
 

L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP, segons les sigles en anglès), és un 

tractat de lliure comerç que s'està negociant d’esquena a la ciutadania des del 2013 

entre els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea, que possiblement es tancarà el 

2015. Vol implementar la desregulació del nostre sistema econòmic i social i rebaixar 

els estàndards de protecció social i ambiental als dos blocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uneix-te a la campanya! 



 

Els EUA no han ratificat tots els convenis de l’OIT (Organització Internacional del Treball), el que fa 

pensar que una harmonització de les normatives retallaria drets com la llibertat sindical i la negociació 

col•lectiva. A més, és probable que la producció es traslladés a zones amb mà d’obra barata i 

provoqués una competència a la baixa en drets laborals. A Mèxic, l’aplicació del TLCAN, signat entre 

Mèxic, els EUA i el Canadà, ha precaritzat les condicions de treball fins al punt de l'esclavatge en el cas 

de les treballadores de les maquiles. 

 

L’esborrany de les negociacions mostra que el tractat vol lliurar els serveis públics bàsics com l’aigua, 

l’educació i la sanitat a mans privades. El que ara és de la ciutadania passarà a ser gestionat per 

corporacions que imposaran els seus preus i condicions. El TTIP enforteix les empreses i elimina 

mecanismes per aturar l’onada de privatitzacions que ja estem patint. 

 

 

Amb la signatura del TTIP les autoritats europees no tindrien un control efectiu sobre les importacions 

de cereals nord-americans i altres productes agropecuaris, com la carn hormonada o els transgènics, i 

les normes d'etiquetatge inclourien menys informació sobre els productes. A Mèxic, l’acord TLCAN va 

obrir la porta als productes nord-americans genèticament modificats, que van destruir la producció de 

cultius tradicionals. Mèxic va passar de ser exportador de blat de moro, el cereal de major producció 

mundial, a ser-ne importador. 

 

 

El TTIP obriria la porta al fracking a Europa. El fracking és una tècnica d'extracció de petroli i gas que 

contamina greument les aigües subterrànies i pot provocar terratrèmols de diversa magnitud. Tot i això, 

en l'última dècada s'ha estès als EUA. Mentre que alguns països com França s’han declarat territori lliure 

de fracking, la UE no ha regulat aquesta tècnica, i ha deixat en una posició vulnerable països com l'Estat 

Espanyol, amb una legislació ambiental més laxa. 

 

 

 

 

 

 

 

El TTIP no és el primer acord de lliure comerç al món,  

existeixen experiències prèvies per comparar-nos... 

      Com afectarà el TTIP els drets laborals? 

   I els serveis públics? 

 

Quines repercusions tindrà en l'agricultura i els drets del consum? 

 

   Hi haurà canvis al model 

energètic? 



 

Així és. La Comissió Europea intenta incloure clàusules per 

promoure una major liberalització financera, encara que ha 

estat justament la desregulació financera el que ha provocat 

la profunda crisi econòmica i financera a banda i banda de 

l'Atlàntic en els últims anys. 

 

 

Aquestes dues possibilitats 

serien directament impossibles, 

ja que qualsevol banc estranger 

que es veiés afectat per una 

decisió nacional, podria 

demandar l'Estat d'acord amb 

l'ISDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uneix-te a la campanya! 

 

    Per què dóna més poder a les grans empreses? 

 

La clàusula «Solució de controvèrsies entre inversors i estats» (ISDS en anglès) preveu que les 

«disputes» entre inversors i estats es resolguin en una instància internacional d'arbitratge no vinculada 

a cap legislació nacional. Recentment, l'empresa energètica sueca Vattenfall ha reclamat a Alemanya 

3.700 milions d’euros en compensació per pèrdues i guanys que deixarà d'obtenir pel tancament de les 

centrals nuclears. L'asseguradora sanitària holandesa Achmea va guanyar 22 milions d’euros contra 

Eslovàquia per suposat «lucre cessant» quan es va paralitzar el procés de privatització de la sanitat. Els 

tractats internacionals de protecció d'inversions suposen una concentració del poder i de la riquesa en 

les grans empreses, que privatitzen els beneficis i socialitzen les pèrdues entre els contribuents. La 

inclusió de tribunals internacionals privats, aliens als sistemes judicials nacionals, atorga més drets a les 

empreses que als ciutadans, que veiem coartada la nostra sobirania i capacitat de decidir 

democràticament qüestions cabdals com el model energètic o de salut que volem. 

 

    Més liberalització financera i menys possibilitats d'afrontar el 

deute? 

I què passa amb la possibilitat 

de renegociar la devolució del 

deute o de no pagar el deute 

il•legítim? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop finalitzada la negociació sobre el contingut del TTIP, si 

s’arriba a un acord, es votarà al Parlament Europeu. Si s'aprova, el 

tractat només entrarà en vigor prèvia ratificació de cada estat 

membre. Serà un moment clau per exercir el dret a decidir sobre 

el nostre futur. 

Apunta't i participa activament en el node més proper de la 

campanya contra el TTIP! Pots participar-hi de forma individual o 

adherir el teu col•lectiu a la campanya. 

 

 

 

 

   http://noalttip.blogspot.com.es/ 

          https://www.facebook.com/noalttip 
 

@CATnoalTTIP 

         Barcelona.no.ttip@gmai.com 


