
   

A  multik titkos hatalomátvétele?
Az EU-s kereskedelmi és gazdasági egyezmények a 

nemzetközi fejlesztés szemszögéből
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 A TTIP tárgyalások ismét ráirányították a figyelmet a 
szabadkereskedelmi egyezményekre. 

Amennyiben a TTIP, a CETA és társai – hatályba lépnek
o az veszélybe sodorhatja azokat a vívmányokat, amelyeket 

környezet- és természetvédelem, élelmiszer-biztonság, 
emberi jogok, munkajogok terén elértünk
o negatívan befolyásolhatja a fejlődő országok sorsát, 
szembe menve a Millenniumi Fejlesztési Célokkal (2015-től: 

Fenntartható Fejlődési Célok) és egyéb fejlesztéspolitikai 
célkitűzésekkel.

Bevezetés: miért vagyunk itt?



   

 A transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmények ötlete nem 
teljesen új gondolat.
 90-es évek: a vasfüggöny lebontása → a neoliberális ideológia 
egyeduralkodóvá válása 
 Támadás a jólléti állam, valamint a „kereskedelmet korlátozó” 
egyéb akadályok lebontása érdekében
 1994: Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és a NAFTA 
létrehozása
 Multilaterális Befektetési Egyezmény (MAI)
 A WTO tárgyalások kudarca (vö. „Seattle-i csata”. Dohai forduló) 
→ bilaterális egyezmények

Előzmények: 
A MAI-tól, a WTO-n át a TTIP-ig és CETA-ig

b



   

  „A szerződés, amely a kormányok helyére az 
óriáscégeket ülteti.” (Lory Wallch, LeMonde Deplomatique)

 A csendes-óceáni szabadkereskedelmi egyezmény (TPP): USA 
és másik 11 ország
 ACTA – 2012-ben EU tagállamok és az Európai Parlament a 
tiltakozások hatására elvetette.
 EU-Szingapúr Egyezmény
 CETA: EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény 
 TTIP: Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség
 TISA (Trade in Services Agreement), stb. 

Új veszély: 
bileterális és regionális egyezmények



   

„Trójai” egyezmények: 
Mi a TTIP és a CETA lényege?



   

 
o TTIP: az eddigi egyik legambiciózusabb kétoldalú 

szabadkereskedelmi megállapodás lenne 
→ a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete 
o TTIP és CETA: nem klasszikus szabadkereskedelmi 

egyezmény („unorthodox” kereskedelmi  egyezmény)
 elsősorban nem a vámok csökkentéséről szól
 fő cél: felszámolni a multik profitjának további növekedését 
akadályozó „nem-vámjellegű” kereskedelmi korlátokat (non-
tariff barriers)
o 2 fő pillér:

 a „szabályozási koherencia” megteremtése → lefele 
irányuló szabályozási sprirál (race to the bottom)
 befektető-állam vitarendezési mechanizmus (ISDS)

„Trójai” egyezmények: 
Mi a TTIP és a CETA lényege?



   

 „The TTIP is widely described as a trade agreement. But 
while in the past trade agreements sought to address 
protectionism, now they seek to address protection. In other 
words, once they promoted free trade by removing trade 
taxes (tariffs); now they promote the interests of transnational 
capital by downgrading the defence of human health, the 
natural world, labour rights, and the poor and vulnerable from 
predatory corporate practices.”

(George Monbiot)

Új protekcionizmus



   

 A készülő szabadkereskedelmi megállapodás veszélybe 
sodorhat minden olyan vívmányt, amelyet az elmúlt 
évtizedek során a környezet- és természetvédelem során 
elértünk. Különösen hazánk Alaptörvényben is rögzített 
génmódosítás-mentességére jelent nagy veszélyt ez a 
megállapodás. 
 Ezért mindent meg kell tenni, hogy e két egyezmény 
létrejöttét/hatályba lépését megakadályozzuk.

