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεφά
λαιο 24 της συμφωνίας περιλαμβάνει την
περιβαλλοντική ρήτρα, που θα επιτρέψει
ή ακόμη και θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και
στις δύο πλευρές. Ωστόσο, στο κεφάλαιο 5.9,
η ρήτρα προβλέπει μόνο μερική προστασία,
που εξαρτάται από τη σχέση «κόστουςαποτελεσματικότητας». Επιπλέον, βάσει
της εμπειρίας από προηγούμενες διμερείς
συμφωνίες με μηχανισμούς ISDS, τα περι
βαλλοντικά πρότυπα ήταν η αιτία των ση
μαντικότερων καταγγελιών σε όλες τις
υποθέσεις.
Το 75% των εξορυκτικών εταιρειών
παγκοσμίως έχουν έδρα τον Καναδά και
το 60% των καταχωρημένων επιχειρή
σεων βρίσκεται στο Τορόντο.73 Οι εξορυ
κτικές εταιρείες δεν βρίσκονται στη χώρα
μόνο για να εκμεταλλευτούν τα αξιόλο
γα τοπικά αποθέματα, αλλά και λόγω
των νομικών και φορολογικών πλεονε
κτημάτων που τους προσφέρονται. Στην
πραγματικότητα, περίπου 2.061 από αυτές
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.74 Η
Dominique Bernier, μέλος της Συμμαχίας
του Κεμπέκ κατά των Εξορύξεων, μας υπεν
θυμίζει ότι, «στον Καναδά, το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τις εξορύξεις υπερβαίνει
σχεδόν κάθε άλλο πρότυπο. Υπήρξαν προ
σπάθειες μεταρρύθμισης αυτού του νόμου,
αλλά κάθε φορά η κυβέρνηση έκανε πίσω,
για να αποφύγει τις καταγγελίες μέσω
της NAFTA». Και πράγματι, το καθεστώς75
που διέπει τις μεταλλευτικές διαδικασίες
σήμερα στον Καναδά στηρίζεται, ως επί
το πλείστον, στην αρχή της ελεύθερης
εξόρυξης, που χρονολογείται από το 1858.

73 Deneault, A. και Sacher, W. (2012), «Toronto, corazón del imperio minero», Le Monde Diplomatique,
αριθμ. έκδοσης 171.
74 Υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων και Διεθνούς Εμπορίου (2009), «Renforcer l’avantage canadien:
stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives canadiennes présentes
à l’étranger» στο Deneault, A. και Sacher, W. (2012), ό.π.
75 Ιδιαίτερα στις επαρχίες της Βρετανικής Κολομβίας, του Οντάριο, του Κεμπέκ, του Γιούκον
και των Βορειοδυτικών Περιοχών.
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«Η CETA ανοίγει την πόρτα αδιακρίτως
στις εισαγωγές καναδικού πετρελαίου και αερίου,
απειλώντας την ενεργειακή κυριαρχία της ΕΕ
και τους στόχους της όπως διαμορφώθηκαν
μετά την COP21 (21η Διάσκεψη των Μερών).
Με το ICS (Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων)
θα καταστρέψει επιπλέον και την περιβαλλοντική νομοθεσία
της ΕΕ για την ενέργεια και τις εξορύξεις, από την υδραυλική
ρωγμάτωση μέχρι την εξόρυξη χρυσού με κυάνωση.
Για μια βιώσιμη οικονομία, λέμε όχι στη CETΑ».
Paloma López, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL
Η αρχή αυτή συνεπάγεται το δικαίωμα της
ελεύθερης πρόσβασης σε γη της οποίας οι
πόροι αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία, το
δικαίωμα κτήσης των πόρων αυτών μέσω
ενός τίτλου εξόρυξης χωρίς τη μεσολάβηση
της κεντρικής διοίκησης και, τέλος, το δικαί
ωμα εκμετάλλευσης αυτών των πόρων.76
Στον Καναδά, η αρχή της ελεύθερης
εξόρυξης είναι βαρίδι στην ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τις εξο
ρύξεις. Στην πραγματικότητα, ο Κανα
δάς παραμένει μια από τις αναπτυγμένες
χώρες που δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προ
στασίας.77 Και μάλιστα, μερικές φορές
οι κανονισμοί του για τη μεταλλευτική
δραστηριότητα δεν υποχρεούνται να σεβα
στούν τις αρχές της δημόσιας συμμετοχής,
της περιβαλλοντικής προστασίας και της
αρχής του «ο ρυπαίνων πληρώνει», που
βρίσκουμε στη νομοθεσία για τη βιώσιμη
ανάπτυξη σε διάφορες επαρχίες.78

Είναι προφανές ότι η πίεση του τερά
στιου μεταλλευτικού λόμπι που εδρεύει
στον Καναδά (και απαρτίζεται από κανα
δικές και ξένες εταιρείες) είναι η κύρια
αιτία αυτής της ανωμαλίας στον καναδικό
νόμο. Η Oxford Pro Bono Publico (OPBP), η
OCDA και ο ΟΗΕ είναι μεταξύ των πολλών
διεθνών οργανισμών που καταγγέλλουν τις
παραβάσεις των καναδικών εξορυκτικών
εταιρειών και την αδυναμία ενώπιον του
νόμου εκείνων που προσπαθούν να ερευ
νήσουν αστικά αδικήματα που φέρονται
να έχουν διαπράξει αυτές.79 Το πεδίο πα
ρέμβασης του καναδικού μεταλλευτικού
λόμπι δεν περιορίζεται στην εθνική νομο
θεσία, αλλά έχει σημαίνοντα ρόλο και στις
διαπραγματεύσεις διμερών συμφωνιών
στις οποίες μετέχει ο Καναδάς, ασκώντας
επιρροή σε οργανισμούς και διπλωματία.
Αυτό εξηγεί, παραδείγματος χάριν, για ποιο
λόγο χρηματοδοτεί τη μεταρρύθμιση του
μεταλλευτικού κώδικα στο Περού και στην
Κολομβία.80

76 Lapointe, U. (2010) , «L’héritage du príncipe de free mining au Quebec et au Canada», Recherches amérindi
ennes au Quebec, τ. 40, αριθμ3, στο <https://www.erudit.org/revue/raq/2010/v40/n3/1009353ar.pdf>
77 Στο ίδιο. Ο συγγραφέας αποσαφηνίζει τα λεγόμενά του με παράδειγμα το γεγονός ότι οι καναδικοί νόμοι
δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Διακήρυξης του Ρίο 1992, της σύμβασης 192 του ILO,
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 2000 και της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα
των Αυτοχθόνων Λαών 2007.
78 Στο ίδιο.
79 Deneault, A. και Sacher, W. (2012), «Toronto, corazón del imperio minero», Le Monde Diplomatique,
αριθ. έκδοσης 171.
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Δεδομένου ότι η μεν CETA δεν αποτελεί
εξαίρεση, η δε περιβαλλοντική ρήτρα της
και το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων
(ICS) δεν παρέχουν εγγυήσεις στην ευρω
παϊκή νομοθεσία, είναι αναμενόμενο ότι
η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει εμπόδιο
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ εντός
του πλαισίου του COP21 (21ης Διάσκεψης των
Μερών του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
[ΣτΜ]) και συνολικά στην ευρωπαϊκή περι
βαλλοντική νομοθεσία.

μιας ουσίας ή ενός προϊόντος, δηλαδή στην
παρουσία ενδεχόμενου κινδύνου, ο Καναδάς
επιλέγει να μην παρέμβει ούτε να ασκήσει
βέτο, έως ότου η επιστήμη να είναι σε θέση
να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις· τελι
κά, μόνο τότε μπορεί το δημόσιο να προχω
ρήσει σε αντίμετρα.81 Σε αντίθεση με ό,τι
συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βάρος
της απόδειξης εναπόκειται στον νομοθέτη,
ο οποίος πρέπει να αποδείξει οριστικά ότι
το προϊόν είναι βλαβερό. Στην πράξη, αυτό
οδηγεί σε μια παραλυτική κατάσταση, επει
δή οι περιορισμένοι κρατικοί πόροι δεν
επαρκούν για την κάλυψη του κόστους των
επιστημονικών μελετών.
Το ουσιαστικό ερώτημα της δημόσιας
συζήτησης για τις πιθανές αρνητικές επι
πτώσεις της CETA στο επίπεδο προστασίας
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι κατά
πόσο απειλείται η αρχή της προφύλαξης,
χάρη στην οποία τα υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά μέτρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι πιο προστατευτικά για τη
δημόσια υγεία από τα καναδικά. Αν η
κανονιστική συνεργασία ορίσει μηχανι
σμούς που θα θέσουν σε αμφισβήτηση την
κανονιστική γνωμοδότηση που βασίζεται
στην αρχή της προστασίας — και έχουμε
δει ότι περί αυτού πρόκειται — τότε κιν
δυνεύουν τα ευρωπαϊκά υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά πρότυπα.
Η Επιτροπή έσπευσε να ανακοινώσει ότι
η αρχή της προφύλαξης δεν θα τεθεί υπό
διαπραγμάτευση. Όμως πού στηρίζεται
αυτή η διαβεβαίωση, όταν διαβάζουμε τα
άρθρα της συμφωνίας; Ο Jurjen de Waal,
μέλος της οργάνωσης Foodwatch, προειδο
ποιεί ότι η αρχή της προφύλαξης δεν ανα
φέρεται ρητά σε κανένα άρθρο της CETA.82
Η πλησιέστερη διατύπωση προς την ανα
γνώριση της αρχής της προφύλαξης εντοπί
ζεται στα άρθρα 23 (εμπόριο και εργασία)
και 24 (εμπόριο και περιβάλλον) που ορί
ζουν ότι «η έλλειψη πλήρους επιστημονι

