
 



 

 
 
 
 
 
 

PARTENERIATUL 

TRANSATLANTIC 

PENTRU 

COMERȚ 

ȘI 

INVESTIȚII 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

John Hilary este director executiv al organizaţiiei War on Want (Războiul 

Voinței). Acesta a publicat în ultimii 20 de ani articole despre o gamă 

largă de aspecte privitoare la comerț și investiții, iar în 2013 a fost numit 

profesor onorific la Școala de Politici și Relații Internaționale de la 

Universitatea din Nottingham. Noua sa carte, Sărăcia capitalismului: 

Disoluția economică și lupta pentru un viitor imediat, a fost publicată de 

către Pluto Press în octombrie 2013. 



 

 

John Hilary 
 

 
 
 
 

PARTENERIATUL 
O CARTĂ 

TRANSATLANTIC 
A DEREGLEMENTĂRII, 

PENTRU 
UN ATAC ASUPRA CONCEPTULUI DE LOC 

DE MUNCĂ ÎN GENERAL, 

COMERȚ 
ȘI SFÂRȘITUL 

ȘI 
DEMOCRAȚIEI 

INVESTIȚII 
 
 
 

Februarie 2015 
Traducere realizată de “Green European Foundation” cu sprijinul Asociației „România fără Ei” 

și cu ajutorul financiar al Parlamentului European către „Green European Foundation”.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A 

Prefață 2015  
 
 
 
 

tunci când în primăvara anului 2014 a fost publicată prima ediție 

a acestei broșuri, puțini oameni ar fi putut prevedea că TTIP (PTCI 

– Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții) va deveni 

în curând unul dintre cele mai fierbinți subiecte politice din Europa.  Un 

an mai târziu, broșura a fost tipărită în nouă limbi europene, 

distribuindu-se în zeci de mii de exemplare; totodată, mii de oameni au 

descărcat textul online.1 TTIP în sine a devenit o chestiune politică 

fundamentală în multe țări, înregistrându-se în aceeași măsură o creștere 

a interesului sectorului mass-media, hrănind teama publică cu privire la 

pericolele substanțiale pe care acordul le va aduce. 
 

Problematica detaliată în această broșură rămâne la fel de valabilă astăzi 

ca şi în momentul primei publicări, în condițiile în care structura centrală propriu-zisă a 

TTIP rămâne neschimbată. Din acest motiv, textul original este reprodus aici exact ca şi 

cel anterior, cu toate referințele incluse, astfel încât să ofere cititorilor un acces la 

sursele primare pe care se bazează analiza. La toate acestea s-au adăugat și evoluțiile 

politice din ultimul an, care au contribuit deopotrivă la înțelegerea noastră cât mai 

deplină a fenomenului TTIP și a impactulului acestuia foarte probabil asupra societății și 

mediului. Această prefață subliniază respectivele evoluții, din nou, cu trimiteri la surse 

primare, astfel încât cititorii vor avea la dispoziție o gamă completă de materiale 

disponibile pentru evaluarea amenințării pe care o reprezintă TTIP. 
 
 

1.  TTIP: situația actuală 

Comisa Europeană și Guvernul SUA au continuat să se întâlnească în 

runde succesive de negocieri TTIP de-a lungul anului 2014, fie la Bruxelles, fie la 

Washington DC. Ambele părți au recunoscut că progresele înregistrate în cadrul 

discuțiilor au fost inegale, cu dificultăți deosebite în momentul confruntării cu agenda 

dereglementării, subiect central al TTIP. Constatând că negocierile au fost deja 

amenințate de un nivel fără precedent al opoziției publice, liderii europeni au încercat să 

inculce un sentiment de urgență în cadrul discuțiilor de la întâlnirea summit-ului G20 de 
 
 

 
1. Broșura poate fi descărcată gratuit în toate limbile (în prezent 

engleză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, slovenă, 
spaniolă și suedeză) de la adresa http:// rosalux- 
europa.info/publications/books 
/TTIP_EN/ 
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la Brisbane din noiembrie 2014 dintre Barack Obama și premierul britanic 

David Cameron, când s-a vorbit despre necesitatea de a atașa la TTIP 

„reactoare auxiliare“. Cu toate acestea, în particular negociatorii se tem 

că vor rata termenul inițial al închiderii negocierilor fixat la sfârșitul 

anului 2015, admițând totuși că lipsa de impuls din acest moment ar 

putea amâna orice acord până în 2017 și chiar după acest an.2
 

 

O nouă Comisie Europeană a preluat la 1 noiembrie 2014 mandatul, 

condus de fostul prim-ministru al Luxemburgului,  Jean-Claude Juncker. 

Postul de Comisar pentru comerț a fost atribuit suedezei Cecilia 

Malmström, a cărei audiere de confirmare cu o durată de trei ore în fața 

Parlamentului European a fost compromisă atunci când s-a descoperit că 

răspunsurile sale scrise cu privire la TTIP fuseseră falsificate chiar de către 

biroul lui J. C. Juncker. În loc de declarația inițială a lui Malmström despre 

TTIP conform căreia „niciun mecanism de soluționare a litigiilor dintre 

investitori și stat nu va fi parte a acestui acord“, versiunea modificată 

trimisă Parlamentului European a substituit o serie de citate mai 

conciliante formulate de Juncker însuși.3 Acest fapt, coroborat cu 

dezvăluirile jenante privitoare la biroul lui Malmström care contactase 

anterior oficialii americani încercând să slăbească reformele ce au ca 

obiect confidențialitatea datelor în Europa, a condus la un refuz din 

partea Parlamentului European de a o confirma automat în calitate de 

Comisar pentru comerț. Malmström până la urmă a fost confirmată în 

post dar numai după ce numirea sa a fost supusă unui vot în cadrul 

Comisiei de comerț a Parlamentului. 
 

Între timp, Comisia aflată la sfârșitul mandatului a pronunțat o sentință 

de adio anunțând că a încheiat cu succes negocierile privind un acord paralel UE-Canada 

şi anume Acordul economic și comercial global (AECG) – Comprehensive Economic and 

Trade Agreement (CETA). Aceste discuții, aflate în curs de desfășurare încă din anul 

2009, au abordat mai multe zone de interes, în curs de negociere și în cadrul TTIP, iar 

CETA este văzut de mule persoane ca un antrenament pentru acordul UE-SUA.  În ciuda 

unui număr de probleme nerezolvate între statele membre ale UE și Comisia Europeană 

referitoare la mecanismul de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (SLIS) –  

Investor-state dispute settlement (ISDS) în cadrul CETA, încheierea negocierilor a fost 

anunțată în timpul unei ceremonii la Ottawa pe 26 septembrie 2014. Asupra textului 

CETA se intervine în acest moment cu procesul oficial de „epurare legală“ înainte de a fi 

prezentat pentru ratificare de către Parlamentul European la sfârșitul anului 2015 și 

apoi, în cazul în care CETA este confirmat ca un acord „mixt“, de către parlamentele 

 
 

2. Shawn Donnan, „Acordul comercial SUA-Europa blocat pe rampă de lansare“, 
Financial Times, 16 Decembrie 2014. 

3. Valentina Pop, „Gafa de la audieri  ne permite să aruncăm o privire la metodele de 
lucru marca Juncker“, EU Observer, 1 octombrie 2014. 



naționale ale tuturor celor 28 de state membre ale UE.4
 

 

Întrebarea dacă CETA și TTIP vor fi considerate acordurile „mixte“ care 

necesită ratificarea atât la nivel național precum și la nivel european a fost 

sublinată şi mai apăsat la sfârșitul lunii octombrie 2014, atunci când Comisia 

Europeană a decis să solicite un aviz oficial de la Curtea Europeană de 

Justiție asupra competenței sale de a semna și ratifica acordul paralel de 

liber schimb UE-Singapore. Negocierile privind capitolul de investiții al 

acestui acord au fost încheiate mai devreme în octombrie, iar Comisia 

Europeană a anunțat în curând intenția de a solicita un aviz cu privire la ce 

elemente sunt de competența exclusivă a UE și care dintre acestea necesită 

o ratificare suplimentară a fiecăruia dintre cele 28 state membre ale UE.5 

Comisia dăduse anterior semne de frustrare atunci când Consiliul European 

respingea propunerea sa de a trata acordurile de liber schimb cu Peru și 

Columbia, în cadrul exclusiv al competențelor UE și a acceptat că „este 

probabil ca TTIP să fie interpretat de către Consiliu ca un acord mixt“.6 

Indiferent de eventuala decizie a Curții, Comisia poate implementa în 

continuare comerțul și acordurile investițiilor în vigoare cu titlu provizoriu, 

chiar înainte de ratificarea națională completă, după cum s-a întâmplat deja 

cu  tratatele cu Ucraina, Peru și Columbia. 
 
 

2.  Transparenţa și democraţia au fost negate 

Lipsa continuă de transparență din cadrul negocierilor TTIP rămâne un 

obstacol major în calea legitimităţii oricărui acord viitor. În plus față de 

interdicția de 30 de ani impusă de UE privind accesul public la 

documentele negocierilor din culisele TTIP, după cum se poate observa în 

ediția originală a acestei broșuri, o încercare încununată de succes asupra 

libertăţii informațiilor au dezvălui în iunie 2014 că inclusiv guvernul SUA a 

pus o interdicţie pe cinci ani cu privire la orice acces public la 

documentele TTIP, având în vedere „caracterul sensibil“ al conţinutului 

acestora.7 Comisia Europeană a încercat să pretindă că publicarea 
 

 
 

4. Textul integral al CETA și anexele sale (în cuantum total de 1.634 de pagini) este 
acum disponibil pe site-ul Comisiei Europene: ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/ceta 

5. „Singapore: Comisia trebuie să solicite un Aviz al Curți de Justiție cu privire la 
acordul comercial“, Bruxelles: Comisia Europeană, 30 octombrie 2014. 

6. Scrisoarea Vicepreședintelui Comisiei Europene Maroš Šefčovič către 20 de camere 
parlamentare europene; Bruxelles: Comisia Europeană, 16 octombrie 2014. 

7. Scrisoare de la L. Daniel Mullaney, negociatorul-şef al SUA pentru TTIP, către 
Ignacio Garcia Bercero, negociatorul-şef al UE pentru TTIP; Washington DC:  Biroul 
executiv al președintelui, 5 iulie2013. 
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mandatului negociat pentru TTIP din octombrie 2014 a fost un semnal de 

„angajament spre transparență“ din partea UE, însă din moment ce acel 

document fusese deja în circulație publică pe internet de peste un an, 

gestul a fost respins la toate nivelele ca irelevant.8  În mod similar, 

crearea de către Comisia Europeană a unui grup de consultanţă TTIP la 

începutul anului 2014 a fost consemnat ca un exercițiu de co-opțiune, 

mai degrabă decât de transparență, având în vedere că membrilor săi le 

este interzisă divulgarea oricăror materiale nepublice către persoane din 

afara grupului.9
 

 

Singurul canal cu responsabilitate directă disponibil în cadrul instituțiilor 

UE este Inițiativa cetățenească europeană (ICE), care solicită o revizuire 

politică oficială din partea Comisiei Europene în cazul în care poate strânge un 

milion de semnături de la cetățenii UE (inclusiv cotele la nivel național în cel 

puțin șapte state membre ale UE), pe durata unui an. În luna iulie 2014, a fost 

depusă în mod oficial la Comisia Europeană o ICE împotriva TTIP și CETA, cu 

intenția de a începe colectarea semnăturilor în luna septembrie. Cu toate 

acestea, Comisia a refuzat să înregistreze inițiativa pe motiv că ar fi admisibilă 

doar o ICE cu caracter pozitiv de solicitare a unui acord comercial, nu una 

împotriva ei.10 Colectarea semnăturilor a continuat indiferent de acest 

amendament și, înregistrând un record de atingere a ţintei de un milion de 

semnături în numai două luni, respectiva ţintă a fost depăşită, cu toate cotele 

naționale necesare pe deplin îndeplinite în șapte țări (Germania, Marea 

Britanie, Franța, Austria, Finlanda, Luxemburg și Slovenia) – și în mult mai 

multe alte ţări după aceea. În plus, la 10 noiembrie 2014, coaliția Stop TTIP a 

intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție contestând respingerea de 

către Comisia Europeană a ICE ca fiind eronată din punct de vedere legal. 
 

Conștient de escaladarea criticilor privind recordul anti-democratic al UE, 

noul comisar pentru comerț al UE, Cecilia Malmström, a declarat că ne 

pregătim pentru „un nou început“ odată cu deschiderea negocierilor TTIP spre 

o examinare publică.11 Acest lucru a inclus publicarea în ianuarie 2015 a opt 
 
 

8. „TTIP: «Sunt încântat de faptul că guvernele UE au decis să transforme negocierile 
TTIP într-o activitate publică», - spune De Gucht“, Bruxelles: Comisia Europeană, 9 
octombrie 2014. 

9. „Grupul de consultanţă al Parteneriatului Transatlantic pentru comerţ şi investiţii 
(TTIP): termeni de referinţă“, Bruxelles: Comisia Europeană, 27 ianuarie 2014. 

10. „Cererea dumeavoastră de înregistrare a unei inițiative propuse de cetățeni 
intitulată «STOP TTIP», scrisoare din partea Secretarului General al Comisiei 
Europeane Catherine Day către Michael Efler și alţi organizatori ECI; Bruxelles: 
Comisia Europeană, 10 septembrie 2014. 

11. „Raport către Comisie privind transparența în cadrul negocierilor TTIP“, 
Strasbourg: Comisia Europeană, 25 noiembrie 2014. 



propuneri UE pentru includerea unor texte în acordul TTIP, precum și o 

serie de documente de fond menite să justifice manipularea negocierilor 

din partea Comisiei Europene.12  Cu toate acestea, ombudsmanul oficial 

al UE, Emily O'Reilly, pedepsise Comisia Europeană pentru că nu 

răspunsese adecvat la apelurile ei pentru o mai mare transparență în 

cadrul TTIP, atât prin blocarea accesului public la cele mai importante 

documente (și anume textele consolidate care vor forma conținutul 

acordului în sine) cât și prin nepublicarea unei liste complete a tuturor 

documentelor publice și nepublice existente care se referă la negocieri.13 

În plus, în timp ce deputații europeni vor permite acum accesul la mai 

multă documentație privind TTIP, acest acces va fi în continuare limitat la 

săli speciale de lectură în care nu sunt permise aparate de fotografiat, 

telefoane sau alte echipamente de înregistrare. Încă o dată, restricția cu 

privire la orice schimb de informații în afara acestor spații transformă 

această procedură mai degrabă într-un exercițiu opţional, decât într-o 

mișcare spre transparență. 
 
