RESUM-TRADUCCIÓ DE LA FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS
(XAVI GÓMEZ)

1. El mandat per a les negociacions TTIP de la Comissió Europea ha de ser revisat!
Antecedents: Hi han grans crítiques sobre "el secret de les negociacions", que és un punt
plantejat igualment pels actors polítics, representants dels sindicats i les organitzacions no
governamentals, així com pels ciutadans dels dos costats de l’Atlàntic.
La posició dels progressistes: Els conservadors ja no dominen principalment el Consell
Europeu, sinó que més d'un terç de la mateixa es troba en mans de la família Progressista. Això
significa no només més possibilitats d'actuar, sinó també una necessitat d'assumir més
responsabilitats i enfocar el TTIP des de la “banda opositora”.
Proposta: La família progressista hauria d'utilitzar la seva posició, sobretot en el Consell
Europeu, per exigir una revisió a mig termini de les negociacions i posar al seu lloc un nou,
millorat i més detallat mandat.
2. La família progressista europea ha d'aclarir i consolidar la seva posició!
Antecedents: El TTIP sempre ha estat vist com un "tema candent". Molts arguments en contra
d'aquest tractat s'han articulat en amenaces potencials més que en eventuals oportunitats que
l'àrea de lliure comerç més profunda pot portar. No obstant, si bé els beneficis són incerts, les
pèrdues de la liberalització prevista dels serveis tindran un efecte desastrós en els estats de
benestar.
La posició dels progressistes: Els progressistes, i aquí sobretot del Grup S & D al Parlament
Europeu consideren a si mateixos com una vot important respecte a TTIP.
Proposta: La família Progressista ha de coordinar, aclarir i consolidar la seva posició - l'adopció
d'una resolució complexa que enumeri les prioritats i constituiria un mandat vinculant per als
actors de la UE i en l'àmbit nacional.
3. TTIP ja no pot ser vist com un tema autònom!
Antecedents: Dins dels Estats Units, TTIP no es debat com una qüestió singular. D'altra banda,
els seus potencials guanys i pèrdues contrasten amb les projeccions més generals per a
l'economia dels Estats Units i les perspectives per a la seva recuperació. Això és molt diferent
de la situació europea, on TTIP es veu, descriu i retrata com una qüestió autònoma.
La posició dels progressistes: Les controvèrsies al voltant de temes específics que el TTIP poden
incloure preguntes que ja han sorgit com una part del discurs actual de la família Progressista,
fins i tot si el TTIP toca tants temes que solien ser "competència bàsica" de la
socialdemocràcia.
Proposta: Els progressistes han de dissenyar una nova estratègia distintiva per al creixement
sostenible d'Europa, la inversió eficient i l'ocupació de qualitat en el que la seva visió del TTIP
jugaran una part integral.

