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Drets socials i justícia social
Missatge
El nostre projecte d’Europa és el d’una Europa social, com a garantia d’una Catalunya socialment
més justa i pròspera. No hi pot haver un veritable projecte europeu sense justícia social. Volem
una Europa que treballi per a augmentar els estàndards socials a tota la ciutadania, eliminant
les desigualtats i promovent la solidaritat. Continuarem treballant per una Europa amb unes
condicions laborals justes, unes remuneracions dignes, una protecció adequada dels treballadors
i un just equilibri entre vida privada i treball. Nosaltres entenem la justícia social des d’una
perspectiva àmplia i per això també seguirem treballant per a una Europa ecològicament sostenible,
que garanteixi els drets socials d’aquells més vulnerables, també d’aquells que, per diversos
motius no formen part del mercat de treball.

Context
Durant aquesta legislatura, s’ha adoptat el Pilar Europeu dels Drets Socials, una peça clau, que
s’ha de bastir amb força i contingut, per a fer possible aquesta Europa social. La nostra feina al
Parlament ha permès aprovar reformes importants en diversos àmbits, que contribueixen a avançar
en aquest sentit: l’equilibri entre vida privada i treball, la salut dels treballadors, les condicions de
treball justes i transparents i la lluita contra la pobresa energètica entre d’altres. Per a fer possible el
nostre projecte social per a la Unió Europea és necessari que el quart pilar social esdevingui
legislació vinculant i passi a tenir la mateixa importància que la normativa econòmica de la
Unió. D’aquesta manera s’ha d’assegurar que els drets socials, que han de ser amplis, no poden
ser subordinats a les la normativa fiscal o econòmica. A més a més, aquestes, sempre s’han de
desenvolupar amb el compromís de contribuir a la justícia social.

Dades
-

El 2017, un 22,4% dels ciutadans europeus es trobava en risc de pobresa.

-

Un de cada vuit treballadors és troba també en risc de pobresa.

-

25 milions d’infants es troben diàriament amb una manca d’ingressos i de serveis bàsics.

-

La proposta de FSE+ pel període 2021-2027 redueix el pressupost social en un 6% en termes
reals.

-

El salari per llar continua per sota dels nivells pre-crisi en alguns Estats Membres.

-

Al conjunt de la UE la taxa d’ocupació femenina és 11,5 punts menor a la masculina.

-

Al 2016, l’habitatge era la despesa més gran dels europeus, tocant especialment a aquells amb
uns salaris més baixos.

Idees força
-

L’Europa social ha de ser el pilar principal de la nova UE que volem construir. El Pilar
Europeu dels Drets Socials una excel·lent iniciativa però, si no es converteix en legislació
vinculant, no aconseguirà els objectius proposats.
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-

La justícia social ha de ser almenys igual d’important que el benefici econòmic. Les
polítiques socials no poden estar condicionades pels cicles econòmics.

-

Acabar amb la pobresa, i especialment amb la pobresa infantil, és el màxim objectiu d’aquesta
Europa social que volem construir.

-

Necessitem unes condicions laborals justes i unes prestacions socials generoses i
equitatives per a reduir les desigualtats i la taxa de risc de pobresa arreu d’Europa.

Propostes
1.

El Pilar Europeu de drets social ha d’esdevenir normativa vinculant i durant aquesta
legislatura s’ha de bastir de normativa que faci possibles els 20 principis del pilar.

2.

Treballar perquè la normativa europea tingui en compte les noves realitats laborals en el
disseny de les prestacions socials. Ningú pot percebre un salari o una prestació que estigui
per sota del llindar de pobresa.

3.

Impulsar que els Estats Membres transposin la nova normativa d’Equilibri entre vidaprivada i treball de manera que fomenti el màxim la conciliació i la igualtat entre homes i
dones, promovent que els permisos de maternitat, paternitat i de cuidadors, siguin remunerats
al 100%.

4.

Promoure al conjunt dels Estats Membres l’establiment d’una renda mínima, així com d’un
Salari Mínim fixat per llei, que estiguin obligatòriament per sobre del llindar de pobresa.

5.

La normativa europea ha d’assegurar a tots els treballadors de la UE unes condicions
laborals dignes.

6.

Els drets socials reconeguts a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea s’han de
garantir a tots els Estats Membres i per a tots els residents en territori europeu, sense supeditarlos a condicions econòmiques ni a la seva nacionalitat.

7.

Fomentar la universalització dels sistemes sanitaris arreu d’Europa i tendir a la
convergència a l’alça entre els sistemes sanitaris dels diversos Estats Membres.

8.

Assegurar que el dret a l’habitatge és concebut arreu de la UE com un dret bàsic i
implementar mesures que facin augmentar el lloguer social i els ajuts públics.

9.

Implementar mesures efectives i estrictes per acabar amb l’assetjament sexual als espais
de treball i a la vida pública en general, en la línia de l’informe aprovat pel Parlament Europeu el
2018.