A  jövő kiárusítása?



   

 A TTIP és a CETA veszélybe sodorhatja hazánk 
génmódosítás-mentességét is. 
 ránk szabadíthat egészségkárosító vegyszereket
 hormonkezelt marhahúsokat,
 kikényszerítheti a verespataki aranybánya megépítését, 
 alááshatja az éghajlatvédelmi törekvéseket 
 és a helyi élelmiszerek felhasználását.

A legfőbb aggályaink



   

o „Szabályozási koherencia”, szabályozási 
együttműködés:
- Cél: azonos szintre hozni a környezetvédelmi, 
egészségvédelmi, munkajogi stb. jogszabályokat és azok 
végrehajtását. 
 Amit egyszer engedélyeznek az USA-ban, gond nélkül 
forgalmazható legyen Európában, és viszont
→  lefele irányuló szabályozási sprirál („race to the bottom”) 

   Minden a kereskedelmet érintő új, készülő jogszabályt 
meg kell vitatni az USA-val („29. tagállam”)

Korlátok nélkül...



   

o Befektető-állam vitarendezési mechanizmus (ISDS)
Investor-to-State Dispute Settlement 

 - egyfajta „magánbíróság” („offshore” bíróság)
→ akár hazánkat is beperelheti a Monsanto vagy a BASF 

egy-egy génmódosított fajtacsoport tilalma miatt (még a 
„nemzeti hatáskör” sem véd meg minket)
 Philip Morris vs. Canada, Philip Morris vs. Uruguay
 Veoila vs. Egyiptom
 Verespatak: Gabriel Resources vs. Románia (4 milliárd 
dollár kártérítés?)

ISDS



   

 Az EU és Kanada között idén szeptemberben tető alá 
hozott szabadkereskedelmi egyezmény:
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA)
 Várhatóan a következő egy év során ratifikálná az Európai 
Parlament és a tagállamok.
 Ezt kell megakadályoznunk.

Mi is az a CETA?



   

 
 „A szerződés, amely a kormányok helyére az 
óriáscégeketülteti.” (Lory Wallch, LeMonde Deplomatique)
 Orbán Viktor: „illiberális” demokráciát épít (és zajlik az újabb 
 és újabb „szabadságharc”)
 Az EU, USA és Kanada (és a multik) a „posztdemokrácia” 
korát építik:
o a nemzetközi egyezmények a multinacionális cégek érdekeit 
védik a társadalommal szemben
TTIP: “post-democracy in its purest form” (Colin Crouch, 2015)

 „Post-democracy refers to our neutron-bomb politics, in 
which the old structures, such as elections and parliaments, 
remain standing, but are uninhabited by political power.”

„Trójai” egyezmények: 
TTIP és CETA
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Általános aggályok



   

O  Az átláthatóság (transzparencia) hiánya
 a tárgyalások titkossága felveti, hogy kinek hoz hasznot a 
tervezett megállapodás ill. vajon miket áldozunk fel a 
„szabályozási koherencia” oltárán?
  Civil szervezetek nem férnek hozzá a tárgyalási 
anyagokhoz ↔ szemben az ipar képviselőivel, 
lobbiszervezeteivel
O A demokrácia megkerülése

 Különleges előjogok a vállalatok számára, amelyekkel egy 
titkos, elszámolhatatlan magánbíróság előtt (ISDS) 
megtámadhatják a demokratikusan elfogadott döntéseket
 Az eddigi jogszabályok ill. az elővigyázatosság elv 
veszélybe kerülhet
 A jogszabályok fellazítása, hátralépés a környezetvédelem 
terén

Általános aggályok



   

 Kiszivárgott információk
 A géntechnológiai ipar és a lobbiszervezetek 
„kívánságlistája”
 Az amerikai kormány nyilatkozatai
 A DG Trade hivatalos „kérdés-válasz” 
dokumentumai
 A Bizottság által közzétett néhány tárgyalási 
anyag
 A CETA egyezmény szövege

Honnan tudhatjuk meg, milyen 
veszély fenyeget minket? 



