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ESPECIAL 30 ANYS DE VAGA GENERAL DEL 14-D

14-D: 30 anys d’una vaga general
per a la història

La vaga general del 14-D del 1988 passarà a la
història com la mobilització laboral i social més
important de les que s’han fet al nostre país.
Aquell dia van parar fins i tot els rellotges, segons
una afortunada expressió popular.
Els sindicats van saber recollir un malestar social
profund provocat per la deriva neoliberal del
Govern del PSOE i van exigir un canvi en la seva
política econòmica i social que fos favorable als
treballadors i treballadores. El detonant va ser un
pla d’ocupació juvenil que imposava contractes
precaris i salaris baixos.
Van contribuir a l’èxit de la vaga la unitat d’acció
dels sindicats i l’organització de la mobilització,
amb centenars de compromisos previs per part
dels comitès d’empresa, que asseguraven l’èxit
de la convocatòria.
També la vaga general va superar les previsions
més optimistes. Quan a primera hora del matí, es
van començar a recollir les dades del seguiment

a empreses i polígons, les informacions que
arribaven al sindicat eren que tot estava parat. La
participació es va xifrar en un 95%.
La mobilització va ser massiva en tots els rams
de la producció i els serveis així com al conjunt
del territori, i va ser viscuda amb orgull pels seus
protagonistes, sense que es produís cap incident
remarcable. Va tancar la jornada a Barcelona una
gran manifestació que va pujar pel passeig de
Gràcia fins a la Delegació del Govern central.
El 14-D no només va ser la mobilització amb
més seguiment, sinó també la més útil: en les
negociacions que van seguir entre sindicats
i Govern es van aconseguir avenços socials
i laborals tan importats com les pensions no
contributives, la revisió anual de les pensions
amb l’IPC per garantir-ne el poder adquisitiu, el
dret a la negociació col·lectiva dels empleats i les
empleades públiques, i mesures de control de la
contractació temporal, entre d’altres.

editorial
Sense postureig
Finalment, la nostra gent de l’Àrea Pública ha
fet un esforç titànic, primer convocant una
vaga a més de 250.000 treballadors i treballadores del sector públic de Catalunya el 12-D
i, després, aconseguint un bon i difícil acord
amb el Govern de Catalunya per al retorn en
quatre anys de les pagues extres sostretes als
empleats i empleades públics, i no en vuit com
proposava el conseller Puigneró. La vaga va ser
desconvocada, però ja havia fet el seu recorregut i havia obligat a negociar un govern que
s’havia dedicat a mirar cap a una altra banda,
malgrat tenir un conflicte obert amb els seus
treballadors i treballadores. CCOO i UGT hem
aconseguit posar en l’agenda del Govern i dels
mitjans de comunicació un conflicte laboral,
més enllà del conflicte polític, que ho omple
tot en els darrers temps. I, a més, amb resultat
efectiu, la qual cosa dona valor al binomi mobilització i negociació, que forma part de l’ADN
de CCOO. I sense postureig, com fa un altre
sindicat que va convocar una vaga el 29 de
novembre i que va obtenir un rendiment zero,
encara que ara es vulgui posar la medalla dient
que aquest acord també és fruit de la seva mobilització. “Menos lobos, Caperucita”.

La vaga va servir per posar de manifest el
compromís del sindicalisme de classe amb els
interessos generals, i el seu paper imprescindible
en la defensa dels drets socials i laborals. La
pretensió per part del Govern d’ignorar la funció
i la representativitat dels sindicats es va saldar
amb un fracàs que va permetre obrir el camí de
la concertació social.
Una altra conquesta del 14-D va ser la consolidació
de la unitat d’acció entre CCOO i UGT. Totes les
vagues generals a partir d’aquell moment han
tingut un caràcter unitari.
Han passat 30 anys, però la vaga del 14-D
sempre serà una referència i un estímul per a la
gent treballadora.
Alfons Labrador, secretari d’Organització de
CCOO de Catalunya 1987-2000

