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Ramon Tremosa: "Espanya desobeeix
Europa i vol fer obeir Catalunya"
L’eurodiputat de CDC lamenta que Madrid prohibeixi exercir el dret a decidir
apel·lant al compliment de la llei, alhora que a Europa incompleix les directives
constantment
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L'eurodiputat de CDC Ramon Tremosa denuncia la doble vara de mesurar espanyola amb la llei | JORDI BORRÀS

L’any 2016, l’Estat espanyol ha batut rècords de recursos
(http://elmon.cat/noticia/174590/el-tc-falla-contra-la-generalitat-en-el-70-dels-litigis)
davant del Tribunal Constitucional a lleis catalanes i ha iniciat processos judicials contra
càrrecs públics catalans per posar les urnes o permetre debats
(http://elmon.cat/noticia/180651/video-larribada-de-forcadell-al-tsjc) al Parlament. Tot,
amb un sol argument: el suposat incompliment de la llei espanyola. Una rigidesa que
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contrasta amb l’actitud de l’Estat espanyol quan es tracta de complir normatives de la
Unió Europea, que són d’obligat compliment i que estan destinades a preservar els drets dels
ciutadans i empreses de la Unió Europea.

Aquest 2016, el Parlament Europeu ha assenyalat l’Estat espanyol com un dels que més
vulnera la normativa europea eludint la seva obligació de transposar directives. En concret,
l’Estat és líder en acumulació de queixes sobre possibles vulneracions de la llei de la UE (533
queixes), i ocupa el tercer lloc, només per darrere de Grècia i Itàlia, si es comptabilitzen els
procediments d’infracció oberts, que en el cas espanyol van ser 83. Les dades estan
recollides en l’informe anual sobre l’aplicació de la llei de la Unió Europea
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A82016-0262+0+DOC+XML+V0//EN#title3), en què per primera vegada es mencionen els
estats incomplidors.
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Parlament Europeu | REUTERS

Davant d’aquests incompliments reiterats de l’Estat espanyol amb la normativa europea,
l’eurodiputat de CDC Ramon Tremosa, autor amb Aleix Sarri del llibre L’Europa que han
fet fracassar (http://www.grup62.cat/llibre-leuropa-que-han-fet-fracassar-220677.html)
(Pòrtic, 2016), posa de manifest la doble vara de mesurar d’Espanya quan es tracta de complir
la llei: “El PP i el rei d’Espanya ens diuen constantment que s’ha de complir la llei i que
no hi ha marge fora de la llei per als catalans, però resulta que a la UE Espanya es pot
permetre el luxe d’obviar la legislació d’obligat compliment”.

L’eurodiputat insisteix que els mandataris espanyols “no només incompleixen l’Estatut, les
inversions i els compromisos assumits, així com els pactes històrics signats, sinó també la
legalitat europea”, i avisa que l’actitud de deixadesa d’Espanya en aquest sentit “provoca
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desafecció transversal, creixent i massiva dels països nòrdics en relació a la UE, i per això 18
milions de britànics van votar Brexit”. De fet, aquesta és una de les tesis de L’Europa que han
fet fracassar (http://elmon.cat/noticia/178359/ramon-tremosa-i-aleix-sarri-els-estats-petits-ieficients-com-catalunya-son-els-millors-socis-deuropa), i que reforça la idea que “Espanya
desobeeix a Europa i vol fer obeir Catalunya”, conclou Tremosa.

L’eurodiputat de CDC afegeix que el fet que Espanya, "el país més desobedient de la
UE", no transposi determinades directives suposa un “greu perjudici” per als ciutadans i
empreses de tot l’Estat: “A Espanya només li interessa la PAC i les directives que són
innòcues o que l’afavoreixen. Però quan ve una directiva que amenaça l’estatus quo
ineficient, secular i decimonònic espanyol, simplement s’ignora, castigant els ciutadans i les
empreses, que queden totalment desprotegides per aquesta arbitrarietat”.