   

TTIP vs. élelmiszerbiztonság



   

 Amit az USA-ban engedélyeznek, az egyből forgalmazható 
legyen az EU-ban is
 A „zéró tolerancia” feloldása az élelmiszerekre és a 
vetőmagokra
→ a világon sehol nem engedélyezett, nem tesztelt 
génmódosított növények bekerülhetnek Európába
 Az engedélyezés felgyorsítása
 A génmódosított összetevők jelölési kötelezettségének 
(címkézés) felszámolása – csak „GMO-mentes” címkézés 
legyen

A géntech cégek és az USA 
kívánságlistája 



   

 Az egyik fő cél, hogy bejussanak az amerikai 
közszolgáltatások piacára
„Nem fognak változni a génmódosított szervezetekre 
vonatkozó jogszabályok.”
↔ „legfeljebb csupán” felgyorsul majd az engedélyezés
(?) ez része a kiszívárgott kommunikációs stratégiának

 „Az élelmiszerbiztonság kérdése nincs a napirenden” 
(DeGucht) ↔ A kiszivárgott anyagok szerint viszont igen!
 Annyira akarja az EU a TTIP-t és a CETA-t, hogy már most 
alávet készülő jogszabályokat az amerikai igényeknek (pl. 
klónozott állatok engedélyezése)
 Az EU már korábban is feláldozta a mezőgazdaságot a 
szolgáltatási iparnak tett amerikai engedélyez oltárán (Blair-
House megállapodás → szója import az EU-ba)
 Vajon, ugyanez lesz a génmódosítással a tárgyalások 
későbbi szakaszában?

Mit akar az EU?



   

  „Új Marshall-terv”
 „Az évszázad biznisze”
 a TTIP egy átlagos európai családnak mintegy 545 euró 
extra bevételt évente
 „Komoly előnyöket hozhat a magyar gazdaságnak” a TTIP 
(Szijjártó)
   magyar export 15-20 százalékkal nőne 
 a GDP pedig 0,2-0,3 százalékkal emelkedne
 20 ezer új munkahely jöhetne létre 

Az ígéretek: „jó lesz nekünk”



   

  A CEPR tanulmányát ha alaposan megnézzük:
 A TTIP miatt 1 millió munkahely megszűnik szűnik meg az 
Altlanti-óceán két partján (640 ezer Európában)
 Capaldo: az eddigi tanulmányok egy hibás gazdasági 
modell alapján készültek
 

Amiről nem beszélnek: 
munkahelyek megszűnése



   

 Független tanulmány: Jeronim Capaldo (Tufts Egyetem, az 
ILO szakértője) az ENSZ GPM modellje alapján
 600 ezer munkahely szűnne meg, 
 évente több ezer euróval csökkennének a 
munkajövedelmek
 csökkenne az export, 
 csökkennének a kormányzati bevételek, 
 növekedne a pénzügyi instabilitás
 csökkenne a GDP is 

TTIP: Széthullás, munkanélküliség 
és instabilitás Európában



   

 a TTIP hatására a Szlovéna GDP-je tíz év alatt 0,03 
százalékkal csökkenne
 a TTIP 1500 munkahely megszűnéséhez vezetne.
 a szlován tanulmány négy forgatókönyvet vizsgált, attól 
függően, hogy a "kereskedelmet akadályozó korlátok" hány 
százalékát számolják fel a TTIP megkötésével. Az 
eredmények a -0.03% és a +0.27% GDP növekedés között 
változtak. A szerzők szerint a reális forgatókönyv a GDP 
0,01-os csökkenése.
a két legfontosabb ágazat, a gyógyszeripar és az autóipar 
számára a TTIP veszteséget jelentene.