4.6. Το τέλος της αρχής
της προφύλαξης και η ανεπάρκεια
της περιβαλλοντικής ρήτρας
Η αρχή της προφύλαξης (precautionary prin
ciple) διατυπώνεται στο άρθρο 191 της Συν
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) και η εμβέλειά της εκτεί
νεται στην πολιτική της περιβαλλοντικής
προστασίας, στους καταναλωτές και στη
νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια των
τροφίμων και την υγεία ανθρώπων, ζώων
και φυτών. Η αρχή της προφύλαξης επιτρέ
πει την άμεση αντίδραση απέναντι σε πιθα
νό κίνδυνο για την υγεία ανθρώπων, ζώων
ή φυτών, ή για την προστασία του περιβάλ
λοντος. Σε περίπτωση που τα επιστημονικά
δεδομένα δεν επιτρέπουν μια ολοκληρωμέ
νη εκτίμηση της επικινδυνότητας, η χρήση
αυτής της αρχής επιτρέπει, για παράδειγμα,
την πρόληψη διάθεσης προϊόντων που θα
μπορούσαν να συνιστούν κίνδυνο για την
υγεία ή την απόσυρσή τους από την αγορά.
Εναπόκειται στον κατασκευαστή, τον παρα
γωγό ή τον εισαγωγέα να αποδείξει ότι το
εν λόγω προϊόν δεν είναι βλαβερό και μόνο
τότε, και εάν οι αποδείξεις είναι πειστικές,
ο νομοθέτης θα επιτρέψει τη διάθεση του
προϊόντος.
Ο Καναδάς, ωστόσο, δεν αναγνωρίζει την
αρχή της προφύλαξης. Σε μια κατάσταση
αβέβαιη ως προς τις πιθανές επιπτώσεις

80 Στο ίδιο.
81 Germanò, A. (2003), «La responsabilità del produttore agricolo e principio di precauzione»,
Trattato Breve di Diritto Agrario Italiano e Comunitario, Luigi Costato, Πάδοβα, 3η έκδ.
82 Παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL, «TTIP, TPP· CETA, TiSA», 2015.
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κής διαβεβαίωσης (δεν μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί) ως λόγος για τη μετάθεση μέτρων
ασφαλείας με μια καλή αναλογία κόστουςαποτελεσματικότητας» (άρθρο 23.3.3 και
άρθρο 28.8.2). Σαφώς και η παράλειψη του
όρου «αρχή προφύλαξης» δεν είναι τυχαία.
Και μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο διατυ
πώνεται η εξαίρεση είναι περιοριστικός,
αφού εισάγει το αίτημα να υπάρχει στα μέ
τρα «μια καλή αναλογία μεταξύ κόστους
και αποτελεσματικότητας».
Το κείμενο αναφέρει ρητά ότι πρέπει να
δοθεί προσοχή στην Επιτροπή Υγειονομι
κών και Φυτοϋγειονομικών μέτρων του
ΠΟΕ (άρθρο 5.14.3), κάτι που επανέρχεται
και θέτει σε κίνδυνο κάθε υγειονομικό ή
φυτοϋγειονομικό μέτρο που προκύπτει από
την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης
και είναι περισσότερο προστατευτική από
όσο απαιτεί ο ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ δεν αναγνωρίζει
την αρχή της προφύλαξης ως τέτοια, εφό
σον σύμφωνα με το κεφάλαιο περί μέτρων
ΥΦΠ (Συμφωνία Υγειονομικής και Φυτοϋ
γειονομικής Προστασίας SPS) του ΠΟΕ, τα
μέτρα πρόληψης αναφορικά με ενδεχομέ
νως επικίνδυνα προϊόντα πρέπει να είναι
«προσωρινά» και ο νομοθέτης πρέπει να
αποδείξει τις βλαβερές επιπτώσεις τους
«εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».83
Δηλαδή, το βάρος της απόδειξης για τη δια
τήρηση των μέτρων εναπόκειται στον νο
μοθέτη και όχι στο πρόσωπο που επιθυμεί
να εμπορευτεί το προϊόν.

Αναντίρρητη απόδειξη του κινδύνου
που συνεπάγεται το γεγονός ότι η αρχή
της προφύλαξης δεν διατυπώνεται ρητά
στη συμφωνία με τον Καναδά, ενώ ανα
γνωρίζεται η νομιμότητα της επιτροπής
μέτρων ΥΦΠ του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, είναι το αποτέλεσμα της αντι
παράθεσης ΗΠΑ και Καναδά με την ΕΕ για
την εισαγωγή κρέατος με ορμόνες. Στην
υπόθεση αυτή, η επιτροπή μέτρων ΥΦΠ
του ΠΟΕ αποφάνθηκε υπέρ του προσφεύ
γοντος, διότι θεώρησε ότι το ευρωπαϊκό
μέτρο «περιορίζει άνευ λόγου το εμπόριο».84
Επομένως, με την περίπτωση αυτή αποδει
κνύεται ότι ο ΠΟΕ δεν αναγνωρίζει την
αρχή της προφύλαξης ως αρχή του γενικού
διεθνούς δικαίου.85
Τέλος, το άρθρο 25.2 (διάλογος για τη
βιοτεχνολογία) αναφέρει ρητά ότι οι δια
δικασίες έγκρισης προϊόντων βιοτεχνο
λογίας πρέπει να είναι «επαρκείς και επι
στημονικά τεκμηριωμένες» — δηλαδή,
επιστροφή σε ορολογία που στην πράξη
αντιπροσωπεύει την κατάργηση της αρχής
της προφύλαξης.
Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιμεί
νει ως προς το ότι η αρχή της προφύλαξης
δεν επηρεάζεται από καμία από τις εμπο
ρικές συμφωνίες νέας γενιάς, το κείμενο
της CETA αποδεικνύει το αντίθετο: όχι μόνο
αποφεύγει να αναφέρει ρητά αυτή την
αρχή αλλά εστιάζει στον κίνδυνο ή στην
«επιστημονική τεκμηρίωση».

83 Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αρχή προφύλαξης τον Φεβρουάριο του 2000,
η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η αρχή της προφύλαξης «έχει αναγνωριστεί από διάφορες διεθνείς συμφωνίες,
ιδίως από τη Συμφωνία Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που συνήφθη στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)». Ωστόσο, όταν διαβάζουμε τη συμφωνία αυτή παρατηρούμε
ότι α) ο ΠΟΕ δεν αναφέρεται ποτέ ρητά στην ίδια την «αρχή της προφύλαξης» β) η αντίληψη του ΠΟΕ
περί πρόληψης της βλάβης είναι πιο χαλαρή από εκείνη της ΕΕ, αφού όλα τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά
και δεν είναι σαφές εάν το βάρος της απόδειξης εναπόκειται στον παραγωγό, τον εισαγωγέα ή τον διανομέα.
84 Η απόφαση αυτή δεν υποχρεώνει την ΕΕ να άρει την απαγόρευση εισαγωγής αμερικανικού
και καναδικού κρέατος ούτε συνεπάγεται καταβολή αποζημίωσης. Ωστόσο, επέτρεψε στον Καναδά
και τις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε ισοδύναμες κυρώσεις μέσω ποσοστώσεων εισαγωγής ή δασμών.
Το 2012 οι κυρώσεις αντικαταστάθηκαν από αύξηση των αδασμολόγητων ποσοστώσεων κρέατος
που οι δυο αυτές χώρες μπορούν να εξάγουν στην ΕΕ.
85 De Sadeleer, N. (2001), « Le statut juridique du principe de précaution en droit communautaire: du slogan
à la règle”, Cahiers de Droit Européen, τεύχ. 1-2.
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Η CETA απέναντι στον νόμο:
ασυνέπειες, κενά
και νομικά προβλήματα
Η CETA όχι μόνο προκαλεί προβλήματα εξαιτίας των επιπτώ

σεών της στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον, αλλά
συνιστά και παραβίαση της αρχής της διαφάνειας που κηρύττει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντελεί δε στη μείωση της εξουσίας του
Ευρωκοινοβουλίου στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, καθώς και στην
κατάρρευση διάφορων πλευρών του νομικού συστήματος της
ΕΕ και των κρατών μελών της. Οι μυστικές διαπραγματεύσεις, η
περιορισμένη συζήτηση στα ευρωπαϊκά όργανα κατά την περίοδο
διαπραγμάτευσης και η έγκριση της πρότασης με άμεση προσωρινή
εφαρμογή αποτελούν ξεκάθαρες ενδείξεις της πρόθεσης της Επι
τροπής να περάσει τη συνθήκη χωρίς να υποβάλει το κείμενο σε
ανοιχτή και ενδεδειγμένη δημόσια συζήτηση. Η δημόσια συζήτηση
είναι ουσιαστική όχι μόνο για την υγεία του συστήματος αλλά και
επειδή την απαιτεί το ίδιο το δημοκρατικό ευρωπαϊκό δίκαιο.