 

3.  Impact negativ economic și în ceea ce priveşte 
ocuparea forței de muncă 

Afirmaţiile inițiale făcute de către susținătorii TTIP şi anume că acordul ar 

fi o veste bună pentru familiile care lucrează atât în UE, cât și în SUA, au fost respinse 

acum ca fictive de către majoritatea comentatorilor economici serioşi. Mai multe studii 

au prezentat modelarea econometrică din spatele evaluărilor pro-TTIP ale impactului ca 

fiind prea simplistă, menționând că aceasta nu a reușit mai ales să prezică rezultatele 

reale ale tratatelor anterioare, cum ar fi Acordul Nord-American de Comerț Liber 

(NAFTA).14 Oficialii guvernului din cadrul UE s-au distanțat de principalele rezultate ale 

evaluărilor oficiale privind impactul prezentate de Centrul de cercetare pentru politici 

economice, în timp ce renumitul economist specialist în comerţ Jagdish Bhagwati a 
 

 
 

12. Toate aceste informaţii sunt disponibile prin intermediul portalului TTIP on-line al 
UE: http://ec.europa.eu/trade/ policy/in-focus/ttip. 

13. Ombudsman: „Măsuri suplimentare de creștere a necesarului de transparență 
TTIP“, Bruxelles: Ombudsmanul European, 7 ianuarie 2015. 

14. „Ferdi De Ville și Gabriel Siles-Brügge, «Parteneriatului Transatlantic UE-SUA 
pentru comerţ şi investiţii și rolul evaluărilor impactului asupra comerțului:  
Gestionarea așteptărilor ficționale», lucrare prezentată la cel de-a 55-a Convenţie 
anuală a Asociaţiei de Studii Internaţionale, Toronto, 26-29 martie 2014; Evaluarea 
pretinselor beneficii ale Parteneriatului Transatlantic pentru comerţ şi investiţii 
(TTIP), Viena: Fundaţia austriacă de cercetare pentru sprijin în vederea dezvoltării, 
aprilie 2014; Jan-Augustin Grumiller, „Evaluări comparative ex-ante şi ex-post ale 
beneficiilor economice ale Acordurilor de comerţ liber: învățămintele Acordului 
Nord-American de Comerț Liber (NAFTA)“, Viena: Fundaţia austriacă de cercetare 
pentru sprijin în vederea dezvoltării, mai 2014. 

http://ec.europa.eu/trade/
http://ec.europa.eu/trade/


 

❚ 
  

  
-P

   
R

   
E 

  F
  A

  Ț
  Ă

   
   

2
  0

  1
  5

   
   

❚ 

respins estimările comerciale viitoare și creșterea PIB-ului ca fiind o „simplă 

opinie“.15 În loc de asigurările politicienilor conform cărora toată lumea va 

beneficia de un acord UE-SUA, există în prezent o recunoaștere mai realistă a 

faptului că TTIP va confrunta câștigătorii și perdanții, la fel ca orice alt acord 

comercial. 
 

În special, amenințarea reprezentată de TTIP pentru familiile care muncesc a 

fost subliniată de revelația potrivit căreia evaluarea oficială a impactului cerută 

de către Comisia Europeană la începutul negocierilor a prezis pierderea a cel 

puțin un milion de locuri de muncă ca un rezultat direct al unui acord  UE-SUA 

încheiat cu succes. Comisia Europeană a ales să nu publice aceste constatări, 

având în vedere că majoritatea pierderilor locurilor de muncă – peste 680.000 – 

va surveni în țările UE, în timp ce de asemenea în SUA va surveni pierderea a cel 

puțin 325.000 de locuri de muncă și de două ori multe, dacă un acord TTIP 

„ambițios“ va trece.16  Un studiu mai recent bazat pe o metodologie alternativă a 

confirmat pierderea așteptată de aproximativ 600.000 de locuri de muncă în UE, 

ca urmare a implementării TTIP, precum și o reducere semnificativă a veniturilor 

provenite din muncă pentru muncitorii din Franța, Germania, Marea Britanie și 

alte țări din nordul Europei. Folosind modelul economic preferat de ONU pentru 

evaluările de impact comercial, studiul estimează de asemenea că TTIP va duce 

la pierderi nete pentru exporturile europene și pentru PIB, precum și o scădere a 

veniturilor publice pentru toate statele UE.17
 

 

Comisia Europeană a angajat serviciile firmei de consultanţă Ecorys din 

domeniul cercetării private să efectueze o evaluare a impactului asupra dezvoltării 

durabile din punct de vedere al efectelor potențiale economice, sociale și de mediu 

al implementării TTIP. Contractul pentru evaluare a fost acordat firmei Ecorys în 

luna decembrie 2013, iar companiei i s-a comandat să-şi prezinte raportul final până 

la sfârșitul anului 2014, „cu mult înainte de sfârșitul negocierii de bază și suficient 

de devreme pentru a influenţa luarea deciziilor“.18 Cu toate acestea, s-a anunțat 
 
 
 

15. „Transcrierea emisiunii în care profesorul Bhagwati este intervievat despre TTIP 
este disponibilă la www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2014/0130/freihandel- 
sabkommen.php5. 

16. „Calculul complet rezultat din evaluarea inițială a UE privind impactul este 
prezentat în «TTIP: Nu există beneficii publice, doar costuri majore“, Londra: War 
on Want (Războiul Voinței), septembrie 2014. 

17. „Jeronim Capaldo, «Parteneriatul Transatlantic pentru comerţ şi investiţii: 
Dezintegrare europeană, șomaj și instabilitate»,  Medford MA:  Universitatea 
Tufts, octombrie 2014. 

18. „Termeni de referință în legătură cu un contract de furnizare a unei evaluări a 
Impactului asupra dezvoltării durabile a comerțului (Trade SIA) în sprijinul 
negocierilor unui acord comercial și de investiții explicit între Uniunea Europeană 
și Statele Unite ale Americii“, Bruxelles: Comisia Europeană, 24 iulie 2013 pag. 22. 

http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2014/0130/freihandel-
http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2014/0130/freihandel-


acum că raportul final va fi întârziat timp de 12 luni încheiate până la 

sfârșitul anului 2015, reprezentând eliminarea unor constatări incomode 

ce ar putea împiedica progresul negocierilor TTIP. În loc de o întrunire a 

obiectivului inițial de informare asupra conținutului discuțiilor UE-SUA, 

Ecorys tocmai şi-a reinterpretat termenii de referință, astfel încât 

evaluarea impactului asupra dezvoltării durabile trebuie să fie doar 

„finalizată înainte de sfârșitul negocierilor“, prea târziu să facă orice 

diferenţă.19
 

 
 

4.  Dereglementarea din interiorul structurii TTIP 

Obiectivul central al TTIP rămâne eliminarea „barierelor“ de reglementare 

din calea comerțului, în ciuda faptului că aceste reglementări reprezintă unele 

dintre cele mai importante standarde de siguranță care protejează sănătatea 

publică și mediul înconjurător. În acest scop, TTIP încă încearcă să „armonizeze“ 

regimuri de reglementare de ambele părți ale Atlanticului, astfel încât să elimine 

restricțiile cu privire la operațiunile de afaceri nedorite, cu efect de subminare a  

standardelor mai ridicate sociale și de mediu în Europa, astfel încât să se asigure 

„coerență în reglementare“, „convergenţă sau aliniere“ cu SUA. În fața opoziției 

publice faţă de o astfel de agendă, Comisia Europeană s-a concentrat pe 

posibilitatea de a introduce „recunoașterea reciprocă“ a standardelor via TTIP, 

acordând astfel echivalența pentru regimul de reglementare din SUA, chiar atunci 

când acesta este mai puțin exigent decât corespondentul său european. Aceasta ar 

plasa companiile europene într-un dezavantaj imediat faţă de competitorii din SUA, 

ducând astfel la o cursă inevitabilă în partea de jos a standardelor de reglementare. 
 

În luna noiembrie 2014, ca răspuns la o solicitare a Comitetului 

Parlamentului European pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI), Departamentul de politica UE a publicat un studiu despre opt zone 

sensibile unde există temeri privitoare la situaţia în care negocierile TTIP ar 

submina niveluri de protecție. E vorba în special de sănătate publică și siguranță, 

precum și de mediu. Cele opt domenii abordate în cadrul studiului sunt: 

medicamente, produse cosmetice, produse alimentare, produse de protecție a 

plantelor, nanomateriale, clonare, materii prime și autovehicule. Studiul a 

subliniat faptul că anume Comisia Europeană a semnalat disponibilitatea sa de a 

„face compromisuri“ în cadrul negocierilor TTIP, și a avertizat deputații europeni 

asupra „diferențelor de reglementare substanțiale“ între UE și SUA, care ca 

rezultat ar putea fi erodate. Pentru a da un exemplu, studiul a constatat că 

testarea produselor cosmetice pe animale este complet interzisă în UE și nu 
 

 
 

19. „Actualizarea timpilor de desfăşurare a studiului“, Ecorys, trade-sia.com/ttip, 16 
decembrie 2014. 
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există produse sau ingrediente ale acestora care să fi fost testate pe animale şi care 

să prezinte autorizaţie de vanzare pe piața UE. În SUA, prin contrast, companiile 

sunt libere să se angajeze în testarea produselor lor pe animale, după bunul plac.20
 

 

Documentele ieşite la iveală în cursul anului trecut au evidențiat și mai 

mult pericolul acestei agende ce vizează dereglementarea unor sectoare 

specifice. Proiectul capitol UE privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS), 

provenit dintr-o scurgere de informaţii din luna iulie 2014, arată cum toate 

normele viitoare de siguranță alimentară vor fi subordonate TTIP cu scopul de 

a crește comerțul cu animale vii, plante și produse alimentare. Textul 

proiectulul prezintă acordul de a renunța la inspecțiile portuare privind 

importurile de produse alimentare, permiţând trecerea liberă a produselor 

animale și vegetale pe baza faptului că standardele de siguranță din SUA ar 

trebui considerate echivalente cu cerințele superioare ale UE. În mod similar, 

autoritățile naționale îşi vor pierde dreptul de a bloca importul de animale sau 

de produse de origine animală din țări în care există epidemii de boli grave, 

cum ar fi ESB sau pesta porcină, atât timp cât autoritățile exportatoare 

declară zonele de provenienţă a animalelor ca fiind necontaminate.21
 

 

Propunerea UE provenită dintr-o scurgere de informaţii vizând existenţa 

în cadrul TTIP a unui capitol dedicat energiei și materiilor prime arată cât de 

dăunător mediului va fi acordul în America de Nord și deopotrivă, în Europa. 

Odată cu continuarea crizei din Ucraina, UE a devenit din ce în ce mai disperată 

să asigure surse alternative de petrol și gaze, în scopul  diminuării dependenței 

de Rusia, iar oficialii americani au fost la fel de dornici să discute posibilitatea 

interpretării TTIP ca „echivalent economic al NATO“, izolând Rusia şi în același 

timp instalând o rezistență defensivă la creșterea economiilor emergente din 

Brazilia, India și China.22 UE a solicitat un angajament din punct de vedere juridic 

în  cadrul TTIP care să garanteze licențe automate pentru toate exporturile 

viitoare ale SUA de țiței și gaze în Europa, promovând astfel o creștere masivă a 

exploatării și transferului de ţiţei din nisipurile bituminoase canadiene și a 
 
 
 

20. „Domenii relevante din punct de vedere legislativ ale Parteneriatului UE-SUA 
pentru comerţ şi investiţii“ (TTIP), Bruxelles: Parlamentul European, noiembrie 
2014. 

21. „TTIP – Probleme sanitare și fitosanitare  – Proiect capitol SPS“, Notă în atenția 
Comitetului pentru politică comercială, Bruxelles:  Comisia Europeană, 27 iunie 
2014. Vezi şi Steve Suppan, „Analiza proiectului Parteneriatului Transatlantic 
pentru comerţ şi investiţii (TTIP), capitolul privind siguranța alimentară, și 
problemele de sănătate privind animalele și plantele (propusă de Comisia 
Europeană, la 27 iunie, 2014)", Minneapolis: Institutul pentru agricultură şi politica 
comercială, iulie 2014. 

22. „Ambasadorul SUA:  Dincolo de asigurarea dezvoltării, TTIP trebuie să se întâmple 
din motive geostrategice“, EurActiv, 16 iulie 2014. 



gazului de șist provenit din boom-ul de fracturare american, subminând 

Directiva UE privind calitatea combustibililor și toate celelalte eforturi de 

a aborda iminenta criză a mediului.23
 

 
 

5.   Serviciile publice sub stare de asediu 

Una dintre preocupările centrale ridicate pe parcursul anului trecut a fost 

amenințarea reprezentată de TTIP în raport cu serviciile publice din 

Europa. „Oferta“ de liberalizare inițială a UE prezentată partenerului 

SUA, dezvăluită în luna iunie 2014, confirmă faptul că serviciile medicale 

și de sănătate, serviciile sociale şi de educație (la toate nivelurile), poșta, 

finanțele, telecomunicațiile, transportul, energia, apa, mediul precum și 

serviciile culturale sunt aduse toate la masa TTIP, cu angajamente 

substanțiale deja în vigoare în multe sectoare, permiţând corporaţiilor 

din SUA un acces deplin la piețele de servicii ale statelor membre UE. 

Singurul sector care rămâne în afara negocierilor TTIP este reprezentat 

de serviciile audio-vizuale, la insistența guvernului francez.24
 

 

Constatarea că atât de multe servicii publice esențiale au fost deja incluse în 

negocierile TTIP a stârnit un nou val de indignare, iar  Comisia Europei s-a alăturat 

susţinătorilor TTIP în parlamentul britanic pentru a construi un exercițiu de 

limitare a daunelor. O scrisoare „privată“ de la negociatorul-șef al UE pe probleme 

TTIP, Ignacio Garcia Bercero, către parlamentarul laburist John Healey a fost 

încredinţată ziarelor Financial Times și Guardian, în iulie 2014, care au raportat în 

mod corespunzător linia directoare a Comisiei Europene conform căreia serviciile 

publice au fost protejate de TTIP. Operațiunea de contracarare a eșuat atunci când 

s-a demonstrat că negociatorii comerciali respinseseră deja garanțiile ce se 

presupuneau că „protejează“ servicii publice ca fiind complet inutile.25
 

 

Proiectul ofertei de liberalizare inițială a UE în cadrul TTIP provenit dintr-

o sursă de informaţii conținea de asemenea constatarea că documentul 

„oglindește oferta depusă de către UE în cadrul negocierilor TiSA din 

noiembrie 2013“. Aceasta reprezintă o perspectivă publică rară asupra 

întunecatului Acord privind comerțul cu servicii (TiSA) în momentul de 

față în curs de negociere în secret de către UE și alte 22 de țări, care 
 
 
 

23. „Document neoficial despre existenţa în cadrul TTIP a unui capitol referitor la 
energie şi materii prime“, Bruxelles: Consiliul Uniunii Europene, 27 mai 2014. 

24. „TTIP:  1.  Proiect ofertă de servicii/investiții; 2. Măsuri la nivel de stat ale SUA“, 
Bruxelles: Comisia Europeană, 26 mai 2014. 

