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Pilietinė visuomenė: ES laisvosios prekybos sutartis su JAV gali patiekti chloru apdorotą 
vištieną
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Europos pilietinė visuomenė sunerimusi, kad ES laisvosios prekybos sutartis su JAV ant vartotojų 
stalų neatneštų nepažymėto genetiškai modifikuoto maisto, augimo stimuliatoriais užaugintos 
kiaulienos, chloro dioksidu apdorotos paukštienos ar kitaip nepablogintų ne tik maisto saugos, bet ir
aplinkosauginių bei darbuotojų apsaugos standartų. 

Europos Sąjungoje tiekiant naujus produktus į rinką remiamasi atsargumo principu, dėl ko daugelis 
abejotinos kokybės produktų į rinką nepatenka. JAV standartai daugeliu atvejų yra žemesni. 
Europos žaliųjų teigimu, ES laisvosios prekybos sutartis JAV pramonės lobistams, jau seniai 
spaudžiantiems ES nuleisti kartelę ir leisti importuoti pavojingus produktus, yra tarsi įėjimas pro 
užpakalines duris.

"Kadangi derybos vyksta toli, Briuselyje ir Vašingtone, gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad mūsų 
tai neliečia. Lietuvos visuomenė apie tai beveik nediskutuoja, tačiau iš tiesų ši sutartis palies daugelį
kasdienio gyvenimo sričių: kokius produktus dėsime ant stalo, kiek mokėsime už vaistus, kokias 
teises turėsime kaip darbuotojai," - sakė parašų rinkimą po peticija prieš šią sutartį Lietuvoje 
koordinuojanti susivienijimo ŽALI.LT narė Laura Gintalaitė.

Lietuvoje prie europinio aljanso prieš laisvos prekybos sutartį prisijungė Susivienijimas ŽALI.LT, 
darnaus vystymosi organizacija GYVA.LT, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, gyvūnų teisių organizacija "Tušti narvai". Aljansas, kuris vienija 
beveik 400 organizacijų iš 26-erių ES šalių, ragina nutraukti derybas dėl Transatlantinės prekybos ir
investicijų partnerystės sutarties su JAV (angl. santrumpa - TTIP) bei neratifikuoti Išsamaus 
ekonomikos ir prekybos susitarimo su Kanada (angl. CETA). 

Europos pilietinė visuomenė nėra prieš prekybos susitarimą su JAV kaip tokį, bet prieš tokią sutartį, 
kokia derinama šiuo metu. Pavyzdžiui, chloro dioksidu apdorota paukštiena galėtų pasiekti 
europiečių stalus dėl vadinamojo bendradarbiavimo reguliavimo srityje, kuris yra svarbi derybų 
dalis. "Prekiaujama ir dabar, o norint tai daryti laisviau, svarbu neatsisakyti sunkiai pasiektų 
vartotojų apsaugos ir aplinkosaugos standartų, kurie turėtų būti gerinami visuomenės labui, o ne 
bloginami vardan laisvos prekybos," - sakė Seimo narys, Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkas 
Linas Balsys.

Europos Komisijai nepritarus aljanso inicijuotai Europos Piliečių Iniciatyvai prieš TTIP ir CETA, ji 
organizuojama savarankiškai, o Europos Komisija už tai atsidūrė Europos Teisingumo teisme. 
Aljansas, per rekordiškai trumpą laiką įvykdęs oficialius Europos Piliečių Iniciatyvai taikomus 
reikalavimus, jau surinko virš pusantro milijono parašų Europoje. Parašai naudojami kalbantis su 
politikais, įskaitant ir Europos Komisiją. Iki spalio planuojama surinkti 2 mln. parašų ir surengti 
protesto akcijas ES šalių sostinėse.

Savo pilietinę poziciją galima išreikšti internetu, adresu www.stop-ttip.org/pasirasyti.

PASTABA

Prašome nemokamai naudoti nuotraukas iš protesto akcijų prieš transatlantinę sutartį kitose Europos
šalyse: https://www.flickr.com/photos/eci_ttip/
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