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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

Αγαπητοί, ες κύριοι και κυρίες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Στις 28 Μάη θα διεξαχθεί μια ψηφοφορία στα πλαίσια της συνεδρίασης της 
Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου (INTA) πάνω στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για θέματα TTIP* και θα υπάρχει και μια επόμενη στις 12 Ιουνίου 2015.  

Σας στέλνουμε δύο κείμενα με τις απόψεις της ΟΛΜΕ και της ETUCE (Ευρωπαϊκό 
τμήμα της Education International) για την επικείμενη συμφωνία TTIP ζητώντας να 
υποστηρίξετε τις θέσεις μας ενάντια στην υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση να 
εξαιρεθούν από αυτή η εκπαίδευση και όλα τα δημόσια κοινωνικά αγαθά. 
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Ψήφισμα 

 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΠΑ (Τ.Τ.Ι.Ρ.) 

 
Με ανησυχία και οργή πληροφορείται ο εκπαιδευτικός κόσμος της χώρας τους 

σχεδιασμούς και τις διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την  
«Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων» γνωστή ως T.T.I.P. και χωρίς να έχουν 
ενημερωθεί ούτε το Ευρωκοινοβούλιο ούτε τα εθνικά κοινοβούλια και οι πολίτες. Ανάλογη 
συμφωνία γίνεται προσπάθεια να υπογραφτεί και μεταξύ του Καναδά και της Ε.Ε. (CETA, 
Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ε.Ε). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ακραία δημοκρατική εκτροπή με καταστροφικές 
συνέπειες για τον κόσμο της εργασίας. Στόχος είναι η δημιουργία μια μεγάλης περιοχής 
ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ε.Ε. Αφορά όλους τους τομείς 
παραγωγικής δραστηριότητας (βιομηχανία, γεωργία, μεταφορά, υπηρεσίες) και όλα τα πεδία 
της κοινωνικής ζωής.  

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να ανατρέψει εκ βάθρων τα ισχύοντα σε τομείς όπως οι 
πολιτικές για την  απασχόληση, οι εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική προστασία, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία. Δημόσιες πολιτικές, όπως η μεταναστευτική 
πολιτική, η διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
τα επίπεδα των μισθών και των κοινωνικών παροχών, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, η δημόσια παιδεία και υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ., θα 
ορίζονται πλέον μέσω της T.T.I.P. 

Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην 
T.T.I.P. πριμοδοτούν την ιδιωτική εκπαίδευση, ανοίγουν διάπλατα την εκπαιδευτική «αγορά» 
της Ε.Ε. στις επιχειρηματικές ορέξεις των αμερικανικών εταιρειών, παρεμποδίζουν τον 
ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. και, γενικά, αποτελούν κίνδυνο 
για την παρεχόμενη εκπαίδευση και τα ιδρύματα όλων των βαθμίδων, τους μαθητές και 
μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς των συμβαλλόμενων χωρών.  

Βασικό στοιχείο της T.T.I.P.  είναι ότι θα επιτρέπεται στις πολυεθνικές εταιρείες να 
οδηγούν ακόμα και μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση σε εξωθεσμική διαιτησία, αν 
κρίνουν ότι οι δημόσιες πολιτικές μιας χώρας μέλους περιορίζουν την εμπορική τους 
εξάπλωση και μειώνουν τα «προσδοκώμενα κέρδη». Έτσι, θα διεκδικούν την καταβολή 
γενναίων αποζημιώσεων για διαφυγόντα κέρδη, όταν κρίνουν ότι οι παρεμβάσεις των 
κυβερνήσεων σε κλάδους δημόσιου  συμφέροντος  (π.χ.  παιδεία, υγεία, ενέργεια, νερό, 
μεταφορές, περιβάλλον κ.λπ.) θίγουν τον ανταγωνισμό.  

Με την εφαρμογή της T.T.I.P.  αναμένεται να ενισχύσουν οι πολυεθνικές εταιρείες τις 
πιέσεις τους επιδιώκοντας κυριολεκτικά μισθούς πείνας και αφόρητες εργασιακές συνθήκες, 
κυρίως στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.  

Τέτοιες συμφωνίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως όχημα για την 
υποβάθμιση της κοινωνικής προστασίας και την εγκαθίδρυση της «λογικής» άκρατων 
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δημοσιονομικών ή επιχειρηματικών στόχων. Η λογική αυτή, που έχει συμβάλει καθοριστικά 
στην Ευρώπη των 26 εκατ. ανέργων και κοινωνικά αποκλεισμένων, επικαιροποιεί το δίλημμα: 
Δικτατορία των Αγορών ή Δημοκρατία; 

Η ΟΛΜΕ απευθύνεται προς κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, προς κάθε 
πολίτη, και καλούμε σε αγώνα ενάντια σε αυτές τις αντιδημοκρατικές και βάρβαρες 
πολιτικές.  

