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Οδικός Χάρτης για Ασφαλές Εµπόριο 
 

5η Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ 
Κανκούν, Μεξικό, 10-14 Σεπτεµβρίου 2003 

 
 
Η 5η Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ θα πραγµατοποιηθεί στο Κανκούν του Μεξικό µεταξύ 
10 και 14 Σεπτεµβρίου 2003. Οι 4 προηγούµενες διασκέψεις πραγµατοποιήθηκαν, 
αντίστοιχα, στη Σιγκαπούρη (1996), στη Γενεύη (1998), στο Σιάτλ (1999) και στη Ντόχα 
(2001). Η Υπουργική ∆ιάσκεψη είναι το ύψιστο επίπεδο λήψης αποφάσεων του ΠΟΕ και 
απαρτίζεται από όλα τα κράτη-µέλη. 
 
Η 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη της Ντόχα (Νοέµβριος 2001) κατέληξε στην απόφαση έναρξης 
νέου γύρου εµπορικών διαπραγµατεύσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία τον Ιανουάριο του 
2005. Η συνάντηση στο Κανκούν αποτελεί ενδιάµεση στάση του προαναφερόµενου γύρου 
διαπραγµατεύσεων και αποτελεί µια ευκαιρία να πραγµατοποιηθεί πρόοδος στα σηµεία τα 
οποία συµφωνήθηκαν στη Ντόχα. 
 
Ο κύκλος διαπραγµατεύσεων της Ντόχα έγινε γνωστός και ως “Αναπτυξιακός Κύκλος”. Ο 
χαρακτηρισµός αυτός οφείλεται στις υποσχέσεις που µοιράστηκαν απλόχερα σε 
αναπτυσσόµενες χώρες για την πρόοδο σε θέµατα τα οποία τις αφορούν άµεσα όπως 
πρόσβαση σε αγορές, πρόσβαση σε φάρµακα, πρόβλεψη για ειδική και διαφοροποιηµένη 
µεταχείριση σε διάφορες συµφωνίες του ΠΟΕ κλπ. Παρόλα αυτά σύµφωνα µε όλες τις 
ενδείξεις ο κύκλος της Ντόχα δεν πρόκειται να προσφέρει και πολλά στα θέµατα της 
ανάπτυξης. Αντιθέτως, αυτά που µπορεί κάποιος να παρατηρήσει είναι αύξηση του 
προστατευτισµού στα γεωργικά προϊόντα των αναπτυγµένων χωρών, προσφυγή των ΗΠΑ 
εναντίον της ΕΕ για το θέµα των µεταλλαγµένων τροφίµων, συνεχιζόµενα αδιέξοδα σε 
θέµατα µεγάλης σηµασίας για τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και σειρά υπερβάσεων 
των σχετικών προθεσµιών και καθυστερήσεις στην πρόοδο σηµαντικών θεµάτων. Το 
πρόβληµα αποτυπώνεται µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην απόφαση των ΗΠΑ να 
αποσυρθούν από τη συµφωνία για την πρόσβαση των αναπτυσσόµενων χωρών σε 
φάρµακα, όπως αυτή περιγράφεται στη Συµφωνία του ΠΟΕ για τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 
(TRIPS). Υπό την πίεση του λόµπι των φαρµακευτικών εταιρειών, οι οποίες θα απολέσουν 
κέρδη δισεκατοµµυρίων δολαρίων, οι ΗΠΑ αυτοαπαλλάσσονται από τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβαν στη Ντόχα.  
  
Την ίδια ώρα, ορισµένες αναπτυγµένες χώρες (κυρίως οι χώρες της ΕΕ και η Ιαπωνία) 
συνεχίζουν να απαιτούν ταχεία απελευθέρωση σε νέους τοµείς όπως οι επενδύσεις, παρά 
τη σαφή αντίδραση των περισσότερων αναπτυσσόµενων χωρών να εµπλακούν σε τέτοιες 
διαπραγµατεύσεις. Η έναρξη διαπραγµατεύσεων για την απελευθέρωση νέων τοµέων είναι 
εντελώς παράλογη, δεδοµένων των αρνητικών επιπτώσεων του διεθνούς εµπορίου που 
ήδη παρατηρούνται στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Ο ΠΟΕ, πριν επεκτείνει τις 
δραστηριότητές του, πρέπει να σταθεί στο ύψος των υποχρεώσεών του, όπως αυτές 
προκύπτουν από τον ιδρυτικό του Χάρτη (Γύρος της Ουρουγουάης, Εισαγωγή-
Παράγραφος 1) για τη χρήση των φυσικών πόρων σε αρµονία µε το στόχο της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Η πρόσφατη περίπτωση της προσφυγής των ΗΠΑ εναντίον της ΕΕ για το 
θέµα των µεταλλαγµένων αποτελεί κραυγαλέο παράδειγµα της σύγκρουσης µεταξύ 
εµπορίου και περιβαλλοντικής πολιτικής, καθιστώντας σαφές ότι η υγιής συνύπαρξη των 
δύο δεν έχει ακόµα επιτευχθεί.  
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Η ηµερήσια διάταξη: από τη Ντόχα στο Κανκούν 

 
Μερικά από τα σηµαντικά θέµατα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα της διάσκεψης του 
Κανκούν, όπως προκύπτει από όσα συµφωνήθηκαν στη Ντόχα, είναι: 

• ∆ιαπραγµατεύσεις για τη γεωργία (αναµόρφωση επιδοτήσεων και πρόσβαση σε 
αγορές). 

• Πιθανή έναρξη διαπραγµατεύσεων σε “νέα θέµατα” όπως επενδύσεις, 
ανταγωνιστική πολιτική, κυβερνητικές προµήθειες και διευκόλυνση εµπορίου. 

• ∆ιαπραγµατεύσεις για το εµπόριο των υπηρεσιών. 
• Εµπόριο και περιβάλλον. 
• Πρόσβαση αναπτυσσόµενων χωρών σε φάρµακα (Συµφωνία TRIPS του ΠΟΕ). 
• Προϋποθέσεις για την ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση των 

αναπτυσσόµενων χωρών. 
• Θέµατα εφαρµογής (βοήθεια σε αναπτυσσόµενες χώρες για την εφαρµογή 

υποχρεώσεων που είναι ήδη σε ισχύ, αντιµετώπιση της ανισότητας µεταξύ 
αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών). 

• Πρόσβαση στην αγορά για µη γεωργικά (βιοµηχανικά) αγαθά. 
• Κανόνες του ΠΟΕ (επιδοτήσεις και anti-dumping) 
• Αναθεώρηση της ∆ιαδικασίας Επίλυσης ∆ιαφορών (∆ιαιτησία). 

