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Propostes FTN Eleccions al Parlament Europeu 2019 

Resum executiu 
 
El proper 26 de maig, tots els ciutadans de la Unió Europea estem cridats a votar per triar els 

nostres representants al Parlament Europeu. Les institucions europees, així com els estats 

membres, han de legislar i actuar en favor de l'economia productiva, permetent a les empreses 

invertir i crear llocs de treball d'alt valor afegit. El Parlament Europeu ha de legislar per potenciar 

el creixement econòmic, incrementar la competitivitat de l’economia europea, recolzar la creació 

d’ocupació i millorar el benestar dels ciutadans. 

 

 Mercat Únic i Unió Econòmica i Monetària  

 Política Comercial Comuna i Acció Exterior 

 Brexit 

 Invertir en l’economia productiva i les noves tecnologies 

 Política Agrària Comuna 

 Mercat laboral 

 Energia i empresa 

 Desenvolupament sostenible 

 

Foment fa un conjunt de consideracions i propostes.  

 

El mercat únic és el centre del projecte europeu, permetent que els ciutadans, els serveis, els 

béns i el capital circulin amb major llibertat, oferint oportunitats per a les empreses europees i 

més possibilitats d'elecció. En un entorn global en ràpida evolució, hem de continuar el treball 

per eliminar les barreres existents dins del mercat únic europeu, que obstaculitzen el creixement 

de les empreses. De la mateixa manera cal avançar en el procés d'integració respecte a la Unió 

Econòmica i Monetària, amb l'objectiu de disposar d'elements estabilitzadors davant futures 

crisis econòmiques.  

 

La Unió Europea ha de treballar perquè les empreses puguin comptar amb mercats 

internacionals cada vegada més oberts i amb les mateixes regles de joc. Necessitem una 

política comercial comuna que sigui capaç de protegir els interessos de les empreses europees 

a nivell internacional, així com potenciar els instruments financers de suport a l'empresa en 

matèria d'internacionalització. 
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D’altre banda, el Brexit és i serà un dels principals reptes de la UE durant l’any 2019. La Unió 

Europea i el Regne Unit han de ser capaços de trobar una sortida constructiva en benefici de 

les dues parts, de manera que les exportacions europees no es vegin ressentides si el Regne 

Unit es converteix en un país tercer. Així mateix, la futura relació bilateral haurà de garantir els 

drets de les empreses i dels ciutadans europeus al Regne Unit, així com dels ciutadans britànics 

en territori comunitari. 

 

Pel que fa a la implantació l’economia digital i la revolució del 5G, la Unió Europea ha de tenir 

molt present que aquestes tecnologies són un element fonamental pel creixement econòmic 

present i futur. Per aquest motiu, cal potenciar nous instruments financers dins del pròxim Marc 

Financer Plurianual (2021-2027) centrats en la innovació, posar a disposició de les empreses 

un major accés als productes i serveis digitals, així com disposar d’una infraestructura fiable 

d'alta velocitat per obtenir el màxim benefici de l'economia digital. 

 

En referència al sector agrari, és important destacar que la UE ha de protegir als agricultors, 

així com mantenir comunitats rurals viables amb economies diversificades i competitives. Per 

aquest motiu, és important que la nova Política Agrària Comuna sigui més justa amb els 

agricultors, més saludable per als consumidors i més sostenible i responsable amb el medi 

ambient. En la mateixa línia, la UE ha de vetllar pel compliment dels estàndards de producció 

comunitaris, especialment en matèria de benestar animal i normativa fitosanitària, a tots els 

productes alimentaris que provinguin de tercers països.  

 

Respecte del mercat laboral, no hi ha cap dubte de que la formació és l’eina bàsica per 

l’ocupació, per la qual cosa cal augmentar les qualificacions bàsiques invertint més en educació 

i formació professional d'alta qualitat. La UE precisa d'un mercat laboral que funcioni bé i que 

estigui ben dissenyat, amb l’objectiu de mantenir el creixement econòmic, l'ocupació i la 

competitivitat. Les empreses i els treballadors s’han d'adaptar a una realitat canviant amb un 

equilibri renovat entre flexibilitat i seguretat. 

 

D’altre banda, disposar d’una energia competitiva i sostenible amb un entorn jurídic i 

reglamentari estable i previsible és de vital importància per les empreses europees. Estem 

plenament compromesos amb els objectius de la UE per aconseguir una societat basada en les 

baixes emissions de CO2. En aquest sentit, l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi 

climàtic representen una inversió de futur i una oportunitat pel desenvolupament de potencials 
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sectors econòmics, ja que  l'augment del cost de l'electricitat i dels combustibles fòssils penalitza 

la competitivitat de la indústria europea, i perjudica especialment al sector exportador. 