5.1 Η αδιαφανής διαπραγμάτευση
Στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Καναδά το 2002 — την αφετηρία της
CETA, αν και οι διαπραγματεύσεις είχαν παγώσει μέχρι το 2009
— αναφέρθηκε η σημασία των μηχανισμών διαβούλευσης που
θα διασφάλιζε την άμεση συμμετοχή αντιπροσώπων ΜΚΟ
μεταξύ των ομάδων συμφερόντων. Ωστόσο, και λαμβάνοντας
υπ’ όψη τα όσα συνέβησαν, μπορούμε να πούμε ότι στην πράξη
η δημόσια συζήτηση ήταν ανύπαρκτη μέχρις ότου εμφανίστηκε η
TTIP. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας ήταν σαφέστατα στις προθέσεις
των διαπραγματευτών. Έτσι, δεν είναι σύμπτωση που, σύμφωνα
με τους όρους που είχαν αρχικά διαβλέψει οι διαπραγματευτές,
η CETA έπρεπε να είχε υπογραφεί πριν ξεκινήσουν οι δια
πραγματεύσεις για την TTIP, εφόσον αναμενόταν ότι αυτή η
δεύτερη συμφωνία θα τραβούσε σε μεγάλο βαθμό την προσοχή.
Σε μια συνάντηση μεταξύ ομάδων συμφερόντων και των καναδών
και ευρωπαίων διαπραγματευτών, ο Steve Verheul, ο βασικός
διαπραγματευτής από την πλευρά του Καναδά, παραπονιόταν
ότι «οι διαπραγματεύσεις για τη CETA έχουν καθυστερήσει και
αναμένεται να ολοκληρωθούν την ίδια περίοδο με την TTIP.
86 Παρουσίαση στο σεμινάριο Canadá – Unión Europea: Acuerdo Económico Comercial Global,
που έγινε στις 23 Απριλίου στο La Casa de América στη Μαδρίτη.
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των διαπραγματεύσεων της TiSA, η αμερικα
νική αντιπροσωπεία κυκλοφόρησε μεταξύ
των συμμετεχόντων μια συγκριτική ανάλυ
ση μεταξύ της απελευθέρωσης του εμπο
ρίου στην ΕΕ με τη CETA και το αντίστοιχο
με την TiSA, για να δείξει ότι η δεύτερη είναι
λιγότερο φιλόδοξη. Αν η ΕΕ έχει ήδη δεχτεί
επίθεση, επειδή δεν έχει εκτεθεί αρκετά
στην ελεύθερη αγορά με την TiSA, πώς μπο
ρούμε να περιμένουμε ότι δεν θα συμβεί το
ίδιο και σε άλλες διαπραγματεύσεις; Και αν
συμβεί αυτό, θα θυσιάσει η Επιτροπή τους
αμυντικούς όρους που ζητάει το Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο; Ένα δεύτερο ανησυχητικό
στοιχείο αυτής της ανακολουθίας είναι ότι,
με δεδομένο τον μεγάλο βαθμό ενοποίησης
μεταξύ των οικονομιών ΗΠΑ και Καναδά, οι
αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να επι
λέξουν ποια από τις δύο συμφωνίες είναι
πιο ευνοϊκή, επισείοντας τη μία μέσω των
θυγατρικών τους στον Καναδά ή την άλλη
από τη μητρική εταιρεία στις ΗΠΑ.

Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να έχουμε
υπογράψει τη CETA χωρίς φασαρίες».86
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το περιο
ρισμένο περιεχόμενο του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου
2011 για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά.87
Το ψήφισμα αυτό ορίζει την άποψη και τις
κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου
για τη συμφωνία. Μια πρώτη ποσοτική ανά
λυση δείχνει σαφώς έλλειψη βάθους: το εν
λόγω ψήφισμα περιέχει μόνο 19 συστάσεις
έναντι 69 του ψηφίσματος για την TTIP
ή 79 του ψηφίσματος για την TiSA. Από
ποιοτική άποψη είναι αξιοσημείωτο ότι
όλες οι συστάσεις είναι γενικής φύσης και
είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι αναφορές στο
περιεχόμενο των εγγράφων των διαπραγ
ματεύσεων.
Πέραν του περιεχομένου του ψηφί
σματος, έχει σημασία να αναλύσουμε εάν
το κείμενο της CETA σέβεται τις κόκκινες
γραμμές που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο πιο ολοκληρωμένο ψήφι
σμά του για την TTIP. Λογικά, θα περίμενε
κανείς να υπάρχει μια συνέπεια όσον αφο
ρά τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου για τις
δύο συμφωνίες, αλλά η πραγματικότητα
είναι πως δεν υπάρχει καμία. Όπως αναφέ
ρει ο De Ville,88 υπάρχουν πολλές παράγρα
φοι του ψηφίσματος τις οποίες δεν σέβε
ται η CETA και αυτές οι ανακολουθίες είναι
ανησυχητικές για δύο λόγους. Πρώτον, η
CETA είναι η πρώτη φιλόδοξη εμπορική
συμφωνία που θα υπογράψει η ΕΕ με μια
άλλη βιομηχανική χώρα — που σημαίνει
ότι θα αποτελέσει προηγούμενο για μελ
λοντικές συμφωνίες. Από αυτή την άποψη,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον 18ο γύρο

5.2 Τα προβλήματα
της προσωρινής εφαρμογής
Ένα από τα πιο επίμαχα θέματα είναι η
διαδικασία έγκρισης της CETA και η πιθα
νότητα προσωρινής εφαρμογής της συμ
φωνίας πριν από την ολοκλήρωση της δια
δικασίας επικύρωσης. Και τα δύο ζητήματα
συνδέονται και εξαρτώνται από την ύπαρξη
ορισμένων σημείων εντός της συμφωνίας,
τα οποία έχει θεωρηθεί ότι έρχονται σε
αντίθεση με το νομικό σύστημα της ΕΕ.
Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης της
CETA, η Επιτροπή έχει επίμονα τονίσει ότι
η Ε.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα

87 Βλ. το πλήρες ψήφισμα, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-				
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2011-0257%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=
EN>
88 De Ville, F. (2016), «In pursuit of a consistent European Parliament position on two transatlantic trade
agreements».
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επικύρωσης της συμφωνίας, επειδή, κατά
τη γνώμη της, αυτό εντάσσεται στην κοι
νή εμπορική πολιτική. Επιπροσθέτως, η
Επιτροπή έχει δηλώσει ότι εάν οποιοδήπο
τε μέρος της συμφωνίας παραμείνει εκτός
αυτής της πολιτικής, τούτο εμπίπτει — σε
κάθε περίπτωση — σε μια από τις απο
κλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ. Την ίδια
αυτή θέση έχει υποστηρίξει η Επιτροπή και
για τη συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης στην αίτη
σή της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί
ου89 και εν αναμονή της γνωμοδότησής του.

Η Επιτροπή, εν αναμονή της γνωμοδότησης
και παρά τη δήλωσή της ότι πρόκειται για
συμφωνία που αφορά μόνο την αρμοδιότη
τα της ΕΕ, αποφάσισε να προτείνει την υπο
γραφή της ως μεικτής συμφωνίας,90 προκει
μένου να μην καθυστερήσει η υπογραφή εν
όψει της πιθανότητας να υπάρξουν πολλές
φωνές εντός του Συμβουλίου και των εθνι
κών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων91 που
θα απαιτήσουν να παρουσιάσουν τα κράτη
μέλη της ΕΕ τις απόψεις τους για τη CETA.

89 Η γνωμοδότηση ζητήθηκε δυνάμει του άρθρου 218.11 ΣΛΕΕ (γνωμοδότηση 2/15, (2015/C 363/22)).
Τα ερωτήματα ήταν τα ακόλουθα: Διαθέτει η Ένωση την απαιτούμενη αρμοδιότητα να υπογράψει
και να συνάψει μόνη της τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη; Ειδικότερα:
Ποιες από τις διατάξεις της συμφωνίας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης;
Ποιες από τις διατάξεις της συμφωνίας εμπίπτουν στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης;
Περιλαμβάνει η συμφωνία τυχόν διατάξεις οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα
των κρατών μελών;
90 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 207 ΣΛΕΕ) η κοινή εμπορική πολιτική
διευρύνεται και περιλαμβάνει πλέον τις εμπορικές συμφωνίες που αφορούν υπηρεσίες,
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και άμεσες ξένες επενδύσεις. Στόχος ήταν να αποφευχθεί
η ύπαρξη «μεικτών συμφωνιών», ωστόσο από τότε που ξεκίνησε η δημόσια συζήτηση για τις CETA και TTIP,
οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι οι συμφωνίες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν
αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ εξαιτίας του εύρους του περιεχομένου τους.
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«Η Επιτροπή εξακολουθεί να θέλει να επιβάλει
τη συμφωνία στους λαούς της Ευρώπης επιτρέποντας
την προσωρινή εφαρμογή της, πριν τα εθνικά κοινοβούλια
των κρατών μελών πάρουν τις αποφάσεις τους».
Helmut Scholz, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL

Η αναγνώρισή της ως μεικτής συνθήκης
σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει μια σειρά
διαδικασιών κύρωσης που περιλαμβάνει τα
40 κοινοβούλια των 28 κρατών μελών και
θα ήταν νομικά δυνατή η διεξαγωγή 14 εθνι
κών δημοψηφισμάτων. Αυτό μάλλον ήταν
το σενάριο που ήθελε να αποφύγει η Επιτρο
πή, επειδή από την αρχή προσδοκούσε την
υπογραφή της CETA το 2016. Η Επιτροπή
θέλοντας να αποφύγει τις καθυστερήσεις
και προκειμένου να ενθαρρύνει την έγκριση
της συμφωνίας πρότεινε την προσωρινή
εφαρμογή της.
Η προσωρινή εφαρμογή είναι μια τεχνική
που χρησιμοποιείται στις διεθνείς συμφωνίες
με σκοπό να δώσει στις ουσιαστικές διατά
ξεις τους άμεση ισχύ, ακόμη και πριν προ

χωρήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη στην
απαιτούμενη διαδικασία κύρωσης και έναρ
ξης της ισχύος τους. Αυτή η προσωρινή κύ
ρωση ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιή
θηκε, παραδείγματος χάριν, στη συμφωνία
μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας, επιτρέποντας
στην εμπορική συμφωνία να τεθεί σε ισχύ
το 2011, παρότι η διαδικασία κύρωσής της
ως μεικτής συμφωνίας ολοκληρώθηκε το
2015.92
Η νομική βάση της προσωρινής εφαρ
μογής της CETA είναι το άρθρο 218.5 (το
Συμβούλιο, μετά από πρόταση του δια
πραγματευτή, θα αποφασίσει για την
εξουσιοδότηση της υπογραφής της συμ
φωνίας και, αν χρειαστεί, για την προσω
ρινή εφαρμογή της προτού τεθεί σε ισχύ).

91 Ορισμένες από τις σημαντικότερες αποφάσεις που συνηγορούν υπέρ του μεικτού χαρακτήρα της συμφωνίας
CETA είναι: Η επιστολή που έστειλαν στις 25 Ιουνίου 2014 οι πρόεδροι των Επιτροπών Κοινοτικών Υποθέσεων
είκοσι εθνικών κοινοβουλίων προς τον Επίτροπο Εμπορίου ζητώντας να ψηφιστεί το κείμενο στα 28 κράτη μέλη·
το ψήφισμα που ενέκρινε το Βαλονικό Κοινοβούλιο στις 27 Απριλίου 2016 και με το οποίο ζητούσε
από την τοπική κυβέρνηση να μην παραχωρήσει στην κυβέρνηση του Βελγίου την αρμοδιότητα κύρωσης
της CETA· η πρόταση που ενέκρινε στις 7 Ιουνίου το κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου καλώντας
την κυβέρνηση να υπερασπιστεί τον μεικτό χαρακτήρα της CETA· οι προτάσεις που ενέκρινε το ολλανδικό
κοινοβούλιο στις 14 Ιουνίου 2016 με τις οποίες ζητούσε από την κυβέρνηση να παροτρύνει την Επιτροπή
να επιτρέψει στα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν τη θέση τους όσον αφορά τη συμπερίληψη του ISDS
στη CETA· την ίδια μέρα, το εθνικό κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ζήτησε από την κυβέρνηση να εμμείνει
στη θέση της ως προς τον μεικτό χαρακτήρα της CETA και να απορρίψει την προσωρινή εφαρμογή της.
92 Βλ. τον κατάλογο των συμφωνιών με ειδικές ρήτρες όσον αφορά την έναρξη της ισχύος τους 		
(περιλαμβανομένης της προσωρινής εφαρμογής), <http://ec.europa.eu/world/agreements/viewCollection.		
do?fileID=76210>
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Αυτό επιτρέπει στο Συμβούλιο να πάρει μια τέτοια απόφαση αλλά δεν ορίζει τον χρόνο
έναρξης, αν και προφανώς θα είναι πριν από τη τελική προθεσμία της συμφωνίας. Η ίδια
η CETA περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν την πιθανή προσωρινή εφαρμογή της. Πιο
συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 37.3 υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής της
συμφωνίας από την ημερομηνία στην οποία θα συμφωνήσουν τα μέρη. Από τη στιγμή που θα
γίνει δεκτή η προσωρινή εφαρμογή και οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτό θα θεωρηθεί
σε κάθε περίπτωση ως η στιγμή «έναρξης της ισχύος της συμφωνίας», το οποίο θα σημάνει
τη γενική λειτουργία των εσωτερικών μηχανισμών της αναφορικά με όλες τις διατάξεις που
εντάσσονται στην πρόωρη εφαρμογή της. Από την άλλη, η τέταρτη παράγραφος του άρθρου
30.8 προβλέπει ότι σε περίπτωση μη κύρωσης (π.χ. ένσταση κράτους μέλους) θα λήξει η
προσωρινή εφαρμογή της CETA, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς. Ωστόσο, το άρθρο
προειδοποιεί ότι οι επενδυτές μπορούν να προβάλουν απαίτηση βάσει του τμήματος ΣΤ του
κεφαλαίου 8 (Επενδύσεις) εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερο
μηνία λήξης της προσωρινής εφαρμογής αναφορικά με κάθε ζήτημα που προέκυψε από την
προσωρινή εφαρμογή της CETA. Με άλλα λόγια, το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS)
θα συμπεριφερθεί σαν μηχανισμός-ζόμπι.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αφορούν την προσωρινή εφαρμογή, όπως
το πιθανό πλαίσιο, ο ρόλος του κοινοβουλίου ή ακόμη και η νομική ισχύς της. Ας δούμε
λεπτομερέστερα:

h Η προσωρινή εφαρμογή που αποφασίστηκε από το Συμβού

λιο πριν την κύρωση από τα κράτη μέλη μπορεί να προκύψει
μόνο για τα τμήματα της συμφωνίας που ασχολούνται με ζητή
ματα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, έχοντας αυτό κατά νου, στην
εισήγησή της για τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου ενέταξε ολό
κληρη τη CETA στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, παρότι
δεν πρόκειται για εμπορική πολιτική. Δηλαδή, θεώρησε τη CETA
μεικτή συμφωνία, αλλά μόνο εξαιτίας της πολιτικής ευαισθησίας
του θέματος. Όσον αφορά το περιεχόμενό της, η Επιτροπή
επανεπιβεβαίωσε ότι εφόσον η CETA είναι στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΕΕ, τότε μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά στο
σύνολό της.
h Η προσωρινή έγκριση μπορεί να κυρωθεί από το Συμβούλιο
ακόμη και πριν από την κύρωση της συμφωνίας από το Ευρωπα
ϊκό Κοινοβούλιο — κάτι που ξεσήκωσε πολιτική θύελλα μεταξύ
των δύο οργάνων. Ο πρώην Επίτροπος De Gucht, για να αποφευ
χθεί περαιτέρω σύγκρουση, φρόντισε ώστε η ημερομηνία έναρ
ξης προσωρινής ισχύος της συμφωνίας με τη Νότια Κορέα να
συμπέσει με την έκδοση της απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου.
Η σημερινή επίτροπος απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτη
ση93 σχετική με τη CETA είπε ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε
να εξεταστεί, αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν καλύπτεται στην
εισήγηση της Επιτροπής στο Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση
της CETA. Η μόνη σαφής διευκρίνιση σχετικά με τον ρόλο του Κοι
νοβουλίου βρίσκεται στο άρθρο 109 για την Εντολή Λειτουργίας
93 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2015-002491&language=EN>
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει του οποίου, όταν η Επι
τροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πρό
θεσή της να προτείνει την προσωρινή εφαρμογή ή την αναστολή
μιας διεθνούς συμφωνίας, θα υπάρξει δήλωση ακολουθούμενη
από συζήτηση στην ολομέλεια.
h Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν είναι η δυνατότητα
προσωρινής εφαρμογής, δεδομένων των συνταγματικών διατά
ξεων ορισμένων χωρών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο
29.5.2 του ιρλανδικού συντάγματος, το κράτος δεν μπορεί να
δεσμευτεί από διεθνή συμφωνία που περιλαμβάνει αλλαγή των
δημοσίων εξόδων του, εάν δεν έχει εγκριθεί η συμφωνία από το
κοινοβούλιο. Όπως έχουμε δει, από τη μία η CETA συνεπάγεται
δημόσια έξοδα (αν και μόνο για τον προϋπολογισμό ίδρυσης του
ICS) και μπορεί βεβαίως να υπάρξουν ενδεχόμενα έξοδα στη δι
άρκεια αυτής της εφαρμογής ακόμη και στα τρία επόμενα χρό
νια σε περίπτωση αγωγής καναδού επενδυτή κατά της Ιρλανδίας.
Από την άλλη, η ίδια η συμφωνία αναφέρει ότι η ημερομηνία της
προσωρινής εφαρμογής θεωρείται σε κάθε περίπτωση η ημερο
μηνία έναρξης της ισχύος της, επομένως de facto η προσωρινή
εφαρμογή για την Ιρλανδία θα απαιτούσε την ευνοϊκή δήλωση
του κοινοβουλίου.
Ακόμη μια φορά, το κεφάλαιο περί επενδύσεων και συγκε
κριμένα περί του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ
επενδυτή και κράτους τοποθετείται στο επίκεντρο της δημόσιας
συζήτησης.

