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Οι κύριες επιταγές της TISA
Μελλοντική θωράκιση και μη αντιστρεψιμότητα των δεσμεύσεων: «η
παροχή χωρίς δεσμεύσεις οποιωνδήποτε, δυνάμει εμπορεύσιμων, νέων
υπηρεσιών προκύπτουν στο μέλλον
ως αποτέλεσμα τεχνολογικής καινοτομίας.» Πρακτικά σημαίνει αυτόματη απελευθέρωση των μελλοντικών υπηρεσιών και αδυναμία των
κεντρικών και τοπικών εθνικών
αρχών να αποφασίσουν αν θα παρέχουν οι ίδιες τις υπηρεσίες αυτές ή
ακόμη και την απαγόρευση τους.
Εφαρμογή της προσέγγισης «εκ των
άνω προς τα κάτω» (top-down approach) στην ίση μεταχείριση ξένων
επενδύσεων στις υπηρεσίες με τις
εθνικές (National Treatment) και
επιβολή ίδιων όρων ανταγωνισμού :
οι χώρες που υπογράφουν πρέπει να
δηλώσουν εξαρχής τις υπηρεσίες
που θέλουν να εξαιρέσουν από τον
κανόνα ίσης μεταχείρισης, δηλαδή
υπηρεσίες που επιθυμούν να προστατέψουν, διαφορετικά χάνουν το
δικαίωμα εξαίρεσής τους στο μέλλον.
Περιορίζουν το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν τους κανόνες της αγοράς: ένα καλό παράδειγμα πάνω σε αυτή την επιταγή της
TISA είναι ο περιορισμός των δυνατοτήτων της εγχώριας νομοθεσίας
να ρυθμίζει το μέγεθος, τα ωράρια
λειτουργίας και την γεωγραφική
εγκατάσταση’ καταστημάτων ακυρώνοντας συν τοις άλλοις τη δικαιοδοσία της τοπικής αρχής σε θέματα
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
του εμπορίου.
Κίνδυνος για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων: Ένα σημαντικό στοιχείο που έθεσαν οι
ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις είναι
να περιορίσουν την εθνική δικαιοδοσία για εντοπιότητα στην αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και περιορισμό στις διασυνοριακές ροές
και στην επεξεργασία των δεδομένων.

Έκθεση της PSI για τις μυστικές διαπραγματεύσεις της συμφωνίας για το Διεθνές
Εμπόριο και τις Υπηρεσίες (TISA)
Όπως μας ενημερώνει στο
εισαγωγικό της έκθεσης η
Ellen Gould-νομικός σύμβουλος σε θέματα διεθνών εμπορικών συμβάσεων και
συγγραφέας της έκθεσης - οι
συνομιλίες της TISA ξεκίνησαν το 2012 σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας, από εκπροσώπους διακρατικών
εταιρικών συμφερόντων,
που απογοητευμένοι από
τους χαμηλούς ρυθμούς απορύθμισης και δυνατοτήτων
ιδιωτικοποίησης που άφησε
η Γενική Συμφωνία Εμπορίου (GATS) και το παράγωγό
τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου.. Οι συμμετέχοντες
στις συνομιλίες, οι οποίοι
υιοθέτησαν τον οξύμωρο
τίτλο «Πραγματικά Καλοί
Φίλοι των Υπηρεσιών», είναι
ένα κλειστό κλαμπ εταιρικών
εκπροσώπων 21 χωρών (με
την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών να μετράει ως
μια), όλες μέλη του Παγκόσ-

λεισμό των κοινωνικών εταίρων από την ενημέρωση και
διαβούλευση των θέσεωνείναι ότι:
Θα περιορίσει το ρόλο των
εθνικών κρατών στην παροχή
υπηρεσιών.
Θα ‘ξεφορτωθεί’ ρυθμίσεις που
είναι «ενοχλητικές» για την
πλήρη απελευθέρωση των
υπηρεσιών: πχ σε εργασιακά,
περιβαλλοντικά θέματα.
«Οι πραγματικά καλοί φίλοι της
Διατλαντικής Εταιρικής Συμφωνίας» είναι οι εχθροί των δημόσιων υπηρεσιών, έκθεση της PSI
και του δικτύου OWINFS

μιου Οργανισμού Εμπορίου,
και αντιπροσωπεύουν τα 2/3
του παγκόσμιου εμπορίου.
Σύμφωνα με την έκθεση οι
μεγαλύτεροι κίνδυνοι που
ελλοχεύουν στην TISA -πέρα
από την μυστικότητα των
συναντήσεων και των διαπραγματεύσεων και τον αποκ-

Θα απαγορεύσει στις κυβερνήσεις να επανκρατικοποιούν
ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες
που απέτυχαν τόσο στους οικονομικούς όσο και στους ποιοτικούς στόχους τους.
Εθνικές νομοθεσίες όπως για
την προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και
των εργαζομένων θα καταργούνται αυτομάτως, εάν θεωρηθεί ότι εμποδίζουν την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό. Ολόκληρη η έκθεση εδώ

Έκθεση της ETUC για τις δυνατότητες προσβολής των μέτρων λιτότητας
ενώπιον υπερεθνικών δικαστηρίων: Οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της
Πορτογαλίας
Η εργασία αξιολογεί το εύρος
και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να προσβληθούν ενώπιον
υπερεθνικών δικαστικών αρχών τα μέτρα λιτότητας , συνολικά και μέσω συγκεκριμένων
εξειδικεύσεων που εισήγαγαν
τα μνημόνια, τα οποία υιοθετήθηκαν στα κράτη μέλη της
ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής .

