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El proper 25 de maig tindran lloc les eleccions al Parlament europeu. Seran unes eleccions importants:
amb la crisi hem après aquests darrers anys que la
Unió Europea té una incidència directa en la nostra
vida molt més enllà del que imaginàvem. Les seves
decisions condicionen les polítiques dels Estats
membres en tots els àmbits; i també en l’àmbit de
les polítiques de benestar, ocupació i cohesió social.
Per això les entitats socials no podem quedar-ne al
marge. Ens hi juguem molt. El nostre compromís
social ens exigeix implicar-nos-hi a fons i promoure
alhora la participació de tota la ciutadania.
Per aquest motiu, tal com que hem vingut fent
en altres conteses electorals d’àmbit estatal, autonòmic i local, en les Eleccions Europees del proper
25 de maig la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya també volem fer sentir la nostra veu, les nostres idees, les nostres propostes.
Les hem recollides en aquest document que
teniu a les mans. És un conjunt de 18 propostes
que adrecem als partits i als candidats que hi concorren, i que demanem que incorporin en els seus
programes electorals i en la seva actuació parlamentària en els propers cinc anys.
Catalunya és part d’Europa, i només avançarem
socialment si hi avança el conjunt dels països que la
conformen. El nostre destí està íntimament associat
al del conjunt d’Europa, i per això les properes eleccions del 25 de maig són decisives. Perquè hem de tornar a posar els drets de les persones al bell mig del
somni europeu i del projecte d’una Catalunya millor.

Àngels Guiteras
Presidenta

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la
institució que agrupa i representa el conjunt de les entitats
socials catalanes. Nascuda el 2003, està formada
per 32 federacions d’entitats que aglutinen prop de 4.000
entitats no lucratives que actuen en els àmbits més diversos:
infància, gent gran, persones amb discapacitat, salut
mental, addiccions, inserció socio-laboral, immigració, dret a
l’habitatge, etc.

El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10
milions els darrers 5 anys, fins arribar a 124 milions (un europeu de
cada quatre). Les desigualtats en la distribució dels ingressos també s’han eixamplat: el 20% de població més rica ingressa 5,1 vegades
més que el 20% de població més pobra. I la desocupació ha passat
d’una taxa del 7,1% el 2008 al 10,9% el 2013, que significa que 26 milions
d’europeus no tenen feina. Aquestes són les dades de l’”Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel.ligent, sostenible i integrador”
publicat per la Comissió Europea el passat 5 de març 2014.
Observant l’objectiu d’Europa 2020 de reducció del nombre de
persones en situació de pobresa en 20 milions, la mateixa Comissió
considera que “la UE s’està allunyant d’aquest objectiu (...) i no hi ha
cap signe de progrés ràpid per posar remei a aquesta situació”. De
fet, mentre que l’objectiu de reduir la pobresa i les desigualtats es
considera “políticament vinculant”, Europa no ha establert fins avui
polítiques clares ni recomanacions explícites en aquesta matèria.
La situació social de la Unió Europea hauria de ser la màxima
prioritat per als candidats de les Eleccions al Parlament Europeu del
proper 25 de maig de 2014. Necessitem un Parlament Europeu que estigui al costat de la ciutadania i defensi els seus interessos. Un Parlament que redueixi l’enorme distància actual entre els qui ostenten
el poder polític i econòmic a la Unió Europea i els seus ciutadans.
Perquè l’increment de les desigualtats i l’absència de participació de
la societat civil en els processos de presa de decisions amenacen la
construcció europea i els valors d’equitat, fraternitat i llibertat.
A més, cal corregir moltes de les polítiques que aquests darrers
anys s’ha demostrat que eren equivocades. Les mesures d’austeritat
han erosionat el model social europeu, han incrementat els nivells
de pobresa i desigualtats, i han provocat que la crisi la paguin avui
milions de ciutadans que no n’eren responsables.
Algunes millores recents en l’arquitectura de la Unió Europea
ens obren noves oportunitats per aconseguir canvis en la direcció
que volem en els propers anys. Així, per exemple, per primera vegada el Parlament Europeu tindrà un paper decisiu en el nomenament
del president de la Comissió. Segons el Tractat de Lisboa, els 28 caps
d’estat i de govern (Consell Europeu) han de consultar el Parlament
Europeu vist el resultat electoral i proposar-li un candidat amb una
majoria qualificada (72%), que pugui obtenir la confiança entre els
diputats. Fins ara el president de la Comissió l’han nomenat els caps
de govern. Per facilitar el procés, la Comissió ha instat els partits
europeus que designin candidats a escala europea.
Hi ha molts altres aspectes, però, en què caldrà anar més lluny.
Hem de reforçar el projecte de construcció europea pas a pas aconseguint un govern ben coordinat, sobretot en matèria econòmica i
social, i que sigui elegit per el Parlament i hi hagi de rendir comptes. Avui, a Europa, entre el 70 i el 80 % de les lleis que aproven els
parlaments dels Estats membres són transposicions de directives
europees. En particular, les decisions del Parlament europeu afecten
directament la nostra vida quotidiana i tenen una transcendència
creixent sobre el nostre futur, en temes com les respostes a la crisi,
el canvi climàtic, la globalització, la immigració, la protecció social
i els drets dels treballadors, i un llarg etcètera.
Per això tenim noves i importants raons per participar en les
properes eleccions del 25 de maig, i per proposar als partits que hi
concorren els canvis i millores que reclamem en aquests propers
cinc anys. La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupem prop de 4.000 entitats socials, hem posat per escrit les nostres
propostes en aquest document, i les fem arribar als candidats i partits que es presenten a aquestes eleccions perquè les coneguin, les
valorin i les incorporin als seus programes i a la seva futura acció
parlamentària.
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Propostes per a la nova
legislatura 2014-2019
a. Protecció dels drets socials fonamentals
1