25. „JohnHilary, «Despre TTIP şi NHS, ei încearcă să ne fraierească»“, Open Democracy 
14 iulie 2014; acesta include un link la scrisoarea originală din 8 iulie 2014 din 
partea lui Ignacio Garcia Bercero către parlamentarul John Healey. 
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urmărește să deschidă şi mai multe sectoare de servicii decât a fost 

posibil în cadrul negocierilor multilaterale ale Organizației Mondiale a 

Comerțului (WTO). Comisia Europeană a răspuns la dezvăluire prin 

publicarea textului ofertei de liberalizare inițială din cadrul negocierilor 

TiSA, care a confirmat faptul că UE deja planificase să îndrepte în aceeași 

măsură o gamă completă de servicii publice spre o liberalizare ireversibilă 

în cadrul acestor discuții.26
 

 

În același timp, amenințarea reprezentată de TTIP în raport cu inițiativele 

publice la nivel de administrație locală a fost evidențiată prin dezvăluirea unui alt 

document UE, de data aceasta cu privire la agenda ofensivei Comisiei Europene 

concentrată pe deschiderea vastelor piețe de achiziții publice din SUA. Comisia a 

dezvăluit în iulie 2014 un document privind achizițiile publice în care se subliniază 

ambiția UE de a-şi extinde accesul afacerilor europene vizând contractele de achiziții 

publice în toate statele americane și în fiecare comitat din SUA, cu peste 500.000 de 

locuitori, precum și în toate universitățile publice majore și spitalele de pe întreg 

teritoriul Statelor Unite ale Americii. În încercarea sa de a scoate în afara legii 

dispozițiile „Buy America“ menite să protejeze economiile locale și locurile de muncă 

locale, UE a specificat că TTIP ar trebui să elimine toate preferințele contractuale ale 

administrației publice locale din zona  întreprinderilor mici și în schimb să deschidă 

noi oportunități de piață pentru societățile europene. Prin astfel de mijloace, UE 

speră să deschidă 60% din piața de achiziții publice din SUA pe care Comisia 

Europeană o estimează acum în valoare de peste 650 de miliarde de dolari pe an.27
 

 
 

6.   ISDS - Prezenţa în ambele structuri TTIP și CETA 

În fața opoziției masive la introducerea planificată a unor noi prerogative 

pentru corporații implicând posibilitatea – în cadrul TTIP – de a da în judecată 

guvernele gazdă prin intermediul unui mecanism de soluționare a litigiilor 

(ISDS), Comisia Europeană a fost nevoită să suspende negocierile cu SUA privind 
 
 
 

26. „Acordul TiSA privind comerțul cu servicii: Programul Uniunii Europene privind 
angajamentele specifice și Lista de Scutiri MFN, publicate la data de 22 iulie 2014; 
Pentru mai multe aspecte legate de Tisa, consultaţi de asemenea Ellen Gould, 
„Adevăraţii prieteni buni ai acordului privind corporațiile transnaționale“, Ferney-
Voltaire: Public Services International, septembrie 2014. 

27. „Elemente principalele ale așteptărilor UE pentru rezultatele US  în cadrul ofertei 
inițiale cu privire la nivelul sub-central“, Bruxelles: Comisia Europeană, 24 iul 2014; 
reprodus în Karen Hansen-Kuhn, „Economiile locale la dispoziţia dumneavoastră: 
Actualizare la regimul achizițiilor TTIP“, Minneapolis: Institutul pentru agricultură şi 
politica comercială, noiembrie 2014. Estimarea Comisiei Europene privind 
dimensiunea pieței de achiziții publice din SUA este prezentată în cadrul 
„Raportului de evaluare a impactului privind viitorul relațiilor comerciale dintre 
UE-SUA“, Strasbourg: Comisia Europeană 12 martie 2013, secţiunea 2.2.1. 



protecția investitorilor la începutul anului 2014 și să susţină o consultaţie 

publică pe această temă. Consultaţia s-a desfăşurat începând cu luna 

martie până în iulie 2014 și a primit un record de 150.000 de răspunsuri 

din întreaga UE, din care marea majoritate a respins introducerea 

prerogativelor ISDS. Cu toate acestea, Comisia Europeană a continuat să 

reziste apelurilor de a exclude problema controversată din structura 

TTIP, reafirmându-şi menirea de a include protecția investitorilor și ISDS 

în cadrul negocierilor.28
 

 

Guvernele membre UE au recunoscut că un mecanism ISDS este 

deopotrivă inutil și nedorit în cadrul TTIP, vădind explicit faptul că Franța și 

Germania ar putea determina în continuare o serie de alte state membre să-şi 

revizuiască mandatul iniţial.29 Costul politic al menţinerii ISDS în cadrul TTIP este 

evident şi pentru Bruxelles: chiar înainte de numirea sa în calitate de președinte al 

Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și-a exprimat îndoielile privind ISDS în 

cadrul structurii TTIP, iar la scurt timp după preluarea mandatului a retras noului 

comisar pentru comerț, Cecilia Malmström, puterea de a decide cu privire la 

includerea acestuia, acordându-i ultimul cuvânt cu privire la problemă prim-

vicepreședintelui Comisiei, Frans Timmermans. Într-o încercare de a salva situația, 

miniștri din 14 state membre UE, inclusiv Marea Britanie, Spania și Irlanda i-au scris 

lui Malmström pe data de 21.10.2014 pentru a-i avertiza, pe aceştia și pe Juncker cu 

privire la păstrarea noilor dispoziții ISDS în cadrul TTIP cu orice preţ. 
 

De asemenea, există îngrijorarea în cercurile oficiale din SUA cu privire la 

situaţia în care este înțeleaptă sau nu includerea mecanismelor ISDS în structura 

viitoarelor tratate comerciale și de investiții. Conferința naţională a legislativelor de 

stat, organism ce reprezintă legiuitorii ambelor partide Democrat și Republican, a 

declarat că nu va sprijini orice acord comercial sau de investiții al SUA, care include 

prevederi ISDS, astfel încât niciun stat să nu fie vreodată penalizat pentru adoptarea 

unor legi sau reglementări noi care vizează interesul public, „chiar dacă schimbarea 

în mediul juridic se opun așteptărilor anterioare ale investitorilor străini“.30 Cu toate 

acestea, chiar dacă ISDS este scos din structura TTIP, includerea acestuia în cadrul 

înțelegerii UE-Canada (CETA) se traduce prin faptul că statele UE s-ar putea găsi 

deja expuse la anumite procese însumând mai multe miliarde de dolari din partea 

unor corporații americane. Dacă documentul CETA este ratificat, peste 80% dintre 
 

 
 

28. „Raport: Consultaţia publică online cu privire la protecția investițiilor și 
soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) în cadrul Parteneriatului 
Transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP), Bruxelles: Comisia Europeană, 13 
ianuarie 2015. 

29. „Franța și Germania formează un front comun împotriva ISDS“, EurActiv, 15 ianuarie 
2015. 

30. „Politica NCSL privind comerțul liber și federalismul, disponibil la ncsl.org. 
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companiile cu capital american care îşi desfășoară activitatea în UE vor fi în măsură 

să facă uz de dispozițiile ISDS incluse în virtutea societăților lor subsidiare din 

Canada. Acest lucru înseamnă că peste 40.000 dintre corporațiile din SUA ar putea 

deja să dea în judecată guvernele europene pentru orice lege sau reglementare 

care ar putea afecta profiturile la care s-au aşteptat în urma investițiilor efectuate.31
 

 

Costul potențial al acestei amenințări a devenit și mai clar în ultimele 12 luni, ca 

urmare a noilor evoluții în cazurile ISDS existente. Vorbind despre infamul proces 

intentat de către Vattenfall împotriva guvernului german cu privire la decizia 

acestuia de a elimina treptat energia nucleară până în anul 2022, descris în textul 

original al acestei broșuri, rapoartele sugerează acum că suma totală solicitată ca 

despăgubirire de către compania de energie suedeză poate depăși 5 miliarde de €, 

dacă luăm în considerare şi plățile dobânzilor.32 Cu toate acestea, chiar și această 

sumă pare insignifianta, în comparație cu prima de 50 miliarde $ acordată de către 

un tribunal de arbitraj, în iulie 2014, către trei acționari ai companiei petroliere 

ruseşti Yukos în detrimentul guvernul rus. Prima a fost acordată în conformitate cu 

termenii Tratatului privind Carta Energiei, pe care Rusia a semnat-o dar nu a 

ratificat-o niciodată; de asemenea, tribunalul a acceptat faptul că Rusia nu a 

expropriat de fapt Yukos și a menționat că strategiile de evaziune fiscală ilegale 

adoptate de către companie au fost o „eroare din neglijenţă“.33 În total, 127 de 

cazuri ISDS cunoscute au fost imputate statelor membre ale UE timp de 20 de ani, 

între 1994-2014, cu revendicări în valoare totală de zeci de miliarde de euro.34
 

 
 

7.  Rezistență în creștere 

Într-unul din primele ei discursuri privind TTIP în calitate de nou comisar 

pentru comerț al UE, Cecilia Malmström a recunoscut că în prezent există 

„o preocupare publică mai mare despre negocierile comerciale decât în 
 

 
 
 
 

31. „Zeci de mii de firme din America de Nord ar obține noi prerogative în vederea 
lansării unor atacuri stat-investitori împotriva politicilor europene prin intermediul 
CETA și TTIP“, Washington DC: Public Citizen, decembrie 2014. 

32. „Birgit  Marschall,  ‘Vattenfall-Klage  könnte  Bund über  fünf  Milliarden  kosten“, 
Rheinische Post, 23 decembrie 2014. 

33. „Martin Dietrich Brauch, «Yukos împotriva Rusiei: Problemele și raționamentele 
juridice din spatele celor 50 miliarde de dolari acordaţi»“, Geneva: Institutul 
Internațional pentru Dezvoltare Durabilă, septembrie 2014. 

34. „Emma Jayne Geraghty și Natacha Cingotti, Costul ascuns al ofertei UE privind 
comerțul: Cazuri de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat existente  
împotriva statelor membre ale UE“, Bruxelles: Prietenii Pământului Europa, 
decembrie 2014. 



orice moment din trecutul imediat.”35 Există în prezent platforme 

naționale de rezistență activă împotriva TTIP în peste 20 de țări 

europene, precum și strategii coordonate pentru opoziție la nivel 

continental. Mișcările susţinătoare ale forței de muncă din toate țările 

importante ale Europei au reacţionat împotriva TTIP, prin confederațiile 

sindicale din Marea Britanie, Germania, Franța, Austria, Belgia, 

Luxemburg, Spania, Italia și Slovenia, fiind toate public în opoziție cu 

continuarea negocierilor. Au fost dezbateri foarte critice cu privire la TTIP 

în parlamentele naționale ale mai multor state membre ale UE, în timp ce 

multe municipalităţi și regiuni locale declarându-se deja zone în afara 

TTIP în țări precum Franța, Belgia, Germania, Austria și Marea Britanie. 
 

În plus față de măsurile luate prin semnătura a peste un milion de persoane 

în sprijinul Inițiativei cetățeneşti europene, descrise mai sus, au existat 

nenumărate evenimente anti-TTIP în orașe de pe teritoriul UE pe parcursul 

anului trecut. Ziua z la nivel european de acțiune împotriva TTIP și CETA din 

11 octombrie 2014 a înregistrat 450 de acte de protest coordonate 

provenite din 24 de țări, implicând multe mii de oameni, în timp ce la 19 

dec 2014 cartierul UE de la Bruxelles s-a găsit într-un impas vizibil din cauza 

demonstranților care cereau încetarea TTIP și a programelor de austeritate 

ale UE. De la aceste acțiuni se aşteaptă să se intensifice în urmatoarele luni 

şi asta datorită faptului că oamenii ăn general recurg la orice mijloace 

necesare pentru a preveni sacrificarea ultimelor vestigii ale modelului social 

european pe altarul ideologiei pieței libere. 
 

Lupta din jurul TTIP și a altor oferte privind comerţul liber în curs de 

negociere va decide ce tip de viitor vom lăsa moștenire generațiilor 

viitoare, precum și planetei pe care o împărţim. Elitele politice din UE și 

SUA şi-au unit forţele pentru a construi o lume în care toate valorile 

sociale și ecologice mai înalte vor fi subordonate imperativului de a 

scoate un profit din capital. Naţiunile Europei, SUA și alte țări aspiră la 

mai mult decât acest coșmar distructiv și nu vor permite ca acesta să 

devină o realitate. În lunile ce urmează se va stabili care dintre viziunile 

viitorului va învinge. Este o luptă pe care nu ne putem permite să o 

pierdem. 
 

John Hilary 

Ianuarie 2015 
 
 
 

 
35. „Dezbateri despre TTIP“, discurs al Comisarului UE pentru comerț Cecilia 

Malmström la Europa deschisă și Friedrich Naumann Stiftung, Bruxelles, 11 
decembrie 2014. 
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Rezumat 
 

Parteneriatului Transatlantic pentru comerţ şi investiții (TTIP) este un 

tratat exhaustiv privind comerțul și investițiile libere care se negociază în 

prezent – în secret – între Uniunea Europeană și Statele Unite ale 

Americii. Intenția de a lansa negocierile TTIP a fost anunțată pentru 

prima dată de președintele Barack Obama în discursul său State of the 

Union (Starea Uniunii), în februarie 2013, iar prima rundă de negocieri a 

avut loc între Comisia Europeană și oficialii americani în luna iulie a 

aceluiași an. Scopul este de trece cât mai repede posibil de faza 

discuțiilor, fără abordarea niciunui detaliu care să ţină de domeniul 

public, în speranța că acestea pot fi încheiate înainte ca naţiunile Europei 

și Statele Unite ale Americii să afle adevărata amploare a amenințării 

TTIP. 
 

 
După cum recunosc oficialii ambelor părți, obiectivul principal al TTIP nu 

este să stimuleze comerțul prin eliminarea tarifelor dintre UE și SUA, 

deoarece acestea sunt deja la niveluri minime. Scopul principal al TTIP 

este, după cum admit chiar aceştia, să elimine „barierele“ de 

reglementare care limitează profiturile potențiale ale corporațiilor 

transnaționale de pe ambele maluri ale Atlanticului. Cu toate acestea, 

aceste „bariere“ sunt în realitate unele dintre cele mai prețuite 

standarde sociale și reglementări de mediu ale noastre, cum ar fi 

drepturile de muncă, normele de siguranță alimentară (inclusiv 

restricțiile privind OMG-urile), reglementările privind utilizarea 

substanțelor chimice toxice, legile privind confidențialitatea proceselor 

informatice și chiar noile garanții bancare introduse pentru a preveni o 

repetare a crizei financiare din 2008. Cu alte cuvinte, miza nu a fost 

niciodată mai mare. 