Χρειάζεται να αναδείξουμε τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών και να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας με εκείνες των άλλων χωρών σε ένα κοινό αγώνα ενάντια σε αυτή τη 
σχεδιαζόμενη αντιδημοκρατική εκτροπή. Έναν αγώνα θεμελιώδους σημασίας για την 
υπεράσπιση πολύτιμων κατακτήσεων  του κόσμου της εργασίας, που σήμερα 
αμφισβητούνται και υπονομεύονται.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETUCE 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΡΟΣ: ΤA MΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ 
 
                                                                                     Βρυξέλλες 12 Μαίου 2015 
Θέμα: Αφήστε έξω την εκπαίδευση και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες από τις 
διαπραγματεύσεις της Διατλαντικής Εμπορικής Σχέσης Εμπορίου & Επενδύσεων (ΤΤIP) και 
αφήστε εκτός τον μηχανισμό ISDS. 

Αγαπητά Μέλη, 

Η ETUCE, η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ένωση για την εκπαίδευση, είναι το Ευρωπαϊκό Τμήμα 
της Εκπαιδευτικής Διεθνούς, του παγκόσμιου οργανισμού που περιλαμβάνει το σύνολο των 
συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών ενώσεων. Αντιπροσωπεύει 132 εκπαιδευτικές ενώσεις στην 
Ευρώπη με 11 εκατομμύρια μέλη από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: την προσχολική, την 
πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την τεχνολογική και επαγγελματική, την ανώτατη και τη 
δια βίου. Η ETUCE είναι κοινωνικός εταίρος στην εκπαίδευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αποτελεί συνδικαλιστική ομοσπονδία της ETUC, της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής 
Συνομοσπονδίας.  

Σας γράφω με την ευκαιρία της επερχόμενης ψηφοφορίας στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
(INTA Committee-International Trade Committee) πάνω στις προτάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ΤΤΙP. Σας ενημερώνω γύρω από τις σοβαρές ανησυχίες της 
ETUCE για την TTIP στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, καθώς 
το θέμα αυτό είναι υπό διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για 
αυτό το λόγο, σας παροτρύνω να διασφαλίσετε ότι οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με σαφή τρόπο δηλώνουν  ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και η 
εκπαίδευση εξαιρούνται από την TTIP και καμία περαιτέρω δέσμευση δεν πρόκειται να 
υπάρξει για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης πέρα από αυτές που έχουν ήδη συμφωνηθεί στη 
Συνολική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services - 
GATS). 

Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει εκ νέου πίεση από τα βιομηχανικά λόμπι και από μερικές 
κυβερνήσεις να διευρυνθεί το φάσμα των δεσμεύσεων που αφορούν την εκπαίδευση στην 
ΤΤIP πέρα από το GATS. Παρομοίως, είμαι ενήμερος για την έκκληση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς τα Ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη να αναθεωρήσουν και να περιορίσουν τις 
επιφυλάξεις που διατύπωσαν στην  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 
αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις TTIP και TISA. Συνεπώς, σας ενθαρρύνω να στείλετε ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο στην TTIP και 
αντίστοιχα να τονίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να διαφυλάσσει τις 
δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 TFEU και το Πρωτόκολλο 26 που αναφέρεται 
στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Όπως επιβεβαιώνεται στο Πρωτόκολλο 26, οι 
δημόσιες υπηρεσίες διέπονται από αρχές και αξίες διεθνούς εμβέλειας, δημοκρατικού 
ελέγχου, συνέχειας, υψηλής ποιότητας, ίσης πρόσβασης και αλληλεγγύης. 