2

3

Protegir els drets socials reconeguts a la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea per mitjà d’un protocol de
progrés social per a tots els Estats membres no supeditat a les
llibertats econòmiques ni als canvis demogràfics.
Reforçar les competències del Parlament Europeu en l’àmbit
de les polítiques socials, com a únic i principal organisme amb
legitimitat democràtica i garant de la preservació dels drets
socials fonamentals dels ciutadans de la Unió.

4 Revisar i ampliar les directives contra la discriminació perquè
incorporin de forma efectiva totes les Convencions de les
Nacions Unides en aquest àmbit.

5

Fer les reformes necessàries en les normatives del sector bancari
per garantir i protegir el dret fonamental a l’habitatge i impedir
les legislacions hipotecàries abusives.

6 Assegurar una protecció efectiva per a les persones demandants
d’asil i aprovar una política migratòria comuna basada en
l’acollida de les persones nouvingudes i la cooperació per al
desenvolupament amb els seus països d’origen.

Acabar amb les polítiques d’austeritat, pal.liar els seus efectes
socials devastadors en alguns Estats membres, i promoure un
pla d’inversó social a llarg termini que asseguri la viabilitat i la
sostenibilitat dels sistemes de protecció i benestar social de tots
els Estats de la Unió.

b. Lluita contra la pobresa i les desigualtats
1

2

3

Prioritzar l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement inclusiu en
la governança econòmica europea, i garantir l’aplicació efectiva del
20% dels fons estructurals a programes de lluita contra pobresa.
Dur a terme una estratègia global per combatre la pobresa i les
desigualtats socials, basada en l’accés a drets, recursos i serveis,
i amb plans específics en àmbits com la infància, la gent gran i
persones amb discapacitat, la inclusió dels immigrants o el dret
a l’habitatge.

4 Lluitar contra el treball precari, pujant el salari mínim en aquells
Estats on sigui necessari.

5

Establir un pla europeu d’inversions per combatre l’atur i crear
ocupació, especialment entre els joves amb baixa formació i les
persones sense feina majors de 50 anys.

6 Promoure una política fiscal més justa i redistributiva, posar en
marxa la taxa sobre les transaccions financeres, i aprovar un pla
ambiciós per combatre l’economia submergida, el frau i l’evasió
fiscal i eliminar els paradisos fiscals.

Materialitzar la Recomanació sobre Inclusió activa en directives
vinculants per als Estats membres, especialment en una
directiva que garanteixi sistemes adequats de rendes socials
mínimes i de prestacions econòmiques universals per fill/a
menor d’edat en tots els Estats de la Unió.

c. Enfortiment i reconeixement del Tercer Sector
1

Reforçar el pes de la governança social en els processos de decisió europeus, i aprofundir en el reconeixement de la importància
de les organitzacions civils i del Tercer Sector en el foment de la
democràcia ciutadana i la democràcia participativa.

2 Impulsar el rol de les organitzacions del Tercer Sector i de l’Economia Social com a generadores de riquesa i d’una ocupació estable i de qualitat.