5.3. Η ασυμβατότητα του ICS με το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα
και τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών
Το ερώτημα της συμβατότητας μεταξύ του συστήματος προστασίας ξένων επενδυτών και του
ευρωπαϊκού συστήματος έχει δύο θεμελιώδεις πλευρές. Από τη μία, το γενικό μέρος, δηλαδή
η ρήξη που συνεπάγονται συγκεκριμένες προβλέψεις του κεφαλαίου περί επενδύσεων με τις
συνταγματικές αρχές και τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Με αυτή την έννοια,
υποστηρίζεται ότι ο σχεδιαζόμενος μηχανισμός (είτε ISDS είτε ICS) παρέχει ειδικά δικαιώμα
τα, προνόμια και ειδική δικαιοδοσία σε ξένους επενδυτές, που είναι ασύμβατα με την αρχή
της ισότητας ενώπιον του νόμου και της εφαρμογής του νόμου, προκειμένου να διασφαλι
στεί το κράτος δικαίου και να διασφαλιστεί η ορθή, αμερόληπτη, δίκαιη, ίση και αποτελεσμα
τική εφαρμογή του νόμου (άρθρο 1 του ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη των Δικαστών).94
Επιπλέον, ορισμένοι όροι του τμήματος Ε για την προστασία του επενδυτή δεν είναι συμβατοί
με τις συνταγματικές παραδόσεις πολλών κρατών μελών, όπως για παράδειγμα η αβεβαιότη
τα των αρχών δίκαιης και ίσης μεταχείρισης ή η έμμεση απαλλοτρίωση.95
94 Fisahn, A., «ISDS and CETA», παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL «CETA: TTIP in a Canadian disguise», 		
<http://www.guengl.eu/news/article/events/ceta-ttip-in-a-canadian-disguise-31-05-2016>.
95 Στο ίδιο.
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Η δεύτερη πλευρά αμφισβήτησης των
μηχανισμών προστασίας ξένων επενδύσεων
αφορά τη συμβατότητά τους με το ίδιο
το σύστημα της ΕΕ. Οι βασικές επικρίσεις
διακρίνονται σε δύο σκέλη και αφορούν
το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων: α)
παραβιάζει την αυτονομία του ευρωπαϊκού
δικαίου· β) περιλαμβάνει διακρίσεις που
απαγορεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
είναι μη βιώσιμο στην εσωτερική αγορά.96
Προτού ασχοληθούμε με αυτά τα δύο
σκέλη θα είχε ενδιαφέρον να παρατηρή
σουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
ασκήσει παρόμοια κριτική — σε επίσημα
κείμενα και κατά τη συμμετοχή της ως am
icus curiae σε διαδικασίες διαιτησίας. Μια
από τις σημαντικότερες κριτικές θέσεις της
περιλαμβάνεται στο κείμενο της Επιτροπής
του 2013 με τίτλο «Έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής για την ελεύθερη
κίνηση του κεφαλαίου στην ΕΕ»,97 το οποίο
κατέληγε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

παϊκών δικαστηρίων να αποφαίνονται επί
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
κρατών μελών βάσει του ευρωπαϊκού δι
καίου.
w Σε αντίθεση με τα εθνικά δικαστήρια, τα
διαιτητικά δικαστήρια δεν δεσμεύονται
να ακολουθήσουν την υπεροχή του ευρω
παϊκού δικαίου και, σε περίπτωση αμ
φιβολιών, δεν τους ζητείται ούτε είναι σε
θέση να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα
στο ECJ.
w Σε κάθε περίπτωση, η διαιτησία επενδυ
τή-κράτους είναι πολύ δαπανηρή και επομέ
νως δυσπρόσιτη για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή, εκτός από αυτό το έγγραφο,
έχει εμπλακεί σε διαιτησίες κρατών με
λών επισημαίνοντας ότι οι διμερείς επεν
δυτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών με
λών της ΕΕ αντίκεινται στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Σύμφωνα με τη νομολογία
της ΕΕ (και τη νομολογία των κρατών
μελών) οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν
ακόμη να είναι σε χρήση στον βαθμό που
είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών δυνάμει του ευρωπαϊκού
δικαίου.98 Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
άσκησε αγωγή κατά πέντε κρατών μελών
με αίτημα τον τερματισμό των ενδοενω
σιακών διμερών συμφωνιών τους, επειδή
το ISDS αντιβαίνει στις αρχές της ενιαίας
αγοράς, υποστηρίζοντας ότι: «[…] όλα
τα κράτη μέλη υπόκεινται στους ίδιους
κανόνες της ΕΕ στην ενιαία αγορά, συμπε
ριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν
τις διασυνοριακές επενδύσεις (ιδίως την
ελευθερία εγκαταστάσεως και την ελεύ
θερη κυκλοφορία των κεφαλαίων). Όλοι
οι επενδυτές της ΕΕ τυγχάνουν επίσης της
ίδιας προστασίας χάρη στους ενωσιακούς

w Όταν και τα δύο μέρη είναι κράτη μέλη
της ΕΕ δεν υπάρχει καταρχήν ανάγκη συμ
φωνιών αυτού του τύπου, δεδομένου ότι
το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέ
χουν τα ενδεδειγμένα πρότυπα και ένδικα
μέσα επενδυτικής προστασίας.
w Συμφωνίες αυτού του τύπου οδηγούν κα
θαρά σε διακρίσεις μεταξύ των επενδυτών
της ΕΕ και είναι ασύμβατες με το ευρωπαϊκό
δίκαιο.
w Οι μηχανισμοί διαιτησίας δεσμευτικού
χαρακτήρα δεν υπόκεινται στον έλεγχο
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (European
Court of Justice, ECJ) σε θέματα ερμηνείας
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτή η μορ
φή διεθνούς διαιτησίας είναι ασύμβατη με
την αποκλειστική αρμοδιότητα των ευρω

96 Ankersmit, L., «Compatibility of ICS in CETA with EU law», παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL «CETA: TTIP
in a Canadian disguise», βλ. παραπάνω.
97 Staff Working Document on the free movement of capital in the EU, SWD (2013)146 τελικό,
15 Απριλίου 2013, σ. 11.
98 Βλ. Achmea B.V. κατά Σλοβακίας (UNCITRAL, υπόθεση 2008-13)· AES Summit Generation κατά Ουγγαρίας
(ICSID υπόθεση ARB/07/22)· Electrabel κατά Ουγγαρίας (ICSID υπόθεση ARB/07/19).
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κανόνες (π.χ. απαγόρευση των διακρί
σεων λόγω ιθαγένειας). Αντιθέτως, με
τις ενδοενωσιακές Διμερείς Επενδυτικές
Συμφωνίες (ΔΕΣ) παρέχονται δικαιώματα
στους επενδυτές από ορισμένα μόνο κράτη
μέλη σε διμερή βάση: σύμφωνα με την πάγια
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
μια τέτοια διάκριση λόγω ιθαγένειας είναι
ασυμβίβαστη με το δίκαιο της ΕΕ».99
Εάν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέ
ρειες της κριτικής εμπειρογνωμόνων και
διάφορωνενώσεων δικαστικών,100 μπορού
με να πούμε τα εξής:
w Το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων
παραβιάζει την αυτονομία του ευρωπαϊ
κού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί
να υπογράφει διεθνείς συνθήκες δυνάμει
του άρθρου 216 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με τη νο
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
εφόσον υπογράφεται διεθνής συμφωνία
τούτη υπερέχει έναντι του παραγώγου
αλλά όχι έναντι του πρωτογενούς δικαίου,
το οποίο πρέπει να τηρείται.101 Από αυτή την
άποψη, το πρωτογενές δίκαιο, σύμφωνα
με την ερμηνεία του άρθρου 91 ΣΕΕ από το
Δικαστήριο, ορίζει ότι θεματοφύλακες του
νομικού και δικαστικού συστήματος της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης είναι το Δικαστήριο και
τα δικαστήρια των κρατών μελών που εί
99
100
101

102

103

ναι αρμόδια για την εκδίκαση και εκτέλεση
των δικαστικών αποφάσεων,102 σύμφωνα
με τις συνταγματικές παραδόσεις των κρα
τών μελών.103 Το Δικαστήριο ορίζει επίσης
σε διάφορες περιπτώσεις ότι «μια διεθνής
συμφωνία που συνάπτει η Ένωση μπορεί
να εκχωρήσει νέες εξουσίες στο Δικαστή
ριο, όπως την εξουσία ερμηνείας των όρων
της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό δεν αλλάζει τη φύση της λειτουργίας
του Δικαστηρίου όπως νοείται στη Συνθήκη
ΕΟΚ, δηλαδή ως δικαστηρίου του οποίου οι
αποφάσεις είναι δεσμευτικές».104 Το βασικό
ερώτημα είναι: δεδομένου ότι το Σύστημα
Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS) δεν θεσπί
ζει μηχανισμό προσφυγής ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορεί το πρώτο
να προσβάλει το αποκλειστικό δικαίωμα
της τελικής ερμηνείας του ευρωπαϊκού δι
καίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;
w Το άρθρο 340, από την πλευρά του, προ
βλέπει ότι σε περίπτωση εξωσυμβατικής
ευθύνης, η ένωση πρέπει να αποκαταστήσει
κάθε ζημία που προκλήθηκε από τα όργανα
ή τους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις κοι
νές γενικές αρχές του δικαίου των κρατών
μελών.105 Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να
προσφύγει ξένος επενδυτής στο Ευρωπαϊκό

