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EL PROPER DIA 25 DE MAIG, ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU
LES ELECCIONS MÉS IMPORTANTS QUE ELS PODEROSOS VOLEN PASSAR DE PUNTETES
El Parlament Europeu és la instància política europea més democràtica del conjunt d’estructures de la UE, tindrà la capacitat d’elegir
al President de la Comissió i els diferents Comissaris .
Per CCOO aquestes eleccions són importants perquè és a Europa on es prenen la majoria de les decisions que ens afecten directament,
i és per això que demanem al conjunt de treballadors i treballadores que participin activament en aquestes eleccions, que vagin a votar i
que votin a aquells partits polítics que assumeixin i defensin les propostes que tant des de la Confederació Europea de Sindicats ( CES)
presidida pel company Ignacio Fernandez Toxo ( secretari general confederal de CCOO ) com les que des de CCOO hem presentat i
publicat. Són propostes per la creació d’ocupació i en defensa dels serveis públics i l’estat del benestar, propostes assumibles, factibles
i realitzables però que depenen de la correlació de forces favorables a aquestes i què mantinguin una clara oposició a les actuals polítiques d’ajust que tanta destrucció social han generat.
Per aquests motius CCOO demanem el vot a les formacions polítiques progressistes que assumeixin les propostes sindicals.

federació de serveis a la ciutadania



Especial Propostes CES

PLA PER A LA INVERSIÓ,
EL CREIXEMENT SOSTENIBLE
I OCUPACIONS DE QUALITAT

• De cara al finançament de futures inversions, la proposta de la
CES planteja la necessitat d’una major contribució dels països i
grups més rics i econòmicament més forts. Malgrat que el pla hauria d’estar obert a tots els països de la UE, les inversions només estarien destinades a aquells que contribueixin al seu finançament.

Sota el lema “Un nou rumb per a Europa” la Confederació Europea de Sindicats ve desenvolupant una campanya que té com a
objectiu denunciar les polítiques d’austeritat aplicades fins al moment com a únic instrument per sortir de la crisi.

• El pla de la CES proposa també una sèrie d’orientacions per
a la inversió entre les quals s’inclouen la transformació de
l’energia; la xarxa i la infraestructura de transport; l’educació
i la formació; el futur industrial; serveis públics i privats; infraestructures i habitatges per a les persones majors; habitatges socials i promoció d’una gestió sostenible de l’aigua.

Sis anys després que es diagnostiqués oficialment la crisi i cinc
des que al desembre de 2009 el Govern grec adoptés les primeres
mesures d’austeritat, el president del Eurogrup, l’holandès Jeroen
Dijsselbloem, va manifestar recentment que “la crisi en l’economia
real no ha acabat”, i això a pesar que alguns Governs, com
l’espanyol i el català, celebrin la fi de la recessió com si aquí ja no
passés res.
Els altíssims nivells d’atur; el deteriorament dels sistemes de
protecció social; les privatitzacions dels serveis públics; les retallades en els salaris i les pensions, estan tenint conseqüències
devastadores per als treballadors i treballadores. La mobilitat
ja no és una opció que els treballadors triïn lliurement, sinó alguna
cosa al que es veuen abocats; l’única possibilitat de tirar endavant.
El dúmping social es veu extremadament afavorit per les polítiques neoliberals. El treball precari és l’única alternativa per a milers de persones. També ha augmentat el treball submergit.
En aquest context, la CES es va plantejar la necessitat d’elaborar
una alternativa pròpia, que inclogués un pla de recuperació a llarg
termini basat en la democràcia, la solidaritat, l’estabilitat i la competitivitat. Així, el passat mes de novembre, es va adoptar el Pla
per a la inversió, el creixement sostenible i ocupacions de qualitat,
més conegut com a pla d’inversions de la CES.

• Per a la gestió del pla, la CES suggereix l’establiment d’una institució europea que permeti l’accés al finançament en el conjunt
de la UE i tingui capacitat per emetre eurobons. Des de la CES es
proposen dues opcions: l’ús d’alguna institució ja existent, com
el Banc Europeu d’Inversions (BEI), i la creació d’un nou òrgan
dissenyat pels Estats membres, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. En tots dos casos seria fonamental garantir el control
democràtic sobre l’orientació política i la supervisió del pla de
recuperació i assegurar la seva coordinació. Els sindicats han de
formar part d’aquest sistema de control.
• La CES proposa una sèrie de mesures concretes en relació al finançament del pla, que van des de l’establiment d’un capital social
inicial aportat pels Estats que podria procedir en part, dels ingressos procedents de l’Impost sobre les Transaccions Financeres, fins
a l’establiment d’un impost únic sobre la riquesa.
• Segons les previsions de la CES, l’aplicació del pla d’inversió
tindria com a conseqüència la creació d’11 milions de nous
llocs de treball, de qualitat a temps complet

• Amb l’objectiu de revertir la situació creada per les polítiques de
devaluació interna de conseqüències tan negatives, la CES aposta
per la cooperació reforçada, pel que proposa diverses mesures, entre elles: la cooperació entorn del frau fiscal, l’evasió d’impostos
i els paradisos fiscals; la reforma del mercat financer; major cooperació entre les Administracions per promoure serveis públics
de qualitat; la implicació dels agents socials en el diàleg social,
la negociació col•lectiva i, particularment, en el procés de governança econòmica; i la promoció, respecte i ampliació de les normes socials europees.
• La CES també proposa mesures específiques per estabilitzar
les economies dels països amb majors dificultats i reclama que
el pressupost de la UE i especialment els fons estructurals es
destinin a recolzar el creixement sostenible, la inversió i les
ocupacions decents.
Així mateix, s’exigeix un objectiu d’inversió d’un 2% addicional del PIB de la UE per any durant un període de 10 anys.
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Manifest de la CES

Una oportunitat per posar fi
a l’austeritat i les retallades socials.
Les eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig són
molt importants,perquè representen una oportunitat per posar
fi a l’austeritat i a nous atacs contra els drets dels treballadors
o la protecció social. En aquest sentit, el manifest elaborat per
la CES advoca, entre altres qüestions, per triar parlamentaris
disposats a defensar els interessos de la ciutadania europea.
Parlamentaris que imposin un canvi de política i construeixin
un altre projecte europeu basat en el progrés social, que posi
fi a les retallades, la desocupació, la pobresa, la desigualtat, el
dúmping salarial i fiscal.
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S’exigeix el respecte i la promoció de la negociació col•lectiva
i de l’autonomia dels interlocutors socials; la fi del treball precari i una nova estratègia europea ambiciosa en matèria de salut,
seguretat i higiene en el treball.
Entre les mesures que es proposen per a una major igualtat i solidaritat estan el restabliment de la cohesió i la justícia social;
la lluita a tots els nivells contra la discriminació; serveis públics i
d’interès general de qualitat i accessibles a tots; seguretat social i
una política fiscal més justa.
Finalment, es proposen mesures concretes destinades a
l’enfortiment i aprofundiment de la democràcia.
El sindicalisme europeu reitera amb aquestes propostes el seu
compromís amb l’Europa social, propera als ciutadans

Es tracta de construir una Europa més propera a la persones.
El moviment sindical europeu demana un canvi de rumb per
a Europa Les conseqüències de les polítiques imposades per la
UE, en col•laboració amb les de la troica, estan provocant un
comprensible rebuig de la ciutadania europea cap a les institucions comunitàries. En la CES hi ha gran preocupació pels efectes
que aquesta situació pugui tenir en el resultat de les eleccions al
Parlament Europeu que se celebraran entre els dies 22 i el 25 de
maig, a Espanya el dia 25. El desafecte dels ciutadans i ciutadanes pel projecte europeu pot tenir com resultat un alt nivell
d’abstenció i afavorir l’auge de partits d’extrema dreta, antieuropeus a Europa.
En el marc d’aquests comicis, la CES ha elaborat un manifest en
el qual es recullen de manera succinta les reivindicacions fonamentals dels treballadors i treballadores europeus. En el document s’adverteix de la importància del paper del Parlament
Europeu, que té la capacitat d’aprovar o rebutjar la legislació comunitària, decidir sobre el pressupost europeu i triar al
president de la Comissió. També es reconeixen algunes de les
actuacions que el PE ha tingut en l’últim període a favor de determinades reivindicacions de la CES. D’aquí la importància que
tenen aquestes eleccions.
En el seu manifest la CES demana que es posi fi a les mesures
d’austeritat i advoca per un canvi de rumb. Exigeix el rellançament de l’ocupació com a prioritat vinculat al Pla d’Inversions
i reclama la incorporació als Tractats d’un Protocol de Progrés
Social que impedeixi la prevalença dels drets econòmics sobre
els socials.
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