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Les persones i eL pLaneta abans que eL capitaL

Què és el TTIP?
• El TTIP (Acord transatlàntic de comerç i inversió) és un tractat que s’està nego-
ciant entre la Unió Europea i els EUA. 

• El TTIP pretén crear una zona de lliure comerç, eliminant aranzels i desregulant 
les normes i els estàndards existents.

• El TTIP suposa una greu amenaça per als nostres drets i per a les nostres condi-
cions com a treballadors i treballadores, consumidors i consumidores, i ciutadans 
i ciutadanes. 

• El TTIP és, ja des de la seva negociació, un tractat opac i antidemocràtic que 
qüestiona la sobirania dels nostres governs.

• El TTIP és, geopolíticament, un retorn a la cultura dels “blocs” que afebleix el 
treball dels organismes internacionals (ONU, OIT…).

Per això:
• Dir amb força “No al TTIP!” és avui 
una prioritat per als treballadors i tre-
balladores de Catalunya i de tot Europa.  

• CCOO, la CES i els grans sindicats 
europeus han denunciat els greus pe-
rills que comporta aquest tractat. 

• Sindicats i societat civil s’han orga-
nitzat en plataformes i en iniciatives per 
exigir que s’aturin les negociacions.

• CCOO de Catalunya participa en la 
campanya “No al TTIP” juntament amb 
més de 400 organitzacions de tot l’Estat.

• Donem suport i participem en les ini-
ciatives i les mobilitzacions organitza-
des per dir no a un tractat que amenaça 
el nostre model democràtic i social.

El TTIP t’afecta!
Afebleix els teus drets laborals. El TTIP no estableix estàndards comuns respecte 

dels nostres drets laborals ni inclou clàusules que obliguin els estats a mantenir-los inalterats. 
Això suposa que el tractat ens exposa a una harmonització a la baixa amb un estat que, com els 
EUA, no ha ratifi cat la major part de les normes internacionals del treball de l’OIT (tan sols 14 de 
189 convenis), inclosos els convenis fonamentals sobre llibertat sindical, negociació col·lectiva, 
igualtat de remuneració o discriminació. El TTIP comportarà més precarietat en la contractació i 
en les condicions laborals i menys garanties i drets a l’hora de defensar-nos.

 Suposa una amenaça per a l’ocupació… Els estudis encarregats per la Comissió 
Europea preveuen un creixement insignifi cant, però d’altres estudis independents estableixen 
una pèrdua de fi ns a 600.000 llocs de treball al llarg dels propers 10 anys. Les empreses més 
afectades seran les petites i mitjanes, i, especialment, aquelles menys competitives a escala 
global i que menys han invertit en innovació i recerca. El nostre teixit empresarial es pot veure 
especialment amenaçat i el TTIP pot reforçar encara més la tendència actual a basar la compe-
titivitat en un model de baixos salaris i de poc valor afegit.

…per la nostra salut i pel medi ambient… El 80% dels benefi cis previstos pels 
lobbys vénen de la desregulació que comportarà “l’harmonització” i el “reconeixement mutu” 
de normes i estàndards. Això tindrà conseqüències també per a la normativa mediambiental, 
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 en el mercat sense haver de demostrar abans la seva inno-
cuïtat per a la nostra salut o per al medi ambient.

…i per als nostres serveis públics. L’Acord transatlàntic de comerç i inversió podria 
prevaldre sobre la sobirania dels estats per determinar sobre la propietat i la gestió dels ser-
veis públics. Pot obrir els mercats de serveis europeus al capital dels EUA i a l’adjudicació de 
contractes públics al sector privat. Així els governs i  també les administracions autonòmiques o 
municipals no podrien fer polítiques d’adjudicació en funció de criteris socials o mediambientals.

El TTIP amenaça la nostra democràcia. Les reunions preparatòries dutes a terme 
per la Comissió Europea per preparar la negociació del TTIP es van fer, en un 90% dels casos, 
amb lobbistes i representants de grans corporacions i patronals. L’acord preveu la utilització d’un 
mecanisme per resoldre controvèrsies entre inversors i estats que pot sotmetre la legislació 
nacional i europea a l’expectativa de benefi ci de les grans transnacionals. Més enllà, la creació 
d’un consell de cooperació regulatòria transatlàntic per supervisar que les iniciatives legislatives 
s’adaptin al TTIP condemnaria la nostra sobirania democràtica al dictat dels mercats.




