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AO PLENO DO CONCELLO DE PONTEAREAS

Don  Lino  Costas  concelleiro  de  EU-son  no  Concello  de  Ponteareas,  ao  amparo  do  disposto  no

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta para

a súa aprobación a seguinte.

MOCION relativa á Declaración deste municipio contrario á aplicación do Tratado Transatlántico de Comercio

e Inversión (TTIP en inglés), de acordo á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A UE e os EUA negocian dende xuño de 2013 un tratado de libre comercio e inversións, o TTIP. Anteriormente
a UE finalizou as negociacións doutro tratado, o CETA, con Canadá que está á espera de da súa ratificación
por parte do Parlamento Europeo. As negociacións actuais do TTIP caracterízanse pola súa absoluta falta de
transparencia, que se reflicten na súa nula presenza como noticia nos grandes medios de comunicación.

O obxectivo destes tratados é establecer un gran mercado trasatlántico de máis de 800 millóns de persoas
que  consagraría  o  dominio  das  grandes  corporacións  transnacionais  europeas  e  norteamericanas  en
detrimento dos cidadáns de ambas as dúas partes do océano. Se ben os seus defensores argumentan que
son  positivos  para  reactivar  a  economía  a  realidade  é  que  estes  tratados  pretenden  conseguir  maior
competitividade  exterior  a  custa  de  rebaixar  ou  eliminar  as  regulacións  laborais,  sociais,  económicas,
sanitarias, educativas, culturais e ambientais, xa duramente atacadas polas sucesivas reformas habidas no
noso Estado.

Non en van,  foron as multinacionais-  Industria automobilista,  químicas, farmacéuticas e agroalimentarias,
enerxéticas, bancos, fondos de inversións, etc.,- a ambos os dous lados do Atlántico as que máis premeron
para impulsar estas negociacións. (O 90% das negociacións déronse con lobbys destas).

Dado que os aranceis entre a UE e EUA son xa moi baixos o tratado centrásese na eliminación de leis co fin
de reducir custos para as multinacionais, as chamadas barreiras non convencionais. Así este tratado pode
desembocar  na  supresión  de  regulacións  sociais,  laborais,  ambientais  ou  de  seguridade  alimentaria  e
sanitaria,  supoñendo  tamén  unha  mingua  nas  liberdades  dixitais.  Para  iso  xerarase  o  "consello  de
cooperación reguladora" onde se sentarán profesionais designados polas multinacionais e que marcarán as
futuras normativas a crear polos estados.

Un dos capítulos máis polémicos, é a da protección dos investimentos, pola cal calquera investidor privado
Internacional pode desafiar, ante tribunais comerciais (pouco trasparentes e pouco democráticos) calquera
lexislación (ambiental,  laboral  ou  social)  que  interfira  aos seus beneficios.  Por  exemplo  unha regulación
sanitaria para prohibir o uso de substancias tóxicas pode ser obxecto de demanda.
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Queremos denunciar, á vez das posibles consecuencias que máis abaixo se enumeran, a opacidade e o nulo
debate con que se están a levar estas negociacións. Non hai debate porque este tratado se está a negociar
na sombra, sen ter en conta os gobernos estatais nin á cidadanía. Tras varias roldas de negociacións a
transparencia e a comunicación coa sociedade civil foron nulas. Os propios Eurodeputados viron limitado o
seu acceso aos documentos derivados das negociacións, feito o cal contou coa denuncia da propia valedora
do pobo europea. En setembro de 2014, a Comisión Europea prohibiu unha Iniciativa Lexislativa Popular que
invitaba a rexeitar as negociacións.

Fronte á comunicación fluída e constante coas grandes multinacionais, toda comunicación coa sociedade civil
por parte da Comisión Europea se limitou a obviar as críticas e repetir,  sen diálogo ningún, as supostas
bondades do TTIP.

As consecuencias das posibles ratificacións destes dous tratados -e o de TISA, acordo sobre servizos en fase
de negociación entre algúns países da OCDE afectarían a amplos sectores da poboación a ambos os dous
lados do Atlántico, posibilitando políticas que ameazarían:

 os dereitos laborais como a liberdade sindical ou a negociación colectiva.

 a pervivencia de servizos públicos como a sanidade, a educación ou pensións.

 a xestión dos residuos, transporte ou saneamento e distribución de augas que serían privatizados.

 a seguridade alimentaria ao permitir os transxénicos na agricultura, o gando vacún hormonado, o
porcino e o aviar clorados.

 os recursos naturais, potenciando o fracking e importando produtos altamente contaminantes como
as areas bituminosas.

 a biodiversidade  ao  apostar  pola  agroindustria  que  implica  perdas de  variedades locais  e  razas
autóctonas e a paulatina desaparición das paisaxes rurais.

 o principio de precaución sobre uso de substancias químicas ao deixar de controlar a súa seguridade
antes da obtención do permiso comercial

 a privacidade  persoal  ao  permitir  un  maior  acceso  e  control  sobre  datos  privados  por  parte  de
empresas provedoras de internet e outras grandes corporacións sectoriais

 o acceso aos produtos farmacéuticos ao reforzar as patentes fronte aos xenéricos

 a posibilidade de mecanismos de control bancario que eviten novas crises especulativas.

Para  conseguilo,  estes  tratados  contemplan  a  implantación  de  dous  mecanismos  antidemocráticos  que
aseguren o que os negociadores chaman a "harmonización normativa" que non é máis que unha regulación á
baixa da lexislación vixente. Por un lado, o Consello de Cooperación Reguladora, unha especie de goberno
das transnacionais que ditaminará o que se pode ou non se pode lexislar en asuntos que afecten aos seus
intereses e, por outro, o mecanismo ISDS de resolución de conflitos entre empresas e estados, que garante
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os investimentos|inversións -e as súas previsións futuras de beneficios- de calquera empresa ante potenciais
políticas proteccionistas ou de control  lexislativo, conflitos que haberían de resolver tribunais privados de
arbitraxe  fóra  de  todo  control  democrático.  En  definitiva  estes  tratados,  baixo  o  disfrace  da  mellora  da
economía e  do emprego,  ademais  de apuntar  a  mellorar  a  conta de resultados das  grandes empresas,
permitirán a paulatina e perversa apropiación do poder político e xudicial por parte do poder económico das
grandes corporacións transnacionais.

Por todo iso propoñemos a seguinte:

MOCIÓN

1. Declarar  a  vila  de  Ponteareas  como  municipio  oposto  ao  TTIP,  defendendo  os  servizos
públicos básicos para a solidariedade e redistribución social, o medioambiente e a saúde.

2. Solicitar ao parlamento Español e aos Eurodeputados electos o seu rexeitamento á aprobación
do TTIP.

3. Solicitar do Ministerio de Economía a suspensión das negociacións do TTIP.

En Ponteareas, a 29 de decembro de 2015

Asinado: Lino Costas

Concelleiro de EU-son en Ponteareas
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