 
În plus față de această agendă a dereglementării, TTIP urmărește în plus 

să creeze noi piețe prin deschiderea serviciilor publice și a contractelor 

de achiziții publice în detrimentul concurenței venite din partea 

corporațiilor transnaționale, amenințând să introducă un val cu şi mai 

multe privatizări în sectoare-cheie, cum ar fi sănătatea și educația. Cel 

mai îngrijorător obiectiv dintre toate: TTIP urmărește să acorde 

investitorilor străini un nou drept de a da în judecată guvernele suverane 

în fața unor tribunale arbitrare ad hoc pentru pierderi de profit rezultate 

din deciziile de politică publică. Acest mecanism „de soluționare a 

litigiilor dintre investitori și stat“ ridică în mod eficient capitalul  



transnațional la un statut echivalent cu statul-națiune în sine și amenință 

să submineze cele mai de bază principii ale democrației deopotrivă  în 

Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. 

 
TTIP nu este înțeles, prin urmare, în mod corect ca o negociere între doi 

parteneri comerciali concurenţi, ci ca o încercare a corporaţiilor 

transnaționale de a forţa deschiderea și dereglementarea pieţelelor de 

pe ambele maluri ale Atlanticului. Avem de-a face cu un motiv de 

îngrijorare în continuă creştere în rândul cetățenilor UE și SUA referitor la 

amenințările reprezentate de TTIP, iar în acest moment grupurile 

societății civile îşi alătură forţele cu personalul din învăţământ, 

parlamentari și ale grupuri de interes, pentru a-i împiedica pe funcționarii  

guvernamentali „pro-business“ să renunţe la standardele cheie sociale și 

de mediu din lista de mai sus. Toată lumea este încurajată să se alăture 

acestei rezistențe luând legătura cu campaniile desfăşurate pe plan local 

– sau să iniţieze un front propriu de rezistenţă. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TTIP nu este înțeles, prin 

urmare, în mod corect ca o 

negociere între doi parteneri 

comerciali concurenţi, ci 

ca un asalt al corporaţiilor 

transnaționale europene şi 

americane care încearcă să 

îndepărteze barierele de 

reglementare ale activităţilor lor de 

pe ambele maluri 

ale Atlanticului. 



1.
 Ce este TTIP? 

 
 
 

Grupurile de afaceri de pe ambele maluri ale Atlanticului nutreau de 

mult timp visul unui acord comercial și de investiții pro-corporatist între UE și 

SUA. TransAtlantic Business Dialogue (Dialogul transatlantic privind afacerile), o 

grupare formată exclusiv pe bază de invitații numai din rânduriele directorilor 

executivi ai celor cele mai puternice companii din SUA și Europa, a fost înființat în 

1995 făcând lobby pentru eliminarea reglementărilor ce pot afecta corporațiile 

transnaționale ce operează în UE și SUA și care a susținut în mod constant un 

acord de anvergură în vederea realizării acestui obiectiv.1 Constituirea Consiliului 

Economic Transatlantic, în 2007 a oferit o nouă oportunitate pentru Dialogul 

transatlantic privind afacerile să facă presiuni pentru crearea unei zone de comerţ 

liber bazată pe dereglementarea piețelor atât în UE, cât și SUA. 

 
Răspunzând la această presiune, Comisia Europeană şi oficiali ai SUA au 

anunțat în noiembrie 2011 că vor fi crea un grup de lucru la nivel înalt pentru 

„a identifica și evalua opțiunile de consolidare a relațiilor privind comerțul și 

investițiile dintre SUA şi UE“. La scurt timp după aceasta, Comisia Europeană 

s-a angajat într-o serie de peste 100 de întâlniri închise cu firme individuale și 

grupuri de interese de afaceri în scopul dezvoltării pozițiilor lor de negociere – 

întâlniri care au fost păstrate secrete până când Comisia a fost nevoită să 

dezvăluie existența acestora datorită unei contestaţii privind libertatea de 

informare.2 La Dialogul transatlantic privind afacerile s-au alăturat Masă 

rotundă a afacerilor SUA și Masă rotundă europeană a Industriaşilor care cer 

un parteneriat ambiţios privind comerțul și investițiile între UE și USA.3
 

 
Preşedintele american Barack Obama a anunțat fără întârziere lansarea 

negocierilor în vederea unui Parteneriat Transatlantic pentru comerţ şi 

investiţii (TTIP) în discursul său Starea Uniunii din februarie 2013. Prima 

rundă de negocieri a avut loc în iulie 2013, cu un sentiment de speranța 

declarat de ambele părți că negocierile ar putea fi grăbite în următorii 
 

 
1. Mark A. Pollack, Economia politică a parteneriatului transatlantic, Fiesole: 

Institutul Universităţii Europene, iunie 2003. 

2. „Comisia Europeană se pregătește pentru negocierile comerciale UE-SUA: 119 de 
întâlniri cu grupurile de interese din industrie“, Bruxelles: Corporate Europe 
Observatory, 4 septembrie 2013. 

3. „Formarea unui parteneriat transatlantic pentru secolul 21“, declarația comună 
Masă rotundă a afacerilor SUA, Dialogul transatlantic privind afacerile și Masă 
rotundă europeană a Industriaşilor, 18 aprilie 2012. 
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doi ani (evitându-se astfel coinciderea startului acestora cu începutul 

următoarei campanii de alegeri prezidențiale SUA, care va începe 

propriu-zis în cursul anului 2015). Din punctul de vedere al alegerii unui 

nou Parlament European și formarea unei noi Comisii Europene în 2014, 

intenția de a finaliza un astfel de set complex și controversat de negocieri 

deasupra unui „butoi cu pulbere“ (după cum s-au exprimat negociatorii 

SUA) este extrem de îndrăzneaţă. 

 
TTIP nu este un acord comercial tradiţional, conceput iniţial pentru 

reducerea tarifelor între partenerii comerciali, deoarece tarifele între UE și 

SUA sunt deja la niveluri minime. În schimb, oficialii ambelor părți recunosc 

că scopul principal al TTIP este să elimine „barierele“ de reglementare care 

limitează potențialele profituri ale societăților transnaționale pe piețele SUA 

și UE. Aceasta include eliminarea sau degradarea standardelor sociale cheie 

și a reglementărilor de mediu, cum ar fi drepturile de muncă, normele de 

siguranță alimentară (inclusiv restricțiile privind OMG-uri), reglementările 

privind utilizarea substanțelor chimice toxice, legile de protecție a datelor și 

noii indici bancari de siguranţă introduşi pentru a preveni o repetare a crizei 

financiare din 2008. Mandatul de negociere al Comisiei Europene (clasificat 

ca fiind confidențial în conformitate cu normele UE și astfel disponibil numai 

ca document provenit dintr-o scurgere de informaţii) identifică eliminarea 

obstacolelor de reglementare ca fiind una dintre prioritățile sale de top 

pentru TTIP, contrazicând astfel afirmaţiile ulterioare ale Comisiei Europene 

conform cărora dereglementarea nu este pe ordinea de zi.4  De asemenea, 

guvernul Statelor Unite a  identificat reglementările cheie ale UE și 

standardele ce trebuie îndepărtate în cadrul negocierilor, după cum se 

prezintă în detaliu în continuarea acestei prezentări succinte. 

 
TTIP urmărește de asemenea să creeze noi piețe prin deschiderea 

serviciilor publice și a contractelor de achiziții publice în detrimentul 

concurenței venite din partea corporațiilor transnaționale, amenințând 

să introducă un val cu şi mai multe privatizări în sectoare-cheie, cum ar fi 

sănătatea și educația. Oficiali guvernamentali din Marea Britanie au 

confirmat că unul dintre primele lor trei scopuri privind TTIP este de a 

„finaliza piața unică“ chiar în cadrul UE, în special prin deschiderea 

contractelor de servicii și de achiziții publice pentru companiile private în 
 
 
 
 

4. „Directive de negociere cu privire la Parteneriatul Transatlantic pentru comerţ şi 
investiţii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii“, Bruxelles: Consiliul 
Uniunii Europene, 17 iunie 2013; apelul pentru a face din mandat un document 
public a fost respins de către Consiliul European de Miniștri în cadrul reuniunii de 
la Luxemburg din data de 18.10.2013. 



alte state membre ale UE.5  Cel mai îngrijorător obiectiv dintre toate: TTIP 

urmărește să acorde investitorilor străini un nou drept de a da în 

judecată guvernele suverane în fața unor tribunale arbitrare ad hoc 

pentru pierderi de profit rezultate din deciziile de politică publică (vezi 

mai jos). Acest mecanism „de soluționare a litigiilor dintre investitori și 

stat“ ridică în mod eficient capitalul transnațional la un statut echivalent 

cu statul-națiune în sine și amenință să submineze cele mai de bază 

principii ale democrației deopotrivă în Uniunea Europeană și Statele 

Unite ale Americii. 

 
TTIP nu este înţeles în mod corect ca o negociere între doi parteneri 

comerciali concurenţi, ci ca o încercare a societăţilor europene şi 

americane prin intermediul corporaţiilor transnaționale de a îndepărta 

barierele de reglementare a activităţii lor de pe ambele maluri ale 

Atlanticului. Într-un document intern dezvăluit și publicat în decembrie 

2013, Comisia Europeană a confirmat că tipurile de reglementare puse în 

pericol de TTIP ar include legislația primară a UE (atât regulamentele cât 

și directivele), măsurile de implementare, actele delegate și de asemenea 

reglementările introduse de statele membre ale UE; iar, din partea SUA, 

proiectele de lege trecute prin Congres, regulile federale și în aceeași 

măsură, regulamentele adoptate de statele individuale din SUA.6  

Comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht a confirmat că scopul TTIP 

este de a elimina reglementările de pe ambele maluri ale Atlanticului, 

astfel încât afacerile să aibă mână liberă de funcționare: „Barierele de 

reglementare sunt mult mai greu de eliminat decât barierele comerciale 

tradiţionale... Nu va fi ușor, însă o să merite.“7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Pentru mai multe detalii despre obiectivul guvernului Marii Britanii de a „finaliza“ 

piața unică în cadrul UE, a se vedea „Consecințele economice pentru Marea 
Britanie și UE după finalizarea pieței unice“, Londra: Departamentul pentru Inovare 
și Competențe în Afaceri, februarie 2011. 

6. „TTIP: Discipline transversale și dispoziții instituționale; Documentul de pozitie - 
capitol privind coerența în reglementare“, Bruxelles: Comisia Europeană, 2 
decembrie 2013. 

7. „Parteneriatului Transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) – rezolvarea puzzle-
ului reglementării,“ discurs al Comisarului UE pentru comerț, Karel De Gucht la 
intitutul Aspen, Praga, 10 octombrie 2013. 
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2. Lipsă de transparenţă, 
anti-democratic 

 
 

Într-un briefing pe probleme de relaţii publice publicat în septembrie 

2013, Comisia Europeană a afirmat că TTIP nu reprezintă o amenințare 

pentru reglementările privind sănătatea, siguranța, mediul sau 

securitatea financiară pentru că „negocierile vor fi transparente“.8 În 

realitate, nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr. Cu doar două luni 

mai înainte, într-o scrisoare către omologul său american, negociatorul-

șef al UE, Ignacio Garcia Bercero a confirmat că anume Comisia 

Europeană va bloca accesul public la toate documentele referitoare la 

negocierea sau dezvoltarea TTIP și că aceste documente vor rămâne 

închise publicului timp de până la 30 ani.9 Comisarul UE pentru comerț, 

Karel De Guht a declarat în faţa Parlamentului European că aceeaşi 

Comisie va aborda TTIP cu un nivel de secretizare identic ca și pentru 

acordurile comerciale anterioare și a cerut deputaților europeni să 

sprijine „confidențialitatea“ în cadrul negocierilor.10
 

 
În timp ce toate negocierile TTIP sunt învăluite în secret, Comisia Euro- 

peană îşi rezervă cele mai stricte restricții pentru cele mai semnificative 

documente, ceea ce presupune ca cererile de dereglementare să fie făcute pentru 

ţările europene de către negociatorii americani. Conform protocoalelor Comisiei, 

chiar și oficialilor guvernamentali din statele membre ale UE le va fi interzis accesul 

la respectivele documente, cu excepția sălii de lectură special amenajate de unde 

acestea oricum nu pot fi luate sau copiate. Şi mai critic încă, parlamentarilor aleși 

din statele membre ale UE nu li se va permite să arunce nici măcar o privire asupra 

cererilor făcute în numele țărilor lor de către SUA, în pofida impactului potențial 

asupra vieții alegătorilor care i-au votat. Într-o mișcare care amintește de spionajul 

Războiului Rece, Comisia Europeană chiar a etichetat documentele oficiale TTIP cu 
 

 
 

8. Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii: Secţiunea privind 
reglementarea, Brussels: Comisia Europeană, septembrie 2013. 

9. „Aranjamentele privind documentele TTIP din cadrul negocierilor“,  scrisoare de la 
Ignacio Garcia Bercero, negociatorul-șef al UE pentru TTIP, către L. Daniel 
Mullaney, negociatorul-șef al SUA pentru TTIP; Bruxelles: Comisia Europeană, 5 
iulie 2013. 

10. Transcrierea dezbaterii „Negocierile UE privind acordul de comerț și investiții cu 
SUA“ care a avut loc la Parlamentul European de la Strasbourg, 22 mai 2013. 



marcaje secrete, în scopul urmăririi oricăror scurgeri de informaţii până 

la sursă.11
 

 
Ca o indicație suplimentară a nivelului strict de confidenţialitate a 

informațiilor la care s-a ajuns, Comisia Europeană i-a chemat pe 

reprezentanții statelor membre UE la o reuniune în noiembrie 2013, cu 

scopul de a-i instrui asupra controlului şi coordonării informațiilor din 

jurul TTIP, acţiuni foarte necesare în viitor. Un document interior al 

Comisiei Europene, pregătit pentru întâlnire (ulterior dezvăluit și publicat 

de revista daneză Notat) cerea statelor membre ale UE să conlucreze în 

vederea combaterii ingrijorării publice tot mai mare asupra faptului că 

TTIP ar submina „reglementarea și nivelurile de protecție existente în 

domenii precum sănătatea, siguranța și mediul“. Comisia Europeană a 

sugerat chiar că lansarea noului său cont Twitter dedicat negocierilor 

TTIP ar putea să treacă drept un semn de transparență, în ciuda funcției 

sale clare – chiar şi înainte de înfiinţare – de canal propagandistic al 

echipei UE de negociere pentru TTIP.12
 

 
În SUA, din același motiv, membrilor Congresului le va fi interzis să vadă 

cererile făcute în numele statelor lor de către UE. Pozițiile proiectului 

negocierilor, cu toate acestea, vor fi fi partajate cu consilierii corporativi 

ai guvernului SUA, care vor fi apoi liberi să le împărtășească la rândul lor 

cu euro-omologii lor de afaceri europeni. Conştientizarea tot mai mare în 

rândul publicului american a amenințării pe care TTIP o reprezintă faţă de 

familiile lor a ridicat îngrijorarea că Congresul s-ar putea dovedi un 

obstacol serios în calea negocierilor – în special împotriva intenției 

declarate a UE de a elimina popularele dispoziții „Buy America“ utilizate 

pentru a sprijini locurile de muncă locale și întreprinderile în multe state 

din SUA (a se vedea mai jos). În încercarea de a contracara această 

amenințare, vice-prim-ministrul britanic Nick Clegg a fost trimis în SUA, în 

septembrie 2013, cu o broșură special pregătită, concepută să convingă 

fiecare din cele 50 de state ale SUA de câștigurile potențiale pe care TTIP 

le-ar putea aduce.13
 

 
 
 
 

11. Staffan Dahllöf, „Politicienii aleşi cu drept deplin, excluşi de la negocierile UE-
SUA“, Notat, 19 Decembrie 2013. 

12. „Comunicări despre TTIP –  Domenii de cooperare între serviciile Comisiei și 
statele membre“, Bruxelles: Comisia Europeană, 7 noiembrie 2013; pârghia 
Twitter pentru echipa de negociere a UE este @EU_TTIP_team. 

