


UNIÓ EUROPEA:
500 milions habitants
18,5 bilions $ PIB 
1r exportador mundial
1r importador mundial

ESTATS UNITS D’ AMÈRICA:
300 milions d’habitants
17,5 bilions $ PIB 
3r exportador mundial 
2n importador mundial



Pilars de la negociació del TTIP

1- Expandir l’accés als mercats i les inversions estrangeres

2- Eliminar les barreres no aranzelàries presents i futures

3- Establir regles, principis i noves formes de cooperació



Principi de coherència o convergència: el que és vàlid per una 
de les parts, ho és per l’altra. 

Principi de precaució : A la UE cal 
demostrar la inoqüitat d’un producte, mentre 
que als EUA serveix la prova científica 
aportada pel fabricant i és el client qui l’ha 
de refutar

Què volen dir amb “lliure comerç” o 
harmonització reguladora?

Principi d’igualtat No es port discriminar a 
cap empresa. Organismes Públics i empreses 
han de competir en igualtat de condicions.



Cronologia del TTIP

- Mandat de crear el TTIP febrer de 2013
- Començament de les negociacions  juliol 2013
- 8 ronda de negociacions febrer 2015
‐

 
Signatura i entrada en vigor provisional: finals de 2015 

- Ratificació del Parlament Europeu 2015 - 2016 
- És un tractat mixt que hauran de ratificar TOTS els parlaments 
dels Estats membres (s’està qüestionant)





Segons un estudi del Centre for Economic Policy Research (CEPR) el 
TTIP crearia milions de llocs de treball i incrementaria els ingressos 
anuals de la UE en 119.000 M€ i 95.000 M$ als EUA. 545€ anuals de 
renda més per a una família de europea 4 membres. 

Segons un informe del The Hispanic Council, el TTIP suposaria la creació 
de 143.000 llocs de treball a Espanya i augment de la renda per càpita 
en un 6,6%. 

L'informe A Brave New Transatlantic Partnership evidencia que els 
propis estudis de la Comissió Europea preveuen la pèrdua d'ocupacions 
en sectors econòmics com l'electrònica, la metal·lúrgica, la comunicació 
o la ramaderia, així com una ínfima taxa de creixement del 0,01 % del 
PIB en els propers 10 anys.

Promeses del TTIP



The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, 
Unemployment and Instability / Jeronim Capaldo (Tufts University)

Manca de credibilitat de les expectatives del TTIP



1994 Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica 
del Nord (NAFTA)

El discurs oficial i els estudis previs a la signatura del TLC 
entre EUA, Canadà i Mèxic prometien:

Creació de 20 milions de llocs de treball 
Augment de la inversió estrangera directa 
Augment de les exportacions 
Accés a nous productes i baixada dels preus

...



Alguns efectes del NAFTA a Mèxic

* Substitució de la producció nacional per 
importacions
* Enriquiment de determinades elits com a 
conseqüència dels processos de 
privatització
* Enfonsament de l'ocupació i de la 
capacitat adquisitiva de la població
* Destrucció de l'espai rural i dels recursos 
naturals 
* Migració forçada de milions de persones i 
contribució a l'auge del crim organitzat

...



70% de demandes acceptades

31% sentències favorables empreses
42% sentències favorables Estats
27% acord sense sentència

Mecanisme de resolució de conflictes entre inversors i Estats (ISDS)



Cronologia d’ una 
controvèrsia internacional 

relativa a inversions

Fase 1 : El procés d’ arbitratge comença quan un inversor estranger envia una 
notificació d’ arbitratge a un Estat. Ambdues parts, tant l’ inversor com l’ Estat, 
contaran amb l’ assistència d’ avocats (consellers o representants de les parts) 
durant el procediment.

Fase 2 : L’ inversor i l’ Estat seleccionen, conjuntament, al tribunal d’ arbitratge. 
En general, cada part tria a un àrbitre i ambdues designen a un tercer per a 
que actuï com president. 

Fase 3 : El procediment es prolonga durant anys i sol celebrar- se a porta tancada, 
amb escassa o nul·la informació a disposició del públic; en ocasions, ni tan sol 
el fet de que hi ha un cas en curs.

Fase 4 : Els àrbitres determinen finalment si l’ inversor ha de ser compensat, així 
com el tipus i quantitat de la compensació. També assignen els costes legals 
del procediment . Les possibilitats de recórrer la sentència són molt limitades i 
els Governs no solen fer-ho.

Fase 5 : Els Estats han de acomplir aquestes sentències arbitrals. Si es neguen a 
fer-ho, el laude pot executar- se pràcticament en qualsevol lloc del món, per 
exemple, confiscant una propietat de dit Estat en altre país.



Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja 
de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado el 
arbitraje de inversiones [...] A tres particulares se les concede el 
poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de 
apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de 
los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del 
Parlamento.”

Juan Fernández-Armesto, àrbitre espanyol



El Govern espanyol i 

altres governs de la 

UE pressionen 

Juncker perquè

mantingui l’ISDS al 

TTIP

Grècia, República Txeca, 

Dinamarca, Estònia, 

España, Finlàndia, Croàcia, 

Irlanda, Lituània, Letònia, 

Malta, Portugal, Polònia, 

Suècia i Regne Unit. 

Legalitat Vs Legitimitat



La “sopa de lletres” dels tractats comercials 

OMC

GATT
ALCA

AMI

AGCS
NAFTA

ACTA

CE
TA

TISA

TT
IP



238 TLC que impliquen 3 països o més

Declaració Universal de Drets Humans

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes 

de discriminació contra la dona

Directrius voluntàries per al dret a l’alimentacióConveni de la Organització Internacional del 

Treball

Asimetria entre els drets de les empreses i les persones



Renato Ruggiero: "Els TLC són l'esforç de crear 
una constitució internacional dels drets del capital "

Hillary Clinton: “El TTIP serà una mena de OTAN econòmica”

Alfredo Saenz:“Hay que desmontar el Estado de bienestar y no tenemos 
demasiado tiempo para hacerlo”

Lex mercatoria, o l’estructura de la impunitat 
de les empreses transnacionals
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