4. La promesa d'ocupació i el creixement de qualitat s'ha de basar en una previsió completa
fiable!
Antecedents: En el curs de les negociacions, la Comissió Europea ha ordenat nombroses
avaluacions d'impacte. Els beneficis esperats són el nombre de llocs de treball que podrien
crear-se gràcies a aquest acord. Però, el pronòstic realista més útil seria l'àrea d'ocupació de
qualitat i la creació d'ocupació. Allà encara no està clar l’impacta que tindria en sectors
específics.
La posició dels progressistes: Hi ha una gran debilitat, especialment en moments en què hi ha
tanta manca de fe en la política, els polítics i les promeses que fan. La qüestió de la credibilitat
es veu soscavada encara més a causa de les inseguretats i ansietats entre la població, la
disminució de les disposicions de l'estat de benestar a tota la UE i el discurs sobre el deute
públic.
Proposta: La família Progressista estarà d'acord en el que ordena FEPS amb la realització d'un
estudi complex i la creació d'un model creïble que permeti la previsió dels possibles impactes
de TTIP en els respectius estats membres, dels seus sectors industrials i les seves disposicions
de benestar.
5. La garantia d'ocupació de qualitat per a tots ha de convertir-se en un conjunt de normes
d'obligat compliment defensats en ambdós costats de l'Atlàntic!
Antecedents: el TTIP s'ha vist com una esperança per a l'eventual posada en marxa dels
estàndards del que significa l'ocupació de qualitat.
La posició dels progressistes: El compromís amb l'agenda de llocs de treball de qualitat segueix
sent un absolut per a la família Progressista. Aquesta és la raó per la qual una aliança
progressista més gran darrere d'una determinada agenda concreta dins de les negociacions del
TTIP s'ha enfrontat a moltes dificultats en les economies emergents.
Proposta: La família Progressista ha de posar la seva pròpia competència central - programa
d'ocupació de qualitat per a tots com els principals criteris amb què els avenços en les
negociacions del TTIP i el text final s'avaluaran, assegurant mentrestant que això es converteix
en un denominador comú per a una aliança progressista que sorgeixi en el seu nom en ambdós
costats de l'Atlàntic.
6. Una comissió tripartida ha d'estar facultada per avaluar TTIP ara i en el futur!
Antecedents: Existeix una crítica que les negociacions estan sent conduïdes "a porta tancada".
Encara que de els protocols d'aquestes rondes de consulta són públicament disponibles al lloc
web oficial de la CE, els actors involucrats plantegen una sèrie de qüestions. En primer lloc, les
consultes es duen a terme sota condicions molt estrictes, el que impedeix que les
organitzacions que s'ocupen de la recepció dels documents per avançat o ser capaç de
mantenir els arxius després de l'encara reunions.
La posició de la Progressiva: La família Progressista es va fer ressò de les crítiques sobre el
procés, posant l'accent en el fet que els procediments establerts no són suficients. Ells estan a

l'altura en termes d'acomiadar les acusacions públiques i populars, després de les quals (i
sense tenir en compte el mandat del Consell Europeu) les negociacions en realitat es duen a
terme d'una manera profundament antidemocràtica. Això porta a la família Progressista en
una posició precària, sobretot perquè mentre TTIP ha estat proclamat com un dels 10 temes
principals de la denominada "Pla del President Juncker" - l'execució real de la mateixa, arran
de les carteres, pertany a un altre membre conservador, la Comissària Cecilia Malmström. I els
progressistes com a tal romanen socis d'aquesta, un cop més, va restablir gran coalició al
Parlament Europeu, a la Comissió Europea i en nombrosos governs dels Estats membres.
Proposta: La família Progressista ha de advocar diferents mecanismes per tal de garantir que
les negociacions es van fer més d'acord amb les normes democràtiques de la rendició de
comptes i la transparència, i que els mecanismes de control democràtics adequats també
posats en marxa per a l'execució de TTIP en el futur.
7. Les funcions respectives de la UE i dels Estats involucrats s’han d'aclarir!
Antecedents: La demanda repetida sovint des del costat del sector no governamental, i aquí
especialment els serveis públics i els proveïdors de serveis socials, ha estat la d'excloure als
béns i serveis públics de l'àmbit d'aplicació de TTIP.
La posició dels progressistes: La promesa de protegir i salvaguardar els serveis públics i
d'eximir de l'àmbit de TTIP és trobar un terreny fèrtil dins de la família europea progressiva.
Per començar, els drets dels ciutadans a la igualtat d'oportunitats i de la seguretat social, que
es manifesta a través de lliure accés a bons serveis i béns públics de qualitat, ha estat que
sustenten la seva visió d'una Europa social - pels que han estat advocant ja en la dècada de
1970.
Proposta: Els progressistes d'utilitzar el debat TTIP en curs per establir la visió clara per al
paper de les organitzacions internacionals (com la UE) i els Estats nacionals - aplanant el camí a
una nova comprensió del que és un equilibri de poder entre legitimat democràticament
internacional i institucions nacionals, d'una banda, i el capital global en l'altre ..
8. El creixement econòmic garantit per TTIP s'ha de traduir en la millora de les condicions de
vida!
Antecedents: Dins de les comunicacions de la Comissió Europea que està sent contínuament
va argumentar que TTIP es traduirà en beneficis econòmics absoluts, els que serà possible
mesurar d'acord amb els criteris existents utilitzats per avaluar el creixement a Europa. Però, el
volum de creixement no és sinònim de l'acceleració de la prosperitat i la millora de les
condicions generals. Al contrari: al costat dels nous fenòmens etiquetats com "creixement
sense ocupació", la disparitat entre els sectors econòmics i financers fa possible que el
creixement que es va experimentar en termes purament financers, sense cap benefici visible
en la dimensió "economia real". Això vol dir que fins i tot si TTIP facilita encara més l'accés de
les respectives companyies en els mercats de la UE i dels Estats Units, que no vol dir que els
seus desenvolupaments i beneficis serien per defecte ser sinònim de noves inversions o
millores de les condicions de treball dels seus empleats. En conseqüència, es tem que el TTIP

