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Actualment la Comissió Europea està negociant amb el Govern dels Estats Units
d’Amèrica l’anomenat Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (conegut com a TTIP,
Transatlantic Trade and Investment Partnership). El TTIP té com a objectiu facilitar la
inversió directa i l’eliminació de barreres en l’accés al mercat per a les empreses
europees i nord-americanes, i gira principalment al voltant de la reglamentació, el dret
corporatiu i les garanties d’inversió.
Fent una lectura de l’actual text en negociació, l'acord tindrà un impacte ampli i
irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, noves regulacions que
poden canviar profundament les relacions que s'estableixen amb les institucions
democràtiques, ja que planteja prendre els drets de la ciutadania per a cedir-los a les
grans empreses i corporacions.
Tot i la rellevància d'aquestes negociacions i les conseqüències que se'n derivaran,
aquestes són del tot desconegudes per a la majoria de la ciutadania. L’equip
negociador de la Comissió Europea manté un total obscurantisme sobre l'estat i
dimensió de les negociacions i sobre l'impacte real que suposarà l'acord. De fet, fins i
tot als i les membres del Parlament Europeu que tenen un paper important en les
relacions comercials d'Europa, ja que poden vetar els acords comercials (com van fer
amb l'Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només se'ls ha permès l'accés a un
nombre limitat de textos de la negociació.
Però la falta de transparència en les negociacions no és l'únic menyspreu a les
institucions democràtiques que suposa el TTIP. Un dels punts més preocupants és la
inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies inversor-estat (ISDS per les sigles
en anglès) establert per l'Organització Mundial del Comerç. Aquest mecanisme permet
als inversors estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes
directament als tribunals internacionals d'arbitratge, sovint compostos per advocats de
les mateixes empreses. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses
inconcebible i injustificable. Si un fals “tribunal” conclou que les polítiques decidides
democràticament poden reduir els guanys d’empreses privades, aquest ISDS pot
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obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limita la
llibertat democràtica per legislar sobre assumptes socials, laborals, ambientals, de salut
i financers, entre d'altres.
Aquest fet es veurà agreujat amb la creació d'un Consell de Cooperació Regulatori
(CCR) entre els EUA i la UE. L'objectiu d'aquest CCR és simple: abans d'elaborar la
nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP) representants dels EUA,
de la UE i de les grans empreses transnacionals, tenen l'oportunitat d’analitzar, influir i
condicionar aquesta legislació.
Un dels altres elements claus que s’estan negociant és el “reconeixement mutu”
d’estàndards, que suposa que allò que és bo per als EUA és bo per a la UE i viceversa,
ignorant els diferents nivells de protecció social o ambiental.
Així doncs, malgrat els suposats beneficis econòmics que hauria de produir el TTIP,
algunes entitats i plataformes han denunciat amb la informació provinent d’empreses i
indústries que participen en les negociacions, que aquest acord s’encamina a potenciar
la desregulació i implantar una visió dels drets de propietat intel·lectual que fomenta
monopolis i moviments en la direcció d’igualar drets a la baixa.
És per tot això que el CNJC i les seves entitats:


Demanem que el procés de negociació del TTIP es faci amb transparència,
publicant els textos de negociació de la Comissió que permeti posar llum sobre
un procés tan important.



Ens oposem als ISDS, mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor
que s’escapen de la presa de decisions d’acord amb la defensa i la millora de
l’interès públic i el bé comú.



Rebutgem el Consell de Cooperació Regulatòria. Tota la regulació de les
operacions comercials, les condicions del comerç i l'establiment d'estàndards de
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producció del producte ha d'estar en mans d’òrgans i processos controlats
democràticament.


Rebutgem la desregulació i una rebaixa de drets i estàndards de protecció a la
baixa. No podem acceptar el reconeixement mutu d’estàndards si va en
detriment dels actuals, establerts en el marc de decisions democràtiques.



Rebutgem una desregulació que podria portar a la privatització de serveis
públics i anar en contra de l’accés universal a l’educació, la salut i altres serveis
públics.



Reclamem que no es prengui a les institucions democràtiques i públiques el
poder per protegir sectors determinats i assegurar una correcta supervisió del
compliment de normes laborals i ambientals.



Defensem i reivindiquem el dret de tota la ciutadania, i en especial les persones
joves afectades molt greument per la precarietat i l’atur juvenil, a un treball
digne, incloent-hi una renda adequada i els drets laborals.
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