www.ccoo.cat
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El primer secretari general de CCOO de Catalunya,
José Luis López Bulla, participa en un acte que
reflexiona sobre la vaga del 14-D, ahir i avui
En el marc de la darrera reunió del Consell Nacional de CCOO de Catalunya, el
sindicat va organitzar el debat “La vaga del 14-D, ahir i avui”, per commemorar la
històrica vaga general del 14 de desembre del 1988, de la qual ara es compleixen
30 anys, i que van convocar CCOO i UGT contra l’abaratiment de l’acomiadament
i els contractes porqueria. L’acte va ser presentat per Irene Ortiz, coordinadora
d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya, i hi va participar José Luis López
Bulla, que va ser secretari general del sindicat entre el 1976 i el 1995.
López Bulla va recordar el context en què es va desenvolupar la vaga del
1988 i el gran èxit de seguiment i suport que va tenir. L’ex-secretari general
també es va centrar en els temps actuals, molt difícils per al sindicalisme,
i on les màquines continuen funcionant malgrat que els treballadors i
les treballadores facin vaga. A l’acte també va intervenir Javier Pacheco,
secretari general actual, i Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical.
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Convocades vagues a Renfe i Adif

CCOO ha convocat una jornada de vaga de 24
hores avui, 14 de desembre, per al col·lectiu
d’intervenció en ruta de Renfe. Ho fa a causa
de l’immobilisme de l’empresa davant de les
reivindicacions dels aproximadament 1.800
treballadors i treballadores pertanyents a
aquest col·lectiu i dels continus incompliments
de les normes establertes.
La principal demanda de CCOO és l’augment
de la plantilla, ja que la disminució del personal d’intervenció juntament amb l’augment del
nombre de trens té una gran repercussió, tant
des del punt de vista intern, en les seves condicions laborals, com de la qualitat de la prestació del servei als viatgers i la seva seguretat.
CCOO també ha convocat vaga a Renfe i Adif
el 21 de desembre i el 7 de gener. CCOO considera que el nou Govern i les noves direccions
d’Adif i el Grup Renfe han tingut temps suficient perquè les directrius sobre els problemes
laborals en ambdues empreses i les polítiques
del Ministeri de Foment referents al model
de ferrocarril haguessin donat un gir de 180
graus pel que fa a la situació anterior a la moció de censura, que va donar com resultat el
canvi de Govern del nostre país.

Acord sobre l’ERO presentat per
Esteve Pharmaceuticals

La direcció d’Esteve Pharmaceuticals i la representació sindical dels treballadors i treballadores van arribar a un acord sobre l’ERO
presentat per la farmacèutica, que va ser
ratificat per les assemblees de la plantilla.
Malgrat que no s’ha pogut evitar l’expedient,
l’acord ha permès reduir el nombre de persones afectades de 103 a 85, a canvi d’una
reducció de l’incentiu variable de la xarxa de
vendes per als anys 2019 i 2020, i garanteix
altres aspectes plantejats per CCOO.
En matèria econòmica, s’ha pactat una indemnització equivalent a la corresponent per
acomiadament improcedent, amb un màxim
de 210.000 euros, i es garanteix una quantitat
mínima de 13.000 euros. També es recullen
aspectes específics per a les persones de més
de 55 anys.

CCOO organitza la concentració
mensual de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere el
proper dilluns

El 17 de desembre, a les 20 hores, a la plaça
de St. Jaume de Barcelona, CCOO organitza la concentració mensual de la Plataforma
Unitària contra les Violències de Gènere, de la
qual formem part. Les violències contra les dones pel fet de ser dones esdevenen l’exemple
més dur, dolorós i greu de la discriminació
masclista. Suposen una greu vulneració dels
drets i de la llibertat de les dones, formen part
de la vida quotidiana, social i laboral de les
dones de totes les edats, orígens, creences,
condicions, opcions i classes, i es produeixen
en el conjunt de les relacions socials.
A Catalunya, des del 2008, més de 100 dones
—i en alguns casos també les seves filles i
fills— han estat assassinades per part de les
seves parelles o exparelles.

CCOO arrenca del Govern un bon
acord de retorn de les pagues extres
dels anys 2013 i 2014 dels empleats i
empleades públics en quatre anys
CCOO i UGT, després d’un procés de negociació
i pressió intensa, van aconseguir un bon acord
que va permetre desconvocar la vaga prevista pel
dimecres, 12 de desembre de 2018.
Aquest acord inclou la garantia del retorn de
les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari
del compliment de les partides pressupostàries

enfront la regla de despesa. És a dir, les pagues
s’han de pagar hi hagin o no nous pressupostos.
Això suposa la recuperació de les pagues de
2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. Fins
i tot, l’acord recull una clàusula on es deixa la
possibilitat de retornar les pagues en tres anys,
si el context econòmic ho permet.

