
Alguns sectors afectats pel TTIP

 Drets sindicals i llocs de treball
 Agricultura i alimentació
 Energia i medi ambient
 Serveis públics
 Teixit empresarial
 Sobirania i legislacions estatals
 Accés a la informació



Efectes del TTIP

 Drets sindicals i llocs de treball
 EEUU no ha ratificat convenis principals de la OIT, 

entre ells:
 Negociació col·lectiva, Llibertat d'associació, Dret a 

organitzar-se

 Rebaixes de normativa que dificulti el comerç
 Pèrdua de llocs de treball: 

 NAFTA :1 milió a EEUU en 12 anys (Economic Policy 
Institute)

 600.000 a la UE (Jeronim Capaldo, Tufts University)



Efectes del TTIP

 Agricultura i alimentació (I)
 Monitorització i traçabilitat a la UE
 Als EEUU no hi ha principi de precaució
 A la UE es obligatori l'etiquetatge de transgènics
 Ús de pesticides tòxics (EEUU permet almenys 82 

prohibits per la UE)
 La UE bloquejaria 40% aliments pels disruptors 

endocrins



Efectes del TTIP

 Agricultura i alimentació (II)
 EEUU utilitza hormones del creixement
 Als EEUU tracten aviram amb clor (pràctica 

prohibida a la UE  des de 1997)
 Benestar animal: als EEUU la normativa de 

transport és de 1873
 Productes amb denominacions d'origen



Efectes del TTIP

 Energia i medi ambient (I)
 Avaluació d'impacte de la CE: «riscos per als 

recursos naturals i la conservació de biodiversitat»
 Alliberament extra d'11 Mtones CO2
 Debilitament reglament REACH (principi de 

precaució en productes químics)
 La UE prohibeix 1200 substàncies en cosmètics, EEUU 

12
 EPA controla 6 de 84.000 substàncies químiques



Efectes del TTIP

 Energia i medi ambient (II)
 Productors agrocombustibles EEUU contra 

Directiva Energies Renovables
 Directiva Qualitat Combustibles vs. Petroli de 

sorres bituminoses
 Importació de gas de fracking -> aixecament de la 

prohibició del fracking a la UE



Efectes del TTIP

 Serveis públics
– Liberalització dels mercats de serveis

• Sanitat, Educació, Gestió de l'aigua
– «Llista positiva» vs «Llista negativa»

• Sistema judicial
• Seguretat
• Vigilància de fronteres
• Control tràfic aeri

– Indemnitzacions per revertir privatitzacions
– TISA (Trade in Services Agreement)



Efectes del TTIP

 Teixit empresarial
– Compra pública amb criteris socials, de 

proximitat

 Sobirania i legislacions estatals
– ISDS  (Inversor-State Dispute Settlement)
– Consell de Cooperació Reguladora

• Accés a la informació
- Patents i drets d’autoria
- Privacitat


