
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Да си върнем демокрацията – НЕ на властта на корпорациите! 

                                    НЕ на новото робство! 

                      Хората и планетата – над печалбите! 

 

Алчни корпоративни ръце посягат към нашите публични услуги, природа, ресурси 

и демокрация! 

Зад закрити врати, в дълбока секретност, САЩ и ЕС кроят странно търговско 

споразумение, наречено Трансатлантическо партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ/TTIP). 

За наш срам, нашите правителства подкрепят безрезервно договор, чието 

съдържание дори не знаят. Сигурното е, че текстът ще стегне още повече хватката на 

едрия, преди всичко чужд  бизнес върху нашето общество. Ако бъде приет, TTIP може 

да доведе до следните резултати:  

 

 Да даде на чуждите корпорации право да съдят нашата държава и общини за 

пропуснати ползи, ако печалбите им се окажат по-малки от очакваните;  

 Да направи необратима приватизацията на обществени услуги, като 

електроснабдяване, водоснабдяване, здравеопазване, образование;  

 Да сведе до минимум: 

 

 нормативите за безвредност на храните (вкл. да се стигне до широка 

употреба на ГМО); 

 трудовите права, които защитават работниците; 

 забраните за замърсяване на околната среда, давайки зелена светлина на 

фракинга за шистов и въглищен газ. 

 Намаляване на регулаторните бариери пред трансатлантическите инвестиции, 

включително бариерите, отнасящи се до опазване на околната среда и човешкото 

здраве, до климатичните промени и вредните емисии, до ГМО продуктите и културите, 

до токсичните химикали, използвани в земеделието и при технологията фракинг. 



Вместо да преговаря за бойкот на офшорните данъчни убежища и за забрана за 

дъмпингов внос от страни без трудови права и екозащита, Еврокомисията е дала мандат 

за сделка, която заобикаля демокрацията и основните ни човешки права, като 

същевременно поставя тайни арбитражни трибунали над националните закони.  

Трансатлантическото споразумение ще дава право на корпорациите да съдят 

държавите за "пропуснати ползи", вследствие мораториума върху фракинга и забраните 

върху отглеждането на ГМО и пръскането с непозволени пестициди, пред тричленен 

трибунал от корпоративни адвокати без право на обжалване, но без държавите да могат 

да съдят корпорациите за причинени вреди!!! 

 Всички ние можем да победим този опит на големите корпорации да заграбят 

власт. По света държави като Еквадор и Южна Африка вече късат подобни 

споразумения. 

 На 11 октомври 2014 г. хора от цяла Европа ще излязат, за да кажат 

категорично НЕ на това споразумение. 

 

 Нека опазим обществото и природата от посегателството на алчните корпорации!  

 

 Варна 11 октомври, 11:00 ч.-  Входът на Морската градина (до колоните) 

 

 Още информация за TTIP на: www.solidbul.eu, www.zazemiata.org  

 и www.facebook.com/stopttiptafta 

 Европейска гражданска инициатива стартира официална международна петиция 

срещу търговските споразумения TTIP и СЕТА! Целта е да се съберат 1 милион 

подписа от цяла Европа, като гласовете от България трябва да са над 25 000! 

ПОДПИШИ се тук: http://stop-ttip.org/balgarski/ 

Денят за действие срещу TTIP се подкрепя от: Farms not Factories-United Kingdom , Attac Spain-Spain, 

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte Spain, War on Want-United Kingdom, Corporate Europe Observatory-Belgium, PowerShift-Germany, Attac Austria-Austra, European 

Attac Network-Europe, Fairwatch-Italy, Occupy London-United Kingdom, Transnational Institute (TNI) Netherlands, Seattle to Brussels Network International, MIM Moral in Motion 

Netherlands, Attac Germany-Germany, World Development Movement- United Kingdom, ATTAC Denmark- Denmark, TTIPunfairHandelbar-Germany, Forum Umwelt und 

Entwicklung-Germany, Union syndicale Solidaires-France, Anova-Irmandade Nacionalista-Galiza, Spain, Assed Europe-Europe, Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC)- Spain, 

Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid- Spain, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)-Spain, ReHd Mad!, Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid-Spain, 

Aitec-Ipam-France, Fracking Free Ireland-Ireland, Confederación General del Trabajo (CGT)-Spain, Ecologistas en Acción- Spain, No al Tratado Transatlántico de Comercio e 

Inversiones-Spain, Huerto de Batan-Spain, ELA (Basque Workers Solidarity) Basque Country, Iniciativa por la Soberania Alimentaria de Madrid (ISAm)-Spain, Salva la Selva-Spain, 

GRECS-Grup de recerca exclusió i control social-Facultat d´historia i geografia - Universitat de Barcelona-Spain, Rosa Luxemburg Stiftung Brussels-Belgium, Alliance D19-20-

Belgium, Attac France-France, We Own It-United Kingdom, Solidarité socialiste-Belgium, FOS-socialistische solidariteit-Belgium, CNCD-11.11.11-Belgique, Collectifs Isérois Stop 

GHRM38-France, Collectif citoyen les Engraineurs-France, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) 

International, Collectif national Stop TAFTA - Non au grand marché transatlantique France, 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.solidbul.eu%2F&h=6AQHaSugL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zazemiata.org%2F&h=mAQFVps-O&s=1
http://www.facebook.com/stopttiptafta
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstop-ttip.org%2Fbalgarski%2F&h=YAQGSey76&s=1