 
Αν και η απόφαση της Υπουργικής ∆ιάσκεψης της Ντόχα θέτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα 
θεµάτων στο αντικείµενό της, πολύ λίγα σηµεία αυτής της απόφασης εµφανίζονται στην 
ατζέντα του Κανκούν. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν σε θέµατα που ενδιαφέρουν τις 
αναπτυσσόµενες χώρες όπως η αγροτική µεταρρύθµιση, οι προϋποθέσεις για την ειδική 
και διαφοροποιηµένη συµπεριφορά, καθώς και η πρόσβαση σε φάρµακα ζωτικής 
σηµασίας. Επιπλέον, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο η διάσκεψη του Κανκούν θεωρεί 
ρεαλιστική την έναρξη διαπραγµατεύσεων για “νέα θέµατα”, µεταξύ των οποίων είναι οι 
επενδύσεις, η πολιτική ανταγωνισµού, οι κυβερνητικές προµήθειες και η διευκόλυνση του 
εµπορίου. Μέχρι στιγµής οι διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν τη διάσκεψη της Ντόχα 
δεν έχουν εξελιχθεί ικανοποιητικά και παραβιάζουν συστηµατικά σχετικά 
χρονοδιαγράµµατα σε σηµαντικά θέµατα. Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι εντάσεις µεταξύ 
των ΗΠΑ και της ΕΕ και ένας πιθανός εµπορικός πόλεµος αρχίζει να γίνεται ορατός µετά 
και την πρόσφατη προσφυγή των ΗΠΑ στον ΠΟΕ εναντίον της ΕΕ για τα µεταλλαγµένα 
τρόφιµα. Πολλοί παρατηρητές επιµένουν ότι οι προσδοκίες από την διάσκεψη του Κανκούν 
είναι εξαιρετικά περιορισµένες και ευελπιστούν σε αλλαγή αυτού του κλίµατος µέχρι τον 
Ιανουάριο του 2005. 
 

Κρίσιµα σηµεία για το Κανκούν 
 
Η Greenpeace πιστεύει ότι η διάσκεψη του Κανκούν πρέπει να επιτύχει: 

• Την παγκόσµια απόρριψη της προσφυγής των ΗΠΑ εναντίον της ΕΕ για τα 
µεταλλαγµένα, καθώς και την επικύρωση - εφαρµογή του Πρωτοκόλλου για την 
Βιοασφάλεια από τα κράτη-µέλη του ΠΟΕ. 

• Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα ξεκινήσει κύκλος διαπραγµατεύσεων για νέα θέµατα. 
• Τη µετακίνηση των συζητήσεων για τις σχέσεις µεταξύ των κανόνων του εµπορίου 

και των ∆ιεθνών Περιβαλλοντικών Συνθηκών σε ένα ουδέτερο φόρουµ - κατά 
προτίµηση στα Ηνωµένα Έθνη. 

 
Επιπλέον η Greenpeace κάνει µία σειρά από προτάσεις στα ακόλουθα θέµατα: 

• Γεωργία. 
• Υπηρεσίες. 
• Συµφωνία TRIPS και Υγεία. 
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Όχι στο εξαναγκαστικό Εµπόριο, όχι στα µεταλλαγµένα 
 
Η πρόσφατη προσφυγή των ΗΠΑ εναντίον της ΕΕ για το πάγωµα σε εγκρίσεις νέων 
µεταλλαγµένων προϊόντων και καλλιεργειών (de facto moratorium) αποτελεί ράπισµα σε 
έναν οργανισµό του οποίου η νοµιµοποίηση παραµένει ασαφής. Η περίπτωση αυτή είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγµα της προσπάθειας του ελεύθερου εµπορίου να επιβληθεί πάνω 
σε εξαιρετικά κρίσιµα ζητήµατα όπως αυτά που αφορούν την υγεία, το περιβάλλον και τα 
δικαιώµατα των καταναλωτών. Καταδεικνύει επίσης την ισχύ του λόµπι των πολυεθνικών 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, µε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες παραγωγούς και εξαγωγείς 
µεταλλαγµένων να προσπαθούν να επιβάλλουν επιθετικά τα προϊόντα τους σε νέες 
αγορές. 
 
Οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν πάρα πολλούς τρόπους για να επηρεάσουν τον ΠΟΕ, 
αφού εκτός από το παραδοσιακό “λόµπι” µπορούν να χρησιµοποιήσουν και συγκεκριµένες 
επαφές τους. Ο Rufus H. Yerxa (ΗΠΑ), ένας από τους τέσσερις αναπληρωτές του γενικού 
διευθυντή του ΠΟΕ, στο παρελθόν εργαζόταν για γνωστό κολοσσό της βιοτεχνολογίας 
(Monsanto). Σύµβουλοι πολυεθνικών στις Βρυξέλλες έχουν τακτικές επαφές µε την ειδική 
επιτροπή της ΕΕ (η γνωστή “Επιτροπή 133”, που ονοµάστηκε έτσι από το Άρθρο 133 της 
Συνθήκης της ΕΕ, που ρυθµίζει το διεθνές εµπόριο) όπου αποφασίζονται οι πολιτικές της 
ΕΕ για το εµπόριο. Μέσω ειδικής νοµοθεσίας, οι πολυεθνικές εταιρείες και οι σύνδεσµοι 
βιοµηχανιών έχουν γενικώς το δικαίωµα να πραγµατοποιούν συζητήσεις σε θέµατα 
εµπορίου µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο “Ευρωπαϊκός Κανονισµός για τα εµπόδια στο 
εµπόριο” δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προστατεύσουν τα “νόµιµα εµπορικά τους συµφέροντα” σε πιθανή προοπτική 
αντιµετώπισης εµποδίων στο εµπόριο (όπως οι δασµοί) από τρίτες χώρες. Στρεφόµενοι 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορούν να την εξαναγκάσουν να καταφύγει στην 
επιτροπή διαιτησίας του ΠΟΕ. Αντίστοιχος κανονισµός ισχύει και στις ΗΠΑ για το θέµα των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
Το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια έλαβε την 50η επικύρωσή του στις 13 Ιουνίου 2003, 
ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η προσφυγή των ΗΠΑ κατά της ΕΕ. Το Πρωτόκολλο για τη 
Βιοασφάλεια, η πρώτη διεθνής νοµικά δεσµευτική συνθήκη η οποία επιβεβαιώνει το 
δικαίωµα των χωρών να απορρίπτουν τα µεταλλαγµένα στηριζόµενες στην Αρχή της 
Πρόληψης, θα τεθεί σε ισχύ στις 11 Σεπτεµβρίου 2003. Ο ΠΟΕ δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την υπονόµευσή του (ούτε και για την υπονόµευση οποιασδήποτε 
άλλης περιβαλλοντικής συνθήκης) για τον επιπλέον λόγο ότι απουσιάζει η επιστηµονική 
γνώση σχετικά µε την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών (ΓΜΟ).  
 
Η συγκεκριµένη περίπτωση είναι µια σηµαντική απειλή η οποία ξεπερνά τα όρια του 
θέµατος των µεταλλαγµένων. Βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε τα δικαιώµατα και τα 
συµφέροντα των καταναλωτών των αγροτών αλλά και του περιβάλλοντος. Η συγκεκριµένη 
περίπτωση απειλεί να αχρηστεύσει το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, προς όφελος των 
ΗΠΑ και των άλλων χωρών που εξάγουν µεταλλαγµένα. Επιπλέον, η Αρχή της Πρόληψης, 
η οποία περιγράφεται µέσα στο Πρωτόκολλο, πρέπει επιτέλους να αποκτήσει 
προτεραιότητα έναντι των οικονοµικών συµφερόντων των πολυεθνικών των 
µεταλλαγµένων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν το δικαίωµα να υιοθετήσουν τους 
αυστηρότερους δυνατούς περιορισµούς για τα µεταλλαγµένα, µεταξύ των οποίων είναι η 
σήµανση και η ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές, καθώς και η εξασφάλιση 
µηδενικής επιµόλυνσης στους σπόρους.  
 