 

Finalment, cal destacar les propostes en matèria de desenvolupament sostenible. En aquest 

sentit, cal continuar desenvolupant una política europea que ens permeti conjugar els nostres 

esforços col·lectius en la lluita contra el canvi climàtic, descarbonitzant de manera progressiva 

l'economia de la UE, així com potenciar el desenvolupament de nous sectors econòmics amb 

alta capacitat de creació d'ocupació. De la mateixa manera, cal desenvolupar i implementar un 

model d'economia circular que ens ajudi a augmentar la competitivitat industrial i la valoració 

dels recursos. 

 

  



 

 

 

 

5 

 

 

Propostes FTN Eleccions al Parlament Europeu 2019 

Introducció 
 
D’aquí poques setmanes, tots els ciutadans de la Unió Europea estem cridats a votar per triar 

els nostres representants al Parlament Europeu. Aquestes són unes eleccions decisives que 

marcaran el futur de la Unió Europea i el dia a dia dels seus ciutadans durant els pròxims cinc 

anys. El pròxim Parlament Europeu té per davant grans reptes als quals donar resposta; 

afermar el creixement econòmic, millorar el benestar social, aconseguir una política comuna 

europea en matèria humanitària i d'immigració, el Brexit, combatre els populismes que volen 

fracturar la UE, lluitar contra el terrorisme enfortint la seguretat i consolidar el paper de la UE 

en l'escenari internacional. 

 

El Parlament Europeu, així com els Estats membres, han de legislar i actuar en favor de 

l'economia productiva, permetent a les empreses invertir i crear llocs de treball d'alt valor afegit. 

Els empresaris precisen d'un enfoc polític coherent i estable, així com millorar considerablement 

les condicions marc per la gestió dels seus negocis. No podem ni hem d'oblidar que la Unió 

Europea només podrà fer front als reptes futurs, augmentar el benestar social, el creixement i 

l'ocupació amb un sistema productiu eficient i competitiu.  

 

Les nostres empreses estan més que disposades a contribuir a un desenvolupament dinàmic, 

sostenible i inclusiu. No obstant això, aquest objectiu només és assolible si la Unió Europea 

continua sent competitiva, innovant i explotant les oportunitats de negoci que ofereixen la 

digitalització i l'economia circular. Els empresaris catalans, espanyols i europeus han assumit 

aquests compromisos invertint els seus recursos i creant llocs de treball per a milions de 

ciutadans, aportant una contribució substancial a l'economia i a la societat europea. 

 

Com a ciutadans hem de ser conscients que la UE representa un factor de vital importància per 

a la nostra economia productiva, gràcies a l'existència del mercat únic, l'assistència financera 

del pressupost comunitari així com el suport a la innovació i la internacionalització. 

 

Espanya, com a Estat membre de la UE, ha de continuar donant suport constructivament el 

procés d'integració europeu. En un món cada vegada més globalitzat, la UE representa 

l’oportunitat d’un futur col·lectiu més pròsper i equitatiu. 
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Mercat Únic i Unió Econòmica i Monetària 

 
Eliminació de les barreres existents dins del mercat únic europeu que obstaculitzen el 
creixement de les empreses 
 

El mercat únic és el centre del projecte europeu, permetent que els ciutadans, els serveis, els 

béns i el capital circulin amb major llibertat, oferint oportunitats per a les empreses europees i 

més possibilitats d'elecció. En un entorn global en ràpida evolució, el mercat únic ha de 

completar-se i adaptar-se a les noves tecnologies i models de negoci. 

 

 Prosseguir el treball en favor de l'eliminació de les barreres existents dins del mercat 

únic europeu, que obstaculitzen el creixement de les empreses. 

 

 Implantar un règim fiscal que garanteixi que tots els operadors econòmics, 

independentment de la seva grandària i ubicació, siguin tractats amb equitat en matèria 

fiscal. 

 

 Millorar l'accés al mercat comú de manera que es permeti a les empreses beneficiar-se 

dels avantatges competitius, mitjançant la igualtat de condicions pel que fa al 

desplaçament de treballadors i a la llibertat d'establiment.  

 

 Potenciar un enfocament polític inclusiu horitzontal, a través d'una revisió i de 

l'enfortiment de la “The Small Business Act” (SBA), per garantir una política europea 

eficaç en matèria de PIMES. 