La concreció del retorn de les pagues serà la següent:
— 2019: 40% de la paga del 2013 (10% durant el 1r trimestre).
— 2020: 60% de la paga del 2013.
— 2021: 55% de la paga del 2014 i 50% de productivitat.
— 2022: 45% de la paga del 2014 i 50% de productivitat.

L’acord també preveu el compromís de negociar,
durant la primera quinzena de gener del 2019,
noves mesures de flexibilitat i conciliació de la
vida familiar i la laboral.
CCOO es felicita per aquest acord i destaca
que ha fet valer la força de la mobilització i la

negociació per aconseguir-lo. La convocatòria de
la vaga ha estat l’eina imprescindible per arribar
amb èxit al final d’un procés negociador intens
amb el qual CCOO consolida la seva força com a
sindicat útil i responsable.

Nova jornada de vaga a Correos, el 21-D
Després del massiu seguiment de la vaga a Correos el
passat 30 de novembre, el proper 21 de desembre tindrà
lloc la segona jornada de vaga de 24 hores en aquesta
empresa pública. La direcció de l’empresa continua
situada en les bones paraules, però no recull les peticions
dels sindicats convocants de les mobilitzacions. CCOO i els
altres sindicats de la unitat d’acció reclamen increments
salarials plurianuals, un pla d’estabilització de l’ocupació d’almenys 13.000 llocs de treball fixos i una
millora de les condicions laborals. CCOO ha anunciat que mentre no hi hagi solucions continuaran les
mobilitzacions.

PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

www.facebook.com/ccoocatalunya
www.instagram.com/ccoocatalunya

www.ccoo.cat
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Quotes d’afiliació a CCOO el 2019
General ordinària:

39 € trimestrals

13 € mensuals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.000,00 € bruts/any.

General reduïda:

11,80 € mensuals

35,40 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.000,01 € i 24.000,00 € bruts/any

Quota militant:

16,70 € mensuals

50,10 € trimestrals

Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 3,70
€ mensuals a la quota general ordinària i de 4,90 € a la quota general reduïda.

Quota pensionistes i jubilats:

10,05 € mensuals

30,15 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.000,00 € bruts/any.

Quota especial:

7,10 € mensuals

21,30 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions
o prestacions entre 7.000,01 € i 14.000,00 € bruts/any.

Superreduïda:

3,00 € mensuals

9,00 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000,00 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la
recerca de la primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.

Quota assessorament individual laboral immediat:

52,00 €

L’assessorament laboral individual requereix una carència de quatre mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Es té
el dret a un descompte del 50% en la primera visita en el servei d’assessorament jurídic. Una vegada passats els quatre
mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.

Quota formació immediata:

39,00 €

Per accedir a cursos i a descomptes de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general
ordinària. Una vegada passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants
d’ingressos pertinents..

IMPORTANT
Per accedir a qualsevol quota reduïda és necessari presentar el justificant de
retribucions o prestacions (última nòmina), i en el cas dels aturats o pensionistes, el
certificat d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà efectiu a partir de la
comunicació del canvi de quota.
Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebreu
automàticament el certificat per correu electrònic. També el podeu extreure des del
portal de l’afiliació.
La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas
de mort, per a qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament.
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CCOO debat sobre el futur del sistema públic de pensions
El divendres 30 de novembre va tenir lloc l’acte
“Negociació de les pensions: Comissió del Pacte
de Toledo” a la sala d’actes de la seu de CCOO de
Catalunya, plena de gom a gom de companys i
companyes pensionistes o en actiu.
La iniciativa de fer aquest acte va sorgir de les
agrupacions de pensionistes de CCOO de Nissan,
Seat, Endesa, Pegaso i Alstom, amb el suport
de les federacions de Pensionistes i Jubilats
i de CCOO d’Indústria, que van veure que era
necessari informar-nos de primera mà de les
negociacions per garantir la revaloració de les
pensions amb l’IPC així com de les mesures que
n’assegurin la sostenibilitat en el futur.
Aina Vidal, diputada del Congrés i portaveu del
grup En Comú Podem a la Comissió del Pacte
de Toledo, va fer la intervenció principal. Vidal va
explicar amb detall i de manera molt aclaridora
els acords adoptats a la Comissió Parlamentària
del Pacte de Toledo i va posar en negre sobre
blanc la situació de les pensions en aquests
moments.
En aquest sentit, va explicar que hi ha aspectes
regressius de les reformes de les pensions que
s’han de revocar, i cal recuperar, principalment,
la garantia del manteniment del poder adquisitiu
amb la revisió anual de l’IPC i l’anul·lació
de la clàusula del factor de sostenibilitat,
que provocaria una pèrdua important a les
noves pensions. Tot això sense oblidar altres
aspectes importants, com l’eliminació de les
desgravacions a la patronal de les cotitzacions
a la Seguretat Social o l’aportació de fons des
dels pressupostos generals de l’Estat per cobrir
el cost de les pensions no contributives, entre
d’altres.