Αποτελεί τουλάχιστον ειρωνεία το γεγονός ότι, εν µέσω των διαπραγµατεύσεων που 
αφορούν στην ανάπτυξη και ενώ θέµατα περιβάλλοντος εµφανίζονται στην ηµερήσια 
διάταξη του ΠΟΕ για πρώτη φορά στην ιστορία του, ξεκινά µία υπόθεση όπως αυτή των 
ΗΠΑ εναντίον της ΕΕ. Η συγκεκριµένη υπόθεση αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγµα και 
δικαιολογεί γιατί απαιτείται ο επαναπροσανατολισµός του παγκόσµιου εµπορικού 
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συστήµατος και η στροφή του προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η Greenpeace ζητά από τα 
κράτη-µέλη να αποκηρύξουν την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν τον 
κόσµο στην κατανάλωση µεταλλαγµένων και να προχωρήσουν άµεσα στην 
επικύρωση και εφαρµογή του Πρωτοκόλλου για την Βιοασφάλεια, αν δεν το έχουν 
κάνει ήδη.  
 

Όχι στη διεύρυνση της θεµατολογίας του ΠΟΕ 
 
Η συµφωνία της Υπουργικής ∆ιάσκεψης της Σιγκαπούρης το 1996 ζητούσε τη δηµιουργία 
οµάδων εργασίας για να αναλύσουν τα θέµατα των επενδύσεων, της πολιτικής 
ανταγωνισµού, της διευκόλυνσης του εµπορίου και της διαφάνειας στις κυβερνητικές 
προµήθειες (τα θέµατα αυτά έγιναν συνολικά γνωστά ως “Θέµατα της Σιγκαπούρης” ή 
“Νέα Θέµατα”). Η συµφωνία αυτή πραγµατοποιήθηκε σε µια προσπάθεια κατευνασµού 
των πιέσεων των χωρών που ζητούσαν την έναρξη συζητήσεων για αυτά τα θέµατα (ΕΕ 
και Ιαπωνία), δεδοµένου ότι την εποχή εκείνη ήταν αδύνατο να δοθεί µια σαφής εντολή για 
την έναρξη των απαραίτητων διαπραγµατεύσεων. Στη Ντόχα, στο ίδιο ακριβώς πνεύµα, 
συµφωνήθηκε ένας προσωρινός χάρτης διαπραγµατεύσεων για αυτά τα θέµατα (έναρξη 
διαπραγµατεύσεων ενώ ακόµα εκκρεµεί η συµφωνία σε διαδικαστικά θέµατα), µε 
αντάλλαγµα µελλοντικές διαπραγµατεύσεις σε θέµατα γεωργίας.  
 
Οι περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες είδαν τότε - και συνεχίζουν να βλέπουν µέχρι 
σήµερα - τις πρωτοβουλίες αυτές µε έντονο προβληµατισµό. Η αντίδρασή τους ήταν 
ιδιαίτερα έντονη στην 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη της Ντόχα, σε σηµείο που ο πρόεδρος της 
∆ιάσκεψης αναγκάστηκε να διευκρινίσει ότι κάθε χώρα έχει δικαίωµα βέτο. Συγκεκριµένα, ο 
πρόεδρος δήλωσε: “Η απόφαση πρέπει να ληφθεί µε απόλυτη οµοφωνία, για να γίνει 
δυνατή η έναρξη των διαπραγµατεύσεων σε θέµατα εµπορίου και επενδύσεων, εµπορίου 
και πολιτικής ανταγωνισµού, διαφάνειας στις κυβερνητικές προµήθειες και διευκόλυνσης 
του εµπορίου... Αυτό θα δώσει σε κάθε µέλος το δικαίωµα να πάρει θέση στις 
προτεινόµενες διαδικασίες, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα παρεµπόδισης της 
προόδου των διαπραγµατεύσεων µετά την 5η Υπουργική ∆ιάσκεψη, µέχρις ότου το κάθε 
µέλος είναι έτοιµο να συµµετάσχει και να επιτευχθεί πλήρης οµοφωνία”. 
 
Τα δύο κείµενα (η Συµφωνία της Ντόχα και η δήλωση του προέδρου), δε δίνουν σαφή 
εντολή για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Με απλά λόγια, αν ένα µόνο µέλος του 
ΠΟΕ παρεµποδίσει την οµοφωνία στο θέµα των προτεινόµενων διαδικασιών, τότε οι 
διαπραγµατεύσεις δεν µπορούν να ξεκινήσουν. 
 
Η Greenpeace ζητά από τα µέλη του ΠΟΕ να απορρίψουν την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων για νέα θέµατα στο Κανκούν. Οι χώρες πρέπει να κατανοήσουν 
και να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις αυτών των θεµάτων, πριν συρθούν 
εσπευσµένα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. 
 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να ξεκινήσουν αυτές οι 
διαπραγµατεύσεις: 

• Ο ΠΟΕ δεν έχει ανταποκριθεί µέχρι στιγµής στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
περιγράφονται στο εισαγωγικό σηµείωµα της ιδρυτικής συµφωνίας του και 
αφορούν στη χρήση των φυσικών πόρων µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη. ∆εν 
πρέπει να γίνει επέκταση σε νέα θέµατα, µέχρι να επιτευχθεί αναπροσανατολισµός 
των κανόνων του διεθνούς εµπορίου. 

• Η ατζέντα του ΠΟΕ είναι ήδη αρκετά βεβαρηµένη και αδυνατεί να χειρισθεί νέες 
διαπραγµατεύσεις. 

• Η πλειοψηφία των αναπτυσσόµενων χωρών δεν επιθυµεί αυτές τις 
διαπραγµατεύσεις και δεν πρέπει να εξαναγκαστεί στην αποδοχή τους.  

• Το γεγονός ότι ο ΠΟΕ προωθεί την απελευθέρωση του εµπορίου και την 
προστασία των συµφερόντων των πολυεθνικών σε βάρος της ανάπτυξης, τον 
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καθιστά ακατάλληλο φόρουµ για την πραγµατοποίηση αυτών των 
διαπραγµατεύσεων µε ένα τρόπο ισορροπηµένο. 

• Η προώθηση µιας συµφωνίας για τις επενδύσεις, όπως αυτή που προτείνεται, δε 
θα συµβάλει στην ανάπτυξη αλλά αντίθετα θα αναστείλει την προώθηση της 
ιδιοκτησίας σε τοπικό επίπεδο και των απαραίτητων υποδοµών και θα µειώσει στο 
ελάχιστο τα περιθώρια για άσκηση πολιτικής των κυβερνήσεων των 
αναπτυσσόµενων χωρών. 

• Μια συµφωνία για τις επενδύσεις είναι πολύ πιθανό να ωφελήσει αποκλειστικά τις 
αναπτυγµένες χώρες στις οποίες εδρεύουν τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια 
και οι πολυεθνικές εταιρείες. Οι κανόνες που προτείνονται είναι σχεδιασµένοι για να 
µεγιστοποιήσουν τα δικαιώµατα των ξένων επενδυτών χωρίς τις ανάλογες 
υποχρεώσεις, µε την απουσία µάλιστα µηχανισµών για την απόδοση ευθυνών. 

• Οι ξένες επενδύσεις µπορούν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, ιδιαίτερα στους τοµείς της εξόρυξης, αξιοποίησης και εξαγωγής 
φυσικών πόρων, τοµείς στους οποίους παρουσιάζεται το µεγαλύτερο επενδυτικό 
ενδιαφέρον στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα διαθέσιµα στοιχεία συνηγορούν στο 
γεγονός ότι οι εταιρείες τείνουν να επενδύουν σε χώρες µε χαµηλά περιβαλλοντικά 
πρότυπα, µε κίνδυνο την περαιτέρω υποβάθµισή τους. Η απελευθέρωση των 
επενδύσεων πρέπει να στραφεί στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, και να 
µην γίνει αυτοσκοπός.  

