
  

 

Resolució sobre el TTIP 

(Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió) 

 

CCOO de Catalunya demana l’immediata aturada de les negociacions 

El Consell d’Assumptes Exteriors de la Unió Europea aprovà el 14 de juny de 2013 les Directrius 

de negociació per a l’Associació Transatlàntica sobre Comerç e Inversió entre la UE i els EEUU. 

Aquest mandat, desclassificat gràcies a la pressió ciutadana i a la intervenció de la Defensora 

del Poble Europeu el 9 d’octubre de 2014, va donar pas a unes negociacions que, per la seva 

opacitat, han merescut un creixent rebuig i repulsa per part de la ciutadania europea. També 

les organitzacions sindicals i la Confederació Europea de Sindicats han mostrat la seva oposició, 

denunciant la manca de transparència i la tramitació com a tractat comercial d’un acord que va 

molt més enllà i afecta en profunditat i de manera transversal els pilars del model social i de la 

democràcia a Europa. 

Tan sols el 20% dels beneficis que s’esperen del TTIP es deuria a l’eliminació dels aranzels. 

L’altra 80% es preveu resulti de l’eliminació de barreres no aranzelàries, això és, canvis en les 

normatives i drets existents a banda i banda de l’Atlàntic i que no es corresponen amb una 

dimensió ‘comercial’, sinó que són de caràcter eminentment ‘legislatiu’. El mecanisme 

d’arbitratge per a les disputes entre estat i empreses (ISDS), que subordina la legitimitat 

democràtica a l’expectativa de benefici, o la cooperació regulatòria, que pretén ‘supervisar’ 

l’adequació de les iniciatives legislatives europees i estatals a l’esperit i lletra del tractat, 

confirmen l’abast i l’objectiu d’un acord que és tramitat com acord comercial, però que te 

naturalesa i conseqüències que són inequívocament de tipus polític, social i econòmic. 

Els estudis encarregats per la Comissió o realitzats per entitats properes als interessos de 

transnacionals i lobbys preveuen que el TTIP comporti un creixement baix en termes de PIB i 

d’ocupació. Tanmateix altres estudis independents vaticinen riscos importants que es xifren en 

l’enfonsament de sectors econòmics i la pèrdua de fins a 600.000 llocs de treball. L’experiència 

existent en altres tractats de lliure comerç confirma que els beneficis que es puguin generar no 

es redistribueixen, sinó que es concentren en la part més afavorida de la població. La 

perspectiva històrica, l’opacitat entorn a la negociació i la identitat dels principals actors que 

promouen encarnissadament el Tractat, permeten preveure que el TTIP comportarà, a canvi 

d’uns beneficis improbables, uns riscos molt importants: 

Per als drets socials i laborals. La convergència regulatòria entre normatives i drets a banda i 

banda de l’Atlàntic en un entorn de forta competitivitat comporta de fet una harmonització a 

la baixa. Això suposa una amenaça important en el marc laboral. Els EEUU tan sols han ratificat 

14 de 189 convenis, i 2 de les 8 normes fonamentals, no aplicant per exemple els convenis OIT 

de llibertat sindical, negociació col·lectiva, igualtat de remuneració o discriminació a la feina.  

Per l’ocupació de qualitat. La competitivitat tecnològica, industrial i la lògica de les economies 

d’escala anticipen que les empreses més afectades per l’Acord seran aquelles que no tinguin 

prou grandària per a poder competir a escala atlàntica, i aquelles que no estiguin prou ben po-  



  

 

 

 

sicionades en termes d’innovació i recerca. El TTIP pot reforçar la tendència a competir en 

costos salarials i per tant posar encara més pressió sobre la qualitat de l’ocupació. 

Per la salut i pel nostre entorn. La desregulació tindrà conseqüències també per la normativa 

mediambiental, per les normes sanitàries dels aliments, les pràctiques agrícoles sostenibles, 

l’accés a la informació, l’etiquetatge, la cultura o la protecció de dades. La desaparició del 

‘Principi de Precaució’ permetrà a les empreses introduir productes al mercat sense haver de 

demostrar abans la seva innocuïtat per la nostra salut o pel medi ambient. 

Pels nostres Serveis Públics. Allò que estigui establert a l’Acord Transatlàntic de Comerç i 

Inversió pot prevaldre sobre l’autonomia dels Estats a l’hora de gestionar els serveis i de 

decidir les polítiques públiques. El mercat de serveis s’obrirà als EEUU i a la iniciativa de les 

empreses privades, cosa que reforçarà l’estratègia actual de privatització dels Serveis públics i 

de precarització dels drets universals de ciutadania. 

En l’àmbit geopolític el TTIP comporta a més dos riscos afegits que semblen prou rellevants. 

Per una banda distreu del procés de construcció europea i de la necessitat de corregir els 

defectes que s’han fet evidents en l’arquitectura de la nostra Unió Econòmica i Monetària al 

llarg de la crisi. Aquests errors suposen una posició especialment afeblida per la Unió Europea 

a l’hora de desenvolupar un mercat intern amb un soci fortament cohesionat territorialment 

com els EEUU. Per una altra banda el TTIP s’inscriu en el retorn a una lògica de blocs que 

margina els avenços realitzats en el desenvolupament d’organismes multilaterals, que 

permetin fer front amb èxit a problemes que, com la pobresa, el canvi climàtic o els conflictes 

armats precisen de solucions globals. 

Per aquestes raons i en consonància amb la resolució de juliol de 2014 de CCOO i la signada 

per la nostra organització el passat 5 de maig, CCOO de Catalunya demana l’aturada 

immediata de les negociacions del TTIP i la revisió de l’actual estratègia comercial europea. 

Aquesta hauria de reforçar els organismes multilaterals existents i promoure el que la 

ciutadania desitja i defensa per Europa: uns drets socials i laborals de qualitat. El 18 d’abril els 

delegats i delegades, afiliats i afiliades i simpatitzants de CCOO de Catalunya estan cridats a 

participar amb força en la jornada d’Acció Global contra els tres acords comercials que Europa 

negocia i/o vol aprovar als propers dos anys: El Tractat amb Canadà (CETA), l’Acord sobre el 

Comerç de Serveis (TISA) i el Tractat Transatlàntic sobre Comerç i Inversió (TTIP). 