Επιτροπή, 2015, «Η Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε καταγγελία των ενδοενωσιακών
διμερών επενδυτικών συνθηκών που έχουν συνάψει», Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δελτίο τύπου, Βρυξέλλες,
18 Ιουνίου, βλ. <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5198_en.htm (03-06-16)>
Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Περιφερειακή ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, «Statement from
the European Association of Judges (EAJ) on the proposal from the European Commission on a new Invest
ment Court System», Νοέμβριος 2015.
Υπόθεση C-61/94. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας:
«η υπεροχή των συναπτομένων από την Κοινότητα διεθνών συμφωνιών έναντι των διατάξεων του παραγώγου
κοινοτικού δικαίου απαιτεί η ερμηνεία των τελευταίων να συνάδει, στο μέτρο του δυνατού, προς τις εν λόγω
συμφωνίες».
«Η ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής σε αυτό το δικαστήριο είναι ασυμβίβαστη με το κοινοτικό δίκαιο, 		
καθόσον είναι δυνατόν να θίξει την κατανομή των αρμοδιοτήτων που ορίζεται με τις Συνθήκες
και την αυτονομία του κοινοτικού συστήματος δικαίου, του οποίου την τήρηση εξασφαλίζει αποκλειστικά
και μόνο το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Γνωμοδότηση 1/91. Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ
της Κοινότητας, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, αφετέρου,
σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Παράγραφος 35.
Υπόθεση C-50/00, Unión de pequeños agricultores κατά Συμβουλίου. Παράγραφος 40.
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Δικαστήριο κατά της ΕΕ ισχυριζόμενος ότι
έχει ζημιωθεί. Είναι αλήθεια ότι η CETA δεν
επιτρέπει τροποποίηση λόγω προσφυγής,
αλλά θα ήταν αφελές να πούμε ότι μια
απαίτηση αποζημίωσης δεν συνιστά, κατά
μία έννοια, αμφισβήτηση της ορθότητας
ενός κειμένου, όπως έχουμε δει. Εφόσον
εγκριθεί, γίνεται νόμος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κι ακόμη, πρέπει να θυμόμαστε,
λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι «δεν καθιστά
εύκολα υπόλογη την ΕΕ, επειδή ανησυχεί
για τυχόν “regulatory chill”».106 Θα πρέ
πει να πούμε επίσης ότι το άρθρο 8.31 της
CETA δεν επιτρέπει οι αποφάσεις του ICS να
έχουν ισχύ δεσμευτικού προηγούμενου για
τα δικαστήρια των μερών, αλλά κι αυτό το
μέτρο είναι ανεπαρκές: οι ξένοι επενδυτές —
που κυρίως ωφελούνται από τον μηχανισμό
— δεν θα επιλέξουν την εσωτερική οδό,
αλλά τη διαιτησία. Επίσης, όπως είδαμε σε
προηγούμενα κεφάλαια, από τη στιγμή
που η CETA δίνει στη Μεικτή Επιτροπή
λευκή επιταγή, μπορεί να διευρυνθούν οι
υποχρεώσεις των μερών και να υπόκεινται
σε ακόμη πιο εκτεταμένη ερμηνεία που
θα προκύπτει από τις δεσμεύσεις που
συνδέονται με την αρχή της «δίκαιης και
ίσης μεταχείρισης».
w To ICS παραβιάζει την απαγόρευση
των διακρίσεων βάσει εθνικότητας. Η
απαγόρευση αυτή εδραιώνεται στο άρ
θρο 2 ΣΕΕ και στο άρθρο 18 κ.ε. ΣΛΕΕ,
καθώς και στο άρθρο 20 του κεφαλαίου
περί Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Προφανώς, το περί επενδύσεων κεφάλαιο
της CETA ενσωματώνει μια διαφορά στη
μεταχείριση μεταξύ ξένων και εγχώριων

επενδυτών, περιλαμβάνοντας προνόμια
για τους πρώτους που προκύπτουν από
το ICS. Σύμφωνα με τους υπερασπιστές
της συμφωνίας, αυτή η διαφορά στη με
ταχείριση θα μπορούσε να στηριχθεί στην
«αμοιβαιότητα» που έχει συμφωνηθεί στη
CETA, αλλά το επιχείρημα αυτό στερείται
νομικού κύρους. Παρότι η ίση προστασία
των ξένων επενδυτών αναγνωρίζεται στον
Καναδά, είναι προφανές ότι δεν έχουν
όλοι οι επενδυτές (ιδιαίτερα οι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις) των κρατών μελών
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την
ελεύθερη μετακίνηση που προβλέπει η
CETA και, άρα, να ωφεληθούν από αυτή την
«αμοιβαιότητα». Αντίθετα θα χάσουν «στην
έδρα τους», λόγω της αδικαιολόγητης δια
φοράς ως προς τη μεταχείριση. Γι’ αυτόν
τον λόγο, θα πρέπει να θεωρηθεί διάκριση
αντίθετη προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία
και τις συνταγματικές παραδόσεις των
κρατών μελών.
Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε
ότι, όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαστών βάσει του συλλογισμού του Ευ
ρωπαϊκού Δικαστηρίου στη γνωμοδότηση
1/09 της 8ης Μαρτίου 2011, η δημιουργία
δικαστηρίου όπως προβλέπεται στο πλαίσιο
του ICS δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.107 Όπως επισημαίνει
η Ένωση Δικαστών, «επομένως, η αρμο
διότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέ
σπιση δικαστικού συστήματος πέραν του
υπάρχοντος είναι πολύ περιορισμένη.
Εκτός αυτού, τίθεται το ερώτημα, που χρή
ζει πολύ προσεκτικής διερεύνησης, κατά
πόσο η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα
εθνικά νομικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση περιλαμβάνει και τη μεταφορά

104 Γνωμοδότηση 1/92. Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής 		
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, αφετέρου, σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·
γνωμοδότηση 2/13. Σχέδιο διεθνούς συμφωνίας – Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 		
Ελευθεριών – Συμβατό του εν λόγω σχεδίου με τις Συνθήκες ΕΕ και ΛΕΕ· γνωμοδότηση 1/09.
Σχέδιο συμφωνίας – Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος επιλύσεως διαφορών σε θέματα διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας – Δικαστήριο Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας – Συμβατό του
εν λόγω σχεδίου με τις Συνθήκες.
105 Υπόθεση C-377/09 Hanssens_Ensch κατά Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
106 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-46/93 και C-48/93 Brasserie du Pêcheur.
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«Αυτή η διαδικασία επικύρωσης καθρεφτίζει
σε κάποιο βαθμό και το περιεχόμενο της συμφωνίας
— δηλαδή, την απομάκρυνση της εξουσίας και της λήψης
αποφάσεων από τους δημοκρατικούς θεσμούς
υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων».
Fabio De Masi, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL

αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση Διεθνούς
Δικαστικού Συστήματος με αποκλειστική
αρμοδιότητα. Επομένως, εάν ο επενδυτής
υποβάλει προσφυγή στο ICS, θα είναι βάσει
του άρθρου 6 παρ. 1 κατά κράτους μέλους
χωρίς δικαίωμα αναγωγής σε ανώτατο εθνι
κό δικαστήριο, συνταγματικό δικαστήριο
κράτους μέλους ή στο Δικαστήριο της Ευρω
παϊκής Ένωσης».
Συμπερασματικά και με αυστηρά νομι
κούς όρους, είναι απαραίτητο να συμφω
νήσουμε με την Ένωση Δικαστών ότι η
εισαγωγή συγκεκριμένου συστήματος προ
στασίας ξένων επενδυτών όχι μόνο είναι

ασύμβατη με το κανονιστικό σύστημα της
ΕΕ και με τις συνταγματικές αρχές των
κρατών μελών αλλά είναι και άσκοπη,
δεδομένης της προφανούς ανάπτυξης
των κανονιστικών νομικών συστημάτων
και των δύο μερών και της υφιστάμενης
προστασίας των επενδύσεων.108
Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε
ότι όσον αφορά την αλλαγή της ονομα
τολογίας (από τον διαιτητή στον δικαστή),
η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών επισημαίνει
ότι ο διορισμός διαιτητών δεν πληροί τα
κριτήρια που απαιτούνται από τον ευρω
παϊκό Καταστατικό Χάρτη των Δικαστών.109