 
Εµπόριο και Περιβάλλον 

 
Ο ΠΟΕ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο και τη σηµασία που έχουν οι ∆ιεθνείς 
Περιβαλλοντικές Συνθήκες, αντί να τις παραγκωνίζει. Ταυτόχρονα, οι κανόνες και οι 
αποφάσεις του ΠΟΕ πρέπει να υποστηρίζουν και να µην επεµβαίνουν στους στόχους και 
την αποτελεσµατικότητα των ∆ιεθνών Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Παρόλα αυτά, η 
απόφαση της Ντόχα να γίνουν διαπραγµατεύσεις για τη σχέση ανάµεσα στους κανόνες 
εµπορίου και τις ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Συνθήκες είναι κοντόφθαλµη και καθορισµένη 
σε αρκετά στενά όρια, γεγονός που δεν επιτρέπει να σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο 
συγκεκριµένο θέµα. Για παράδειγµα, οι παράγραφοι 31 και 32 της απόφασης της Ντόχα 
είναι αρκετά ασαφείς, καθώς η εισαγωγική παράγραφος αναφέρει ότι οι διαπραγµατεύσεις 
δε θα έχουν τη µορφή του “προδικασµένου” αποτελέσµατος. Παρόλα αυτά, στη δεύτερη 
παράγραφο περιορίζεται σηµαντικά ο σκοπός των διαπραγµατεύσεων, γεγονός που 
καθιστά τη διαδικασία αµφισβητήσιµη. Στο τελικό κείµενο της Ντόχα εισήχθηκαν 
επιπρόσθετοι όροι που περιορίζουν το αντικείµενο αυτών των διαπραγµατεύσεων, µεταξύ 
των οποίων ο περιορισµός στους ήδη “υπάρχοντες” κανόνες του ΠΟΕ, η ανάλυση µόνο 
συγκεκριµένων εµπορικών υποχρεώσεων και η επίδραση που έχουν αυτές µόνο στα µέλη 
των ∆ιεθνών Περιβαλλοντικών Συνθηκών. 
 
Η απόφαση της Ντόχα δεν κάλυψε τις προσδοκίες της περιβαλλοντικής κοινότητας, που 
ανέµενε να συµφωνήσουν τα µέλη του ΠΟΕ στο γεγονός ότι οι κανόνες του παγκόσµιου 
συστήµατος εµπορίου δε θα πρέπει να αντικρούουν τις ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές 
Συνθήκες. Επιπλέον, η περιβαλλοντική κοινότητα ανέµενε ότι τα µέλη του ΠΟΕ θα 
συµφωνούσαν να µη χρησιµοποιούν τον ίδιο τον ΠΟΕ για να υποσκάψουν τις 
προσπάθειες των κρατών να προστατεύσουν αποτελεσµατικά το περιβάλλον και τη 
δηµόσια υγεία, µέσω της επιβολής εµπορικών περιορισµών σε περιβαλλοντικά µέτρα. Η 
πρόσφατη περίπτωση των ΗΠΑ ενάντια στην ΕΕ για τους ΓΜΟ σηµατοδοτεί µια 
τροµακτική τάση προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, δηλαδή τη χρησιµοποίηση του 
ΠΟΕ για την εναντίωση τόσο σε περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες που 
αφορούν τη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Η 
περίπτωση των ΗΠΑ καταδεικνύει ακριβώς γιατί ο ΠΟΕ αποτελεί λανθασµένη επιλογή για 
το χειρισµό των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τις ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Συνθήκες και 
τους κανόνες εµπορίου. 
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Με δεδοµένη την προκατάληψη του ΠΟΕ προς όφελος της απελευθέρωσης του εµπορίου 
και σε βάρος άλλων νόµιµων πολιτικών στόχων, η Greenpeace καλεί τα µέλη του ΠΟΕ να 
προτείνουν αυτές οι συζητήσεις να γίνουν από ένα ουδέτερο φόρουµ (κατά προτίµηση από 
τα Ηνωµένα Έθνη), που θα µπορέσει να λάβει υπόψη του και τους τρεις πυλώνες της 
βιώσιµης ανάπτυξης µε πιο ισορροπηµένο τρόπο.  
 
Η Greenpeace απορρίπτει οποιαδήποτε πίεση για την συνέχιση αυτών των συζητήσεων 
υπό την αιγίδα του ΠΟΕ, που δεν αποτελεί τον κατάλληλο οργανισµό για να το πράξει. 
Επιπρόσθετα, οι περιβαλλοντικοί στόχοι ενδέχεται να αποτελέσουν µοχλό πίεσης για 
άλλα, άσχετα µε το περιβάλλον θέµατα. Με δεδοµένο το ιστορικό του ΠΟΕ σε αντίστοιχα 
θέµατα, ο κίνδυνος από τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων παραµένει πολύ υψηλός. 
 
Κατά συνέπεια, η Greenpeace εφιστά την προσοχή στα µέλη του ΠΟΕ σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια διεύρυνσης του αντικειµένου των διαπραγµατεύσεων όπως προκύπτει από 
την παράγραφο 31 της απόφασης της Ντόχα, γεγονός που ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόµο 
για την υπόταξη των ∆ιεθνών Περιβαλλοντικών Συνθηκών στους κανόνες του εµπορίου. 
 

Γεωργία και ΠΟΕ 
 
Η Υπουργική ∆ιακήρυξη της Ντόχα προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριµένων όρων στις 
διαπραγµατεύσεις για την απελευθέρωση του εµπορίου γεωργικών προϊόντων, που 
περιλαµβάνουν σηµαντικές βελτιώσεις στην πρόσβαση στις αγορές, µειώσεις και σε 
µερικές περιπτώσεις ακόµα και απαγορεύσεις των επιδοτήσεων στις εξαγωγές, καθώς και 
σηµαντικές µειώσεις στις εµπορικές διαστρεβλώσεις µέσω της πολιτικής της εγχώριας 
υποστήριξης. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επίµαχες. Η ΕΕ, οι 
ΗΠΑ και η Ιαπωνία υιοθέτησαν πρόσφατα αγροτικές πολιτικές, τα κύρια στοιχεία των 
οποίων ήταν η προστασία των εγχώριων αγορών από περισσότερο ανταγωνιστικές 
εισαγωγές (κυρίως από τις αναπτυσσόµενες χώρες), η παροχή κινήτρων στην παραγωγή 
µέσω εγγυηµένων τιµών, καθώς και οι άµεσες επιδοτήσεις. Οι κύριες επιπτώσεις από τις 
αγροτικές πολιτικές που εφαρµόζονται στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, παρόλο που 
χρησιµοποιούν διαφορετικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους, είναι η προώθηση 
εντατικών και µεγάλης κλίµακας αγροτικών επιχειρήσεων και όχι η υποστήριξη βιώσιµων 
µοντέλων γεωργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθµιση 
και την αύξηση της ρύπανσης, καθώς και στην απόρριψη των πλεονασµατικών 
παραγόµενων προϊόντων, που κατακλύζουν τόσο τις διεθνείς αγορές όσο και τις εγχώριες 
αγορές στις αναπτυσσόµενες χώρες. Πρόσφατες στατιστικές δείχνουν ότι οι χώρες του 
ΟΟΣΑ δαπανούν περίπου 1 δισεκατοµµύριο δολάρια την ηµέρα στις εγχώριες αγροτικές 
επιδοτήσεις (βλέπε: “Making Global Trade Work for People”, Πρόγραµµα ΟΗΕ για την 
Ανάπτυξη, 2003), µε αντίστοιχο κόστος για τους φορολογούµενους πολίτες περίπου 300 
δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως. Η αξία της συνολικής υποστήριξης στον αγροτικό 
τοµέα στις χώρες του ΟΟΣΑ υπερβαίνει κατά πέντε φορές τις αντίστοιχες συνολικές 
δαπάνες για αναπτυξιακή βοήθεια και κατά δύο φορές την αξία των εξαγωγών 
αγροτικών προϊόντων από τις αναπτυσσόµενες χώρες.  
 