3

Impulsar les recomanacions de l’Agenda Política per al Voluntariat a Europa (PAVE) aprovada l’any 2011 amb motiu de l’Any Europeu del Voluntariat.

4 Garantir que en els procediments d’externalització dels serveis
socials i d’atenció a les persones, els Estats membres garanteixin
la qualitat d’aquests serveis per mitjà de plecs de contractació que
prioritzin els criteris tècnics socials per damunt dels econòmics.

5

Garantir que en la transposició als Estats membres de les noves
directives europees de contractació pública, es permeti l’establiment de règims de concertació entre les Administracions i
les entitats del Tercer Sector per a la prestació amb finançament
públic de serveis socials, mitjançant instruments diferents dels
contractes administratius i, en conseqüència, no sotmesos a la
legislació de contractació pública.

6 Aprovar una directiva que estableixi que, a fi de no discriminar
les entitats del Tercer Sector en els procediments de contractació
pública, la valoració del preu es faci sobre la totalitat de l’oferta,
IVA inclòs, quan aquest impost sigui un cost per a l’entitat contractant.

www.tercersector.cat
Rocafort 242 bis 2n
08029 Barcelona
T 93 310 57 07
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Propuestas para la nueva legislatura 2014-2019
a. Protección de los derechos sociales fundamentales

b. Lucha contra la pobreza y las desigualdades

1. Proteger los derechos sociales reconocidos en la Carta
de Derechos fundamentales de la Unión Europea por
medio de un protocolo de progreso social para todos
los Estados miembro no supeditado a las libertades
económicas ni a los cambios demográficos.

1. Priorizar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inclusivo en la gobernanza económica europea, y garantizar la aplicación efectiva del 20 % de
los fondos estructurales a programas de lucha contra
pobreza.

2. Reforzar las competencias del Parlamento Europeo en
el ámbito de las políticas sociales, como único y principal organismo con legitimidad democrática y garante
de la preservación de los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos de la Unión.

2. Llevar a cabo una estrategia global para combatir la
pobreza y las desigualdades sociales, basada en el
acceso a derechos, recursos y servicios, y con planes
específicos en ámbitos como la infancia, las personas
mayores y personas con discapacidad, la inclusión de
los inmigrantes o el derecho a la vivienda.

3. Acabar con las políticas de austeridad, paliar sus efectos sociales devastadores en algunos Estados miembros, y promover un plan de inversiones sociales a largo
plazo que asegure la viabilidad y la sostenibilidad de
los sistemas de protección y bienestar social de todos
los Estados de la Unión.
4. Revisar y ampliar las directivas contra la discriminación para que incorporen de forma efectiva todas las
Convenciones de las Naciones Unidas en este ámbito.

3. Materializar la Recomendación sobre Inclusión activa
en directivas vinculantes para los Estados miembros,
especialmente en una directiva que garantice sistemas
adecuados de rentas sociales mínimas y de prestaciones económicas universales por hijo/a menor de edad
en todos los Estados de la Unión.
4. Luchar contra el trabajo precario, subiendo el salario
mínimo en aquellos Estados donde sea necesario.

5. Hacer las reformas necesarias en las normativas del
sector bancario para garantizar y proteger el derecho
fundamental a la vivienda e impedir las legislaciones
hipotecarias abusivas.

5. Establecer un plan europeo de inversiones para combatir el paro y crear empleo, especialmente entre los
jóvenes con baja formación y las personas sin empleo
mayores de 50 años.

6. Asegurar una protección efectiva para las personas
solicitantes de asilo y aprobar una política migratoria
común basada en la acogida de las personas recién llegadas y la cooperación para el desarrollo con sus países
de origen.

6. Promover una política fiscal más justa y redistributiva,
poner en marcha la tasa sobre las transacciones financieras, y aprobar un plan ambicioso para combatir la
economía sumergida, el fraude y la evasión fiscal y eliminar los paraísos fiscales.

