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INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA  
                                       CONTRA TTIP E CETA!

AUTO-ORGANIZADA

Assunto

Apelamos às instituições da União Europeia e seus estados membros que suspen-
dam as negociações com os EUA acerca do Acordo de Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento (APT, ou TTIP em inglês) e que não assinem o Acordo 
Económico e Comercial Global (CETA em inglês) com o Canadá. 

Principais objetivos

Queremos impedir o TTIP e o CETA porque contêm vários aspetos sensíveis, 
como, por exemplo, a resolução de litígios entre estados e investidores e as nor-
mas para a cooperação legislativa, que constituem uma ameaça para a democra-
cia e a função do direito. Queremos impedir que os nossos elevados padrões de 
emprego, sociais, ambientais, de privacidade e de proteção do consumidor sejam 
baixados e que serviços públicos (tais como o aprovisionamento de água) e bens 
culturais sejam liberalizados em negociações pouco transparentes. A ICE apoia 
uma política de comércio e investimento alternativa na UE.
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