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เรืD อง

ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิงD ลักษณ์ ชินวัตร)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ (นายบุญทรง เตริ ยาภิรมย์)
หัวหน้าคณะเจรจา (นายโอฬาร ไชยประวัติ)
ให้สญ
ั ญาประชาคมและมอบนโยบาย-จุดยืนทีDชดั เจนแก่คณะผูเ้ จรจา

ตามทีDฯพณฯนายกรัฐมนตรี และคณะจะเดินทางไปกรุ งบรัสเซล ในวันทีD 6-7 มีนาคมนีS เพืDอเปิ ดการเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรี ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป รอบแรก และได้กาํ หนดระยะเวลาว่าจะเร่ งเจรจาอย่างเร่ งด่วนให้เสร็ จสิSน
ในการเจรจาเพียง 10 รอบใช้เวลา 1 ปี ครึD งจากนัSนจะมาเข้าสู่กระบวนการเห็นชอบของรัฐสภาเพืDอให้ทนั การต่อสิ ทธิพิเศษ
ทางการค้าทีDจะหมดในสิSนปี 2557 นัSน
ทางกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรี ภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) และภาคประชาสังคม อันประกอบด้วย
ภาคประชาสังคม องค์กรวิชาการ องค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน 28 องค์กรทีDติดตามการเจรจาการค้าเสรี ได้
พยายามให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อท้วงติงกับหน่วยราชการและรัฐบาลมาโดยตลอดว่า เอฟทีเอกับสหภาพยุโรป
นีS ไทยอาจจําต้องเจรจาในหลายประเด็นทีDไม่เคยเจรจาเปิ ดเสรี มาก่อนในเอฟทีเออืDนๆ ทัSงเป็ นประเด็นทีDมีผลกระทบสูง
เช่น ทรัพย์สินทางปั ญญาทีDเกีDยวกับยา ทรัพย์สินทางปั ญญาทีDเกีDยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การคุม้ ครองการลงทุน
ทีDเปิ ดโอกาสให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน และสิ นค้า
ทําลายสุขภาพเช่น เครืD องดืDมแอลกอฮอล์ และบุหรีD ดังนัSนจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและดําเนินตามขัSนตอน
มาตรา 190 อย่างเคร่ งครัด
แต่ทีDผา่ นมา การรับฟังความคิดเห็น การเตรี ยมการเจรจา การร่ างกรอบเจรจาฯ และการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ล้วนมีความบกพร่ องทัSงกระบวนการและเนืSอหา-ข้อห่วงใยหลายเรืD องซึDงจะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศและสังคมทุกภาคส่วนในระยะยาวซึDงจะมีผลกระทบกับงบประมาณแผ่นดินมากกว่าแสนล้านบาทถูกละเลย
ไม่ให้ความสําคัญ แต่หนั ไปให้ความสําคัญกับสิ ทธิพิเศษทางการค้าทีDจะเสี ยไปทัSงทีDเป็ นผลประโยชน์ระยะสัSน ได้
ผลประโยชน์เพียงไม่กีDกลุ่มธุรกิจส่งออก โดยมูลค่าความเสี ยหายประมาณ 80,000 ล้านบาทเท่านัSน
ดังนัSนเพืDอให้การจัดทําความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป เป็ นประโยชน์กบั ประเทศชาติอย่างแท้จริ ง โดย
คํานึงถึงความเป็ นธรรมระหว่างผูท้ ีDได้ประโยชน์กบั ผูท้ ีDได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญานัSนรวมถึง
ประชาชนทัวD ไป ตามนโยบายของรัฐบาลของ ฯพณฯ ทีDมาจากการเลือกตัSงตามระบอบประชาธิปไตยได้ประกาศไว้ต่อ
รัฐสภา เราขอเรี ยกร้องให้ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ยิงD ลักษณ์ ชินวัตร และ นายโอฬาร ไชยประวัติ หัวหน้าคณะเจรจา ให้
คํามันD ต่อสัญญาประชาคมและมอบนโยบายและจุดยืนทีDชดั เจนแก่คณะผูเ้ จรจา ดังนีS
1. ต้องไม่ยอมรับเนืSอหาการเจรจาทีDเกินไปกว่าข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปั ญญาของ WTO (ไม่ยอมรับท
ริ ปส์พลัส) โดยเฉพาะในประเด็น การขยายเวลาการคุม้ ครองสิ ทธิบตั ร, การผูกขาดข้อมูลทางยา, มาตรการ ณ

2.

