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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa dos seus
deputados Antón Sánchez García, Xosé Manuel Beiras Torrado, Xabier Ron
Fernández, Ramón Vázquez Díaz, Juan M. Fajardo Recouso e da súa deputada Eva
Solla Fernández,

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,

presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Coma un capítulo máis da globalización do capitalismo pero tamén coma unha estratexia
da superpotencia minguante dos EEUU para manter a súa hexemonía mundial nun tempo
que se presenta como multipolar, proliferan os tratados de libre comercio en todo o
planeta. Tras o Tratado de libre comercio de América do Norte (TLCAN), pioneiro e boa
mostra dos pobres beneficios para a parte máis de débil do mesmo, neste caso México,
os EEUU ultiman o Acordo de Asociación Transpacífico e o Acordo Transatlántico para o
Comercio e o Investimento, coñecido polas súas siglas en inglés como TTIP, entre EEUU
e a Unión Europea.

O TTIP comezouse a negociar en 2013 entre os EEUU e a UE. Ten como finalidade a
creación da maior zona de libre comercio do planeta. Por parte da Unión Europea está a
negociar este tratado, con total falta de transparencia, a Comisión Europea, un organismo
non electo democraticamente. O obxectivo é a eliminación de todo tipo de barreiras
arancelarias pero tamén sortear calquera tipo de lexislación democrática que impida que
as grandes multinacionais poidan facer negocio na área en cuestión.

Para iso, o TTIP pretende homologar as normativas europeas ás norteamericanas, en
xeral menos beneficiosas para as maiorías sociais. Isto vai afectar a múltiples campos,
desde a calidade dos alimentos ou medicamentos, pasando polos dereitos laborais das
clases traballadoras. Un informe dos servizos económicos do Departamento de

Agricultura dos EEUU e filtrado recentemente, baralla tres escenarios posibles tras a
aprobación de dito tratado que beneficiarían, sempre, aos EEUU en detrimento de
Europa. O sector agrícola europeo, e por tanto un sector estratéxico para Galicia, sairía
malparado de se aprobar este tratado.

Así mesmo, este tratado pretende crear unha sorte de sistema xudicial ad hoc, separado
dos poderes xudiciais estatais, denominado Investment Court System, para que medie
entre as empresas multinacionais e os estados e cuxa imparcialidade está posta en
entredito. Este mecanismo de xustiza privatizada foi aprobada cos votos da dereita
europea e co vergonzoso voto a favor dos socialista. O PSOE, erguéndose coma suposto
controlador dos efectos máis perniciosos do TTIP, non ten empacho en defender un
acordo cuxo contido é secreto e ao que só se pode acceder de xeito fragmentario, baixo o
compromiso de manter a confidencialidade sobre o contido e en condicións que
imposibilitan unha correcta fiscalización do mesmo por parte dos deputados e deputadas
do Parlamento Europeo, como puido comprobar persoalmente Lidia Senra, eurodeputada
de AGE en Europa. Así, tanto o PP coma o PSOE apoian sen fisuras tanto este
procedemento antidemocrático coma os seus contidos, que incidirán moi negativamente
nos dereitos laborais, servizos públicos, dereitos alimentarios, medio ambiente etc. dos
cidadáns da UE.

Ademais do TTIP, a Comisión Europea negocia o CETA con Canadá e o TISA, Acordo
sobre o Comercio de Servizos nas súas siglas en inglés, entre a UE e 50 países. A
simultaneidade entre a negociación sen luz e taquígrafos destes acordos por parte das
elites europeas e o xa sinalado do Pacífico fainos pensar que nos atopamos ante unha
ameaza de escala planetaria consistente en separar cada vez máis as decisións políticas
dos cidadáns e cidadás, recurrido a superestruturas non escrutadas democraticamente
para que o capitalismo do chamado Occidente se asegure a súa hexemonía nun tempo
no que outras potencias están a emerxer no globo e todo isto en detrimento das maiorías
sociais dos propios países da UE.

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a declarar a Galicia país libre do TTIP por
tratarse dun acordo antidemocrático nas formas e lesivo para os intereses socio
económicos galegos e contrario aos dereitos cívicos e laborais dos nosos concidadáns e
concidadás.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2016.
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