13. TTIP şi cele cincizeci de state: Locuri de muncă și creștere economică de la un ţărm 
al oceanului la altul, Washington DC: Consiliului Atlanticului, Fundația 
Bertelsmann și Ambasada Marii Britanii la Washington, septembrie 2013. 
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În timp ce negocierile se desfășoară în condiții strict secrete, TTIP își 

propune să introducă propria versiune de „transparență“, care va 

permite corporațiilor transnaționale să conteste introducerea unor 

reglementări viitoare care le-ar putea restricționa profiturile. Guvernul 

SUA a cerut în mod public ca mediului de afaceri să i se acorde un rol mai 

important în stabilirea unor standarde de reglementare pe ambele 

maluri ale Atlanticului, iar Comisia Europeană a răspuns cu propunerea 

de înființare a Consiliului de Cooperare a  autorităţilor de reglementare, 

care nu numai că ar supraveghea atent punerea în aplicare a 

angajamentelor de dereglementare existente, ci va oferi de asemenea 

mediului de afaceri puterea de a identifica alte regulamente ce trebuie 

îndepărtare odată ce negocierile TTIP s-au încheiat, precum primirea 

unor notificări imediate privind toate noile reglementări propuse, astfel 

încât să fie în măsură să elimine restricțiile nedorite reltive la activitățile 

corporative înainte ca acestea să fie introduse.14 Această nouă putere a 

mediului de afaceri de a controla standardele de reglementare a făcut un 

pas înainte în noiembrie 2013, când negociatorii UE și SUA au convenit să 

înființeze un astfel de organism, ca parte a acordului TTIP.15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. „Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Parteneriatul transatlantic 

pentru comerţ şi investiţii“, discursul Reprezentantului comercial al SUA Michael 
Froman la Fondul German Marshall , Bruxelles, 30 septembrie 2013; „Parteneriatul 
transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) – rezolvarea puzzle-ului 
reglementării“, discursul Comisarul european pentru comerţ, Karel De Gucht, la 
Institutul Aspen, Praga, 10 octombrie 2013.. 

15. „SUA, UE sunt de acord în principiu să caute pe termen lung mecanismul 
reglementării“, În culisele comerțului european, 22 noiembrie în 2013. 



3.
 Ameninţare „prelungită şi 

substanţială“ împotriva 
locurilor de muncă 

 
S-au înregistrat multe afirmaţii privitoare la rezultatele economice ale 

TTIP. Cifra cea mai frecvent citată este rezultatul unui studiu de impact 

comandat Centrului de Cercetare pentru Politici Economice de către Comisia 

Europeană, a cărui cea mai optimistă ipoteză susține că producția economică 

a UE ar putea crește cu 0,5% până în anul 2027, ca urmare a unui acord UE -

SUA.16 Cu toate acestea, această afirmație a fost titrată ca „înșelătoare“ de 

către cercetătorii independenți, care au atras atenția asupra falselor premize 

ale studiului, în timp ce câștigurile reale care pot fi așteptate în mod realist 

de la TTIP au fost respinse ca fiind „banale“ de expertul responsabil pentru 

evaluarea dezvoltării comerţului liber în UE pe o perioadă de 10 ani.17
 

 
În ceea ce privește pierderile de locuri de muncă care rezultă în mod 

obișnuit din acordurile de comerț liber, Comisia Europeană a confirmat 

că TTIP este în măsură să aducă o dislocare „prelungită și substanțială“  a 

forţei de muncă europeană, deoarece companiile vor fi încurajate să 

preia bunuri și servicii din SUA în timp ce standardele de muncă vor fi mai 

joase iar drepturile sindicale ale comerţului sunt inexistente (vezi mai 

jos).18 Într-un moment când rata șomajului din Europa a ajuns deja la 

niveluri record, cu un șomaj în rândul tinerilor de peste 50% în unele 

state membre ale UE, Comisia Europeană recunoaște că există 
 
 
 

16. „Reducerea barierelor transatlantice privind comerțul și  investițiile: O evaluare 
economică“, Londra: Centrul de Cercetare pentru Politici Economice, martie 2013; 
alte studii sugerează o serie de scenarii diferite – a se vedea „Studiu privind 
« Grupul de lucru la nivel înalt UE-SUA »: Raport final“, Rotterdam: Ecorys 
octombrie 2012; „Comerţul Transatlantic: Destinaţia parteneriat, care vor fi 
consecințele economice?“, Paris:  CEPII, septembrie 2013; Parteneriatul 
Transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP): Cine beneficiază de pe urma unui 
acord de liber schimb? Partea 1: Efecte macroeconomice, Gütersloh: Bertelsmann 
Stiftung, 2013. 

17. „Afirmaţiile despre acordul comercial UE-SUA sunt « mult exagerate »“, comunicat 
de presă al Universităţii din Manchester, 19 noiembrie 2013; Clive George, „Care 
este adevăratul motor al acordului comercial UE-SUA?“, Open Democracy, 08 iulie 
2013. 

18. „Raport de evaluare a impactului privind viitorul relațiilor comerciale UE-SUA“, 
Strasbourg: Comisia Europeană 12 martie 2013, secţiunea 5.9.2. 
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„preocupări legitime“ datorită faptului că muncitorii care își pierd locul 

de muncă, ca urmare a TTIP, nu vor fi capabili să-şi găsească alte locuri de 

muncă. Pentru a oferi asistenţă numărului mare de șomeri aflat în 

creştere la care se așteptă, Comisia a recomandat statelor membre UE să 

se bazeze pe fondurile de sprijin structurale, cum ar fi Fondul european 

pentru globalizare și Fondul social european, căruia i-au fost atribuite 70 

de miliarde € cu o distribuţie de peste șapte ani, 2014 - 20.19
 

 
Muncitorii din SUA sunt deja familiarizați  cu astfel de pierderi de locuri 

de muncă datorită experienţei lor cu Acordului Nord-American de Comerț 

Liber (NAFTA) între Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, care a intrat în 

vigoare în 1994. La fel ca și în cazul TTIP, sindicatele americane au fost hrănite 

cu „promisiunile false“ ale unor sute de mii de locuri de muncă suplimentare, 

pentru a le convinge să susțină NAFTA. În realitate, conform studiului 

Institutului de Politici Economice a primilor 12 ani ai acordului, NAFTA a 

cauzat pierderea netă a peste un milion de locuri de muncă în SUA și o 

scădere semnificativă a valorii salariilor pentru şi mai multe milioane de 

muncitori.20 Evaluarea impactului asupra TTIP comandat de guvernul SUA a 

fost ținut secret, dar evaluarea Comisiei Europene sugerează că TTIP va aduce 

şi o dislocare substanțială a lucrătoriilor din SUA, care se va alătura ca efect 

celor 12 de milioane de persoane deja înregistrate oficial ca șomeri în SUA. 

 
De asemenea există motive de îngrijorare cu privire la faptul că TTIP ar 

putea duce la neglijarea tuturor standardelor de muncă identificate ca „bariere“ în 

calea comerțului, cum ar fi acordurile colective de muncă care ar putea fi contestate 

ca reprezentând restricții cu privire la modelul de afaceri al concurenților – iată 

numai un exemplu citat într-un raportul pentru Comisia Europeană cu privire la 

măsurile care reprezintă un „impediment“ pentru economia UE-SUA.21 SUA a 

refuzat de o manieră răsunătoare să ratifice Convențiile OIM privind standardele de 

muncă de bază, cum ar fi de negocierea colectivă, libertatea de asociere și dreptul 

de organizare. Mai mult decât atât, aproximativ jumătate dintre statele SUA au 

adoptat acum legislația sindicatului anti-comercial din structura așa-numitului cadru 

„drept la muncă“ care subminează finanțele comerciale ale sindicatelor și permite 
 
 
 

19. „Reorientarea politicii de coeziune a UE pentru un impact maxim asupra creșterii 
economice și a locurilor de muncă: Reforma în 10 puncte“, Bruxelles: Comisia 
Europeană, 19 noiembrie 2013. 

20. Robert E. Scott, Carlos Salas și Bruce Campbell, „Din nou despre NAFTA: Un acord 
care încă nu e în slujba « slujbaşilor » din America de Nord“, Washington DC: 
Institutul de Politici Economice, septembrie 2006; Ben Beachy, NAFTA împlineşte 
20 de ani“, Washington DC: Cetăţeanul public, ianuarie 2014. 

21. „Măsuri netarifare în sectorul Comerț și Investiții UE-SUA  –O analiză economică“, 
Rotterdam: Ecorys, decembrie 2009, pag. 111. 



companiilor să ofere cote de salarizare, asigurari de sanatate şi pensii 

inferioare lucrătorilor.22 Mediul de afaceri vede TTIP ca o oportunitate de 

a muta producția acolo unde salariile și drepturile lucrătorilor sunt la 

nivelul cel mai scăzut, creând o adevărată „cursă spre limita inferioară“, 

în scopul de a reduce costurile forței de muncă și a crește profiturile 

corporative. Comisia Europeană este deja cunoscută ca fiind un 

susținător al cererilor formulate din partea grupurilor de afaceri 

europene pentru salarii și drepturi ale forței de muncă care urmează să 

fie suprimate în cadrul UE.23
 

 
În plus, conform prevederilor TTIP propuse ce privesc protecția 

investitorilor (vezi mai jos), orice îmbunătățiri viitoare în termeni și 

condiții de angajare pot conduce la cereri de despăgubire din partea 

corporaţiilor UE și SUA. Compania franceză Veolia a făcut exact o astfel 

de cerere împotriva Egiptului în raport cu contractul său pe 15 ani de 

eliminare a deșeurilor în Alexandria – un contract abandonat de către 

acestă companie în octombrie 2011. Veolia cere în prezent despăgubiri 

de la statul egiptean, pe motiv că, printre altele, marjele sale de profit au 

fost afectate negativ de eforturile Consiliului Naţional Salarial de a păstra 

salariile din sectorul public și privat în pas cu inflaţia.24 Frica de a se 

confrunta cu cazuri similare în cadrul TTIP ar putea avea un „efect de 

îngheţ“ descurajând țările să introducă în viitor majorări ale beneficiilor 

la angajare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Elise Gould și Heidi Shierholz, „Efectul advers al Legilor «dreptului la muncă»“, 
Washington DC: Institutul de Politici Economice, februarie 2011. 

23. „BusinessEurope și Comisia Europeană: în liga împotriva drepturilor lucrătorilor?“, 
Bruxelles: Corporate Europe Observatory, 11 martie 2013. 

24. Veolia Propreté împotriva Republicii Arabe Egipt (Hotărârea ICSID nr.  ARB/12/15); 
Fanny Rey, „Veolia assigne l’Égypte en justice’, Jeune Afrique, 11 July 2012. 
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4.      Dereglementarea 
siguranței alimentare 

 
 

Reglementările europene privind siguranța alimentară – inclusiv 

restricțiile asupra organismelor modificate Genetic (OMG), pesticidelor, cărnii de 

vită tratate cu hormoni și factorii de creștere – se numără printre obiectivele 

principale pe care grupurile de afaceri le-au identificat spre îndepărtare în cadrul 

negocierilor TTIP.  Producătorii de alimente din SUA nu trebuie să îndeplinească 

aceleași standarde tarifare privind mediul sau bunăstarea animalelor ca si 

omologii lor europeni și au căutat mult timp o posibilitate de a elimina 

controalele UE care limitează vânzarea produselor lor pe piețele europene. Încă 

de la început, guvernul SUA a afirmat în mod explicit că va utiliza negocierile 

TTIP pentru a identifica reglementările UE care blochează exporturile SUA de 

produse alimentare, în special reglementările privind siguranța alimentară pe 

care cetățenii europeni s-au luptat să le apere mai multe decenii.25
 

 
În centrul disputei este utilizarea UE a „principiul precauției“ de a stabili 

standarde privind siguranța alimentară. În conformitate cu acest principiu, este 

posibilă retragerea un produs de pe piață în cazul în care există un risc ca acesta să 

reprezinte un pericol pentru sănătatea umană, chiar dacă nu există date științifice 

suficiente pe care să se bazeze o evaluare completă a respectivului risc.26 De 

asemenea, în mod îngrijorător principiul precauției transferă sarcina probei oricărei 

companii care doresc să comercializeze un produs cu potenţial periculos: în loc să 

existe o cerință publică pentru a dovedi că produsul este periculos, compania este 

obligată să dovedească că este sigur. Guvernul SUA nu foloseşte principiul precauției, 

iar interesele corporatiste au prevalat în stabilirea standardelor de siguranță 

alimentară ale SUA la un nivel mult mai mic decât în Europa. Cu toate acestea, pe 

ordinea de zi a TTIP privind „convergența  reglementării“ se caută apropierea 
 
 
 

25. Vezi, de exemplu, în notificarea oficială a Președintelui SUA către Congres de la 
lansarea negocierilor TTIP, angajamentul de a asigura un acces sporit la piață 
pentru exporturile din SUA prin eliminarea restricțiilor sanitare și fitosanitare ale 
UE: scrisoarea Reprezentantului  interimar al comerţului SUA Demetrios Marantis 
către John Boehner, Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, 20 martie 
2013. 