107 Γνωμοδότηση 1/09. Σχέδιο συμφωνίας – Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος επιλύσεως διαφορών 		
σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – Δικαστήριο Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας –
Συμβατό του εν λόγω σχεδίου με τις Συνθήκες: «η υπό εξέταση συμφωνία, καθόσον αναθέτει
σε διεθνές δικαστήριο ευρισκόμενο εκτός του θεσμικού και δικαιοδοτικού πλαισίου της Ένωσης αποκλειστική
αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται ορισμένων ειδών αγωγών ασκούμενων από ιδιώτες στον τομέα του κοινοτικού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και αρμοδιότητα να ερμηνεύει και να εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα
αυτό, στερεί από τα μεν κράτη μέλη τις αρμοδιότητές τους όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή
του δικαίου της Ένωσης, από το δε Δικαστήριο την αρμοδιότητά του να εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις
σε απάντηση των ερωτημάτων που υποβάλλουν τα δικαστήρια αυτά, και ως εκ τούτου αλλοιώνει
τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τις Συνθήκες στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στα κράτη μέλη
και οι οποίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της ουσίας του δικαίου της Ένωσης» (παρ. 89)
108 Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών: «Το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της 		
είναι καλώς εδραιωμένο και σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε απαίτηση επενδυτή με αποτελεσματικό,
ανεξάρτητο και δίκαιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τα εθνικά συστήματα
για τις απαιτήσεις των επενδυτών αντί να προσπαθεί να επιβάλει στην Ένωση και στα κράτη μέλη δικαιοδοσία
μη δεσμευτική εκτός των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των ανωτάτων δικαστηρίων
των κρατών μελών. (Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Περιφερειακή ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, 		
«Statement from the European Association of Judges (EAJ) on the proposal from the European Commission
on a new Investment Court System», Νοέμβριος 2015.
109 Στρασβούργο, 17 Νοεμβρίου 2010 CCJE (2010)3 Τελικό.
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Σύμφωνα με αυτά, η ανεξαρτησία των δικαστών θα πρέπει να είναι
καταστατική, λειτουργική και αντικειμενική, ώστε ο διορισμός τους
να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και από ένα σώμα εγγυημένης
ανεξαρτησίας (το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συνεπάγεται η Μεικτή
Επιτροπή της CETA). Ωστόσο, ούτε η επιλογή ούτε ο διορισμός των
«δικαστών», ούτε η διάρκεια της θητείας τους ή οι κανονισμοί που
διέπουν τις αμοιβές τους συνάδουν με τα όσα προβλέπονται από
τα διεθνή πρότυπα δικαστικής ανεξαρτησίας. Επιπλέον, η απαι
τούμενη επαγγελματική εμπειρία δεν φαίνεται να είναι επαρκής,
δεδομένης της πολυπλοκότητας των υποθέσεων και της ξεκάθα
ρης εμπλοκής του ευρωπαϊκού δικαίου.
Δεδομένου του κύρους και της φερεγγυότητας των επικριτών
της συμφωνίας, καθίσταται σαφές ότι η γνωμοδότηση του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου επί του θέματος είναι απαραίτητη πριν από
την κύρωση της CETA.

5.4. Η δημιουργία ενός πολυμερούς
επενδυτικού δικαστηρίου
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων γι’ αυτές τις συμφωνίες
«νέας γενιάς» άρχισε να παίρνει πολύ γρήγορα μορφή η ιδέα δημι
ουργίας ενός Πολυμερούς Επενδυτικού Δικαστηρίου. Πράγματι, η
CETA (όπως και η συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ) περιλαμβάνει ήδη όρους
που προβλέπουν αυτή τη δυνατότητα. Και πράγματι δεν πρόκειται
για κάτι νέο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διαπραγματεύσεις για την
Πολυμερή Συμφωνία για τις Επενδύσεις που έγιναν μυστικά στο
πλαίσιο του ΟΟΣΑ, μέχρις ότου αυτός απέσυρε την υπογραφή του
το 1998 λόγω της αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης.
Και πάλι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά, επιχειρούν
να δημιουργήσουν ένα Πολυμερές Δικαστήριο Επενδύσεων για να
εξασφαλίσουν την υπερπροστασία των ξένων επενδυτών έναντι
των εγχώριων και για να βρουν έναν τρόπο να εξουδετερώσουν
τις κρατικές αρμοδιότητες θέσπισης προτύπων. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δικαστήριο αυτό είναι απαραίτητο λόγω
της ύπαρξης πολλών μηχανισμών ISDS, που λειτουργούν παράλ
ληλα. Kάτι που είναι αλήθεια ότι αυξάνει τις πιθανές ασυμβατό
τητες στην εφαρμογή μιας πολιτικής επενδυτικής προστασίας,
καθιστά λιγότερο αποτελεσματικά τα συστήματα διαιτησίας και
αυξάνει τους κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί ένα
Διεθνές Επενδυτικό Δικαστήριο, πιθανόν υπό την εποπτεία των
ΗΠΑ, να επιλύσει αυτά τα προβλήματα; Προφανώς όχι, αντιθέτως,
το πιθανότερο είναι πως με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί
ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν προνομιακή πρόσβαση και χρήση
σε συγκεκριμένες χώρες, υπό την προστασία των μηχανισμών
διαιτησίας.
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Έ

δεν θα ευνοεί τις υπερεθνικές επιχειρήσεις,
αλλά τις κοινωνικές πλειονότητες.
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να δού
με το νέο lex mercatoria, έναν όρο που
επινόησαν οι Juan Hernandez και Pedro
Ramiro110 στην τρέχουσα δημόσια συζή
τηση. Σήμερα, αυτός ο νόμος για την αγο
ρά είναι στην πραγματικότητα μια νέα
παγκόσμια οικονομική και έννομη τάξη,
που «επανερμηνεύει και τυποποιεί την
εξουσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων
χρησιμοποιώντας διεθνείς πρακτικές, τη
δασμολογική νομοθεσία εθνικών κρατών,
ένα σύνολο συμβάσεων, συμφωνιών, συν
θηκών, εμπορικών και επενδυτικών κανό
νων σε πολυμερή, περιφερειακή και διμερή
βάση, καθώς και τις αποφάσεις των διαι
τητικών δικαστηρίων και το Μηχανισμό

να από τα επιχειρήματα που επαναλαμ
βάνονται πολύ συχνά για να ακυρώσουν
τις εκστρατείες, τα κινήματα και τις οργα
νώσεις που ασκούν κριτική στη CETA είναι
η απουσία εναλλακτικής προσέγγισης για
τη ρύθμιση των εμπορικών σχέσεων και
την προστασία των επενδύσεων μεταξύ
ΕΕ και Καναδά. Πρόκειται για ένα διττό
επιχείρημα, στο οποίο η απάντηση πρέπει
να είναι σαφής: η απόρριψη της CETA δεν
απαιτεί αναγκαστικά μία αντιπρόταση
στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει
καλή εκδοχή μιας CETA, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό
εμπορικό μοντέλο. Με αυτή την έννοια, η
απόρριψη της CETA είναι μια προνομιακή
ευκαιρία προκειμένου να ανοίξει η δημόσια
συζήτηση για ένα εμπορικό μοντέλο που

«Είναι ξεκάθαρο ότι η CETA είναι η πρώτη μιας σειράς
συμφωνιών που στόχο έχουν να εγκαταστήσουν
μια δικτατορία πολυεθνικών εταιρειών.
Όλοι οι σημερινοί μας αγώνες για το σταμάτημα διάφορων
δραστηριοτήτων — όπως η υδραυλική ρωγμάτωση
ή τα υπαίθρια ορυχεία — εξαιτίας των τεράστιων κοινωνικών
και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, θα είναι άχρηστοι
αν περάσει η CETA, αφού πλέον οι δραστηριότητες
των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν θα γνωρίζουν όρια,
ανεξάρτητα από το κόστος τους».
Marina Albiol, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL
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Διαιτησίας (ISDS) του Παγκόσμιου Οργανι
σμού Εμπορίου».111 Αυτό το νομικό οπλοστά
σιο έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να πα
ραβιάζουν ατιμώρητα σειρά δικαιωμάτων,
κυρίως στις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
Η CETA, όπως η TTIP και η TiSA, πηγαίνουν
ένα βήμα παραπέρα: ανοίγουν την περιβαλ
λοντική νομοθεσία, τα εργασιακά πρότυπα
και τα πρότυπα δημόσιας υγείας των βόρει
ων χωρών στη λογική ότι τα πρότυπα των
πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι επικρατέ
στερα των νομικών κανόνων των χωρών.
Ως εκ τούτου, εφόσον αυτές οι συμφωνίες
είχαν στόχο να ευνοήσουν τα συμφέροντα
των ίδιων υπερεθνικών επιχειρήσεων που
έχουν χρησιμοποιήσει την πολιτική τους
επιρροή για να εδραιώσουν το νέο lex mer
catoria, στις σκέψεις περί εναλλακτικών στη
CETA θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης
και ο περιορισμός της ατιμωρησίας των
υπερεθνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως.
Το πρώτο προηγούμενο που δημιουργή
θηκε στη δημόσια συζήτηση για τη ρύθμιση
των υπερεθνικών επιχειρήσεων είναι η Επι
τροπή για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου
των Ηνωμένων Εθνών, το 1974. Ωστόσο,
τόσο η προτεινόμενη δημιουργία κώδικα
δεοντολογίας από το Συμβούλιο όσο και
διάφορα επακόλουθα σχέδια δεν είδαν
ποτέ το φως της μέρας. Έτσι, σύμφωνα με
το Economist Intelligence Unit, μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του 1990 δεν υπήρχε η έννοια

