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Hyvät Euroopan komission jäsenet,
Osoittaisin syvää suuttumustani tämänhetkisiä Yhdysvaltojen (USA) ja Euroopan unionin (EU) välisiä neuvotteluja
liittyen Transatlanttiseen kauppa ja investointi kumppanuuteen (TTIP).
Perusteellista erimielisyyttäni TTIP:iä sekä sen EU valtuutettuja kohtaan pohjaa usea tärkeä yksityiskohta.
Näistä ensimmäinen on, että Eurooppa-neuvosto sekä Euroopan komissio ovat aloittaneet neuvottelut 28 Euroopan
unionin jäsenmaan nimissä niinkin aikaisin kuin Heinäkuussa 2013, ilman virallista EU valtuutusta. Lisäksi neuvottelut
eivät ole avoimia. Neuvottelujen neljäs kierros alkaa ensi viikolla ja koko neuvotteluprosessi on suurelta osin
pidetty salasena toimittajien ja Euroopan kansalaisten tavoittamattomissa.
Huolellinen EU mandaatin tarkastu kuitenkin paljastaa, että nykyisen sopimuksen mukaisella TTIP:llä olisi
huomattava vaikutus demokratioidemme toiminnalle kansalaisten kaikilla elämänalueilla kummallakin puolella Atlantin
kummallakin puolella. Tullimaksujen poistaminen ja ennen kaikkea sosiaali-, talous-, terveys- ja ympäristö normiston
yhdenmukaistaminen Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä todella uhkaa kansalaisen vapautta yhteiskunnassa.
Yksityisyyden turvaaminen internetissä, julkiset hankinnat, terveyspalvelujen turvaaminen ja työntekijöiden oikeudet
ovat esimerkiksi järjestetty säännösten mukaisesti, säännösten jotka ovat yleisesti tiukempia Euroopassa kuin
Yhdysvalloissa. Täten näiden säädösten ja lakien yhdenmukaistaminen mahdollisesti alentaisi standardeja Euroopassa,
mikä ei ole hyväksyttävää ilman kunnollista julkista keskustelua aiheesta.
Lisäksi monien monikansallisten yhtiöiden sekä nidien vaikutusvaltaisten eturyhmien aikainen osallisuus
TTIP-neuvotteluihin (119 kokousta vuodessa) osoittaa heidän intressien liittyvän vahvasti kyseisiin neuvotteluihin.
Investoijien ja valtion väliset sopimuksen riitatilanteissa tulevat delegoiduksi yksityishenkilöille. Tämä sopimus
täten muodostaa Trojan hevosen mahdollistaen monikansallisten yhtiöiden valloittaa Euroopan markkinat kansalaisten
oikeuksien kustannuksella. Kaksikymmentä vuotta Vapaakauppasopimusta (NAFTA) Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon
välillä selvästi osoittaa paikallisvaltioiden heikentyneen määräntävallan energia-, sosiaali- sekä terveyspolitiikkaan
liittyvissä asioissa yritysten hyväksi. Kanadan valtiota syytettiin oikeudessa kolmekymmentä kertaa ja laitettiin
maksamaan yhteensä 226 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria yksityisyrityksille, jotka katsoivat niiden ympäristö- ja
terveyssäännösten olevan liian tiukkoja.
Lopuksi, Transatlanttista kauppa ja investointi kumppanuutta puoltavat argumentit perustuvat tulevaisuuden
näkymille talouskasvusta ja työpaikkojen määrän kasvusta. Joka tapauksessa kyseisen simulaation mukaiset luvut
(400-500 000 uutta työpaikkaa ja puolen prosentin kasvu bruttokansantuotteeseen kymmenessä vuodessa) eivät salli
tämäntyyppistä sopimusta realistisena vaihtoehtona massatyöttömyydelle ja Euroopan tämänhetkiselle talouskriisille.
Täten juhlallisesti kehotan Euroopan komission jäseniä lopettamaan neuvottelut liittyn Transatlanttiseen
kauppa ja investointi kumppanuuteen välittömästi. Jos neuvotteluja on jatkettava, ovat ne nostettava julkiseen
keskusteluun (varsinkin tulevien Euroopan parlamenttivaalien läheisyydessä) ja tulee niiden olla avoimia. Vetoamme
Euroopan komissiota järjestämään kansanäänestyksen oikeuttaen kansalaiset todella valitsemaan kantansa liittyen
Transatlanttiseen kauppa ja investointi kumppanuuteen.
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