26. Pentru o analiză cuprinzătoare, a se vedea Învăţăminte tardive desprinse din 
avertismente de ultimă oră: ştiinţă, precauții, inovație, Copenhaga: Agenția 
Europeană de Mediu, ianuarie 2013. 



standardelor UE de cele din SUA, următoarele exemple indică ceea ce 

este anume în pericol: 

 
❚ În jur de 70% dintre toate alimentele procesate vândute în supermarket-urile 

din SUA conţin acum ingrediente modificate genetic. În schimb, ca urmare a 

rezistenței populare puternice, practic nu există alimente modificate genetic în 

vânzare în supermarket-urile europene și orice aliment care include ingrediente 

modificate genetic trebuie să fie etichetat ca atare în mod clar. Companiile de 

biotehnologie din SUA folosesc TTIP pentru lansarea unui asalt asupra 

reglementărilor UE, iar guvernul SUA încearcă să conteste politica de etichetare 

obligatorie a UE. Industria biotehnologiei europene se află în strânsă colaborare 

cu omologii săi din SUA pentru a utiliza TTIP ca mijloc de a crește răspândirea 

OMG-urilor în Europa.27
 

❚   producătorii de alimente din SUA au identificat sistemul UE de control cu privire 
la utilizarea pesticidelor ca fiind unul dintre primele din setul de standarde ce 
trebuie coborâte prin implementarea TTIP.28 Reglementările din 2009 consacră 
principiul precauţiei în centrul sistemului UE de control al pesticidelor, în scopul de 
a proteja sănătatea umană și mediul. Cu toate acestea, respectivele reglementări 
şi-au facut deja loc lor pe ordinea de zi a TTIP, conform negociatorilor principali, cu 
intenția de a împinge regulile chiar mai departe decât Organizația Mondială a 
Comerțului (OMC) şi a le face cât mai puțin împovărătoare pentru mediul de 
afaceri.29 
❚ controalele UE privind perturbatorii sistemului endocrin (produse chimice 
cunoscute pentru interferenţa cu sistemul hormonal uman) au stabilit nivelurile 
maxime de contaminare la un nivel care ar bloca 40% din totalul exporturilor de 
produse alimentare din SUA către UE.  Grupurile industriale din SUA încearcă să 
folosească TTIP pentru a elimina aceste controale.30 
❚ Peste 90% din carnea de vită din SUA  este produsă cu ajutorul hormonilor de 
creștere pentru bovine care au fost legate de apariţia cancerului la om, iar 
restricțiile UE asupra importului de carne de vită, sunt în vigoare încă din 1988. 

 

 
 

27. Vezi de exemplu răspunsul comun al BIO și EuropaBio la solicitările UE-SUA din 
2012 pe probleme de reglementare. 

28. Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor și Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind 
introducerea produselor fitosanitare pe piață, amândouă datate 21 octombrie 
2009. 

29. „A doua rundă a Parteneriatului Transatlantic pentru comerţ şi investiţi: Raportul 
asupra briefingului factorilor interesați“, Bruxelles: Comisia Europeană 15 
noiembrie 2013; „Şeful negociatorilor, Dan Mullaney şi Ignacio Garcia Bercero au 
ţinut o conferință de presă După a treia rundă a discuţiilor Parteneriatului 
Transatlantic pentru comerţ şi investiţi: (TTIP)“, Washington DC: Oficiul 
Reprezentantului Comerțului din SUA 20 decembrie 2013. 

30. „Exporturile agricole SUA  amenințate de Regulamentul  privind pesticidele din 
UE“, CropLife America, 21 noiembrie 2013. 
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Guvernul SUA a contestat deja aceste restricții în cadrul OMC, iar 

grupurile de afaceri cer îndepărtarea lor în cadrul acordului TTIP ca 

bariere „inutile“ în calea comerțului. 

❚  Producătorii americani de pui și curcan tratează în mod regulat 
carcasele păsărilor cu soluţii de clor, înainte de a le vind 
consumatorilor – un proces care a fost interzis în UE încă din 1997. 
Încă o dată, guvernul SUA  a contestat interdicția prin intermediul 
OMC, iar companiile americane cer în prezent de la negocierile TTIP să 
i se pună capăt. Comisia Europeană a încercat să ridice interdicția în 
trecut, dar a fost împiedicată să facă acest lucru prin rezistenţa 
experților veterinari și deputaților europeni. 

 
Comisia Europeană a organizat mai multe întâlniri secrete cu 

reprezentanții industriei alimentare dornici să dilueze reglementările UE 

privind siguranța alimentară și nu poate trece drept un partener de 

încredere care să apere interesele de sănătate ale consumatorilor. Într-

un document intern de poziție prezentat în comun cu guvernul SUA 

înainte de prima rundă de negocieri TTIP, Comisia Europeană a fost de 

acord să revizuiască măsurile de siguranță alimentară europeană, „cu 

scopul de a elimina barierele inutile“.31 Printr-o măsură venită să 

îndulcească disponibilitatea sa de a satisface cererile SUA, Comisia a oprit 

deja interdicția la nivel european asupra importurilor de porci vii și de 

carne de vită din SUA pulverizate cu acid lactic, în ciuda obiecţiei unui 

număr de membri ai statelor UE.32
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. „Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP): Notă în atenția 

Comitetului pentru politică comercială“, Bruxelles: Comisia Europeană, 20 iunie 
2013. 

32. „În drum spre negocierile comerciale, UE doreşte să ridice interdicția asupra unor 
tipuri de carne provenite din SUA“, EurActiv, 5 februarie 2013; „Statele membre se 
împotrivesc metodei de curățare cu acid lactic a carcaselor“, Legea pentru 
alimente a UE, 12 octombrie 2012. 



5.     Dereglementarea 
siguranței alimentare 

 
 

Comisia Europeană a recunoscut în mod deschis că TTIP va intensifica în 

continuare presiunea asupra mediului, având în vedere că „orice scenariu“ 

privind viitorul comerțului UE-SUA sub auspiciile TTIP va crește producția, 

consumul și transferul internaţional de bunuri. În propria evaluare a Comisiei 

asupra impactului continuă să se constate că această creștere a producției va 

crea la rândul ei „pericole atât pentru resursele naturale cât și pentru 

conservarea biodiversității“.33 În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de 

seră, Comisia afirmă că în urma scenariului ei preferat, TTIP va adăuga o 

cantitate suplimentară de 11 milioane de tone de CO2 în atmosferă, o 

adevărată provocare împotriva propriilor angajamentele de reducere a 

emisiilor UE în cadrul Protocolului de la Kyoto.34  Totuşi, niciuna dintre aceste 

observații nu au determinat Comisia să-și reconsidere sprijinul faţă de TTIP. 

 
Cel mai imediat efect este că TTIP amenință să submineze reglementările de 

mediu cheie în cadrul UE, care sunt cunoscute pentru că garantează un nivel 

de siguranță mult mai mare decât în SUA. Cele mai importante dintre 

acestea sunt reglementările UE REACH privind substanțele chimice introduse 

în 2007 în scopul de a proteja sănătatea umană și mediul de substanțe 

periculoase utilizate de companii în procesul de manufactură sau în cursul 

altor procese.35 REACH se bazează pe principiul precauției prezentat în 

secțiunea anterioară și necesită un studiu specific pentru a dovedi că un 

produs chimic este sigur înainte de a fi certificat pentru uz comercial. Prin 

contrast, Legea SUA  privind controlul substanţelor toxice din 1976 (TSCA) 

impune autorităţii de reglementare publică să demonstreze că un produs 

chimic este nesigur înainte ca utilizarea sa să poată fi restricționată şi 

limitează şi mai mult orice restricție spre „cea mai puțin împovărătoare“ 

măsură posibilă. Sub TSCA, Agenția guvernamentală SUA pentru Protecția 

Mediului a reușit să introducă controale doar pentru șase din cele 84.000 de 

produse chimice aflate în uz comercial în Statele Unite ale Americii începând 
 

 
 

33. „Raport de evaluare a impactului privind viitorul relațiilor comerciale UE-SUA“, 
Strasbourg: Comisia Europeană 12 martie 2013, secţiunea 5.8.2. 

34. Ibid, secţiunea 5.8.1. 

35. Regulamentul UE nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizare și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), 18 decembrie 2006. 
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cu anul 1976.36 Un regim atât de lax are consecințe imediate pentru 

expunerea publicului la riscurile privind sănătatea: în timp ce UE interzice 

utilizarea a 1.200 de substanțe  în produsele cosmetice, de exemplu, 

Statele Unite interzice doar douăsprezece.37
 

 
Grupurile de interes public și de protejare a mediului din SUA au militat 

îndelung pentru ca TSCA să fie înlocuită cu noile reglementări conform 

directivelor REACH.38  Grupurile de lobby în afaceri, pe de altă parte, s-au 

opus viguros cerințele UE privind siguranța și caută să utilizeze cadrul de 

dereglementare a TTIP pentru a „armoniza“ REACH cu reglementările mai 

slabe din SUA. Comisia Europeană recunoaște incompatibilitatea 

fundamentală între abordările UE și SUA, însă este încă în căutarea unei 

posibile convergențe de reglementare și recunoaștere în sectorul 

produselor chimice în numele partenerilor săi de industrie.39  Companiile 

europene sunt fericite să-și unească forțele în utilizarea TTIP la eliminarea 

reglementărilor de mediu care le-a pus, așa cum pretind acestea, într-un 

dezavantaj nedrept în raport cu concurenții lor la nivel mondial. 

 
O serie de alte reglementări importante privind mediul înconjurător  

sunt amenințate de programul de dereglementare al TTIP. Cerințele 

relative la dezvoltarea durabilă în temeiul Directivei UE privind energia 

regenerabilă au fost vizate de către producătorii americani de 

agrocombustibili dornici să armonizeze reglementările UE cu standardele 

inferioare din Statele Unite ale Americii. De asemenea, guvernul SUA 

foloseşte TTIP pentru a submina  Directiva privind calitatea carburanților 

în UE, astfel încât să le fie mai ușor rafinăriilor americane să exporte 

petrol în Europa – extras din nisipurile bituminoase canadiene cu 
 

 
 
 

36. „Prezentarea Centrului pentru Legislatia Internationala de Mediu (CIEL) în fața 
Comisiei Senatului SUA la audierea privind aspectele financiare în cadrul 
Parteneriatul Transatlantic pentru comerţ şi investiţii“, Washington DC: CIEL, 30 
octombrie 2013; a se vedea şi Reglementarea privind substanţele chimice: 
Comparaţie între abordarea SUA și abordările Uniunii Europene adoptate de 
curând pentru protecţia împotriva riscurilor prezentate de substanțele chimice 
toxice“, Washington DC: Biroul de contabilitate al Guvernului, August 2007. 

37. Kim Egan, „Este Europa noua Americă?“, Saltbox Consulting, 24 septembrie 2013. 

38. Noua lege privind Îmbunătățirea utilizării în siguranță a produselor chimice 
dezbătută în prezent de către Congres nu contesta abordarea „bazată pe risc“ a 
TSCA; a se vedea de exemplu, Karuna Jaggar, „Încadrarea insuficientă a legii 
privind Îmbunătățirea utilizării în siguranță a produselor chimice: Scrisoare 
deschisă către Congres“, Huffington Post, 12 noiembrie 2013. 

39. „Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP): Notă în atenția 
Comitetului pentru politică comercială“, Bruxelles: Comisia Europeană, 20 iunie 
2014; Anexa II: „Produse chimice în cadrul TTIP“. 



consecinţe devastatoare asupra mediului.40 În plus, TTIP ar deschide ușa 

exportului în masă a gazelor de șist de provenienţă SUA  în Europa, ceea 

ce duce la o extindere a fracturării hidraulice (fracking), în Statele Unite 

ale Americii, permiţând totodată companiilor să conteste interzicerea 

fracturării în Europa – la fel cum societatea energetică americană Lone 

Pine Resources se foloseşte acum de regulile NAFTA pentru a da în 

judecată Guvernul Canadei împotriva moratoriului privind fracturarea în 

Québec.41
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Kate Sheppard, „Michael Froman, Primul oficial american pe probleme de comerţ 
se alătură suporterilor nisipurilor bituminoase în cadrul negocierilor UE“, 
Huffington Post, 9.24.2013. 

41. Lone Pine Resources susţine scandalosul proces NAFTA împotriva interzicerii 
fracturării, comunicat de presă comun al Sierra Club și Consiliului Canadienilor, 2 
octombrie 2013. 
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6.     Serviciile publice 
sub stare de asediu 

 
TTIP urmărește nu numai să relaxeze reglementările privind mediul și 

siguranța alimentară, dar şi să asigure liberalizarea piețelor de servicii, 

inclusiv deschiderea serviciilor publice, cum ar fi sănătatea, educația și apa 

către firmele private. Companiile americane sunt deosebit de doritoare de 

a avea acces la sistemele de sănătate publică din Europa, pe care le văd ca 

pe nişte vaste piețe care încă așteaptă să fie exploatate. Guvernul SUA a 

confirmat că va utiliza TTIP pentru a deschide piețele de servicii din Europa 

în beneficiul capitalului american și în special că va „aborda operarea 

tuturor monopolurilor desemnate“ în zona utilităţilor publice.42 

Parlamentarii din Marea Britanie au semnalat pericolul că TTIP ar putea 

„distruge“ Serviciul Național de Sănătate din SUA având în vedere că 

societăţile americane obțin dreptul de a licita pentru contractele clinice.43
 

 
Comisia Europeană a afirmat că serviciile publice vor fi păstrate în afara TTIP 

în virtutea unei excluderi a serviciilor „prestate în exercitarea autorității 

guvernamentale“, după cum sunt definite în Acordul General privind Comerțul 

cu servicii (GATS) al OMC.44 Cu toate acestea, Comisia a recunoscut de mult 

timp ca această clauză nu oferă nici o protecție pentru serviciile publice, 

având în vedere definiția sa restrânsă a lucrurilor care se califică pentru 

excludere; ca urmare, UE a fost nevoită să introducă o limitare suplimentară 

în lista sa originală  de angajamente privind serviciile din 1995 , astfel încât să 

scutească serviciile publice de regulile GATS. De atunci, cu toate acestea, 

Comisia s-a mişcat în direcţia renunțării la această excepţie a „utilităţilor 

publice“, pe motiv că dorește în mod activ să vadă serviciile publice incluse în 

acordurile comerciale ale UE, cu excepția serviciilor de securitate, cum ar fi 

sistemul judiciar, poliția de frontieră sau controlul traficului aerian.45
 

 

 
42. Scrisoarea Reprezentantului  interimar al comerţului SUA Demetrios Marantis 

către John Boehner, Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, 20 martie 
2013. 

43. „Agenda de privatizare conduce politica partidului Tory privitoare la NHS, spune 
Burnham“, Independent, 10 ianuarie 2014. 

44. „Directive de negociere cu privire la Parteneriatul Transatlantic pentru comerţ şi 
investiţii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii“, Bruxelles: 
Consiliul Uniunii Europene 17 iunie 2013, secțiunea 20. 

45. „Propunerea Comisiei pentru modernizarea tratamentului serviciilor publice în 
acordurile UE pentru comerț“, Bruxelles: Comisia Europeană, 26 octombrie 2011. 



 

În plus față de perspectiva încredinţării serviciilor publice unor companii 

cu scop lucrativ, unul dintre efectele cele mai insidioase ale acordurilor 

privind comerţul liber, cum ar fi TTIP, este că devine efectiv imposibilă 

pentru orice țară încercarea de a restabili serviciile publice, odată ce acestea 

au fost deja privatizate. Acest efect de „blocare în interior“ se va aplica chiar 

pe scară mai largă dacă TTIP adoptă abordarea „listei negative“ întrezărite în 

noul acord de comerţ liber al UE cu Canada, prin care toate sectoarele de 

servicii sunt predate liberalizării, cu excepția cazului în care sunt în mod 

special marcate ca scutiri (după modelul „ori e pe lista ori nu există“). 