 

 Garantir una cooperació eficaç entre tots els Estats membres, així com la cooperació 

transfronterera. 

 

 Abordar el problema de la sobre regulació per a evitar càrregues addicionals i barreres. 

Legislar menys i millor. 

 

 Traslladar en temps i en forma la normativa europea a l'ordenament jurídic estatal, 

preveient terminis suficients. 

 

 Augmentar la participació dels agents socials i econòmics en el procés legislatiu 

europeu, així com la millora de la transparència en les negociacions interinstitucionals.  
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El funcionament i la gestió de la Unió Econòmica i Monetària adquireix un paper fonamental en 

el creixement sostenible i un alt nivell d'ocupació a la Unió Europea. 

 

Aprofundir en la integració europea 

 

 Avançar en el procés d'integració respecte a la Unió Econòmica i Monetària, amb 

l'objectiu de disposar d'elements estabilitzadors davant futures crisis econòmiques. En 

aquest sentit, la Unió Europea ha de disposar dels elements necessaris per a adaptar-

se als cicles econòmics; la Unió Bancària, el Fons Únic de Resolució, el sistema Comú 

Europeu de Garantia de Dipòsits i una major integració fiscal, són elements essencials 

per a una major convergència econòmica. 

 

Reformes estructurals claus pel creixement sostingut  

 

 Impulsar la coordinació a nivell europeu de les reformes estructurals que l'economia 

precisa per millorar el creixement econòmic de manera sostenible i sostinguda. 
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Política Comercial Comuna i Acció Exterior 
 
Treballar perquè les empreses puguin disposar de mercats internacionals cada vegada 

més oberts i amb les mateixes regles de joc 

 

És de vital importància que la Unió Europea disposi d'una política comercial comuna que sigui 

capaç de protegir els interessos de les empreses europees a nivell internacional. En aquest 

sentit, és d'especial importància continuar negociant tractats de lliure comerç amb l'objectiu que 

les empreses europees siguin més competitives a escala global. 

 

 Treballar perquè les empreses puguin disposar de mercats internacionals cada vegada 

més oberts en els quals es respectin la legislació internacional i s’actuï d'una manera 

lleial i en igualtat de condicions.  

 

 Garantir els drets dels productors europeus en relació a la competència deslleial de 

tercers països, així com la imposició unilateral d'aranzels a productes europeus. En 

aquest sentit, la Unió Europea ha de respondre de manera proporcionada a aquestes 

transgressions mitjançant els mecanismes que preveu l'Organització Mundial del 

Comerç.  

 

 Garantir i protegir les “Denominacions d'Origen” en les negociacions dels cords de lliure 

comerç amb tercers països.  

 

 Millorar els instruments financers de suport a l'empresa en matèria d'internacionalització, 

així com el coneixement dels mateixos per part dels empresaris. 

 

Cooperació internacional i empresa 

 

 Incrementar i potenciar la participació de les empreses europees en projectes de 

cooperació realitzats en tercers països amb fons comunitaris. 

 

Política internacional i empresa 

 

 Potenciar i integrar la diplomàcia econòmica dins de l'acció exterior de la UE com un 

pilar per fomentar la cooperació i el desenvolupament econòmic dels països en 

desenvolupament.  
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Brexit 

 
Garantir els drets dels ciutadans i empreses europees al Regne Unit 

 

El Consell Europeu va evitar el perill d'una sortida del Regne Unit sense acord el 12 d'abril, i va 

oferir una nova pròrroga de l'Article 50 (que activa el Brexit) fins al 31 d'octubre, la qual cosa 

perllonga la permanència britànica durant sis mesos més.  

 

No obstant, encara són moltes les incògnites associades al Brexit que provoquen una gran 

preocupació en les empreses europees. La UE ha d'actuar amb una sola veu en defensa dels 

drets i interessos dels ciutadans i de les empreses europees. 

 

 Treballar per una sortida cooperativa del Regne Unit de la Unió en benefici de les dues 

parts, de manera que les exportacions europees no es vegin perjudicades si el Regne 

Unit es converteixi en un país tercer. 

 

 Garantir els drets dels ciutadans europeus que viuen al Regne Unit, així com dels 

ciutadans britànics en territori europeu. 