podria arribar a ser predominantment l'eina per permetre la florida de la capital financera, en
lloc de ser un acord per al benefici dels ciutadans.
La posició dels progressistes: La família Progressista havia estat per davant del debat sobre la
necessitat de regular el capitalisme financer. El Partit dels Socialistes Europeus (PSE) havia fet
les referències molt de temps abans de la crisi, preveient que el sistema que permet tant
l'especulació, les zones grises i contribucions lliures de beneficis no pot ser sostenible. Aquesta
comprensió inspirar als informes inicials presentats pel Grup del PSE al Parlament Europeu en
relació amb els fons i les regulacions dels mercats financers especulatius, com també guiat la
resposta posterior a 2008 i, finalment, la campanya a favor de l'Impost a les Transaccions
Financeres (ITF).
Proposta: La família Progressista ha rearticulat en el context de TTIP el seu compromís de
lluitar per regulacions socialment justes i econòmicament equitatives del capitalisme financer.
9. TTIP ha de ser part d'un nou acord global, no només un acord bilateral!
Antecedents: En conseqüència al seu nom 'Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió", el TTIP està sent percebuda com un Tractat relatiu exclusivament l'anomenada"
hemisferi occidental ".
La posició dels progressistes: La família progressista sempre ha mantingut el seu ferm
compromís amb les tradicions internacionalistes del moviment. Malgrat aquests intents
nobles, encara en el context de TTIP - especialment els progressistes europeus també es van
mantenir reticents en termes d'emmarcar com un assumpte global.
Proposta: Els progressistes han de promoure l'enteniment que la seva visió del TTIP fa que
sigui una part d'un nou acord global i al mateix temps que introdueixi el debat en les seves
organitzacions internacionals, també s'ha d'assegurar que hi ha una investigació adequada per
legitimar aquest canvi.
10. Les negociacions s'han de veure com un procés dinàmic en el qual els progressistes han
de tenir visió de futur!
Antecedents: L'ancoratge del tractat en la realitat posterior a la crisi imposa la preocupació per
emmarcar com una oportunitat per identificar noves formes per a la recuperació, ja que això
ha estat articulat com la principal explicació de per què i per a què aquest difícil procés s'ha de
dur a terme en aquest mateix moment. Malgrat el fet que fins i tot en el sentit del TTIP
purament econòmic pot no ser del tot capaç de portar l'impuls que els seus entusiastes
esperen.
La posició dels progressistes: la família Progressista estava discutint per una necessitat de
posar una nova agenda en lloc de definir les regles per a posterior l'evolució de l'anomenada
economia digital. Entre elles es troben qüestions com: la llibertat d'expressió en el context de
la revolució de les tecnologies, protecció de dades, i els drets de propietat intel·lectual.

Proposta: La família Progressista ha de canviar el curs del debat de; "en TTIP" a "a la TTIP i més
enllà", pioner a les posicions en les "noves qüestions" que deriva del context de l'economia
digital en evolució, per exemple.