Aceasta este o schimbare dramatica faţă de abordarea „listei pozitive“ 

folosită în mod tradițional de către UE, în cazul în care numai acele sectoare 

înaintate în mod activ înainte de includere sunt deschise la concurența 

firmelor străine. Grupurile de afaceri europene s-au alăturat omologilor lor 

americani cerând abordarea listei negative în cadrul TTIP în scopul de a 

maximiza numărul de sectoare de servicii incluse pentru liberalizare.46
 

 
În mod similar, investitorii străini vor putea să dea în judecată țările 

gazdă pentru pierderea de profit cauzată de inversarea privatizării anterioare, 

dacă măsurile de protecție a investitorilor sunt incluse în TTIP (vezi mai jos). 

Când cetăţenii Slovaciei au votat într-un guvern de stânga în 2006, ca răspuns 

la privatizarea nepopulară a serviciilor sanitare, una dintre primele lor acţiuni a 

fost să restricționeze puterea firmelor private de asigurări pentru a extrage 

profiturile din sistemul de sănătate publică. Drept răzbunare, o serie de 

companii de asigurări de sănătate a dat în judecată guvernul slovac pentru 

daune, iar firma olandeză Achmea a primit în cele din urmă 295 milioane de € 

în active publice cu titlu de „compensație“. Într-un caz revolutionar, înscris în 

2013, Achmea încearcă acum să folosească aceleași puteri pentru a bloca 

guvernul slovac să creeze un sistem de asigurări de stat, care ar asigura o 

acoperire a serviciilor de sănătate pentru toţi cetăţenii țării.47
 

 
Îngrijorarea este prezentă chiar în sânul structurilor Comisiei Europen cu 

privire la amenințarea reprezentată de TTIP asupra serviciilor de sănătate. Șeful unităţii 
 
 
 

46. „Componenta cooperării în domeniul reglementării din sectorul serviciilor spre un 
acord economic UE-SUA“, declarația comună a Forumului European pentru Servicii 
și Coaliția industriilor de Servicii, 12 noiembrie 2012; „Opiniile și prioritățile 
EUROCHAMBRES privind negocierile cu Statele Unite ale Americii relative la 
Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP)“, document de poziție 
EUROCHAMBRES, 06 decembrie 2013. 

47. Laurence Franc-Menget, „ACHMEA II – Forţarea tribunalelor arbitrale să prevină 
probabilele exproprieri viitoare: Este o opțiune?“, Kluwer Arbitraj Blog, 28 martie 
2013. 
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de sisteme sanitare ale Comisiei, Bernie Merkel, a avertizat că UE va 

trebui să lupte pentru a-și apăra propriile prevederi privitoare la sănătatea 

publică împotriva revendicărilor SUA pentru un nou acces pe piață în cadrul TTIP. 

Într-o alocuţiune ţinută în faţa Forumului European de Sănătate, în octombrie 

2013, Merkel a avertizat cetăţenii Europei că trebuie să renunţe la orice iluzii că 

TTIP ar putea oferi o oportunitate de a ridica standardele în îngrijirea sănătății 

sau de acces la medicamente: „Trebuie să ne amintim că America funcționează 

bine pentru cei cu bani şi nu prea bine pentru cei fără bani“.48
 

 
În același timp, oricum Comisia Europeană caută să se folosească  de 

TTIP pentru a submina reglementările financiare importante introduse în 

urma crizei din 2008. În ciuda recunoașterii unanime că Regulamentele 

fragile au fost una dintre cauzele principale ale prăbuşirii din 2008, Comisia 

încearcă în prezent să realizeze în continuare o dereglementare cerând ca 

problema să fie inclusă în discuțiile TTIP. Respectiva agenda este condusă în 

mod activ de către guvernul britanic, în numele puternicului său lobby 

privind serviciile financiare de la Londra, precum și de către guvernul german 

în numele sectorului său bancar – și de către cele mai mari banci din SUA, la 

rândul lor dornice să utilizeze TTIP pentru a slăbi noile reglementări 

introduse în Legea Dodd-Frank a administrației Obama.49 Guvernul SUA a fost 

de acord deja să negocieze o relaxare a normelor care guvernează accesul la 

piețele de servicii financiare, inclusiv eliminarea controalelor de capital.50
 

 
În plus față de deschiderea serviciilor publice, Comisia Europeană și guvernul 

SUA intenționează amândouă să utilizeze TTIP pentru a deschide contractele 

de achiziții publice către sectorul privat. Acest lucru înseamnă că mai multe 

politici de achiziții publice locale venite în sprijinul unor importante obiective 

sociale și de mediu nu vor mai fi permise. UE a notificat intenția sa de a 

elimina popularele dispoziții Buy America utilizate pentru a sprijini locurile de 

muncă locale și întreprinderile în multe state americane.51 Guvernul SUA şi-a 

exprimat intenția de a viza sistemele de achiziții publice ale UE, cum ar fi 
 

 
48. „TTIP: „Sectorul sănătate se pregăteşte pentru « controlul daunelor »“, EurActiv, 

octombrie 2013. 

49. James Politi și Alex Barker, „Casa Albă se pregăteşte pentru lupta de pe Wall Street 
privind negocierile comerciale“, 
Financial Times, 7 iulie 2013. 

50. Myriam Vander Stichele, „Negocierile TTIP și serviciile financiare:  Aspecte și 
probleme privind reglementarea Serviciilor Financiare“, Amsterdam: SOMO, 16 
octombrie 2013. 

51. James Politi, „Legile Buy America ridică obstacole în calea discuțiilor europene“, 
Financial Times, 26 iunie 2013; dispozițiile Buy America sunt enumerate în mod 
explicit ca ţintă în secţiunea 24 din mandatul de negociere al Comisiei Europene 
aprobat în iunie 2013. 



programele de alimentaţie locale promovate în școli și în cadrul altor 

structuri publice.52 Încă o dată, singurii câștigătorii vor fi corporaţiile 

transnaționale care înlătură furnizorii locali și le preiau contractele. 

 
Niciuna dintre aceste includeri nu este inevitabilă. Prin intermediul 

„excepţiilor culturale“ prin care şi-a protejat în mod tradițional industria 

internă de film de concurența externă, guvernul francez a anunțat în 

iunie 2013 că a reușit să excludă serviciile audio-vizuale din mandatul 

TTIP al Comisiei Europene, în ciuda opoziției Marii Britanii, a Germaniei și 

a Comisiei însăși. Într-o dezbatere aprinsă la Consiliul European al 

Afacerilor Externe, Franța a amenințat cu dreptul său de veto lansarea 

negocierilor TTIP dacă nu a fost respectată excepția culturală. Guvernul 

SUA a confirmat, totuși, că va sprijini agresiv în numele industriei sale de 

film și de televiziune includerea serviciilor audio-vizuale în cadrul 

negocierilor.53 Afectată de eșecul de a obține un mandat complet pentru 

toate sectoarele, Comisia Europeană insistă asupra faptului că nu există 

niciun punct de acces pentru servicii audiovizuale în TTIP și că va încerca 

în continuare să le reintroducă în cadrul negocierilor într-o etapă 

ulterioară.54
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52. „Acordul comercial UE-SUA: O recoltă bogată transformată în invazia alimentelor 

speriate de ciori?“, Prietenii Pământului Europa și Institutul pentru Agricultură și 
politica comercială, octombrie 2013. 

53. Răspunsuri scrise de la reprezentantul Comerțului SUA, Michael Froman către 
Comisia pentru Căi şi Mijloace a Congresului american pe Agenda politică 
comercială a președintelui, 18 iulie 2013. 

54. „Statele membre aprobă negocierile UE-SUA privind comerţul și investițiile“, 
Bruxelles: Comisia Europeană, 14 iunie 2013; „M. Barroso, vous n’êtes ni loyal ni 
respectueux!“, Le Monde, 18 iunie 2013. 
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7.      Intimitatea 
indivizilor în pericol 

 

 
În timp ce TTIP vizează în primul rând  dereglementarea în favoarea 

afacerilor, intenționează de asemenea să sporească profiturile corporative 

prin restrângerea accesului populației la informație. Capitolul destinat 

drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul TTIP este croit astfel 

încât să conțină prevederi referitoare la drepturi de autor, brevete și mărci 

comerciale, în vederea consolidării controlului corporativ asupra 

cunoștințelor în detrimentul accesului public în UE și SUA. Se pot înlătura 

astfel excepții importante de la dreptul de autor pentru școli, biblioteci, 

persoane cu handicap și învățământ la distanță. În același timp, industria 

farmaceutică încearcă să folosească TTIP pentru a restricționa accesul 

public la datele din studiile clinice, o mişcare care va submina transparența 

și va crește în viitor costurile sistemelor naționale de sănătate.55
 

 
Un document provenit dintr-o scurgere de informaţii de la Comisia 

Europeană a ridicat de asemenea temeri potrivit cărora TTIP ar putea 

reintroduce elemente centrale ale Acordul comercial de combatere a 

contrafacerii (ACTA) deja respins de Parlamentul European în 2012.56 

Această legislație a fost pe larg condamnată în Europa ca un asalt asupra 

libertăți civile, având în vedere ca ar fi fost nevoie de furnizori de servicii 

de internet pentru a monitoriza activitatea online și a aduce informaţii 

despre oricine ar fi fost suspectat că aduce atingere dispozițiilor privind 

drepturile de autor. Eurodeputați au votat negativ ACTA cu o marjă 

zdrobitoare de 478 la 39 – prima dată când Parlamentul European şi-a 

folosit noile puteri în temeiul Tratatului de la Lisabona de a respinge un 

acord de comerț internațional. David Martin, europarlamentarul scoțian 

care a acționat în calitate de raportor pe probleme ACTA, şi-a informat 

colegii că ar fi de neconceput să accepte un acord care a fost negociat în 

secret și prezentat Parlamentului European ca fait accompli. 
 
 
 

 
55. Jim Murray, „Noi fronturi în lupta pentru transparență“, BMJ Blogs, 13 decembrie 

2013. 

56. „Negocierile Parteneriatului transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP): 
„Sectorul Tehnologia informațiilor și comunicațiilor (ICT)“, Bruxelles:  Comisia 
Europeană, 2013. 



De asemenea TTIP va submina legile privind confidențialitatea datelor 

facilitând accesul companiilor la datele personale ale indivizilor în scopuri 

comerciale. Comisia Europeană a moderat deja reguli UE privind 

confidențialitatea datelor, în scopul de a pregăti terenul pentru coerența 

reglementărilor în cadrul TTIP, eliminând o măsură de protecție cheie 

împotriva actelor de spionaj ale agențiilor de informații americane 

îndreptate asupra cetăţenilor europeni.57 Ironia finală, evidenţiată în 

documentele obținute de avertizorul Edward Snowden, este că guvernul 

SUA  a pus microfoane în birourile UE din New York, Washington și 

Bruxelles și s-a infiltrat în rețele lor de calculatoare pentru a avea acces la 

e-mailuri și documente interne ale UE. Răspunzând la apelurile venite din 

partea deputaților europeni potrivit cărora discuțiile TTIP ar trebui 

întrerupte  în lumina acestui scandal, comisarul UE pentru justiție Viviane 

Reding a fost de acord: „Nu putem negocia despre o mare piață 

transatlantică dacă există cea mai mică îndoială că partenerii noștri 

desfășoară activități de spionaj în birourile negociatorii noștri.“58
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. James Fontanella-Khan, „Washington a forţat UE să dilueze protecția datelor“, 
Financial Times, 12 iunie 2013. 

58. Claus Hecking si Stefan Schultz, „Spionaj «scăpat de sub control»“: Întrebări 
oficiale al UE despre negocierile comerciale“, Der Spiegel, 30 iunie 2013; Laura 
Poitras, Marcel Rosenbach, Fidelius Schmid și Holger Stark, „Atacuri venite din 
America: NSA (ANS) a spionat Birourile Uniunii Europene“, Der Spiegel, 29 iunie 
2013. 
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8.      ISDS: o amenințare 
la adresa democrației 

 
Poate cea mai mare amenințare pe care o reprezintă TTIP este că 

urmărește să acorde societăților transnaționale puterea de a da în judecată 

țările pentru pierderile suferite în jurisdicțiile lor, ca urmare a deciziilor de 

politică publică. Această dispoziție privind soluționarea litigiilor dintre 

investitori și stat (ISDS) nu poate fi egalată din punctul de vedere al 

implicațiilor sale, în măsura în care ridică capitalul transnațional la un statut 

legislativ echivalent cu cel al statului-națiune. Conform TTIP, corporațiilor 

din SUA și UE li s-ar acorda astfel puterea de a contesta deciziile 

democratice făcute de către statele suverane și de a pretinde despăgubiri în 

cazul în care aceste decizii au un impact negativ asupra profiturilor lor. 

 
Statele Unite ale Americii a insistat asupra includerii ISDS în aproape 

toate tratatele bilaterale de investiții până în prezent şi doar Australia a 

reușit să se asigure că devine o excepție de la regulă. Conform ISDS, 

companiile au posibilitatea de a formula cereri de despăgubire împotriva 

țării gazdă, chiar dacă nu au contract cu respectivul guvern. În plus, 

investitorilor le este permis să ocolească instanțele naționale și să prezinte 

cererile lor direct unor tribunale de arbitraj internațional, încălcând 

obligația tradițională conform căreia remediile locale trebuie epuizate 

înainte de a recurge la forurile internaționale. În unele cazuri, companiile 

autohtone s-au reinventat pur și simplu ca investitori „străini“ pentru a 

profita de privilegiile ISDS și pentru a putea da în judecată propriul guvern.59
 

 
Tribunalele arbitrale în sine sunt puțin mai mult decât nişte instanțe 

„cangur“.  Arbitri sunt judecători fără titulatură de autoritate publică în 

comparaţie cu sistemele judiciare interne şi mai degrabă o mică clică de 

avocați corporatişt, numiți pe un temei ad hoc, având un interes legitim 

de a guverna în favoarea mediului de afaceri.60 Tribunalele se pretează 

unei naturi secrete, iar arbitrii s-au făcut vinovaţi de atât de multe 
 

 
 

59. Gus Van Harten, Arbitrajul Tratatului de Investiții și Dreptul Public, Oxford: Oxford 
University Press, 2007. 

60. Pia Eberhardt și Cecilia Olivet, Profitând de pe urma nedreptăţii: Ce fac firmele de 
avocatura, arbitrii și finanțatorii pentru a alimenta boom-ul arbitrajului în 
investiții, Amsterdam: Observatorul Europei întreprinderilor și Institutul 
transnațional, 2012. 



aplicări necorespunzătoare ale legii, încât chiar și cei care susțin ideea arbitrajului 

internațional recunosc că şi-au pierdut orice credibilitate. O declarație publică a 

peste 50 de profesori de drept și alte cadre universitare a cerut ca sistemul să fie 

eliminat iar dreptul de adjudecare a revenit tribunalelor locale.61
 

 
În cazul în care ISDS a fost inclus în tratatele bilaterale de investiții sau 

alte acorduri de liber schimb, a provocat deja pagube considerabile la adresa 

ordinii publice și democraţiei.62 Câteva dintre exemplele cele mai notabile includ: 

 
❚  Compania suedeză de energie Vattenfall dă în judecata guvernul german pentru 

3,7 miliarde € datorită deciziei țării de a elimina treptat energia nucleară în urma 

dezastrului nuclear de la Fukushima. Vattenfall a avut deja succes într-o provocare 

anterioară privind reglementările de mediu ale orașului Hamburg, care au fost 

reduse în fața atacului companiei. 