A tall d’exemple, Tremosa explica que l’Estat espanyol ha desobeït la UE i incompleix
directives tan rellevants com el reglament de ports, essencial per al corredor mediterrani, el
reglament de morositat, “essencial perquè les pimes solvents no hagin de tancar perquè no
cobren els serveis que han prestat al govern espanyol, a la Generalitat o a les empreses de
l’Ibex-35, que paguen a 300 dies amb total impunitat del govern de Madrid”. Però
Espanya també ha incomplert directives de seguretat jurídica: “Espanya lidera els rànquings
internacionals de plets per qüestions de seguretat jurídica, perquè tant el PSOE com el PP han
expropiat amb efectes retroactius les primes atorgades al sector fotovoltaics”, conclou Ramon
Tremosa.
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Es el clàssic "machote" amb els mes devil, i un caga les calces amb els mes
poderosos.
74
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JOSEP DE PALAFRUGELL
No tinc cap dubte que España es el pais mes indecent de tota la comunitat
europea. Nomes diuen mentides, volen fer por als catalans que volem
l'independencia, amb mentides i mes mentides, que ells ja saben que podrem
marcha de España votant perque serem majoria i contra aixo no i podran fer
res VOLEN FERNOS PO PERO DE AIXO ESTEM CURATS ELS
INDEPENDENTISTES, JA NO ENS ENGANYENI ¡ ¡ ¡ VOLEM MARCHA
D'AQUETSTA CULTURA DE IGNORANTS, BAGOS I TRAIDORS. ! ! !
REPUBLICA DE CATALUNYA LLIURE
113

2

PINTAMONAS
Estan nerviosos, saben que no ens podran para i marcharem de la corrupcio
Española. REPUBLICA DE CATALUNYA INDEPENDENT DEL FANG I LA
CORRUPCIO ESPANYOLA, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ PER UNA PATRIA CATALANA
LLUIURE ! ! ! !
94
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Qué cachondo Tremosa
En el Parlamento Europeo eres un diputado español. Cuando "España"
incumple una directiva europea, "Cataluña" también. y "Cataluña" como parte
de la España que tu representas en Europa, debe cumplir las leyes del país
(insisto, por si no te das cuenta: el país es España). Ya sabes, aquello de la
parte y el todo.
4
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Fart d'hipocrites
No, Senyor Tremosa...Caspanya no "desobeeix" la UE...Caspanya està
VIOLANT el dret de la UE atès que els drets humans , inclos el dret
d'autodeterminació, son part integrant de les normes fonamentals de la UE
(vegi, si us plau l'art. 6.1 del TFUE). Penseu fer alguna cosa? No voleu
denunciar-ho a la Comissio i al Parlament Europeu, de Brusel.les estant?
100
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Pepo
És l´estat més incomplidor de la UE i Europa li condona 8.500.000.000 € de
multa, perquè potser era pitjor el remei que la malaltia. España farà default en
un parell d´anys. La nostra prioritat és cercar solucions i possibilitats de sortida
per a tots nosaltres els catalans, amb la independència del nostre País.
55
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Això va be
Espanya es denuncia a si mateixa, incompleis les lleis, roba i enganya als
ciutadans i, fins i tot, potser un dia es demostren crims d'estat cometsos. Els
fatxes espanyols ens ajuden molt a arribar a ser independents i separts
d'aquesta merda de país anomenat espanya.
43
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més
Suposo que Tremosa posa de manifest o denuncia en les seves intervencions
a la CE la desobediència constant d'Espanya a la CE. Perquè sinó no en
traurem prou rèdit de la queixa via interior. I Com és que la CE li permet tanta
desobediencia a España? Aquesta és la qüestió. Ens interessen les raons que
fan impune el PP a tots nivells.
37
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Qui
Diem-ho d'una vegada. El PP té impunitat. Qui el protegeix? Noms,
Institucions. Aquesta és la qüestió.
38
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albert p.
Una demostració més de que Europa no serveix per casi res a nivell normatiu,
legistlatiu ni controlador. Els estats membres es passen pel folre la majoria de
normatives europees i el parlament europeu té 0 capacitats per fer cumplir les
normes que ells mateixos han creat. Ja no em refereixo unicament a Espanya,
em refereixo en general. Cada dia tinc més clar que el parlament europeu
només serveix per gastar diners dels impostos dels ciutadans en una hiperestructura carent de competencies.
28
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Jordi Estelada
Caspanya és el regne de la corrupció, un país del q qualsevol persona decent i
demòcrata , al marge de si és català independentista o no, n'hauria de voler
marxar a cuita-corrents. Caspanya hauria de restar com un safari o reserva
animal de fatxes corruptes i altra fauna a contemplar des de fora amb valla
protectora.
33

3

barratina
Excel·lent treball del Sr. Ramon Tremosa. Ja porta molts anys a Europa.
ENDAVANT !
38
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Tremosa, nunca has sido más grande que en enero de 2012
Los eurodiputados catalanes Ramón Tremosa (CiU) y Raúl Romeva (ICV) han
presentado una protesta formal ante la Comisión Europea después de que el
Comité de Competición haya dejado sin sanción el pisotón de Pepe a Messi.
Ambos preguntaron durante una sesión parlamentaria si lo ocurrido en el
Clásico de ida de la Copa del Rey debe quedar inmune, y se presentaron muy
preocupados por la influencia que puede tener la acción del madridista sobre
los niños. Lugo Romeva se rajó, el muy caguetas.
1
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