RESOLUCIÓ
2n COMITÈ NACIONAL del 14è mandat
Barcelona, 17 de febrer de 2015
A Barcelona, el dia 17 de febrer de 2015, la UGT de Catalunya en el 2n Comitè
Nacional ha aprovat la següent
RESOLUCIÓ
La Unió Europea i els Estats Units es troben en un procés de negociació del
tractat d’Associació Transatlàntica de Comerc i Inversió, l’anomenat TTIP.
Aquest tractat té com a finalitat augmentar el comerç, la inversió, la creació de
llocs de treball i el creixement en general amb tres eixos clau: l’accés al mercat,
qüestions de caràcter reglamentari i barreres no aranzelàries i altres normes de
regulació.
No obstant això, aquesta negociació s’està portant a terme amb total opacitat,
sense transparència i amb informació confidencial, la qual cosa ens planteja
grans i importants dubtes respecte als seus objectius i finalitat.
La UGT de Catalunya pensem que no portarà més prosperitat i qualitat de vida
a la major part de la població, minvarà les condicions i els drets laborals de les
treballadores i els treballadors i no portarà beneficis ni des del punt de vista
econòmic ni ambiental. Seran, per tant, els consumidors, els treballadors i el
medi ambient, els qui en sortiran més perjudicats.
La realitat és, doncs, que estem parlant d’un tractat que liberalitza encara més
els mercats sense una competència justa, que afavoreix la precarietat i la
discriminació i que difumina totalment molts aspectes que actualment estan
regulats a la UE, perquè amb aquest acord es tractarien de forma privada entre
les parts.
D’aquesta forma tindríem:
 Pèrdua de drets laborals (atès que els EU només han subscrit dos dels
vuit convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball,
OIT) i rebaixa salarial.
 Limitació dels drets de representació col·lectiva dels treballadors.
 Anul·la el principi de precaució europeu: pèrdua del principi de precaució
en relació amb els estàndards tècnics i de normalització industrial.
 Possible privatització de serveis públics.
 Eludeix normes transgèniques regulades per la UE: no etiquetatge de
productes modificats genèticament perquè el consideren una barrera per
al comerç d’aquests productes, amb la qual cosa es desinforma el
consumidor.

 Suposa americanitzar el model social d’Europa, quan en realitat el model
de l’estat de benestar europeu hauria de ser un model a seguir per a la
resta del món.
 Aixeca prohibicions respecte a la pràctica del fracking.
 Llocs de treball precaris i temporals.
 Que acords semblants, com el NAFTA, han fet perdre milions de llocs de
treball i empitjorar les condicions laborals i socials dels països actors,
principalment del més feble, Mèxic.
Per tot això, la UGT de Catalunya, que vetllem perquè la legislació en matèria
d’ocupació, estat del benestar i consum, privacitat i serveis públics no es
desregulin en negociacions no transparents, rebutgem ja de soca-rel la
negociació d’aquest tractat, atès que representa una amenaça real per a la
democràcia i l’estat de dret de la nostra societat, sent conscients que la força
conjunta de l’opinió pública i de les organitzacions és l’única que pot aturar un
tractat d’aquestes característiques i negociar-ne un altre que beneficiï tots els
sectors de la nostra societat.
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