❚   În primul dintre nenumăratele cazuri ISDS aduse împotriva țării conform 

normelor NAFTA, Canada a fost nevoită să revoce interdicția privind aditivul de 

combustibil MMT la provocarea companiei americane Ethyl. Într-un caz ulterior 

vizând drepturile asupra apelor și materialului lemnos, Canada a trebuit să 

plătească 122 milioane $ în favoarea companiei canadiane producătoare de 

hârtie AbitibiBowater, care a utilzat reguli NAFTA pentru a da în judecată propriul 

guvern folosind sediul său din SUA. 

❚  Gigantul american al tutunului Philip Morris dă în judecata guvernul australian 
pentru câteva miliarde de dolari datorită politicii sale de sănătate publică potrivit 
căreia toate țigările trebuie de acum vândute în ambalaje simple. De asemenea, 
Philip Morris dă în judecata statul Uruguay datorită măsurilor de combatere a 
fumatului în această țară: avertismentele grafice privind sănătatea trebuie să 
acopere acum 80% din suprafaţa tuturor pachetelor de țigări. 
❚   Niciun stat nu a fost mai greu lovit de cazurile ISDS decât Argentina, multe dintre 
acestea fiind legate de decizia țării de a desprinde moneda proprie de influenţa 
dolarului american în 2002. După mulţi ani de luptă în instanţă, guvernul 
argentinian a fost obligat să plătească peste 500 de milioane de $ pentru a 
soluționa revendicările a cinci companii în octombrie 2013. 

 
 
 

61. „Declarație publică privind regimul investițiilor“, 31 august 2010 disponibilă în mai 
multe limbi pe www.osgoode.yorku.ca/public_statement. 

62. Pentru mai multe exemple, a se vedea John Hilary, Sărăcia capitalismului: 
Disoluția economică și lupta pentru viitorul imediat, Londra: Pluto Press, 2013, 
capitolul 3. 

http://www.osgoode.yorku.ca/public_statement
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❚ În ceea ce priveşte cea mai mare sumă vehiculată până acum în cadrul 

proceselor ISDS, Ecuadorul a fost obligat să plătească către Occidental 

Petroleum 1,77 miliarde $ în despăgubiri pentru rezilierea contractului 

cu gigantul petrolului atunci când compania a încălcat legile acestui 

stat. Un alt tribunal a respins cererea Ecuadorului în valoare de 19 

miliarde $ în despăgubiri împotriva Chevron pentru contaminarea 

pădurilor tropicale amazoniene pe o perioadă de două decenii. 

 
Utilizarea ISDS de către corporațiile transnaționale ajunge acum la 

proporţiile unei epidemii. Peste 500 de cazuri cunoscute au fost depuse 

până în prezent împotriva a cel puțin 95 de țări, dintre care peste 400 au 

intervenit în urma ultimilor 10 ani.63 Mult mai multe par a fi inițiate fără 

să devină publice, din cauza secretului care înconjoară procedurile. 

 
Oficialii guvernamentali din întreaga Europă pun acum sub semnul 

întrebării siguranţa includerii ISDS în cadrul TTIP. Şcoala londoneză de 

economie a fost însărcinată de către guvernul Marii Britanii să efectueze 

o evaluare a impactului cu privire la costurile și beneficiile includerii 

protecției investițiilor într-un acord UE-SUA. Evaluarea a concluzionat că 

o astfel de mişcare ar expune Marea Britanie la un număr și mai mare de 

litigii și costuri în comparaţie cu pierderile Canadei datorate NAFTA, fiind 

în același timp „foarte puțin probabil“ că va aduce orice altă investiție 

suplimentară (un acord bilateral cu orice națiune industrializată nu a 

condus până acum la creșterea investițiilor SUA). Autorii evaluării au 

sugerat că guvernul ar trebui să reconsidere logica privitoare la 

includerea în cadrul TTIP a protecției investitorilor.64
 

 
Comisia Europeană a identificat deja tipul de ISDS pe care îl dorește 

inclus în TTIP.65 Poziția sa a fost totuși supusă unui val crescut de critici 

venite din partea grupurilor societății civile – inclusiv scrisoarea comună 

prezentată de către 200 European, SUA și organițiile internaționale, în 

decembrie 2013 – și chiar din partea guvernelor mai multor state 
 
 
 
 
 

63. „Evoluții recente privind soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS)“, 
Geneva: Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, mai 2013. 

64. Lauge N. Skovgaard Poulsen, Jonathan Bonnitcha și Jason Webb Yackee, „Costurile 
și beneficiile unui tratat de protecție a investițiilor UE-SUA“, Londra: Şcoala 
londoneză de economie, aprilie 2013. 

65. „Negocierile TTIP: „Propuneri de proiecte modificate de către UE privind comerțul 
cu serviciile, investițiile și comerțul electronic“, Bruxelles: Comisia Europeană, 2 
iulie 2013. 



membre ale UE.66 Ca răspuns la această critică, Comisia Europeană a 

anunțat în ianuarie 2014 că va suspenda negocierile ISDS din cadrul TTIP 

pe o perioadă de trei luni, pentru a efectua o consultare publică la nivel 

european.67 Comentariile ulterioare făcute de Comisarul UE pentru 

comerț, Karel De Gucht au evidenţiat fatul că acest exercițiu a fost 

conceput mai degrabă pentru a convinge un public sceptic de meritele 

ISDS, decât să se angajeze în orice revizuiri ale intenţiilor Comisiei.68
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Scrisoarea societății civile cu privire la TTIP adresată Reprezentantului Comercial 
SUA, Michael Froman și Comisarului UE pentru comerț, Karel De Gucht, 16 
decembrie 2013. 

67. „Comisia trebuie să consulte opinia publică europeană despre dispozițiile 
acordului comercial UE-SUA privind protecția investițiilor și soluționarea litigiilor 
între investitori și stat“, Bruxelles: Comisia Europeană, 21 ianuarie 2014. 

68. „Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii: Care este poziţia noastră 
faţă de cele mai fierbinţi subiecte ale dezbaterii actuale?“, discurs al Comisarului 
european pentru comerț Karel De Gucht la Atlantikbrücke, Düsseldorf, 22 ianuarie 
2014. 
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9.     Consolidarea 
rezistenței 

 
Avem de-a face cu o mişcare de protest în continuă creştere față de TTIP 

de ambele părți ale Atlanticului, pentru că oamenii devin conştienţi de 

ameninţarea reprezentată de negocieri asupra unui număr atât de mare 

de aspecte ale vieţii lor. Campanii privind sănătatea publică, mediul și 

justiția socială își unesc forțele cu sindicatele și grupurile de consumatori 

din UE și SUA pentru a se opune agenda dereglementării TTIP. 

Parlamentarii din Europa și-au exprimat îngrijorarea cu privire la 

amenințarea reprezentată de TTIP: senatori de la toate partidele politice 

au atacat faptul că guvernul francez sprijină acordul printr-o dezbatere 

aprinsă în ianuarie 2014, în timp ce membri parlamentului din tot 

spectrul politic au prezentat propuneri critice împotriva TTIP în 

Germania, Marea Britanie şi Olanda.69 Într-o serie de scrisori prin care îşi 

arată nemulțumirea în creștere referitor la direcția politicii comerciale 

din SUA, 178 de membri ai Congresului – dintre cei care au dreptul 

suprem de aprobare sau de veto asupra TTIP – au scris președintelui 

Obama respingând posibilitatea de a-i acorda mână liberă de a negocia 

viitoarele acorduri comerciale în numele lor.70
 

 
Şi alți parteneri comerciali din întreaga lume sunt de asemenea 

îngrijoraţi cu privire la impactul potențial al TTIP asupra intereselor lor. 

Mişcarea de a aprofunda relațiile UE-SUA prin TTIP este în general văzută 

ca o încercare de a marginaliza economiile emergente cum ar fi China, 

Brazilia și India, care în acest moment provoacă hegemonia puterilor 

capitaliste de bază. Comisia Europeană a precizat că TTIP nu numai că va 

stabili standarde pentru UE și SUA, ci va crea de asemenea propriile 

așteptări normative astfel încât ceilalţi parteneri comerciali ori să adopte 

aceleași standarde ori se găsească marginalizați în angrenajul economiei 
 

 
 

69. „Senatorii francezi atacă puternic acordul comercial UE-SUA“, EurActiv, 13 ianuarie 
2014; „Oppositionsfraktionen fordern verschiedene Änderungen für TTIP-
Verhandlungen“, Deutscher Bundestag, 14 iunie 2013; „Parteneriatul Transatlantic 
pentru comerţ şi investiţii“, Early Day Motion 793 (proiectul de lege), Camera 
Comunelor sesiunea 2013-14, Marea Britanie; „Moţiunea lui Bram Van Ojik privind 
includerea ISDS în acordul comercial UE-SUA“, prezentată la 28 noiembrie 2013 și, 
ulterior, aprobată de Camera a doua a Parlamentului olandez. 

70. „Proiectul de lege Camp-Baucus Revive redeschide controversatul mecanism de 
«mână liberă» din 2002 , Washington DC: Public citizen, ianuarie 2014. 



mondiale.71 În același timp, o scădere a barierelor tarifare și netarifare 

dintre UE și SUA este probabil să disloce comerțul și să reducă 

exporturile atât în cazul economiilor emergente cât și în cel al celor cu 

venituri mici.72
 

 
În cele din urmă, TTIP este un acord conceput în beneficiul tuturor 

corporațiilor transnaționale din UE și SUA care doresc să-şi extindă 

accesul pe piață și în vederea abordării şi eliminării reglementărilor care 

restricționează profiturile acestora. Sugestiile unor comentatori conform 

cărora acordul ar putea fi transformat într-o forță pozitivă pentru 

ridicarea standardelor de pe ambele maluri ale Atlanticului nu recunosc 

geneza, conținutul şi nici ordinea de zi privind reglementarea, toate 

constituind însăşi esenţa acestuia. Din acest motiv, apelul venit din 

partea societății civile, ca răspuns la negocieri este de a opri TTIP și a-l 

înlocui cu un mandat comercial alternativ care să pună oamenii și planeta 

înaintea profitului.73 Toate forțele progresiste din Europa, SUA și de 

oriunde altundeva sunt încurajate să se alăture acestui apel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. „Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii: impact mondial“, discurs al 
Comisarului european pentru comerț Karel De Gucht la Institutul pentru Afaceri 
Internaționale și Europene, Dublin, 19 aprilie 2013. 

72. „Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii: Un nou motor pentru 
Dezvoltarea internaţională?“, Washington DC: Sandler Trade LLC, iunie 2013; 
„Efectele potențiale ale parteneriatului Transatlantic pentru comerţ şi investiţii 
recent propus asupra țărilor în curs de dezvoltare selectate“, Brighton: CARIS, 
septembrie 2013. 

73. Pentru mai multe detalii cu privire la alternativa pozitivă a TTIP și a altor astfel de 
acorduri, a se vedea Mandatul comercial alternativ „Comerțul: E momentul pentru 
o nouă viziune“ (noiembrie 2013), pe alternativetrademandate.org. 
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10.
 Informaţii 

suplimentare 

 
Următoarele website-uri  includ secțiuni dedicate campaniilor, știri și 

studii critice cu privire la TTIP: 

 
❚   bilaterals.org – include cele mai recente știri despre TTIP 

❚  s2bnetwork.org – Reţeaua Seattle – Bruxelles (UE) 

❚   citizen.org – Public Citizen (Cetăţeanul public) (SUA) 

❚   sierraclub.org – Sierra Club (SUA) 
 

 
În plus față de numărul mare de surse  menționate în notele din acest 

briefing, între studiile generale de bună calitate despre TTIP pot fi 

incluse: 

 
❚ „Parteneriatul transatlantic în ţara minunilor: Parteneriatului 

Transatlantic pentru comerţ şi investiţii UE-SUA recent propus și 

consecințele sale socio-economice și asupra mediului“ (Reţeaua 

Seattle – Bruxelles, octombrie 2013) 

❚   „Acordul transatlantic de comerţ liber: Care este miza pentru 
comunități și mediu (Sierra Club, iunie 2013) 

❚ „Un proiect de lege transatlantic al drepturilor corporatiste: 

„Privilegiile investitorilor în cadrul acordului comercial UE-SUA 

amenință interesul public și democrația“ (Observatorul Europei 

întreprinderilor, Reţeaua Seattle – Bruxelles şi Institutul 

Transnațional, Octombrie 2013) 

❚   „Acordul comercial UE-SUA: O recoltă bogată transformată în « invazia 
alimentelor speriate de ciori »?“ (Prietenii pământului Europa şi 
Institutul pentru agricultură şi politica comercială, octombrie 2013) 

❚ „Colosul transatlantic: Contribuții la nivel mondial în vederea 

extinderii Dezbaterii asupra Acordului comercial UE-SUA“ (Forumul 
de la Berlin despre Politici Globale, ianuarie 2014) 

 
Documentația oficială  despre TTIP este disponibilă pe site-urile: 

 
❚   Comisia Europeană: ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip 

❚  Reprezentantul Comercial al SUA: www.ustr.gov/ttip 

http://www.ustr.gov/ttip
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Rosa Luxemburg Stiftung este o organizație non-profit de stângă care 

operează la nivel internațional pentru educație civică afiliată cu partidul 

german „Die Linke“ (Partidul Stângii). Activă încă din 1990, fundației i s-a 

solicitat analiza proceselor și evoluțiilor sociale și politice la nivel 

mondial. Contextul în care lucrăm este criza multiplă în continuă creștere 

a sistemului nostru politic și economic actual. În cooperare cu alte 

organizații progresiste din întreaga lume, vom lucra la stimularea 

participării democratice și sociale, responsabilizarea grupurilor 

dezavantajate, crearea unor alternative de dezvoltare economică și 

socială. Activitățile noastre internaționale au scopul de a oferi educație 

civică prin intermediul analizelor academice, programelor publice și a 

proiectelor derulate împreună cu instituțiile partenere. Pentru a fi în 

măsură să îndrumăm și să coordonăm aceste proiecte diverse, fundația a 

stabilit 17 oficii regionale în întreaga lume. Oficiul din Bruxelles şi-a 

deschis porţile în 2008. Principala sa misiune este de a conecta stânga și 

mișcările progresiste, militanţii și cercetătorii din Europa și din toate 
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War on Want este o organizaţie militantă bazată pe membrii cotizanţi a 

căror misiune este lupta împotriva cauzelelor profunde ale sărăciei și 

încălcării drepturilor omului, ca parte a mișcării la nivel mondial pentru 

dreptate globală. www.waronwant.org 
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http://www.waronwant.org/
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