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No al TTIP! 
El TTIP (Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió) és un tractat que s’està negociant entre la Unió 
Europea i els EEUU. Suposa una de les més greus amenaces als drets laborals, als serveis públics i 
al medi ambient que hem viscut en les darreres dècades. Per la seva naturalesa posa a més en 
qüestió la nostra sobirania democràtica i afebleix en cara més el poc que ens queda del model social 
europeu. A nivell global el TTIP s’inscriu en una onada de tractats que desvirtuen el treball i funcions 
de les organitzacions multilaterals i cedeixen la iniciativa a les transnacionals.  
 
Dir amb força ¡No al TTIP! és avui una prioritat pels treballadors i treballadores de tota Europa. La iniciativa 
ciutadana europea ‘Stop TTIP’ ha recollit ja més d’1.600.000 signatures per forçar una consulta pública. La 
CES i els grans sindicats europeus han denunciat els greus perills que comporta el Tractat i 
s’han organitzat amb la societat civil en plataformes i iniciatives per demanar que s’aturin les 
negociacions. Per això és fonamental que el proper dissabte, d’Acció Global contra el TTIP 
tingui un èxit rotund d’assistència a les mobilitzacions i accions que s’han convocat. 

10 bones raons per dir ¡No al TTIP! 

1.- El TTIP s’està negociant com un tractat 
comercial quan és molt més. El 80% dels beneficis 
que preveuen els lobbys no venen de l’eliminació 
dels aranzels, sinó de la convergència regulatòria 
que definirà normes i estàndards comuns a banda i 
banda de l’Atlàntic. 

2.- Al marge dels estudis encarregats per la 
Comissió, el TTIP comportarà una reducció del 
comerç intern a la UE, l’enfonsament de sectors 
industrials i una pressió afegida sobre els salaris i 
l’ocupació. Estudis acadèmics preveuen una 
pèrdua de 600.000 llocs de treball. 

3.- La manca d’informació de qualitat ha 
acompanyat el procés des del seu inici. Tot i que 
l’estratègia d’opacitat ha donat pas a un altra de 
‘transparència selectiva’, el Parlament Europeu 
continua essent marginat del procés de negociació. 
Silenci, aquí treballen els lobbys! 

4.- Si es signa el TTIP serà molt complicat fer 
ajustos posteriors. La introducció de tribunals 
d’arbitratge privats (ISDS) i el mandat d’un consell 
de cooperació regulatòria minvaran la sobirania 
política dels estats i la subordinaran a l’expectativa 
de benefici de les empreses. 

5.- Com s’ha vist en altres tractats, la convergència 
regulatòria és de fet, una harmonització a la baixa. 
En el marc laboral això suposa una amenaça 
important. Els EEUU tan sols han signat 14 Normes 
Internacionals del Treball, per 133 l’estat espanyol, i 
2 de 8 normes fonamentals. 

6.- Els serveis públics no estan exclosos de la 
negociació del TTIP que pot comportar un pas més 
enllà en la seva privatització i eliminar les clàusules 
socials dels contractes públics. El ‘mercat’ dels 
serveis europeus és un dels grans atractius que te 
el Tractat pel capital d’EEUU.  

7.- La convergència normativa comporta l’eliminació 
del principi de cautela. El productor ja no té que 
demostrar la innocuïtat del producte i l’alimentació 

s’obrirà a organismes genèticament 
modificats (OGM), pesticides o 
hormones del creixement actualment restringides. 

8.- Els EEUU va ser un dels països que no van 
signar el Protocol de Kyoto. La competència 
transatlàntica posarà pressió sobre els estàndards 
medi ambientals, però també sobre els que 
protegeixen la diversitat genètica o els que 
afavoreixen la producció d’energia renovable. 

9.- El TTIP és una fugida endavant de les polítiques 
errades d’austeritat a Europa. Els dèficits de govern 
que s’han fet evidents en la gestió de la crisi ens 
condemnen a ser el soci més feble i per tant més 
vulnerable en el que ve a ser un complement 
econòmic a l’aliança atlàntica (OTAN). 

10.- El Tractat amb els EEUU, al igual que el CETA 
amb Canadà o el TISA sobre serveis públics, deixa 
al marge la necessitat de reforçar els organismes 
multilaterals que ens han de permetre fer front als 
reptes que compartim a nivell global: Pobresa, Pau 
i Canvi climàtic.  

La liberalització del comerç no suposa cap sortida a la 
crisi i el seu cost social comportarà més pressió sobre 
la classe treballadora. Previsiblement es traduirà en 
una nova transferència de riquesa del treball al capital 
i l’extinció del projecte que des de fa 60 anys intenta 
construir una societat més cohesionada a Europa. La 
Unió Europea no te cap necessitat de subordinar-se a 
un model social i econòmic que no és el seu, i mereix 
jugar un paper propi a nivell global en el que el treball 
de qualitat i la cohesió social siguin els eixos d’un 
creixement just i solidari.  

El TTIP és una amenaça real als nostres drets i 
condicions i per això hem d’aconseguir aturar-ho 
definitivament. Per això és fonamental que el 
proper 18 d’abril a les 17:00 hores ens trobem al 
davant del Pg. de Gràcia 90, davant l’oficina de la 
Comissió Europea per a dir ¡NO AL TTIP! 
 

+ info http://www.ccoo-servicios.es/catalunya/html/33681.html 
 