3.

4.
5.

จุดผ่านแดน และไม่ยอมรับการแก้ไขกฎหมายระบบการคุม้ ครองพันธุ์พืชทีDประเทศไทยใช้บงั คับอยู่ ซึDงเป็ นไปตาม
ความตกลงทริ ปส์และสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพ
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนในบทว่าด้วยการลงทุน ต้องไม่มีผลให้มีการนําข้อพิพาททีDเกีDยวกับ
การลงทุนสาธารณะ, การออกนโยบายหรื อมาตรการเพืDอคุม้ ครองผลประโยชน์สาธารณะ, การคุม้ ครอง
สิD งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, สาธารณูปโภคพืSนฐาน และความมันD คง เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่เปิ ดเสรี การลงทุนทีDเกีDยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การทํานา ทําสวน ทําไร่ การ
เพาะเลีSยงสัตว์นS าํ การปลูกป่ า การเพาะและขยายพันธุ์พืช ตลอดจนการลงทุนทีDสร้างผลกระทบต่อความมันD คง
ทางอาหาร
ถอนสิ นค้าเหล้า บุหรีD ออกจากการเจรจาสิ นค้า
ให้มีการจัดหารื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยครบทุกภาคส่วนทัSงก่อนและหลังการเจรจาในแต่ละรอบ โดยให้มีการชีSแจง
ท่าทีของคณะเจรจา รายงานความคืบหน้า พร้อมรับฟังและดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
สมดุล

ทัSงนีSเครื อข่ายภาคประชาชนใคร่ ขอให้ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ยิงD ลักษณ์ ชินวัตร และ นายโอฬาร ไชยประวัติ
หัวหน้าคณะเจรจา โปรดใคร่ ครวญถึงผลกระทบทางลบทีDจะเกิดขึSนต่อประเทศชาติและประชาชนไทย ภายใต้ความ
รับผิดชอบของท่านทัSงสอง ทีDทาํ การแทนลูกหลานของเราในอนาคตว่า การแลกประโยชน์ของชาติ ทีDเป็ นของคนไทยทุก
คน กับประโยชน์ของภาคธุรกิจส่วนน้อยนัSนจะเป็ นการคุม้ ค่าหรื อไม่
ขอแสดงความนับถือ

(ภญ. สําลี ใจดี)
กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรี ภาคประชาชน (FTA Watch)
เครื อข่ายผูต้ ิดเชืSอเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, เครื อข่ายองค์กรงดเหล้า, เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สมัชชาคนจน,
เครื อข่ายสลัม ๔ ภาค, ชมรมเพืDอนโรคไต, เครื อข่ายเพืDอนมะเร็ง, คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์,
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิดา้ นเอดส์, มูลนิธิเพืDอผูบ้ ริ โภค, มูลนิธิเภสัชชนบท, ชมรมเภสัชชนบท,
กลุ่มศึกษาปั ญหายา, มูลนิธิชีววิถี, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, มูลนิธิสุขภาพไทย, กลุ่มเพืDอนแรงงาน,
เครื อข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์, เครื อข่ายชุมชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์,
เครื อข่ายชุมชนเฝ้ าระวังภัยแอลกอฮอล์ กทม., เครื อข่ายเยาวชนป้ องกันนักดืDมหน้าใหม่,
เครื อข่ายคนทํางานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (12D), โครงการศึกษาและปฏิบตั ิการงานพัฒนา,
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู ้เพืDอการควบคุมยาสูบ และ
เครื อข่ายพันธมิตรเพืDอการควบคุมยาสูบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEATCA), โครงการศึกษาและปฏิบตั ิการงานพัฒนา
ติดต่อประสานงาน
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