RECUPERAR L'OCUPACIÓ

Foment del Treball ha mantingut una constant activitat durant tota la situació d'emergència provocada pel
COVID-19 i ha informat de les mesures adoptades per les diferents administracions públiques per a
combatre-la.
Han estat innombrables les reunions virtuals dels propis òrgans de govern de Foment amb els diferents
sectors econòmics (integrats per grans, mitjanes i petites empreses, microempreses i autònoms). En
elles, Foment ha anat obtenint un profund coneixement de la situació de cadascun dels sectors, de la
diferent afectació que han tingut pel COVID-19, de les seves concretes necessitats, i de les mesures que
han d'adoptar-se per a la contenció, mitigació i sortida de la greu crisi econòmica i d'ocupació generada
per la pandèmia.
Les propostes de Foment
Així Foment ha proposat el desenvolupament d'una política fiscal i tributària subordinada a les necessitats
de la política econòmica del moment. Un dels principals objectius del qual és donar liquiditat a les
empreses a través de les suspensió de la presentació i pagament d'autoliquidacions i declaracions i
liquidacions i l'impuls dels avals ICO.
Ha refermat la necessitat d'una política fiscal potent que permeti a la Unió Europea, mitjançant una
emissió mutualitzada, mostrar els seus principis de solidaritat; atendre en moments de fort impacte, com
ara el COVID-19, la importància de la construcció europea; i que cobreixi les necessitats del poble
europeu amb independència d'on es trobin els seus ciutadans, mitjançant ajudes amb càrrec al
pressupost general, i complementat amb préstecs preferencials als Estats i que li doni sentit a la moneda
única, l'euro.
Ha proposat l'adaptació i flexibilització de mesures i instruments laborals per a preservar l'ocupació de les
empreses.
Ha proposat un gran pacte de reconstrucció econòmica del país, a favor de l'empresa i l'ocupació, per a
superar la crisi provocada pel covid-19.
Va defensar en el seu moment la fi del confinament total si es feia dins de les condicions de seguretat, els
protocols de distància de seguretat i protecció dels empleats i persones.
Altres mesures menys lesives per l’activitat i l’ocupació
En aquests moments Foment del Treball entén que ha arribat el moment, sense aixecar l’estat d’alarma,
de posar fi a la suspensió total de l'activitat a sectors com el comerç, restauració, establiments i activitats
esportives, equipaments culturals, i altres addicionals.
La suspensió total hauria de substituir-se per altres mesures menys lesives per a l'economia i l'ocupació,
que ens permetin recuperar gradualment el pols com a societat. Mesures organitzatives consistents a
assegurar el reforçament de les mesures higièniques; i la utilització d’equips i l’adopció de mesures de
protecció individual pels empleats, clients i altres persones, independentment de la dimensió o
localització de l’empresa, com a criteri general de prevenció sanitària.
Foment del Treball considera, en primer lloc, que és una responsabilitat inexcusable de les
Administracions Públiques garantir a les empreses i als ciutadans la disponibilitat dels test, màscares, i
equips de protecció individual necessaris. Han d'assumir així, encara que no en exclusiva, la seva
adquisició, importació, producció en el seu cas, i posada a disposició. Sense això no serà factible avançar
amb fermesa i seguretat en la reobertura de l’economia.
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Foment del Treball anima als diferents sectors econòmics a prendre la iniciativa, i elaborar i adoptar, amb
consulta i participació dels treballadors, els protocols d'higiene i seguretat en els quals s'incloguin les
mesures de seguretat pactades en cada un dels sectors Empresarials. Ningú coneix millor que les
empreses i sectors les peculiaritats de la seva activitat, de les instal·lacions en què es desenvolupen, i de
les mesures de seguretat i higiene que han d'adoptar-se. Es tracta de replicar el que ja ha funcionat amb
èxit en sectors que han mantingut l'activitat, des de les plantes de producció al sector alimentari (botigues,
supermercats, hipermercats i mercats). En aquests últims amb obertura al públic.
L'homologació dels protocols per l'Administració Pública, o l'organisme regulador, i la seva aplicació per
les empreses del sector permetrien anticipar l'aixecament de la suspensió d'activitats i equipaments del
sector. Òbviament, la decisió final d’obertura hauria d’estar decisió dels sectors i de les empreses que els
integren.
Foment del Treball entén que sense activitat econòmica no hi ha ocupació. I sense ocupació no sols es
ressenten els ingressos dels empleats i persones, sinó també la seva dignitat; i amb ella la seva pròpia
salut física i psíquica, i les seves relacions familiars i socials.
La crisi humanitària la podem veure avui mateix en les cues en els centres d'ajuda als més vulnerables. Si
no s'actua, la bretxa social pot tenir unes conseqüències imprevisibles, molt més allà de la pandèmia.
De complir-se les previsions més extremes formulades pel Banc d'Espanya, de mantenir-se en el temps la
situació actual faria fallida l'Estat del Benestar.
La complexitat de la situació no és reconduïble a l'alternativa la salut o l’economia. La bona opció és
l'aixecament de la suspensió d'activitats i equipaments, i l'inici de les activitats i serveis garantint la
seguretat i la salut dels empleats, dels clients i usuaris, i de la resta de les persones. Hem de prepararnos per a tornar a la normalitat.
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