- Összességében: nincsenek komoly érvek Szlovénia 
számára az egyezmény aláírása mellett.

Szlovén tanulmány: GDP csökken, 
munkahelyek szűnnek meg



   

 Környezetszennyezés, a munkások kizsákmányolása, 
munkanélküliség: externális költségek, amit a 
társadalommal fizetnek meg
 Egészségügyi kiadások, munkanélküli segély, környezeti 
károk elhárítása (pl. vörösiszap), éghajlatváltozás 
alkalmazkodási kényszer...

 A pénzpiacok szabályozását is fel akarják számolni 
(non-trade barriers)  – pedig pont a 2008-as pénzügyi válság 
tanulságagént vezettek be bizonyos szigorításokat...
→ ha jön egy újabb válság, majd újra közpénzen 

menthetjük meg a bankokat?

Externális költségek:
Public pays, private profits



   

 A NAFTA elfogadása előtt ígéretek:
 Az első két évben 170 ezer új munkahely

 Tapasztalatok 20 évvel a NAFTA után:
 Az USA-ban 1 millió munkahely szűnt meg 2004-ig
 csökkentek a munkabérek, nőttek a jövedelmi 
egyenlőtlenségek
 Mexikót elárasztotta az agyontámogatott amerikai kukorica
→ több mint egymillió mexikói kistermelő továbbá 1,4 millió 

mezőgazdasági munkás vesztette el megélhetését
→  1994 és 2013 között 6,2 millióról 12 millióra nőtt a 

Mexikóból az Egyesült Államokba áttelepülő bevándorlók 
száma.
 

Az ígéretek vs. a valóság:
a NAFTA tanulságai



   

 A NAFTA nyomán Kanadát 35 alkalommal perelték 
be,ebből hat esetet elvesztett vagy megegyezéssel zárt le – a 
perek nagy része még folyamatban van –, 
összességében több mint 171,5 millió kanadai dollár 
kártérítést fizetett a külföldi befektetőknek.
 Mexikó ellen is számos pert indítottak amerikai cégek, s 
az eddig lezárul ügyek miatt eddig 203,6 millió dollár 
kártérítés megfizetésére kényszerült az ország.

A demokrácia kiárusítása: a 
NAFTA tanulságai



   

 Általánosságban: a kormány támogatja a tervezett megállapodást 
 A kormány nem támogatja, hogy a mezőgazdaság, élelmiszerek 
része legyenek a tervezett megállapodásnak
 A kormány nem támogatja az ISDS-t

Kérdés: 
- aktívan is fellép-e a kormány, hogy ezek a témák végül ne 
kerüljenek a bele a TTIP-be?
 Mivel az ISDS benne része a CETA-nak, hajlandó-e a kormány 
emiatt nem aláírni az egyezményt

 Szabadságharc az USA ellen?
 Mikola: megvétózzuk, ha ellentétes a nemzeti érdekekkel
 Szijjártó: a TTIP előnyeit hangsúlyozta, 
 Fazekas kisebbíteni igyekezett a TTIP által Mo. génpiszka-
mentességére vonatkozó hatásával kapcsolatos aggodalmakat

A magyar kormány álláspontja



   

 Az elmúlt egy évben lezajlott tiltakozások hatására a Bizottság arra 
kényszerült, hogy társadalmi konzultációt indítson a befektető-állam 
vitarendezési mechanizmusról:
→ ~ 143 ezer európai polgár mondott nemet az ISDS-re (97%)
 Már az európai ombudsman is aggódik a TTIP miatt
 Egyre több anyag szivárog ki... → nő az ellenállás

 Mondjunk nemet a 
„trójai” egyezményekre! 
Akciónapok Magyarországon 
szept. 22 – okt. 5. között:
Győr, Budapest, Szeged,
Nyíregyháza, Miskolc

 2015. febr. 4: Trójai Faló 
akció Brüsszelben
 2015. ápr. 18.: globális 
akciónap

Mondjunk nemet a „trójai” 
egyezményekre!



