L’EUROPA SOCIAL:
EL MILLOR CAMÍ PER COMBATRE BRETXES I DESIGUALTATS

Fa 40 anys des de les primeres eleccions al Parlament europeu. El proper 26 de maig, de nou,
haurem d’escollir la nostra representació a Europa. Però aquests comicis tenen una especial
transcendència, ja que es plantegen en un context de greu desafecció i incertesa sobre el
model europeu vigent a l’actualitat i amb l’amenaces d’una forta pujada del populisme i dels
partits de l’extrema dreta.
CCOO de Catalunya, com a sindicat de classe, presentem una bateria de propostes orientades
a recuperar els drets socials i laborals retallats durant la crisi econòmica i financera i a
enfortir una Europa social, més justa i solidària. Pensem que només d’aquesta manera es
poden garantir els drets socials i laborals del conjunt de la població europea, tot situant les
persones al centre de les decisions i de les polítiques que es prenen en el projecte europeu.

PROPOSTES SINDICALS PER ENFORTIR L’EUROPA SOCIAL

1

Defensar els principis d’igualtat, justícia social i solidaritat internacional davant
l’aparició de moviments socials i polítics de caràcter populista, xenòfob, masclista,
euroescèptic i d’ultradreta.

2
3

Desplegar plenament el Pilar Europeu de Drets Socials, amb legislació europea
(directives, reglaments) i nacional vinculant i amb la dotació pressupostària suficient.

4

Revertir les polítiques d’austeritat, aplicades durant la darrera crisi econòmica i financera,
en forma de retallades en sanitat, educació, protecció social i reformes laborals, per
recuperar els nivells de protecció i benestar social anteriors a la crisi i millorar-los.

5

Garantir la igualtat real i efectiva de totes les persones, amb independència del seu
gènere, edat, orientació afectiva-sexual, procedència, classe social, creences, ideologia,
etc. mitjançant el disseny i la implementació de normatives legals antidiscriminatòries
que cobreixin tots els aspectes de les relacions laborals.

6
7

Combatre el dumping social i salarial entre estats membres mitjançant l’harmonització
de les condicions laborals dels treballadors/es i una convergència salarial a l’alça.

Aprovar instruments legals que garanteixin el diàleg social, mitjançant la negociació
col·lectiva i la participació dels treballadors i les treballadores i la seva representació.

Garantir que les inevitables transformacions del model productiu europeu, com a
conseqüència de la descarbonització i la transició energètica, l’economia circular, la
digitalització, la robotització i la globalització, es realitzin sota criteris d’una transició
justa, que proporcioni recursos (econòmics, tècnics i materials) per a l’adaptació o la
reconversió d’empreses i de treballadors i treballadores a aquests canvis, amb la
participació dels sindicats durant tot el procés.

8
9

Promoure un mercat laboral basat en l’ocupació digna i de qualitat, és a dir, un salari
just, la salut i prevenció en els centres de treball, la igualtat d’oportunitats, l’erradicació
de tota forma de violència i assetjament a la feina, la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral, la formació al llarg de la vida i la protecció social davant l’atur.
Garantir la defensa dels drets humans laborals a tota la cadena de valor transnacional i
adoptar instruments legals vinculants per avaluar i sancionar aquelles activitats i
pràctiques que vulnerin els drets de les persones treballadores i de la seva representació
sindical.

10
10
11

Garantir l’exercici de l’activitat sindical i la defensa dels interessos dels treballadors/es,
tot perseguint i sancionant qualsevol pràctica que vulneri la llibertat sindical.

12

Proposar un augment del nou pressupost de la UE fins almenys l’ 1,3% de la RNB així
com un 2% addicional del PIB anual durant 10 anys, per generar ocupació de qualitat i
desenvolupar sistemes energètics sostenibles.

13

Promoure la reforma de la governança econòmica de la UE, incorporant al semestre
econòmic un semestre social, amb les mateixes condicions de compliment, per tal de
permetre el correcte desenvolupament de les reformes socials necessàries per combatre
el dumping i les desigualtats.

14

Recuperar la multilateralitat com a instrument propi en el correcte desenvolupament de
les relacions internacionals, per afavorir un diàleg global basat en els principis de la pau i
de la solidaritat.

15

Articular una política comuna per la gestió dels fluxos migratoris que garanteixi el
respecte dels drets humans, la cohesió social i el foment d’una vida i d’un treball dignes
per a tothom.

16

Promoure mecanismes de seguiment i avaluació vinculants de les actuacions de les
empreses multinacionals tan dins com fora del territori europeu.

Proposar una fiscalitat justa que garanteixi la supressió dels paradisos fiscals, una
harmonització de la política fiscal a nivell europeu i lluita contra el frau, l’evasió i l’elusió
d’impostos.

