
                                                                                    

 

En els proper dies la Comissió Europea tornarà a presentar davant el Parlament Europeu la 

Directiva que estableix el procediment únic de sol·licitud d'un permís únic que autoritza als 

nacionals de tercers països a residir i treballar al territori d'un Estat membre i per la qual 

s'estableix un conjunt comú de drets per als treballadors de tercers països que resideixen 

legalment en un Estat membre. Aquesta proposta ja va ser rebutjada el 15 de desembre de 

2010 per el Parlament Europeu amb 350 vots en contra, 306 a favor i  25 abstencions.  

Les organitzacions sindicals UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya volem manifestar la nostra 

preocupació davant el proper debat parlamentari d’aquesta Directiva del Permís únic i marc de 

drets pels treballadors no comunitaris, ja que, de no modificar-se la proposta inicial, pot 

afectar el principi d’igualtat de tracte i oportunitats, als drets socials de la població 

treballadora i el paper dels convenis col·lectius vigents i dels interlocutors socials en les 

societats d’acollida. 

CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya en el seu moment van rebutjar aquesta directiva ja 

que hagués implicat fer un pas enrere en matèria de drets per al conjunt de la població 

treballadora i, en lloc d’un marc comú de drets, la proposta establia un ‘marc de no drets’. 

Aquesta Directiva perseguia l'objectiu de tenir mà d'obra barata al mínim cost, no solament 

salarial sinó social, negant drets bàsics que a la classe treballadora ens ha costat anys 

aconseguir.  

UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya estem convençuts que les societats democràtiques no 

poden permetre més precarietat, inestabilitat, dumping social i fragilitat pels treballadors que 

resideixen en el territori europeu, en aquest cas els treballadors no comunitaris en situació 

administrativa regular. No es poden permetre mesures que limiten drets fonamentals com la 

sindicació o l’accés a la educació o a la protecció social, i s’han de rebutjar frontalment 

aquelles propostes que promouen la desigualtat de les condicions de treball i la segmentació 

de la mà d’obra en benefici de determinats lobbys empresarials. 

Considerem que son inacceptables mesures que, en lloc de corregir les deficiències detectades 

en altres iniciatives legislatives (com la Directiva Bolkestein), promoguin i amplifiquen la 

fragmentació del mercat de treball i la segmentació de la ma d’obra, en aquest cas, mitjançant 

propostes de directives dedicades a la política d’immigració. 

La organitzacions sindicals CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya demanen a les institucions 

europees:  

 Que es garanteixin els drets fonamentals i el progrés social per sobre de les llibertats 

econòmiques i la competitivitat de les empreses.  

 Que la Directiva del Permís únic respecti el principi d’igualtat de tracte dels diferents 

grups de treballadors, això és, incloent-hi totes les categories de treballadors i 

treballadores (en particular, els treballadors migrants estacionals de tercers països) 

dins de l’àmbit d’aplicació de la directiva 



                                                                                    

 Que es garanteixin a tots els treballadors i treballadores l’aplicació de les condicions 

d’ocupació i treball del país en el que es porta a terme, respectant els convenis vigents 

estatals, locals o sectorials. Això implica que es fixin la dotació i els recursos pels ‘punts 

de contacte’ i que s’estableixin mesures preventives i sancions pels empresaris 

infractors al llarg de tota la cadena de responsabilitat (subontratistes i intermediaris) 

 Que el debat s’obri en primer lloc als ministres de treball, però també als interlocutors 

socials, i especialment a la Confederació Europea de Sindicats, donat que aquest tipus 

de directives tenen un fort impacte en el mercat de treball europeu i no poden ser 

proposades i debatudes pel legislador europeu sense consultar als interlocutors socials 

i sense obrir un veritable debat sobre les implicacions d’aquestes propostes en el 

mercat  laboral. 

 

 

 

 

 

 