Παρόλο που ορισµένες αναπτυγµένες χώρες εξακολουθούν να προστατεύουν τις εγχώριες 
αγορές αγροτικών προϊόντων, υπάρχει πλέον ισχυρή πίεση για την απελευθέρωση αυτού 
του τοµέα, γεγονός που θα εξαναγκάσει και τις αναπτυσσόµενες χώρες να ανοίξουν τις 
αγορές τους, παρόλο που οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη εξαναγκαστεί σε 
δραµατικές διαδικασίες απελευθέρωσης των αγορών υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Οι διεθνείς κανόνες εµπορίου για τη 
γεωργία θα έπρεπε να προάγουν την ισότητα, τη βιωσιµότητα και την αυτονοµία στα 
τρόφιµα, και όχι την απόρριψη τροφίµων και τη συντεχνιακή γεωργία. Όµως, η κίνηση 
προς την παραγωγή τοπικών τροφίµων - και η συνεπαγόµενη αυτονοµία - παρεµποδίζεται 
σε σηµαντικό βαθµό από την προσπάθεια µιας χούφτας πολυεθνικών που διεκδικούν τον 
απόλυτο έλεγχο όλης της αλυσίδας προµήθειας τροφίµων. 
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Η προώθηση της βιώσιµης γεωργίας - δηλαδή της γεωργίας που προάγει την ισότητα και 
την αυτονοµία στα τρόφιµα - θέτει σηµαντικές προκλήσεις στον ΠΟΕ. Για πολλούς αγρότες 
στις αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες, οι πρακτικές της βιώσιµης γεωργίας 
είναι ουσιαστικά ασύµβατες µε το εµπόριο της αφθονίας αγαθών και την παγκόσµια αγορά 
τροφίµων που υποστηρίζεται από τον ΠΟΕ. Ο αριθµός παραδειγµάτων από πρακτικές 
βιώσιµης γεωργίας είναι στην πραγµατικότητα τεράστιος (για παραδείγµατα από ολόκληρο 
τον κόσµο, βλέπε: www.farmingsolutions.org). Είτε πρόκειται για την αύξηση της 
παραγωγής πατάτας στη Βολιβία, είτε για την προώθηση της στρατηγικής εντατικοποίησης 
της καλλιέργειας ρυζιού (χωρίς µεταλλαγµένες ποικιλίες, αυξήσεις στα χηµικά προϊόντα ή 
αύξηση της κατανάλωσης νερού), είτε ακόµα για τη βιώσιµη καλλιέργεια βαµβακιού στο 
Τέξας των ΗΠΑ, η παγκόσµια αγορά αγροτικών προϊόντων έρχεται σε σύγκρουση µε την 
επιτυχία των βιώσιµων γεωργικών µοντέλων. 
 
Προµηθευτές σπόρων έχουν συγχωνευθεί µε τις αγροχηµικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες 
και ουσιαστικά εξουσιάζουν πλέον το παγκόσµιο σύστηµα τροφίµων. Αντί να 
χρησιµοποιείται ο ΠΟΕ για την επέκταση των δραστηριοτήτων των συγκεκριµένων 
εταιρειών, οι κανόνες του παγκόσµιου εµπορίου στη γεωργία πρέπει να 
αναπροσανατολιστούν και να στραφούν προς την κατεύθυνση του δικαιώµατος της 
αυτοδυναµίας στα τρόφιµα, καθώς και της ενίσχυσης των δικαιωµάτων που 
σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων και της ευηµερίας των τοπικών 
κοινοτήτων. Έµφαση πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της δυνατότητας των ανθρώπων 
να µπορούν να εξασφαλίσουν την τροφή τους, µε την παροχή σε κάθε αγρότη της 
δυνατότητας πρόσβασης στους παραγωγικούς πόρους (έδαφος, νερό, φυσικοί πόροι 
κλπ.). Οι αγρότες, οι τοπικές κοινότητες, οι κοινότητες των αυτόχθονων λαών και οι εθνικές 
κυβερνήσεις πρέπει να ανακτήσουν το κυριαρχικό τους δικαίωµα να µπορούν να ορίζουν 
τις πολιτικές τους στη γεωργία και τα τρόφιµα µε τρόπους που να προωθούν τους στόχους 
τους. Το κυριαρχικό δικαίωµα του καθορισµού πολιτικών πρέπει να υλοποιηθεί µε 
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε κάθε εθνική πολιτική να µη θέτει σε κίνδυνο το 
δικαίωµα άλλων χωρών να καθορίζουν τη δική τους πολιτική. 
 
Ειδικότερα, στις αναπτυσσόµενες και τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες πρέπει να δοθεί η 
απαραίτητη ευελιξία για τον καθορισµό των πολιτικών τους στη γεωργία και την παραγωγή 
τροφίµων, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε αρµονία µε τα συγκεκριµένα επίπεδα ανάπτυξης 
και τους πολιτικούς στόχους που θέτουν οι χώρες αυτές. Πρέπει ακόµα να τους επιτραπεί 
να διατηρήσουν τα απαιτούµενα επίπεδα δασµών, ώστε να υποστηριχθεί η τοπική 
παραγωγή, να µπορούν να προσφύγουν σε αλλαγές και σε απλές ρυθµίσεις για την 
εξασφάλιση των πολιτικών τους, καθώς και να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους 
περιορισµούς των ποσοστώσεων και τα αντισταθµιστικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων 
και αυτών ενάντια στις επιδοτούµενες εισαγωγές. 
 
Επιπλέον, τα µέλη του ΠΟΕ πρέπει να διακόψουν την πρακτική της απόρριψης αγροτικών 
προϊόντων και να ξεκινήσουν άµεσα την εξάλειψη των επιδοτήσεων στις εξαγωγές, είτε 
αυτές αφορούν σε επισιτιστική βοήθεια είτε σε κάθε άλλη µορφή κρατικής ενίσχυσης που 
συµβάλει στην πληµµυρίδα γεωργικών προϊόντων που εξάγονται προς τις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Η κρατική υποστήριξη πρέπει να κατευθυνθεί προς τις - µικρής 
κλίµακας - βιώσιµες γεωργικές πρακτικές, που ενδυναµώνουν το περιβάλλον, και όχι στις 
συντεχνιακές αγροτικές µεθόδους µεγάλης κλίµακας. 
  

Υπηρεσίες 
 
Η ∆ιακήρυξη της Ντόχα περιλαµβάνει την έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη Γενική 
Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες (GATS). Παρόλα αυτά, η διακήρυξη 
περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από κανόνες για το εµπόριο στις υπηρεσίες. Περίπου το 
70% των άµεσων επενδύσεων ξένων κεφαλαίων υπόκεινται ήδη στη GATS, γεγονός που 
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καθιστά αποτελεσµατικότερη µια διεθνή πολυµερή συµφωνία για τις επενδύσεις, που θα 
καλύπτει µεγάλο εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Οι κύριες ανησυχίες σχετίζονται µε την απελευθέρωση σηµαντικών κοινωφελών τοµέων 
των υπηρεσιών, όπως εταιρείες κοινής ωφελείας, σύστηµα υγείας, περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες, πολιτισµός και εκπαίδευση. Η απελευθέρωση αυτών των ευαίσθητων τοµέων, 
που είναι θεµελιώδεις για την ανάπτυξη, δηµιουργεί µεγάλο κίνδυνο για την εξάλειψη των 
δυνατοτήτων των τοπικών και εθνικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για αυτές τις 
υπηρεσίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στην περίπτωση που τοµείς όπως η εξόρυξη 
πετρελαίου, η διάθεση τοξικών αποβλήτων, η αποτέφρωση απορριµµάτων και οι 
µεταλλευτικές δραστηριότητες ενταχθούν στη συµφωνία GATS. 
  