 

 Dissenyar la futura relació amb el Regne Unit de manera que permeti que ciutadans i 

empreses europees puguin continuar desenvolupant la seva activitat en aquest país 

sense més obstacles. 
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Invertir en l’economia productiva i les noves tecnologies 

 
Pressupost, economia digital i de valor afegit 

 

L'economia mundial s'està transformant ràpidament, amb una participació cada vegada major 

dels sectors tecnològics i digitals. Els Estats Units, la Xina i el Japó entre d’altres, estan invertint 

massivament en aquests sectors de futur. La Unió Europea no es pot permetre no apostar per 

les tecnologies digitals, que són fonamentals pel creixement econòmic present i futur de la UE. 

La revolució del 5G representa una oportunitat que les nostres empreses i societats no poden 

deixar escapar, els nostres competidors globals no ho faran.   

 

 Potenciar nous instruments financers dins del pròxim Marc Financer Plurianual (2021-

2027) centrats en innovació, canvi climàtic, economia circular etc. 

 

 Anticipar des de les institucions de la UE la implantació de les noves tecnologies en la 

nostra economia productiva. Per això, és d'especial importància aprofitar el coneixement 

dels estats membres, així com dels fons de la UE disponibles (H2020, Invest EU, entre 

d’altres) per a una col·laboració efectiva públic-privada.  

 

 Desenvolupar la tecnologia 5G, un pilar de gran importància pel futur progrés econòmic 

de la UE. De la mateixa manera, la digitalització representa una oportunitat per a la 

indústria europea de gran magnitud, per la qual cosa hem d'apostar i invertir 

indubtablement en aquesta àrea de futur i progrés. 

 

 Posar a la disposició de les empreses un major accés als productes i serveis digitals, 

així com una infraestructura fiable d'alta velocitat per obtenir el màxim benefici de 

l'economia digital. 

 

 Millorar la competitivitat de les exportacions europees mitjançant l’aposta per les noves 

tecnològiques de major valor afegit. És necessari incidir en el desenvolupament 

tecnològic, en la innovació i en la transformació digital. 
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Política Agrària Comuna 

 
El sector agrari: un sector necessari i competitiu. La nova PAC ha de protegir als 

agricultors i mantenir comunitats rurals viables amb economies diversificades 

 

És indispensable que la nova Política Agrària Comuna, que ha d'estar en vigor al 2021, sigui 

més justa amb els agricultors, més saludable per als consumidors i més sostenible i responsable 

amb el medi ambient. La nova PAC ha de protegir als agricultors de l'excessiva volatilitat de 

preus i de les crisis del mercat, ajudar a invertir en la modernització de les seves explotacions, 

mantenir comunitats rurals viables amb economies diversificades, així com crear i mantenir llocs 

de treball al mateix temps que protegim el medi ambient. 

 

 Enfortir la posició de la Unió Europea a favor del nou equilibri geopolític global, defensant 

la signatura de tractats bilaterals entre la Unió Europea i tercers països, però sempre 

tenint present la necessitat de garantir la protecció i els interessos del sector 

agroalimentari europeu.  

 

 Implantar mesures de control efectius per a exigir el compliment dels estàndards de 

producció comunitaris −especialment en matèria de benestar animal, normativa 

fitosanitària, o similars− a tots els productes alimentaris que provingui de tercers països, 

així com la inspecció contra el frau alimentari i la falsificació de productes alimentaris. 

D'altre manera s'afecta greument a la lliure competència, perquè els productes de 

tercers tenen uns costos de producció més baixos, i, per tant, són més competitius que 

els comunitaris. 

 

 Fomentar les mesures dirigides a implantar un procés productiu basat en l'economia 

circular en les explotacions agropecuàries europees.  

 

 Facilitar la incorporació dels joves agricultors amb l'objectiu de garantir l'existència de 

comunitats rural, competitives i diversificades.  
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Mercat laboral 

 
La formació, eina bàsica per l’ocupació 

 

Les empreses europees són la principal font de creació d'ocupació i el principal contribuent al 

manteniment de l'Europa social. Per a garantir els elevats estàndards de protecció social i el 

progrés econòmic, es precisa d'un mercat laboral que funcioni bé i que estigui ben dissenyat. 

Així mateix, hem de tenir present que el mercat laboral es troba en continua evolució amb 

l'aparició de noves formes de treball que sorgeixen de la digitalització.  

 

 Realitzar reformes estructurals en l'àmbit de l'ocupació i de les polítiques laborals per a 

mantenir el creixement, l'ocupació i la competitivitat, amb l'objectiu de garantir la 

sostenibilitat dels nostres sistemes de benestar. Les empreses i els treballadors han 

d'adaptar-se a aquesta realitat canviant amb un equilibri renovat entre flexibilitat i 

seguretat. 