Μεταξύ των παραδειγμάτων
πιθανών πεδίων προσφυγής
που δίνει η έκθεση και συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο δημόσιο τομέα, είναι η εργασιακή εφεδρεία και οι παραβιάσεις στα συστήματα συλλογικών
διαπραγματεύσεων τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Πορτογαλία.
Σύμφωνα με την έκθεση στην

πρώτη περίπτωση της εργασιακής
εφεδρείας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα κριτήρια που εισήχθησαν στη νομοθεσία για την εφαρ-

μογή του μέτρου στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα αντίκεινται σε μια σειρά διατάξεων της
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«Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κλειδί για την υπεράσπιση
του δικαιώματος διαπραγμάτευσης και των συλλογικών δράσεων»

Έκθεση της Δρ Α.
Κουκιάδη του Πανεπιστήμιου Μάντσεστερ
για λογαριασμό της
ETUC

ΕΕ. Στο βαθμό που χρησιμοποιείται το κριτήριο της εγγύτητας προς τη συνταξιοδότηση
(από πλευράς χρόνου), το μέτρο αντίκειται στην οδηγία
2000/78/EΕ του Συμβουλίου,
η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις κατά των εργαζόμενων
μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, το μέτρο της εργασιακής
εφεδρείας είναι αναμφίβολα
αντίθετο προς την οδηγία
98/59/ΕΕ του Συμβουλίου και
την οδηγία 2002/23/ΕΕ του
Συμβουλίου στο βαθμό που
εφαρμόζεται σε εργαζόμενους
οργανισμών που έχουν καταργηθεί, συγχωνευθεί ή πάψει να
λειτουργούν

Επιπλέον, οι μισθολογικές
αυξήσεις μέσω συλλογικών
συμβάσεων έχουν απαγορευτεί στον δημόσιο τομέα
στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση του θεμελιώδους
δικαιώματος διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων στο άρθρο 28 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είναι σημαντική.
Το άρθρο 28, όχι μόνο επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος
από τους εθνικούς νόμους των
κρατών μελών στο επίπεδο του
δικαίου της ΕΕ, αλλά όταν

διαβάζεται σε συνδυασμό με το
άρθρο 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ παρέχει μια βάση ερμηνείας του
δικαιώματος σύμφωνα με την
πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα της
ελευθερίας του συνέρχεσθαι
και του συνεταιρίζεσθαι δυνάμει του άρθρου 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποδηλώνει το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Ολόκληρη η έκθεση εδώ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ οι δείκτες εισοδήματος και συνθηκών
διαβίωσης των νοικοκυριών του έτους 2013
«23,3% των
παιδιών κάτω
των 18 ετών
στερείται
βασικά αγαθά
διαβίωσης»
«29,4% του
συνολικού
πληθυσμού
δηλώνει
οικονομική
αδυναμία για
ικανοποιητική
θέρμανση»

Σημαντική αύξηση της υλικής στέρησης κατά τα έτη
2010-2013 διαπιστώνει η
έρευνα συνθηκών διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο σύνολο του
πληθυσμού ενώ η αύξηση είναι
μεγαλύτερη στα άτομα ηλικίας

έως και 64 ετών.

Κίνδυνος φτώχειας:

Συγκεκριμένα το ποσοστό του
πληθυσμού που αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσκολίες έφτασε
το 20,3% το 2013, ενώ το 2012
ήταν 19,5%, 15,2% το 2011, και
11,6% το 2010.

Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική
φτώχεια) ανέρχεται σε 28,8%
και είναι υψηλότερος κατά 5,7
ποσοστιαίες μονάδες από το
αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
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Οικονομική ανισότητα
Ο κίνδυνος φτώχειας για
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
ανέρχεται σε 15,1% και είναι
μειωμένος κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το
2012.
Ο πληθυσμός που διαβιεί σε
νοικοκυριά που δεν εργάζεται
κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες, συνολικά, το
έτος, ανέρχεται σε 1.200.800
άτομα (19.6% του πληθυσμού
ηλικίας 18-59 ετών).
Δεύτερη η Ελλάδα στην
Ευρώπη σε Οικονομική
ανισότητα:
Τα στοιχεία του 2013 για την
οικονομική ανισότητα, δείχνο-

υν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα με τις μεγαλύτερες
ανισότητες στην Ευρώπη, τόσο
με το συντελεστή Gini, όσο και
με το δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεντημόρια (S80/
S20).
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ

