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Barcelona 21 desembre 2020

COMUNICAT DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE
L’ACORD DE COMERÇ I INVERSIÓ ENTRE LA UE I MERCOSUR

El Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional expressa, mitjançant
aquest comunicat, el seu suport a la Proposició Declaració Institucional aprovada
per la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona del
15.12.2020 que es transcriu a continuació:
La COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 15 de desembre de 2020, ha
aprovat la següent Proposició Declaració Institucional presentada pel grup municipal
ERC :
(M1923/1550) La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda
instar el Govern espanyol, el Consell Europeu i els membres del Parlament europeu a:
PRIMER.- Que no aprovin aquest acord de Comerç i Inversió entre la UE i Mercosur, i
en el seu lloc promoguin acords comercials que s'ajustin als drets socials i les normes
ambientals, que tinguin mecanismes per fer efectius els drets laborals, els drets
humans, els serveis públics, l’equitat de gènere, la protecció del clima i de tots els
éssers vius en particular, reorientant així el comerç de la UE, de manera que fomenti
els objectius de la política social, ambiental i climàtica, així com l'Acord de París i el
Conveni sobre la Diversitat Biològica. SEGON.- Donar suport als pobles indígenes i
altres pobles en risc de l'Amazònia en la protecció de l'ecosistema que la selva
amazònica proporciona a la població mundial, defensant els seus drets, en lloc
d'amenaçar la seva existència mitjançant incentius per a l'apropiació de terres i la tala
il·legal, així com reduccions aranzelàries per a la indústria de la carn, la soja i el sucre.
TERCER.- Potenciar canvis en la política agrària europea, que enforteixin els sistemes
agroecològics i a la pagesia locals, que protegeixen el clima i la biodiversitat -tant en
els països de la UE com en els del Mercosur- a fi de permetre un comerç agrícola
complementari basat en la sobirania i la sostenibilitat alimentària. QUART.- Que es
garanteixi una política comercial de la UE que inclogui mecanismes per fer complir les
normes de sostenibilitat acordades, prohibint com a mesura d'urgència l'entrada de
productes d'empreses responsables de desforestació, desplaçament i violació de drets
humans i normes ambientals, i permetent que es congelin els incentius comercials en
el cas que s'infringeixin aquestes normes i donant suport a la legislació sobre la
diligència deguda en la cadena de subministrament, inclosos mecanismes de sanció
tant a nivell de la UE com dels Estats membre, així com a l’aprovació de la proposta de
Tractat Vinculant de l’ONU sobre empreses transnacionals i drets humans, en la línia
del que expressen les Resolucions del Parlament de Catalunya, aprovades per
unanimitat el 3 de novembre de 2016 i el 11 de abril de 2019. CINQUÈ.- Que els acords
comercials de la UE es negociïn de manera democràtica i transparent, fent partícip a
totes les fases de negociació al Parlament Europeu, als parlaments i congressos dels
Estats membre, a les autoritats locals i a la societat civil, exigint a les parts
negociadores un procés igualment transparent i democràtic i establint avaluacions
bilaterals d'impacte social i ambiental.