Ένα από τα πλέον επίµαχα σηµεία στις συζητήσεις της GATS είναι η πίεση για την 
απελευθέρωση της διανοµής νερού (συµπεριλαµβανοµένου και του πόσιµου νερού) και τη 
διαχείριση των υδάτινων αποβλήτων. Η εισαγωγή της παροχής νερού στους κανονισµούς 
του ΠΟΕ θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση του τοµέα και στην εγκατάλειψη άλλων τρόπων 
διανοµής, όπως τα συνεταιριστικά ή συµµετοχικά µοντέλα. Αυτή η προσέγγιση θα ανοίξει 
νέες αγορές στις αναπτυσσόµενες χώρες για Ευρωπαϊκές ή άλλες πολυεθνικές εταιρείες, 
αλλά στην πραγµατικότητα θα συνεισφέρει ελάχιστα στην παροχή βοήθειας στις 
φτωχότερες χώρες του πλανήτη, πολλές από τις οποίες διατηρούν ακόµα δηµόσια 
µονοπώλια σε αυτό τον τοµέα. Η προτεινόµενη απελευθέρωση θα αφορά µόνο στην 
πρόσβαση στην αγορά για τις πολυεθνικές των αναπτυγµένων χωρών. Από την άλλη 
πλευρά, θα περιορίσει σε σηµαντικό βαθµό τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να 
λαµβάνουν αποφάσεις σε αυτούς τους τοµείς, όπως το δικαίωµα ελέγχου των αυξήσεων 
στις τιµές ή την απαίτηση µιας κοινωνικά υπεύθυνης τιµολογιακής πολιτικής ώστε να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων σε καθαρά αποθέµατα πόσιµου νερού. Αυτή η 
προσέγγιση είναι αντίθετη τόσο µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης όσο και µε τις αρχές 
της ίδιας της δηµοκρατίας. Σε τοµείς όπως η διανοµή νερού, το σηµείο εκκίνησης θα 
έπρεπε να είναι η συνεισφορά της συγκεκριµένης υπηρεσίας στη µείωση της φτώχειας και 
τη βιωσιµότητα, παρά η διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης του τοµέα. 
 
Όπως συµβαίνει και µε άλλους κανόνες του ΠΟΕ, χρειάζεται να γίνει µια πλήρης 
αναθεώρηση της συµφωνίας GATS. Μέχρι τότε, η Greenpeace προτείνει πλήρες 
µορατόριουµ στις διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία GATS, πριν τα µέλη του ΠΟΕ 
δεσµευτούν σε ένα µη αναστρέψιµο µοντέλο απελευθέρωσης, που µπορεί να 
αποβεί καταστροφικό για τις αναπτυσσόµενες και τις λιγότερο αναπτυγµένες 
χώρες. 
 

Συµφωνία TRIPS και ∆ιεθνής Σύµβαση για την Βιοποικιλότητα 
 

Η Συµφωνία του ΠΟΕ για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας που Σχετίζονται µε το 
Εµπόριο (TRIPS) θέτει συγκεκριµένους κανόνες για τη διαθεσιµότητα, το σκοπό και τη 
χρήση των πνευµατικών δικαιωµάτων όπως τα συγγραφικά δικαιώµατα, τα εµπορικά 
σήµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και άλλα. Η Συµφωνία TRIPS 
υποχρεώνει τα µέλη του ΠΟΕ σε ένα σύστηµα πατέντας. Έτσι οι ζωντανοί οργανισµοί 
που χρησιµοποιούνται στις µικροβιολογικές διεργασίες, όπως και οι µικροοργανισµοί, θα 
πρέπει να έχουν πατενταριστεί, ανεξάρτητα µε το εάν τα µέλη του ΠΟΕ αποκλείουν τα 
φυτά και τα ζώα από τη διαδικασία του καθορισµού πατέντας. Παρόλα αυτά, οι ποικιλίες 
των φυτών θα πρέπει να προστατευτούν είτε από το σύστηµα της πατέντας, είτε από το 
αποκαλούµενο ιδιότυπο σύστηµα (sui generis system), είτε από το συνδυασµό και των 
δύο. Ο καθορισµός πατέντας στους γενετικούς πόρους (δηλαδή η ιδιωτικοποίηση 
των γενετικών πόρων και η µονοπωλιακή χρήση τους), θα οδηγήσει σε περιορισµό 
και όχι σε διευκόλυνση της χρήσης τους, όπως αυτό απαιτείται από τις διεθνείς 
περιβαλλοντικές συµφωνίες όπως είναι η Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) ή άλλα 
διεθνή δεσµευτικά εργαλεία όπως η ∆ιεθνής Συνθήκη. Στόχος της CBD είναι η διατήρηση 
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της βιολογικής ποικιλότητας, η βιώσιµη χρήση των συστατικών της στοιχείων και η δίκαιη 
και ισότιµη διανοµή των ωφελειών που προέρχονται από τη χρησιµοποίηση των γενετικών 
πόρων. Οι έννοιες της πρόσβασης και της διανοµής των ωφελειών που πηγάζουν από τη 
χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων συγκεκριµενοποιούνται στις “αρχές της Βόννης” για 
την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και για τη δίκαιη και ισότιµη διανοµή των 
ωφελειών που προέρχονται από τη χρήση τους, που ενσωµατώθηκαν στη Σύµβαση για τη 
Βιοποικιλότητα. 
 
Η ∆ιεθνής Συνθήκη για τους Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τα Τρόφιµα και τη Γεωργία, 
που υιοθετήθηκε από τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) το Νοέµβριο του 
2001, αποτελεί µια ακόµη σχετική διεθνή συµφωνία. Η προαναφερόµενη Συνθήκη δεν έχει 
ακόµα τεθεί σε ισχύ: 40 χώρες πρέπει να την επικυρώσουν, ενώ µέχρι σήµερα το έχουν 
πράξει µόλις 27. Οι στόχοι της Συνθήκης του FAO είναι παρόµοιες µε αυτούς της CBD, 
αλλά η Συνθήκη αυτή καλύπτει µόνο τους φυτικούς γενετικούς πόρους για τα τρόφιµα και 
τη γεωργία. Η δεσµευτική αυτή διεθνής συµφωνία παρέχει επίσης δικαιώµατα στους 
αγρότες, ενώ καθιερώνει ένα πολυµερές σύστηµα για την ανταλλαγή γενετικών πόρων σε 
64 κύριους καρπούς και ζωοτροφές, που είναι σηµαντικοί για την παγκόσµια ασφάλεια 
τροφίµων. 
 