   

 Az Európai Bizottság nem fogadta be a hivatalos európai polgári 
kezdeményezést (ECI)
 A kezdeményező szervezetek úgy döntöttek, úgy teszünk, mintha 
lenne az EU-ban demokrácia, és alulról jövő, „önszerveződő 
európai polgári kezdeményezésként” okt. 7-én elindítottuk az 
aláírást
 Beperelték a Bizottságot az Európai Bíróságnál
 Eddig 24 országból több mint 450 civil szervezet támogatja a 
kampányt
 Kevesebb mint két hónap alatt 1 millió aláírás! (Jelenleg 2,6 
milliónál járunk!)
 Még 28 napon át folytatjuk az 
aláírásgyűjtést
 Várjuk további civil szervezetek csatlakozását 
(ez ügyben írjatok nekem)! 
 http://stop-ttip.org/alairas/ 

Stop TTIP európai polgári 
kezdeményezés

http://stop-ttip.org/alairas/


   

 

Stop TTIP európai polgári 
kezdeményezés



   

 Írja alá a Stop TTIP és CETA petícíót, és mozgósítsa 
ismerőseit is!
 Ha ismer civil szervezetet, kérje meg, hogy ők is 
támogassák a kampányt!
 Aláírás az interneten: http://stop-ttip.org/alairas/ 
www.mtvsz.hu/trojai
 Nyomtassa ki, fénymásolja az aláírásgyűjtő ívet és gyűjtön 
„offline” is aláírásokat (rendezvényeken, tüntetéseken stb.): 
http://stop-ttip.org/wp-content/uploads/2014/10/HU2.pdf
 Az online alárásgyűtőívet be lehet illeszteni a szervezetetek 
honlapjába egy „widget” segítségével

TTIP és CETA: 
hogyan állíthatjuk meg?

http://stop-ttip.org/alairas/
http://stop-ttip.org/wp-content/uploads/2014/10/HU2.pdf


   

 TTIP/CETA kiáltvány: http://lmv.hu/TTIP_CETA_kialtvany
 Utcai akciónapok, aláírásgyűjtés
 Október 10-17.: globális akciónapok: 
https://www.trade4people.org/
 További mozgósítási lehetőségek
 Előadások, fórumok, filmvetítések
 TTIP-mentes övezetek (?)

TTIP és CETA: 
hogyan állíthatjuk meg? (II.)

http://lmv.hu/TTIP_CETA_kialtvany
https://www.trade4people.org/


   

 10 érv a TTIP ellen (képek laminálva -  kiállítástként 
használhatóak, Greenpeace: roll-up változatban is megvan)
http://lmv.hu/10_erv_a_TTIP_ellen, 
https://www.flickr.com/photos/131808436@N04/sets/72157651759
916280/
 szórólapok, háttéranyagok magyarul
 videók
  Stop TTIP aláírásgyűjtő űrlap beillesztése honlapotokba 
(widget segítségével): http://lmv.hu/stopttip_widget_hogyan
  StopTTIP facebook oldal: facebook.com/StopTTIPhu
 Twitter: twitter.com/StopTTIPhu

 TTIP levlista: ttip@lev-lista.hu (Jelentkezés Fidusznál)
  Alternatív Kereskedelmi Mandátum (a Védegylet honlapján)

Miből/mivel dolgozhatunk?

http://lmv.hu/10_erv_a_TTIP_ellen
https://www.flickr.com/photos/131808436@N04/sets/72157651759916280/
https://www.flickr.com/photos/131808436@N04/sets/72157651759916280/
http://lmv.hu/stopttip_widget_hogyan
mailto:ttip@lev-lista.hu


   

Köszönöm a figyelmet!

Fidrich Róbert
fidusz@mtvsz.hu

www.mtvsz.hu/trojai

mailto:fidusz@mtvsz.hu
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