Aprofitar el Pacte de Toledo
Així mateix, va esmentar les dificultats per
concretar acords al si de la Comissió del Pacte
de Toledo, acords consensuats que es recullen
en un conjunt de recomanacions que solament
seran obligatòries quan siguin aprovades pel Ple
del Parlament i rubricades pel Govern de l’Estat.
Aina Vidal també va dir que el Pacte de Toledo és
una eina que hem de saber aprofitar per garantir
els nostres drets com a pensionistes o futurs
pensionistes. Els grups parlamentaris es veuen
obligats en els debats interns de la Comissió del
Pacte de Toledo a exposar les seves propostes
sobre el sistema públic de pensions, de manera
que queda molt clar qui aposta per mantenir-lo
plenament i qui per retallar-lo.
Va ser un col·loqui ric, moderat per Raúl López,
responsable d’Afiliació i de Pensionistes de CCOO
d’Indústria, a partir de les preguntes efectuades
pels assistents, en el qual també van intervenir
Miquel Lluch, secretari general de la Federació de
Pensionistes i Jubilats; Ricard Bellera, secretari
de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, i
Irene Ortiz, coordinadora nacional d’Acció Jove
de CCOO de Catalunya. La gran quantitat de
preguntes va fer palès l’interès per aquest debat

en el si del sindicat i, sobretot, la necessitat
d’aprofundir-lo a les empreses per mitjà de
les seccions sindicals de CCOO, per reforçar la
pressió en les negociacions i garantir el futur del
sistema públic de pensions.
Aposta del sindicat
Va tancar l’acte Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya, que va reafirmar les
propostes de CCOO en defensa de les pensions,
ja exposades al llarg de l’acte. Així mateix, va fer
un recordatori de les mobilitzacions efectuades
fins ara per CCOO, amb un plantejament sempre
unitari, i va afirmar que es mantindran fins que
s’assoleixin els objectius.
La defensa de les pensions públiques ha de ser
una activitat permanent per als pensionistes i
els treballadors i treballadores en actiu, davant
dels poders financers que intenten fer-ne un
botí. A més, cal tenir en compte que només els
pensionistes ja representen més de 9 milions
de vots, així que qualsevol partit que faci una
proposta regressiva pel que fa a les pensions ha
de saber que pagarà un alt cost a les urnes.
CCOO no estalviarà esforços per pressionar i
assolir aquests objectius.

Tanca la planta de Gallina Blanca a Sant Joan Despí
El Grup Agrolimen ha anunciat el trasllat de
la planta de Gallina Blanca situada a Sant
Joan Despí a Osca. Segons van explicar els
representants del grup alimentari, el trasllat es
deu a la futura requalificació dels terrenys de
l’emblemàtica empresa del Baix Llobregat. CCOO
exigeix a la direcció d’Agrolimen que reconsideri
aquesta decisió i mantingui el projecte industrial
i tota l’ocupació a Sant Joan Despí. CCOO

rebutja de manera contundent el que suposa el
tancament de l’empresa per dur a terme una
operació immobiliària purament especulativa,
sense tenir en compte els llocs de treball i la vida
de moltes famílies. CCOO anuncia la convocatòria
de mobilitzacions per defensar l’ocupació i també
per exigir a l’Ajuntament de Sant Joan Despí
responsabilitats per permetre l’especulació amb
el sòl industrial.
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Finestra al Parlament Europeu
Quina és la vostra postura sobre els tractats de comerç i d’inversió (TCI) entre la
UE i tercers països (UE-Mercosur, UE-Singapur, UE-Vietnam, UE-Japó, etc.) que
s’estan negociant o que es negociaran en els propers mesos? Com valoreu la creació
d’instruments d’arbitratge com per exemple l’investment court system (ICS)?

Ernest Urtasun,

eurodiputat de Catalunya en Comú
El meu grup parlamentari s’ha oposat a tots
aquests acords comercials esmentats entre la UE i tercers països. No és una qüestió
d’oposar-nos al comerç mundial ni a la internacionalització de les economies, però
cal dotar-nos d’eines de control democràtic
davant de la globalització econòmica, que
està comportant una gran concentració de la
riquesa i l’increment de les desigualtats. En el
cas de l’acord amb el Japó, que es votarà en
la propera sessió plenària, el 13 de desembre,
creiem que ha estat una nova oportunitat
perduda per part de la UE i hi votarem en contra. Aquest és l’acord més gran dels negociats
fins ara, tenint en compte la situació de bloqueig del TTIP, el més important dels darrers
temps, pel pes de les dues economies del
tractat. El problema de fons és que el mandat negociador de la UE parteix de la base
que la integració només es pot dur a terme
mitjançant una major desregulació econòmica. Cal transformar la base d’aquests acords
per convertir-los en instruments d’integració
i cooperació econòmica sostenible. A més,
aquests processos són sempre bilaterals amb
la UE i un altre actor. Des del nostre punt de
vista, cal avançar envers una governança multilateral i amb control democràtic, partint de
la base que cal una reforma en profunditat de
les actuals institucions del comerç mundial,
especialment l’OMC (Organització Mundial
del Comerç).
Respecte del sistema de tribunals d’inversió
o del seu possible successor, el Tribunal Multilateral d’Inversions, des de Catalunya en
Comú estem en contra d’aquests sistemes
d’arbitratge que perpetuen el privilegi dels
inversors estrangers als tercers països.

Santiago Fisas,

eurodiputat del PPC
Els acords comercials que la UE està signant
amb tercers països inclouen un acord de
protecció de les inversions que substituirà
els acords bilaterals d’inversió que els estats
membres de la UE tenen actualment en vigor
amb aquests països.
També se substituirà el vell sistema, utilitzat
des dels anys seixanta, de resolució de disputes entre Estat i inversors, conegut com a ISDS,
basat en l’arbitratge internacional.
Tot i que el nombre de casos que es porten
anualment des d’aquest model és molt baix
(el NAFTA o l’Energy Charter Treaty, dos dels
tractats que tenen més casos, resolen per
aquest sistema només 2,7 i 6,6 casos a l’any de
mitjana), la seva reforma és necessària.
L’ISDS (investor-state dispute settlement) no
garanteix la imparcialitat, la predictibilitat, la
transparència i la rendició de comptes democràtica.
Per això, els nous acords que la UE negocia
recullen un nou sistema basat en normes
modernes de protecció de les inversions
que es poden fer complir a través del nou
sistema de tribunals d’inversions (ICS) amb
jutges de prestigi. A més, en tot moment es
garanteix que es preserva el dret dels governs
d’ambdues parts a regular en interès dels seus
ciutadans i ciutadanes.
Sens dubte, és un pas molt important i positiu que garanteix la superació dels errors
de l’ISDS. Tot i així, l’ideal seria que existís un
tribunal multilateral d’inversions (Multilateral
Investment Court).

Jordi Solé i Josep M. Terricabras,
eurodiputats d’ERC

En l’actual context de globalització econòmica, els tractats de comerç i d’inversió entre
regions són tan inevitables com controvertits.
Des del nostre grup polític al Parlament Europeu, Verds/ALE, defensem que la política comercial hauria de basar-se en valors més enllà
de la rendibilitat i el creixement econòmic, i
que hauria de ser una oportunitat perquè la
Unió Europea integri els seus valors fundacionals en els acords que firma.
En aquest sentit, sempre reivindiquem que els
TCI incorporin una clàusula democràtica que
obligui la contrapart a respectar la dignitat i
els drets de totes les persones —incloent-hi
una perspectiva de gènere— i que, quan això
no sigui així, es pugui invocar aquesta clàusula per suspendre les relacions comercials o,
fins i tot, trencar l’acord.
De la mateixa manera, creiem que els tractats
comercials han de garantir la possibilitat d’un
treball digne i d’alta qualitat als treballadors
de tots dos territoris —sense que es generi
una competència negativa entre ells— i el
respecte i la protecció del medi ambient i els
ecosistemes a una banda i altra de l’acord. En
aquest punt, tot i que valorem la creació de
l’investment court system com a instrument
d’arbitratge, el considerem encara insuficient
a l’hora d’imposar certs principis, com un
tractament just i equitatiu a les inversions
estrangeres.
Finalment, defensem que la relació amb altres
països o territoris sigui sempre d’igual a igual,
en què una part no tracti l’altra des d’una posició d’abús o superioritat.l.
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Javi López,