της ευθύνης των επιχειρήσεων στο πεδίο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρώτο
βήμα έγινε το 1999, όταν στο πλαίσιο του
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ δημι
ουργήθηκε ένα σώμα αρχών με στόχο τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το 2011 δημοσιεύ
τηκαν οι Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επι
χειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εί
ναι, όπως και το Οικουμενικό Σύμφωνο, ένα
σύνολο αρχών χωρίς αναγκαστική ισχύ και,
όπως αναγνώρισε και ο κος Ruggie (Ειδικός
Αντιπρόσωπος για τις Επιχειρήσεις και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, που πρότειναν τις
Κατευθυντήριες Αρχές) «από μόνα τους…
δεν θα θέσουν τέλος σε όλες τις προκλήσεις.
Σηματοδοτούν το τέλος της αρχής. Τώρα
που έχουμε μια κοινή βάση ελάχιστων
προτύπων και διαδικασιών, θα πρέπει να
αναπτυχθούν λεπτομερέστερα».112
Σε αυτό το πλαίσιο το 2012 δημιουργή
θηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Λαών, που
οργανώθηκε κατά τη διάρκεια του Rio+20,
η Παγκόσμια Εκστρατεία για την αποδυ
νάμωση της παντοδυναμίας των επιχειρή
σεων, η οποία αποκρυσταλλώνει τη δυνα
μική εκατοντάδων εκστρατειών, δικτύων
και κοινωνικών κινημάτων. Τον Δεκέμβριο
του 2014, χάρη στη συμβολή περισσότερων
από πενήντα οργανώσεων παρουσιάστηκε
ένα προσχέδιο της Διεθνούς Συμφωνίας για
τον Έλεγχο των Λαών στις Υπερεθνικές Επι
χειρήσεις. Η Συμφωνία στην εισαγωγή της
αναφέρει: «η τρέχουσα διεθνής συγκυρία

110 Hernández Zubizarreta, J., Ramiro, P. (2015), Contra la Lex Mercatoria, Icaria, Βαρκελώνη.
111 Hernández Zubizarreta, J. (2012), “Lex mercatoria”; OMAL 2012, <http://omal.info/IMG/article_PDF/Lexmercatoria_a4803.pdf>
112 <https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/EIU-URG%20-%20Challenges%20for%20
business%20in%20respecting%20human%20rights%20WEB_corrected%20logos%20and%20UNWG%20
thx.pdf> Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, κάθε κράτος πρέπει να δημιουργήσει το δικό του εθνικό σχέδιο 		
δράσης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν 10 χώρες που έχουν αναπτύξει εθνικό σχέδιο δράσης, από τις οποίες μόνο μία
είναι αναπτυσσόμενη χώρα – η Κολομβία. Ωστόσο, σύμφωνα με την Elisabeth Périz, που είναι μέλος της 		
Tierra Digna Colombia, το σχέδιο αυτό δεν προσφέρει πραγματικές εγγυήσεις.
Και μάλιστα, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν μειωθεί μετά την εφαρμογή του.
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απαιτεί να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρό
μους ή τρόπους: είτε θα προχωρήσουμε με
ένα ριζικά διαφορετικό κανόνα στα πλαίσια
του οποίου οι άνθρωποι και οι κοινότητες
θα μπορούν να πιέζουν για ένα δεσμευτικό
πλαίσιο ελέγχου των υπερεθνικών επιχει
ρήσεων είτε θα συνεχίσουμε να αντιμετω
πίζουμε την υπεροπτική εθελοντική βάση
των υπερεθνικών επιχειρήσεων και να πο
ντάρουμε σε εργαλεία όπως η εταιρική κοι
νωνική ευθύνη, το Οικουμενικό Σύμφωνο
και το πλαίσιο Ruggie, μεταξύ άλλων».113 Η
Συμφωνία προκρίνει τον πρώτο τρόπο και
έτσι αποτελεί την πρώτη πρόταση στην
οποία εγκαταλείπεται το παράδειγμα της
εθελοντικής βάσης και επιλέγονται οι δε
σμευτικές υποχρεώσεις.
Η Συμφωνία θέτει υποχρεώσεις όχι μό
νο στις υπερεθνικές επιχειρήσεις αλλά και
στις χώρες προέλευσης ξένων επενδύσεων,
στις χώρες υποδοχής και στους διεθνείς
χρηματοπιστωτικούς φορείς. Πρέπει να
προχωρήσουμε σε μια ανάλυση της σπου
δαιότητας ελέγχου των τελευταίων λαμ
βάνοντας υπόψη την ευθύνη τους για τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά
των. Σύμφωνα με την Erika Gonzalez, ερευ
νήτρια στο Παρατηρητήριο Πολυεθνικών
Επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, φορείς
όπως ο ΠΟΕ (με τους γύρους των διαπραγ

ματεύσεων) ή το ΔΝΤ (με τις πολιτικές προ
σαρμογής) έχουν ενισχύσει νομότυπα και
έχουν χρηματοδοτήσει την ατιμωρησία των
υπερεθνικών επιχειρήσεων. Όχι μόνο χρη
ματοδοτούν αυτές και τα έργα τους χωρίς
επαρκή παρακολούθηση, αλλά κατέχουν
και μετοχές αυτών των επιχειρήσεων.114 Τέ
λος, η Συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία
εκτελεστικών σωμάτων για τις υποχρεώ
σεις αυτές, κάτι που αποτελεί τον ακρογω
νιαίο λίθο της αλλαγής παραδείγματος που
προαναφέραμε.
Το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώ
ματα των Ηνωμένων Εθνών, στο ψήφισμά
του της 26ης Ιουνίου 2014, ενέκρινε το ψή
φισμα 26/9 με το οποίο δημιουργήθηκε «μια
διακυβερνητική διαρκής ομάδα εργασίας
για τις πολυεθνικές και άλλες επιχειρήσεις
σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
εντολή της οποίας είναι η ανάπτυξη ενός νο
μικά δεσμευτικού εργαλείου για τη ρύθμιση
των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και
άλλων επιχειρήσεων βάσει του Διεθνούς Δι
καίου περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».115
Το σχέδιο ψηφίσματος συνέταξε το
Εκουαδόρ και η Νότια Αφρική και είχε 20
ψήφους υπέρ, 13 αποχές και 14 κατά. Είναι
σημαντικό ότι όλες οι χώρες της Ευρω
παϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ ήταν
κατά. Εξίσου σημαντική με την αρνητική

«Δεν ξέρουμε ποιος έδωσε την εντολή που επέτρεψε
στον εκπρόσωπο της ΕΕ να εμποδίσει την επιτυχία
της δεσμευτικής συμφωνίας.
Προφανώς δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
αφού αυτό δεν ρωτήθηκε ποτέ, ούτε τα κοινοβούλια
των κρατών μελών, και σίγουρα
δεν ήταν η κοινωνία των πολιτών».
Lola Sánchez Caldentey, Ευρωβουλευτής, GUE/NGL
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ψήφο πολλών βόρειων χωρών είναι και η ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Εργοδοτών
που «λυπάται βαθιά που η ψήφιση της πρωτοβουλίας του Εκουαδόρ διέρρηξε τη συναίνεση
(…) που είχε επιτευχθεί πριν από τρία χρόνια με την έγκριση των Κατευθυντήριων Αρχών του
ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας έγινε στη Γενεύη μεταξύ 6-10 Ιουλίου 2015.116
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα πρακτικά, το πρώτο που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι ο
αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος των 28 κρατών μελών,
ήταν παρών μόνο την πρώτη μέρα και προσπαθούσε διαρκώς να εμποδίσει την έναρξη της
ομάδας εργασίας.117 Η Lola Sánchez Caldentey, που συμμετείχε στη συνάντηση, επισήμανε την
επιρροή των lobby συμφερόντων στη συμπεριφορά του αντιπροσώπου της ΕΕ: «Δεν ξέρουμε
ποιος έδωσε την εντολή που επέτρεψε στον εκπρόσωπο της ΕΕ να εμποδίσει την επιτυχία
της δεσμευτικής συμφωνίας. Προφανώς δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού αυτό δεν
ρωτήθηκε ποτέ, ούτε τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και σίγουρα δεν ήταν η κοινωνία
των πολιτών».
Η πρέσβης του Εκουαδόρ στα Ηνωμένα Έθνη Maria Fernanda Espinosa, πρόεδρος της ομά
δας εργασίας, επισημαίνει τη σημασία της προϋπάρχουσας εμπειρίας για το έργο της ομάδας
αυτής. Ίσως η σημαντικότερη αναφορά είναι η Διεθνής Συμφωνία για τον Έλεγχο των Λαών
στις Υπερεθνικές Επιχειρήσεις, «αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από πενήντα
χρόνια αγώνων οργανωμένων λαών, κοινωνικών κινημάτων και θυμάτων (…).118
113 <http://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2015/02/PeoplesTreaty-ES-dec2014-1.pdf>
114 Παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL, «How to Hold Transnational Corporations Responsible for Human 		
Rights Violations», 2016.
115 ΟΗΕ απόφαση 26/9, βλ. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/064/48/PDF/G1406448.		
pdf?OpenElement>
116 Βλ. πλήρη έκθεση της πρώτης συνεδρίασης της διαρκούς διακυβερνητικής ομάδας εργασίας
για τις υπερεθνικές και άλλες επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
με την εντολή επεξεργασίας ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού εργαλείου, στο <https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/22/PDF/G1601822.pdf?OpenElement>
117 Τα κράτη μέλη είχαν επίσης δικαίωμα να συμμετάσχουν ανεξάρτητα στην ομάδα εργασίας.
Η Γαλλία ήταν το μόνο κράτος μέλος που συμμετείχε στις συναντήσεις.
118 Παρουσίαση στην ακρόαση GUE/NGL, «Hold Transnational Corporations Responsible for Human Rights 		
Violations», 2016.
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