Πολλές αναπτυσσόµενες χώρες διαβλέπουν µια διαµάχη ανάµεσα στη Συµφωνία 
TRIPS και στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν πρόσφατα µε την 
επικύρωση της Σύµβασης για την Βιοποικιλότητα. Η CBD υποστηρίζει τα συλλογικά 
δικαιώµατα (όπως είναι τα δικαιώµατα και η γνώση αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων 
και τα αποκαλούµενα “δικαιώµατα των αγροτών”) και την αρχή της διανοµής των 
ωφελειών, ενώ η συµφωνία TRIPS υποστηρίζει την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση 
των γενετικών πόρων µέσω της χρησιµοποίησης του συστήµατος της πατέντας. Ο 
“εµπορικός κανόνας” της TRIPS και η “διεθνής περιβαλλοντική συµφωνία” της CBD 
είναι ισότιµες, παρόλο που η Συµφωνία TRIPS εκλαµβάνεται από τις ΗΠΑ ως 
υπερισχύουσα συµφωνία. Βέβαια, η Συµφωνία TRIPS µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
όπλο µέσω της διαδικασίας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, ώστε να ενισχυθεί 
περαιτέρω το παγκόσµιο σύστηµα της πατέντας. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διανοµή των ωφελειών, που ορίζεται ως “η δίκαιη και ισότιµη 
διανοµή των ωφελειών που προέρχονται από τη χρήση των γενετικών πόρων, 
συµπεριλαµβανόµενης της απαραίτητης πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και της 
µεταφοράς της απαιτούµενης τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δικαιώµατα σε 
αυτούς τους πόρους και τις τεχνολογίες, και προνοώντας για τους απαραίτητους 
οικονοµικούς πόρους”, βρίσκεται σε συµφωνία µε τη διατήρηση της βιολογικής 
ποικιλότητας και τη βιώσιµη χρήση των συστατικών της στοιχείων, που αποτελούν 
στόχους και της CBD. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το Άρθρο 1 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για την Βιοποικιλότητα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.biodiv.org/chm/conv/art1.htm. 
 
Η σύγκρουση ανάµεσα στη συµφωνία TRIPS και τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα έχει 
αναλυθεί διεξοδικά και έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών σχετικών συζητήσεων. Η 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Γιοχάνεσµπουργκ, 26 
Αυγούστου-4 Σεπτεµβρίου 2002) πρότεινε να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις για ένα 
διεθνές σύστηµα διακυβέρνησης εντός της CBD για την προώθηση και τη διασφάλιση της 
δίκαιης και ισότιµης διανοµής των ωφελειών που προέρχονται από τη χρησιµοποίηση των 
γενετικών πόρων. 
 
Αντίθετα, η Υπουργική ∆ιακήρυξη της Ντόχα πρότεινε τη “διερεύνηση” της σχέσης 
ανάµεσα στη Συµφωνία TRIPS και τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα, την προστασία της 
παραδοσιακής γνώσης και της λαογραφίας, καθώς και άλλα σχετικά νέα θέµατα που 
τέθηκαν από τα µέλη του ΠΟΕ, και όχι την προσδοκώµενη από την περιβαλλοντική 
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κοινότητα παραδοχή ότι η Συµφωνία TRIPS θα πρέπει να υπόκειται στη CBD και τις άλλες 
σχετικές συµφωνίες. Αυτό υποδηλώνει έλλειψη σεβασµού από τα µέλη του ΠΟΕ στο 
διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο, ενώ ταυτόχρονα δεν προµηνύει τίποτα θετικό για 
οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από περιβαλλοντικά θέµατα υπό την αιγίδα του ΠΟΕ. 
 
Μια άλλη παράλειψη της ∆ιακήρυξης της Ντόχα αφορούσε στις πατέντες σε ζωντανούς 
οργανισµούς και µορφές ζωής, οι οποίες θα έπρεπε να αποκλειστούν ως θέµα αρχής. 
Εξάλλου, το σύνθηµα “Καµιά πατέντα στη ζωή” αποτελεί και απαίτηση της Αφρικανικής 
Οµάδας του ΠΟΕ. Οι Αφρικανικές χώρες προτείνουν την αναθεώρηση του Άρθρου 27.3(b) 
της Συµφωνίας TRIPS, έτσι ώστε να απαγορευθεί η πατεντοποίηση της ζωής 
(συµπεριλαµβάνοντας τους µικροοργανισµούς και τις µη βιολογικές και µικροβιολογικές 
διεργασίες για την παραγωγή φυτών ή ζώων). Για τις φυτικές ποικιλίες, η προστασία τους 
έχει να κάνει µε την εξισορρόπηση των ενδιαφερόντων ολόκληρης της κοινότητας, την 
προστασία των δικαιωµάτων των αγροτών και της παραδοσιακής γνώσης και τη 
διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Οι χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωµα 
και την ελευθερία να καθορίσουν και να υιοθετήσουν το κατάλληλο καθεστώς ιδότυπης 
προστασίας που επιθυµούν. Κάθε ιδιότυπο σύστηµα, όπως επισηµαίνουν και οι 
Αφρικανικές χώρες του ΠΟΕ, “θα πρέπει να επιτρέπει στα µέλη του να διατηρούν το 
δικαίωµα να υιοθετήσουν και να πάρουν µέτρα που θα ενθαρρύνουν και θα προάγουν τις 
παραδόσεις των αγροτικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων λαών τους σε θέµατα 
καινοτοµιών και ανάπτυξης νέων φυτικών ποικιλιών, καθώς και σε θέµατα αύξησης της 
βιοποικιλότητας” (βλέπε: “Taking Forward the Review of Article 27.3(b) of the TRIPS 
Agreement”, Κοινή Ανακοίνωση της Αφρικανικής Οµάδας, ΠΟΕ, IP/C/W/404, 26 Ιουνίου 
2003). 
 

TRIPS και Υγεία 
 
Ένα από τα πιο επίµαχα θέµατα είναι η πρόσβαση των αναπτυσσόµενων χωρών σε 
ζωτικής σηµασίας φάρµακα. Το ερώτηµα είναι πως µπορούν να αναθεωρηθούν οι κανόνες 
του ΠΟΕ για τις πατέντες, ώστε να καταστήσουν τα βασικά φάρµακα πιο προσιτά από 
οικονοµικής άποψης σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη που τα έχουν 
άµεση ανάγκη. Η Υπουργική ∆ιακήρυξη της Ντόχα επισηµαίνει ότι η δηµόσια υγεία πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα στους κανόνες του ΠΟΕ για τις πατέντες, παρέχοντας έτσι 
την πλατφόρµα για τη διαπραγµάτευση των απαραίτητων διορθώσεων στη Συµφωνία 
TRIPS. 
 
Παρά τη ∆ιακήρυξη της Ντόχα, αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες, υπό την άµεση πίεση του 
λόµπι των φαρµακευτικών τους βιοµηχανιών, αγωνίζονται να διατηρήσουν το ισχύον 
καθεστώς. Το συνεχιζόµενο αδιέξοδο σε αυτό το θέµα εξυπηρετεί µόνο στην αποτυχία του 
Αναπτυξιακού Κύκλου της Ντόχα. Ο περιορισµός της αναθεώρησης της Συµφωνίας 
TRIPS, ώστε να συµπεριλάβει ένα ελάχιστο αριθµό µεταδοτικών ασθενειών, είναι από 
κάθε άποψη απαράδεκτος. Η Greenpeace προτρέπει τις αναπτυσσόµενες χώρες να 
απορρίψουν από την αρχή τέτοιες προτάσεις και στη συνέχεια να απορρίψουν τη 
διασύνδεση αυτών των διαπραγµατεύσεων µε παραχωρήσεις σε άλλα θέµατα. Η 
ιδέα της διασύνδεσης της ανθρώπινης υγείας µε εµπορικές παραχωρήσεις σε άσχετα 
θέµατα δεν πρέπει να γίνει µε κανένα τρόπο αποδεκτή. 
 