 

 Adaptar la legislació laboral per a contribuir a una millor flexibilitat i seguretat dels 

empresaris i els treballadors. 

 

 Augmentar les qualificacions bàsiques a tota la Unió Europea mitjançant accions 

específiques, invertir més en educació i formació professional d'alta qualitat, així com 

promoure la formació contínua per a millorar la competitivitat i ocupabilitat al llarg de tota 

la vida laboral. 

 

 Donar suport a l'adquisició de competències digitals i sobre l'economia circular per a tots 

els sectors del mercat laboral. 

 

 Fomentar la formació del capital humà per a la internacionalització de les empreses 

europees. L'accés a capital humà format en aquest àmbit representa un element clau 

per a l'èxit de la internacionalització europea. 

 

 Garantir la plena participació dels interlocutors socials i econòmics respecte a les 

reformes del mercat de treball, respectant la seva autonomia i el principi de 

subsidiarietat. 
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Energia i empresa 
 
Una energia competitiva i sostenible amb un entorn jurídic i reglamentari estable i 
previsible 
 

Estem plenament compromesos amb els objectius de la UE per aconseguir una societat basada 

en les baixes emissions de CO2.  És necessari que, a nivell comunitari, es facilitin les inversions 

públiques i privades que es requereixen per a avançar en la implantació de les energies 

renovables i en la reducció de les emissions de CO2. Aquest procés no només serà positiu pel 

planeta, sinó que també pot i ha de resultar beneficiós per l'economia europea i per als 

consumidors. 

 

Així mateix, una major penetració de les fonts energètiques renovables ens farà menys 

dependent als combustibles fòssils de tercers països i contribuirà a millorar la balança comercial 

europea. 

 

 Garantir un entorn jurídic i reglamentari estable i previsible.  

 

 Facilitar i potenciar el desenvolupament i la instal·lació de les energies renovables 

mitjançant un enfocament transversal que inclogui la col·laboració públic-privada.  

 

 Garantir a les empreses l'accés a una energia segura, assequible i respectuosa amb el 

medi ambient. L'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic representen una 

inversió de futur i una oportunitat pel desenvolupament de potencials sectors econòmics. 

 

 Continuar potenciant i incrementant les connexions elèctriques i de gas entre els estats 

membres de la UE, millorant la integració energètica en la línia dels objectius 

d'interconnexió establerts per la Comissió Europea. L'augment del cost de l'electricitat i 

dels combustibles fòssils penalitza la competitivitat de la indústria europea, i perjudica 

especialment al sector exportador. 
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Desenvolupament sostenible 

 
Potenciar la inversió europea per complir amb els objectius climàtics establerts en 
l'acord de París. Avançar cap a una economia sostenible i excel·lent a mig termini, com 
a eix de la competitivitat 
 

El canvi climàtic és una problemàtica mundial de primer ordre que preocupa especialment als 

ciutadans i les empreses europees. Si no es prenen mesures per a reduir les emissions 

mundials de gasos d'efecte d'hivernacle, és probable que l'escalfament global superi els 2°C 

per sobre dels nivells preindustrials, i fins i tot podria arribar a assolir una xifra encara més 

elevada a finals de segle. Per tant, és imprescindible continuar desenvolupant una política 

europea que ens permeti conjugar els nostres esforços col·lectius en la lluita contra el canvi 

climàtic, descarbonitzant progressivament l'economia de la UE, així com potenciar el 

desenvolupament de nous sectors econòmics amb alta capacitat de creació d'ocupació. 

 

 Potenciar la inversió europea per aconseguir els objectius climàtics establerts a l'acord 

de París pel 2030, de manera que la transició cap a una economia basada en emissions 

lliures de CO2 es realitzi d'una manera progressiva i eficient, amb l’objectiu de que les 

empreses europees no perdin competitivitat a escala global. 

 

 Continuar treballant per transformar la UE en una economia d'alta eficiència energètica 

i de baixes emissions de CO2, garantint al  mateix la competitivitat de la indústria 

europea i la creació de llocs de treball. 

 

 Donar suport al sector privat amb l'objectiu d'aconseguir una major penetració de les 

energies renovables. 

 

 Continuar liderant a nivell internacional la lluita contra el canvi climàtic, garantint la 

participació activa dels principals països emissors de CO2. 

 

 Recolzar el desenvolupament de la industria de les bateries elèctriques a la UE, un 

sector de creixement exponencial i enfocat a la mobilitat sostenible.  

 

 Desenvolupar i implantar el model d'economia circular augmentant la competitivitat 

industrial i la valoració dels recursos. 

 


