
 A l’atenció dels membres de la Comissió Europea.

 Desitjo expressar la meva indignació per les negociacions en curs entre els governs dels Estats Units d’Amèrica 
i la Unió Europea sobre l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió ( ATCI ).

Diversos punts clau reafirmen el meu desacord amb el ATCI i el mandat de negociació que l’acompanya.

 El primer punt és el compromís prematur i il • legítim de participació en les negociacions , al juliol de 
2013, del Consell Europeu i la Comissió Europea en nom dels 28 estats membres de la Unió Europea , tot i no tenir un 
mandat . Aquestes negociacions tenen lloc a més a més amb total opacitat. La quarta ronda de negociacions s’iniciarà 
la setmana que ve, fet que s’ha mantingut deliberadament lluny de l’atenció dels periodistes i els ciutadans europeus , 
i el mandat de negociació s’ha mantingut confidencial.

No obstant això , una anàlisi acurada del mandat de negociació revela que el ATCI tindria un impacte considerable 
en el funcionament de les nostres democràcies i en tots els nivells de la vida dels ciutadans dels dos costats de 
l’Atlàntic. La supressió dels drets duaners, i sobretot l’harmonització de les normes socials, fiscals, sanitàries i 
mediambientals entre els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea representaria un cop fatal per a l’exercici ciutadà 
d’elecció social. La protecció de les dades personals a Internet , els serveis públics, la seguretat alimentària o la 
legislació laboral, per exemple, es regeixen per un conjunt de normes sovint més estrictes a Europa que als Estats 
Units. L’harmonització d’aquestes reglamentacions i dels avanços socials portaria a un anivellament a la baixa de les 
normes socials, la qual cosa no estic disposada / disposat a acceptar.

 D’altra banda, la participació inicial de moltes corporacions multinacionals i els seus poderosos grups de 
pressió en les negociacions (119 reunions en un any) demostra que els interessos d’aquests es troben en el centre de 
l ÁTCI . Pitjor encara, l’organisme regulador encarregat de la resolució de disputes entre poders públics i inversors 
serà col • locat en mans de persones privades fora del sistema judicial. Així, aquest tractat és un cavall de Troia 
que permetrà a les multinacionals conquerir els mercats a costa de les proteccions socials en els nostres països. Els 
vint anys d’implementació del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord ( TLCAN ) entre els Estats Units d’Amèrica , 
Canadà i Mèxic han posat clarament de manifest la pèrdua de control per part dels poders públics sobre les polítiques 
energètiques i sanitàries en benefici de les multinacionals (l’Estat canadenc va ser atacat 30 vegades i condemnat 
a pagar una suma total de 226 milions de dòlars a empreses privades que van considerar massa estrictes les seves 
reglamentacions mediambientals i sanitàries).

 Finalment, els arguments esgrimits per donar suport a l ÁTCI es basen en previsions de creixement econòmic i 
creació d’ocupació. No obstant això , les xifres anunciades ( creació d’entre 400 i 500 000 llocs de treball per als 
2,6 milions d’aturats a Europa i un 0,5% d’augment del PIB en 10 anys) no permeten considerar aquest acord com una 
solució realista a l’atur de masses i la recessió econòmica que afecten Europa en l’actualitat.

 Exhorto per tot això els membres de la Comissió Europea a posar fi immediatament a les negociacions sobre el 
ATCI . En cas de realitzar-se, han de col • locar-se al centre del debat públic (sobretot amb motiu de les eleccions 
al Parlament Europeu ) i fer-se públiques . També fem una crida per a l’organització d’un referèndum per tal de deixar 
que la sobirania civil s’expressi pel que fa a la decisió d’adoptar el ATCI.

Imprimeix la carta i escriu el teu nom i adreça a la part superior de la pàgina, signa la carta ...
 (o escriu una carta pròpia), 

Uneix-te a nosaltres el 9 de març per lliurar-la a la Comissió Europea a Berlín. 
Trobada a les 13h al monument als Sinti i Roma (Berlín - Tiergarten)

Més informació: www.facebook.com/fdgberlin

Per informar-te sobre el Gran Mercat Transatlàntic: 
http://www.attac.org/es/node/15701
http://www.scoop.it/t/tafta-gmt

El diumenge, 9 de març 2014
Berlin

Representació de la Comissió 
Europea a Alemanya
Unter den Linden 78
10117 Berlín