∆ηµιουργώντας ένα Ασφαλές Σύστηµα Εµπορίου 
 
Το πολυµερές καθεστώς εµπορίου πρέπει να βασίζεται στη µεγιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευηµερίας, καθώς επίσης και στην οικονοµική ανάπτυξη. 
Παρόλα αυτά, η επιδίωξη της οικονοµικής ανάπτυξης µε οποιοδήποτε κόστος έχει 
επισκιάσει άλλες σηµαντικές πολιτικές προτεραιότητες. Αξίζει να τονίσουµε ότι αυτός ο 
µονοδιάστατος στόχος της απελευθέρωσης του εµπορίου αποτελεί παραβίαση της 
ιδρυτικής συµφωνίας του ΠΟΕ, που απαιτεί “την καλύτερη δυνατή χρήση των παγκόσµιων 
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πόρων, σε συµφωνία µε το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης”. Ο ΠΟΕ εξακολουθεί να 
λειτουργεί σύµφωνα µε ένα ξεπερασµένο οικονοµικό µοντέλο που βασίζεται στη στενή 
επιδίωξη της απελευθέρωσης του εµπορίου, γεγονός που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι 
οδηγεί σε περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθµιση και εξάντληση των φυσικών πόρων. Η 
ατζέντα για το ελεύθερο εµπόριο είναι επίσης αντίθετη µε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας (Millennium Development Goals), καθώς και µε τις δεσµεύσεις της ∆ιάσκεψης για 
το Περιβάλλον (Ρίο, 1992) και της Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
(Γιοχάνεσµπουργκ, 2002) για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 
 
Το παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα, εκτός του ότι δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο 
ελεύθερο εµπόριο, παρουσιάζει και άλλες αδυναµίες: ο ΠΟΕ αντιµετωπίζει προβλήµατα 
διαφάνειας, όπως αυτό φαίνεται από τις κλειστές διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες 
δεν επιτρέπουν την παρέµβαση ή την παρουσία κοινού. Επιπλέον, ο ΠΟΕ συνήθως 
υποστηρίζει περισσότερο τα αιτήµατα των χωρών που είναι οικονοµικά προηγµένες αντί 
αυτών που έχουν πραγµατική ανάγκη από βοήθεια. Το πρόβληµα επιτείνεται µε τον 
κανόνα της “ενιαίας ανάληψης δεσµεύσεων” (δηλαδή, καµία συµφωνία σε επιµέρους 
τοµείς, εκτός και αν υπάρξει συµφωνία για όλους τους τοµείς), γεγονός που διευκολύνει 
ένα σύστηµα ανταλλαγών, όπου µπορεί να συνυπάρξουν τοµείς όπως εµπόριο και 
περιβάλλον ή εµπόριο και ανθρώπινη υγεία. 
 
Η Greenpeace υποστηρίζει ένα εµπορικό σύστηµα πολυµερές και βασιζόµενο σε 
κανόνες, το οποίο θα εµπεριέχει τις θεµελιώδεις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και 
των κοινωνικών δικαιωµάτων. Παρά τις υποσχέσεις της Ντόχα, ο ΠΟΕ απέτυχε να 
βελτιωθεί ουσιαστικά και να λάβει σοβαρά υπόψη του την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα 
στη βιώσιµη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική πολιτική. Η παγκόσµια κοινότητα πρέπει να 
δραστηριοποιηθεί αποτελεσµατικά για να τερµατίσει τις πολιτικές εκείνες που προάγουν 
την καταστροφή των οικοσυστηµάτων και την ανάσχεση της ευηµερίας των ανθρώπων. Οι 
παγκόσµιες πολιτικές πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε τους στόχους της βιώσιµης 
ανάπτυξης, της εξάλειψης της φτώχειας, της προώθησης της παγκόσµιας σταθερότητας, 
της ισότητας και της δικαιοσύνης, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Η Greenpeace προτρέπει τις χώρες να πραγµατοποιήσουν µια λεπτοµερή εκτίµηση 
των κανόνων που διέπουν το διεθνές σύστηµα εµπορίου, µε σκοπό να το 
αναπροσανατολίσουν προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης. Μια τέτοια 
εκτίµηση πρέπει να διενεργηθεί από ένα ουδέτερο φόρουµ (κατά προτίµηση τον ΟΗΕ), 
που είναι σε θέση να χειρίζεται παρόµοια θέµατα µε πιο ισορροπηµένο τρόπο. Οι κανόνες 
του διεθνούς εµπορίου πρέπει να ξεφύγουν από την υιοθέτηση της απελευθέρωσης του 
εµπορίου ως αυτοσκοπού - όπως συµβαίνει στις µέρες µας - και να στραφούν στην 
προώθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευηµερίας. 
 
Μέχρις ότου οι ισχύοντες παγκόσµιοι κανόνες για το εµπόριο εκτιµηθούν και 
αναπροσανατολιστούν προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΠΟΕ δεν πρέπει να επεκτείνει 
τις αρµοδιότητές του, και τα κράτη-µέλη του δεν πρέπει να ξεκινήσουν τις 
διαπραγµατεύσεις για περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εµπορίου. 
 
Εν κατακλείδι, ένα ασφαλές σύστηµα εµπορίου πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω 
σηµεία: 

• Στόχος η βιώσιµη ανάπτυξη: Το παγκόσµιο σύστηµα εµπορίου πρέπει να 
αλλάξει τους στόχους του για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονοµικών προτεραιοτήτων. 

• Αρχή της Πρόληψης: Η αρχή της πρόληψης πρέπει να ενσωµατωθεί πλήρως στη 
διαδικασία διαµόρφωσης των κανόνων, καθώς αποτελεί την πιο επακριβή 
επιστηµονική προσέγγιση. Αυτό είναι σε συµφωνία µε τη ∆ιακήρυξη του Ρίο (1992) 
και µε άλλα διεθνή εργαλεία και διακηρύξεις. 
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• ∆ιαφάνεια: Το σύστηµα πρέπει να είναι απολύτως διαφανές και ανοικτό, 
περιλαµβάνοντας µεγαλύτερη διαβούλευση µε όλα τα µέλη και µε την κοινωνία των 
πολιτών. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των πολιτών έγκαιρα, 
για λεπτοµερή έλεγχο και σχολιασµό σε θέµατα κυβερνητικής πολιτικής και δράσης 
των πολυεθνικών. 

• ∆ηµοκρατία: Οι κανόνες και η διαµόρφωση των κανόνων πρέπει να είναι 
δηµοκρατικοί και στην πραγµατικότητα πολυµερείς. 

• Ανάπτυξη: Οι ανάγκες των αναπτυσσόµενων και των λιγότερο αναπτυγµένων 
χωρών πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη, συµπεριλαµβανόµενης της 
παροχής προστασίας και παρέµβασης όπου είναι απαραίτητο, ώστε να ενισχυθούν 
οι εγχώριες οικονοµίες και να προαχθούν οι απαιτούµενοι αναπτυξιακοί στόχοι 
όπως είναι η ασφάλεια των τροφίµων, η εξασφάλιση των προς το ζην των τοπικών 
κοινωνιών και η διατήρηση των φυσικών πόρων. Οι κανόνες πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των χωρών και να παρέχουν 
µεγαλύτερη πολιτική ευελιξία και περιθώρια άσκησης πολιτικής στις φτωχότερες 
χώρες. 

• Ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση: Η ειδική και διαφοροποιηµένη 
µεταχείριση πρέπει να ενσωµατωθεί πλήρως και να γίνει λειτουργική. 

 
Επιπρόσθετο υλικό για το συγκεκριµένο θέµα µπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: 
www.greenpeace.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