c. Fortalecimiento y reconocimiento del Tercer Sector
1. Reforzar el peso de la gobernanza social en los procesos
de decisión europeos, y profundizar en el reconocimiento de la importancia de las organizaciones civiles
y del Tercer Sector en el fomento de la democracia ciudadana y la democracia participativa.
2. Impulsar el rol de las organizaciones del Tercer Sector y
de la Economía Social como generadoras de riqueza y
de un empleo estable y de calidad.
3. Impulsar las recomendaciones de la Agenda Política
para el Voluntariado en Europa (PAVE) aprobada en 2011
con motivo del Año Europeo del Voluntariado.
4. Garantizar que en los procedimientos de externalización de los servicios sociales y de atención a las personas, los Estados miembros garanticen la calidad de
estos servicios por medio de pliegos de contratación
que prioricen los criterios técnicos sociales por encima
de los económicos.
5. Garantizar que en la transposición en los Estados miembros de las nuevas directivas europeas de contratación
pública, se permita el establecimiento de regímenes de
concertación entre las Administraciones y las entidades
del Tercer Sector para la prestación con financiación
pública de servicios sociales, mediante instrumentos diferentes de los contratos administrativos y, en consecuencia, no sometidos a la legislación de contratación pública.
6. Aprobar una directiva que establezca que, a fin de no
discriminar a las entidades del Tercer Sector en los
procedimientos de contratación pública, la valoración
del precio se haga sobre la totalidad de la oferta, IVA
incluido, cuando el mismo sea un coste para la entidad
contratante.
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Proposals for the new term in office 2014-2019
a. Protection of fundamental social rights

b. Fight poverty and inequalities

1. Protecting social rights recognized in the EU Charter
of Fundamental Rights by means of a social progress
protocol that is not subject to economic freedoms or
demographic changes, for all of the EU member States;

1. Prioritizing Europe 2020 strategy for an inclusive
growth in the European economic governance and
guaranteeing the effective application of 20% of
structural funds to fight poverty;

2. Reinforcing the EP’s competencies in the social policies
field as a unique and main organism with democratic
legitimacy and guarantor of the preservation of the EU
citizens’ fundamental social rights;

2. Performing a global strategy to fight poverty and
social inequalities based on the access to rights, resources and services, and with specific plans in areas
related to child care, the elderly, people with disabilities, the inclusion of immigrants or the right to
housing;

3. Ending with austerity policies, mitigating its devastating social effects in some of the EU member States,
and promoting a long-term social investment plan that
ensures the viability and sustainability of protection
and social welfare systems of all of the EU member
States;
4. Reviewing and developing much more the directives
against discrimination so that they effectively incorporate all of the UN Conventions on this area, and guarantee gender and opportunities’ equality in all of the
aspects of the social and economic fields;
5. Making the necessary changes in the banking sector
regulations in order to guarantee and protect the fundamental right to housing and prevent abusive mortgage laws;
6. Ensuring an effective protection for asylum seekers and
approving a common migration policy based on sheltering immigrants and on development cooperation
with their countries of origin;

3. Bringing to reality the Commission’s ‘Recommendation on Active Inclusion’ in binding directives for
the EU member States, especially in a directive that
guarantees, in all of the EU member States, appropriate systems of minimum social incomes and universal economic benefits to families for each underage
child they have;
4. Fighting precarious work by raising the minimum
salary in those EU member States where it is necessary;
5. Establishing a European investment plan to combat
unemployment and create employment, especially
among young low-trained people and unemployed
persons over 50;
6. Promoting a fairer and more redistributive fiscal
policy, implementing the financial transaction tax,
and approving an ambitious plan to combat black
economy, tax fraud and evasion, and eliminate tax
havens;

c. Reinforcement and recognition of the Third Sector
1. Reinforcing the influence of social governance in European decision-making processes, and going into detail
about the recognition of the civil organizations and
Third Sector’s importance in promoting civic participatory democracy;
2. Promoting the role of Third Sector organizations and
social economy as sources of wealth, and stable and
quality employment;
3. Promoting the recommendations of the ‘Policy Agenda
for Volunteering in Europe’ (PAVE) approved in 2011
within the framework of the European Year of Volunteering;
4. Guaranteeing that, in the externalization procedures of
social and citizens assistance services, the EU member
States ensure the quality of these services through hiring specifications prioritizing social technical criteria
over economic ones;
5. Ensuring, in the transposition of the new European
directives on Public Contracting to the EU member
States, the establishment of agreement regimes,
between the Administrations and the Third Sector,
for the provision of social services with public funds
through other mechanisms different to administrative
contracts, which consequently are not under public
contracting regulations;
6. Approving a directive establishing that, in order not to
discriminate Third Sector entities in public contracting
procedures, the price valuation must be done on the
totality of the offer – VAT included- when this tax represents a cost for the entity hiring workers.