eurodiputat del PSC
El grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates europeus defensa una sèrie de principis progressistes per a una nova
era d’acords comercials, que reverteixin en la
societat de manera beneficiosa per a la majoria i no només per als interessos de les empreses. Des d’aquesta perspectiva, els acords
comercials han de contribuir al creixement
econòmic sostenible i a la creació d’ocupació:
han de prendre nota dels sectors que puguin
veure’s afectats per l’obertura de mercats, han
d’assegurar mecanismes per protegir-los i han
de preveure la creació de programes de transició a altres vetes d’ocupació.
També defensem una política comercial que
es basi en valors: la UE ha d’exportar els seus valors, en particular, en termes d’estàndards laborals, socials i mediambientals. Ningú no s’ha de
quedar enrere: les persones desfavorides per
l’obertura comercial han de ser compensades
apropiadament. En aquest sentit, defensem
també les pimes com a actors clau i hem de
procurar el seu accés al mercat internacional.
El multilateralisme és la primera i la millor opció, però no hem de debilitar les lleis nacionals
ni el dret dels governs a regular d’acord amb
l’interès públic. Hem d’incidir en el fet que gràcies a la pressió del nostre grup, la Comissió
Europea ha abandonat el mecanisme de resolució de litigis entre l’inversor i l’Estat, i l’ha retirat de l’Acord econòmic i comercial global. Les
autoritats europees, nacionals i locals han de
mantenir una perspectiva global sobre la protecció dels serveis públics, posant els drets humans i socials al centre de la política comercial.
Finalment, defensem que els estàndards de
la UE s’han de preservar deixant clar que els
acords de lliure comerç de la UE no comportaran cap reducció dels estàndards mediambientals, de salut i de seguretat, i que es preservarà el principi de precaució.

Ramon Tremosa,

eurodiputat del PDeCAT
Creiem en tractats de lliure comerç justos, ja
que Europa només pot créixer mitjançant
aquest tipus de tractats, i no tant augmentant
el deute dels estats membres i de la UE.
Donem suport al tractat de lliure comerç entre
la UE i el Japó, ja que és un país seriós amb el
qual continuarem tenint una relació comercial
fluida i pròspera.
El tractat amb el Vietnam presenta més problemes, per la defensa dels drets humans, religiosos i laborals. La Comissió Europea hauria hagut
de ser més severa amb aquest país per assolir
més progrés en aquests temes. Europa no només ha d’exportar béns, sinó també valors.
El tractat amb Singapur pot ser un win-win comercial per a les dues parts. Esperem que la
UE hi doni el seu consentiment l’any vinent.
Vaig visitar Singapur amb companys eurodiputats el febrer del 2018: és un hub a la regió
del sud-est asiàtic. Aquest tractat obre la porta
de l’ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est
Asiàtic) i d’aquella regió del món.
Singapur és el soci preferent de la UE en aquella regió. Em vaig poder reunir amb algunes
de les més de 10.000 empreses europees que
tenen oficines en aquella ciutat-estat, algunes
de les quals catalanes, i que mouen més de
dues terceres parts de les inversions europees
a la zona. No em van fer arribar problemes pel
que fa al tractat i pràcticament totes van parlar
positivament del Govern i del país. Singapur
no és, però, exactament, com els nostres països a Occident. Tanmateix, penso que Singapur és un dels països més avançats de l’ASEAN
i el sud-est asiàtic.
Finalment, seria positiva la inclusió d’un tribunal permanent que garantís les inversions i la
seva implementació. Aquest és un altre exemple de com Europa creix millor amb tractats
de lliure comerç justos. Som en un moment
adequat per desenvolupar-los, sempre amb la
mirada posada en el multilateralisme.

* Falta l’opinió del partit de C’s perquè
no han atès la nostra petició