Επιπρόσθετα, σας απευθύνω έκκληση να διευκρινίσετε ότι δεν είναι αναγκαίος ο μηχανισμός 
Eπίλυσης Διαφορών σε θέματα Επενδύσεων, Investor State Dispute Settlement (ISDS) στην 
TTIP. H μέχρι σήμερα εμπειρία με τον ISDS σε άλλες εμπορικές και διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες δείχνει ότι σημαντικοί κανονισμοί υπονομεύονται, καθώς δίνεται στους 



επενδυτές το ιδιαίτερο προνόμιο να αψηφούν κανόνες και κανονισμούς, οι οποίοι κατά τη 
γνώμη τους παραβιάζουν το δικαίωμα  που έχουν να προσεγγίσουν μια αγορά ή επηρεάζουν 
αρνητικά τα μελλοντικά τους κέρδη. Εξαιτίας του κόστους υπεράσπισης μιας υπόθεσης ISDS 
καθώς και των πιθανών τιμωρητικών ποινών που επιβάλλουν τα δικαστήρια ISDS, 
κυβερνήσεις και ρυθμιστικοί οργανισμοί συχνά έρχονται αντιμέτωποι με ένα ‘κανονιστικό 
πάγωμα’, το οποίο μπορεί να καταλήξει στη συρρίκνωση της πολιτικής τους ατζέντας.  

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των υποθέσεων ISDS όχι μόνο έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά 
και το εύρος των υποθέσεων  ISDS έχει μεγαλώσει αξιοσημείωτα ώστε να τίθενται σε κίνδυνο 
προοδευτικές δημόσιες πολιτικές. Η πρόσφατη υπόθεση Bilcon είναι ένα σύμπτωμα αυτής 
της εξέλιξης, όπου το πάνελ διαιτησίας αποφάσισε ότι η κρίση του Καναδικού πάνελ 
περιβαλλοντικής αναθεώρησης ξεπέρασε τη δικαιοδοσία του και τελικά αποφάνθηκε υπέρ 
της Bilcon. 

Πέρα από αυτούς τους γενικούς προβληματισμούς για τον μηχανισμό ISDS, ο μηχανισμός 
αυτός προβληματίζει επιπλέον όταν πρόκειται για υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος, όπως 
η εκπαίδευση. Αν ο ISDS συμπεριληφθεί στην TTIP, θα μπορούσε να οδηγήσει στο να δώσει 
το δικαίωμα σε ιδιωτικές σχολικές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ να παρακάμπτουν τα δικαστήρια 
κάθε κράτους και να αμφισβητούν προδιαγραφές ποιότητας και πιστοποίησης ενώπιον 
διεθνών επενδυτικών δικαστηρίων. Αν το δικαστήριο έκρινε ότι αυτές οι προδιαγραφές 
δημιουργούσαν έμμεσα εμπόδια στη διεξαγωγή εμπορίου ή ήταν εμπορικά επαχθείς πέραν 
του δέοντος, οι κυβερνήσεις θα υποχρεώνονταν να τις ανακαλέσουν ή να πληρώσουν 
αποζημίωση. Στον τομέα της εκπαίδευσης, ποιότητα και προδιαγραφές πιστοποίησης είναι 
τα πλέον βασικά για να διασφαλιστεί η ποιότητα στην εκπαίδευση και συνεπώς ο ISDS θέτει 
πολύ σημαντικούς εν δυνάμει κινδύνους. Εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία με τις 
διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την TTIP. 

Mε εκτίμηση, 
Μάρτιν Ρόμερ 
Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος 
  
 
*Επεξηγηματικά Σχόλια ορολογίας (της Mτφ) 

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) στα ελληνικά είναι 
γνωστή ως Διατλαντική Εμπορική Σχέση Εμπορίου & Επενδύσεων. Πρόκειται για μια 
προταθείσα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Οι υποστηρικτές λένε 
ότι η συμφωνία θα επιφέρει αμφίπλευρη οικονομική ανάπτυξη, ενώ αυτοί που 
ενίστανται λένε ότι θα αυξηθεί η δύναμη των επιχειρήσεων και θα γίνει πιο δύσκολο για 
τις κυβερνήσεις να ρυθμίζουν τις αγορές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.   

ΙSDS (Investor State Dispute Settlement): είναι ένα εργαλείο του δημόσιου διεθνούς 
Δικαίου το οποίο δίνει το δικαίωμα στον επενδυτή να χρησιμοποιήσει διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών κατά μιας κυβέρνησης άλλου κράτους. Αν ο επενδυτής από μια 
χώρα επενδύσει σε μια άλλη χώρα (Χώρα φιλοξενίας), σε περίπτωση που οι δύο 
χώρες έχουν συμφωνήσει να ισχύει ο ISDS και η χώρα φιλοξενίας παραβιάσει τα 
δικαιώματα που έχουν δοθεί στον επενδυτή σύμφωνα με το δημόσιο διεθνές Δίκαιο, 
τότε ο επενδυτής μπορεί να κάνει μήνυση στη χώρα και να φέρει το θέμα ενώπιον 
διεθνούς διαιτησίας, ενός διεθνούς δικαστηρίου για θέματα επενδύσεων.  


