
Proti TPP 

Následující redakční sloupek australského týdeníku »The Guardian« je věnován Smlouvě o 
transpacifickém partnerství a na první pohled se nás vlastně netýká, Austrálie je daleko. 
Jenže zkratka TTIP už nám říká víc (Transatlantické obchodní a investiční partnerství). 
Obě smlouvy mají společné to, že jsou mezi USA a někým z druhé strany oceánu, a obě mají 
všem údajně - tedy podle vyjednavačů a podnikatelů - přinést prosperitu. Jinými slovy, 
další „dobrá“ rouška pro vykořisťování obyčejných lidí a pro větší zisky dominantních 
kapitalistů. Čili dobrá zkušenost a dobré argumenty proč proti něčemu takovému bojovat. 
Nebo že by se stal zázrak a začali se vůči nám chovat slušně? Proč ale právě vůči nám, že…   

Smlouva o transpacifickém partnerství (TPP) je dohoda o volném obchodu mezi 
Austrálií, USA, Novým Zélandem, Kanadou, Mexikem, Peru, Chile, Singapurem, 
Brunejí, Malajsií, Japonskem a Vietnamem. 

Vyjednávání o TPP byla správně široce kritizována pro jejich utajování. Současný proces 
znamená, že detaily dohody jsou tajné a zveřejněny budou až po podpisu.  

USA chtějí mít v TPP zahrnuta zvláštní práva pro zahraniční investory, jež by těmto 
investorům dovolovala žalovat vlády o miliony dolarů, pokud by jejich investice byly 
„narušeny“ změnou zákona nebo politiky, dokonce kdyby zákon nebo politika byly navrženy 
k ochraně veřejného zdraví nebo životního prostředí. Návrh je znám jako mechanismus 
Vypořádání sporu mezi investorem a státem (Investor-State Dispute Settlement) nebo ISDS.  

Tyto spory jsou vyslyšeny mezinárodními investičními tribunály, které nemají žádné 
nezávislé soudce, protože rozhodci mohou být také praktičtí právníci, a neexistují žádné 
precedenty nebo odvolání, takže rozhodnutí mohou rozleptat národní zákoníky a soudní 
systémy. 

Velké firmy tlačí na zahrnutí těchto zvláštních práv do TPP, což by jim umožnilo žalovat vlády 
za škody, kdyby jejich investice byly poškozeny příslušným zákonem nebo politikou, dokonce 
i kdyby onen zákon či politika chránily veřejné zdraví. Philip Morris se už soudí s australskou 
vládou o legislativu kolem jednotného balení cigaret, využívaje nejasnou, málo známou 
investiční smlouvu mezi Austrálií a Hong Kongem z roku 1993.  

Minulý týden vypustila WikiLeaks tajné dokumenty o TISA (Trade In Services Agreement; 
Smlouva o obchodování ve službách), jež pokrývá Spojené státy, Evropskou unii a 23 dalších 
zemí včetně Turecka, Mexika, Kanady, Austrálie, Pákistánu, Taiwanu a Izraele - jež 
dohromady tvoří dvě třetiny globálního HDP. „Služby“ teď čítají téměř 80 % ekonomik USA a 
EU, a dokonce i v takových zemích, jako je Pákistán, čítají 53 % ekonomiky. Zatímco 
navržená TPP se stala v posledních měsících dobře známou ve Spojených státech a v Evropě, 
TISA je větší složkou strategie. 

Zveřejněné se shoduje s jednáními TISA na úrovni ministrů OECD tento měsíc v Paříži.  

Vypuštění TISA na WikiLeaks následuje publikaci WikiLeaks o tajném návrhu připojení 
finančních služeb do vyjednávání TISA z 19, června 2014, ukazujícím, že cílem je další 
deregulace finančního sektoru, navzdory širokému konsensu, že nedostatečný dohled a 
deregulace byly hlavními jiskrami, jež zažehly globální finanční krizi v roce 2008. Vypuštěná 
fakta potvrzují neustálé odhodlání deregulovat. Navíc nečinné klauzule svážou ruce 
budoucím vládám, které budou chtít zavádět změny v reakci na změnu prostředí.  

Toto vypuštění je největší u tajných dokumentů TISA a dotýká se četných už dříve 
odhalených oblastí. Obsahuje návrhy a doplňky k problémům jako je letecká doprava, 
námořnictvo, odborné služby, elektronické obchodování, zásilkové služby, transparentnost, 
vnitrostátní regulace a několik dokumentů o postavení vyjednávajících stran. WikiLeaks také 
zveřejnila podrobnou odbornou analýzu témat v tomto vypuštění obsažených.  

Je tlak na ukončení vyjednávání v roce 2015. Musíme zajistit, že o našich zákonech o zdraví, 
prostředí i dalších se bude rozhodovat demokratickými procesy, nikoli tajným vzdáním se 
v obchodních smlouvách.  



Postskriptum překladatele: Kdy už konečně dojde všem, kteří deklarují, že jsou na 
straně obyčejných lidí, že když kapitalisté přijdou s něčím, co tyto lidi nějak 
poškozuje, je třeba proti tomu bojovat všemi prostředky a ne tvrdit, že lze 
vyjednat nějaké lepší podmínky, s poměrně nepochopitelnou záminkou, že „v 
tom je přece i něco pozitivního“?  

Pro více informací: www.aftinet.org.au  

(překlad sekce mezinárodních styků ÚZ OSČMS 4. 7. 2015) 
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