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Les
nostres
Les nostres propostes

1

Protecció dels drets
socials fonamentals

1. Protegir els drets socials
reconeguts a la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Euro
pea a través d’un protocol de
progrés social per a tots els Es
tats membres, no supeditat a les
llibertats econòmiques ni als canvis
demogràfics.

2. Reforçar les competències del Parlament Europeu en
l’àmbit de les polítiques socials, com a organisme amb
legitimitat democràtica i garant de la preservació dels
drets socials fonamentals de la ciutadania europea.
Són necessàries les polítiques socials comunes, con
cretades en directives europees que obliguin a modifi
car la legislació dels estats membres.

3. Acabar amb les polítiques d’austeritat, pal·liar els seus
efectes socials devastadors en alguns Estats membres
i promoure un pla d’inversió 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
Europea. Les mesures de reducció de la despesa públi
ca no poden afectar els àmbits socials (educatiu, sani
tari i ajudes socials) perquè és l’únic itinerari eficaç per
sortir de la vulnerabilitat i la pobresa.

4. Blindar financerament els pilars de l’Estat del Benestar
(sanitat, educació, serveis socials, habitatge social i
pensions) al Pacte d’Estabilitat i Creixement.

5. Convertir el Pilar Europeu de Drets Socials en directi
ves que garanteixin el dret al treball i a la protecció so
cial i laboral.

6. Revisar i ampliar les directives contra la discriminació
perquè incorporin de forma efectiva totes les Conven
cions de les Nacions Unides en aquest àmbit, sobretot
pel que fa a l’incompliment del principi d’igualtat de
totes les persones i els drets humans en tots els països
de la Unió Europea, on s’estan discriminant dones, in
fants, persones amb discapacitat i persones en situa
ció de pobresa que no poden gaudir dels seus drets so
cials i laborals.

7. Aprovar una Directiva per garantir la igualtat entre ho
mes i dones.

8. Assegurar una protecció efectiva per a les persones de
mandants d’asil i aprovar una política migratòria co
muna basada en l’acollida de les persones nouvingu
des i la cooperació per al desenvolupament amb els
seus països d’origen.

9. Aprovar una directiva sobre Gestió Humanitària d’Im
migració i Asil.

10. Fer les reformes necessàries en les normatives del sec
tor bancari per garantir i protegir el dret fonamental a
l’habitatge i impedir les legislacions hipotecàries abu
sives i les transaccions especulatives.

11. Fer que l’habitatge sigui un eix clau en la regulació i
normativa europea i facilitar el finançament per pro
mocionar l’habitatge social.

12. Garantir que tots els programes i projectes que es fi
nancin amb fons europeus siguin accessibles.

13. Incloure la perspectiva de gènere en totes les políti
ques que es desenvolupin en el marc de la Unió Euro
pea.

14. Tenir en compte la perspectiva de la infància en el
desenvolupament de les polítiques, projectes i pres
supostos, en l’avaluació dels mateixos i, sobretot, en
aquelles qüestions que afecten directament els nens i
nenes i adolescents.

15. Incloure el dret a la participació de la infància com a
condició indispensable, especialment en els projectes
que emprengui el Parlament Europeu destinats als in
fants.

16. Adaptar l’accés a la informació i la comunicació en els
diferents mecanismes de participació i decisió perquè
tots els infants i joves puguin exercir els seus drets.
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Lluita contra la
pobresa i les desigualtats

17. Garantir l’aplicació efectiva
del 20% dels fons estructurals a pro
grames de lluita contra la pobresa.

gions per adaptar-ho a les necessitats reals, segons si
es requereixen polítiques per combatre l’atur o bé polí
tiques per crear ocupació.

18. Aprovar les directives europees per

22. Promoure una política fiscal més justa i redistributiva,

combatre la pobresa i les desigualtats socials en
tots els països de la Unió Europea, basant-se en l’ac
cés a drets, recursos i serveis, i amb plans específics
en àmbits com la infància, la gent gran i les persones
amb discapacitat, la inclusió de les persones migra
des, les famílies monoparentals o el dret de les perso
nes sense llar a un habitatge digne.

19. Materialitzar la recomanació sobre inclusió activa en
directives vinculants per als Estats membres, especial
ment en una directiva que garanteixi sistemes ade
quats de rendes socials mínimes i de prestacions eco
nòmiques universals per fill/a fins als 18 anys o fill/a
amb discapacitat en tots els Estats de la Unió Europea.

20. Prioritzar l’aprovació d’una Directiva sobre rendes mí
nimes, salari mínim europeu i lluita contra la precarie
tat laboral.

21. Establir un pla europeu d’inversions per combatre
l’atur i crear ocupació, especialment entre els joves
amb baixa formació, les persones amb discapacitat i
les persones sense feina majors de 50 anys. Alhora, re
visar la distribució del finançament en les diferents re
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posar en marxa la taxa sobre les transaccions finance
res i aprovar un pla ambiciós per combatre l’economia
submergida, el frau i l’evasió fiscal i eliminar els para
disos fiscals.

23. Impulsar polítiques públiques que tinguin una visió in
terseccional i, per tant, tinguin en compte que una ma
teixa persona pot patir diversos factors de vulnerabilitat.

24. Crear polítiques interseccionals i interdepartamen
tals per fer front a la realitat social i potenciar l’atenció
centrada en la persona.

25. Reclamar als candidats/es al Parlament Europeu el seu
compromís amb el Manifest per la Infància elaborat
per la xarxa Europea Eurochild. La Unió Europea ha de
dotar-se d’una directiva sobre prestació econòmica per
nen i nena a càrrec, fins als 18 anys o sense edat límit
en cas de malaltia greu o discapacitat, de caràcter uni
versal i on l’infant en sigui el titular en tots els Estats
membres. La finalitat és combatre les elevades taxes
de pobresa infantil i la transmissió intergeneracional
de la pobresa.

Enfortiment i reconeixement
del Tercer Sector

26. Reforçar el pes de la governança social en els proces

29. Garantir que, en els procediments d’externalització

sos de decisió europeus, i aprofundir en el reconeixe
ment de la importància de les organitzacions civils i
del Tercer Sector en el foment de la democràcia ciuta
dana i la democràcia participativa.

dels serveis socials i d’atenció a les persones, els Estats
membres assegurin la qualitat d’aquests serveis amb
plecs de contractació que prioritzin els criteris tècnics
socials per sobre dels econòmics.

27. Impulsar el rol de les organitzacions del Tercer Sector

30. Facilitar l’accés de les entitats socials al finançament

i de l’Economia Social com a generadores de riquesa i
d’una ocupació estable i de qualitat.

europeu, sobretot per a l’impuls de projectes d’innova
ció social.

28. Impulsar polítiques de foment del voluntariat en els
diferents estats membres i entre aquests.
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Propostes

per avançar cap a una

Europa social

1. Convertir el Pilar Europeu de Drets Socials en directives que garanteixin
el dret al treball i a la protecció social i laboral.

2. Prioritzar l’aprovació d’una directiva sobre rendes mínimes, salari mínim
europeu i lluita contra la precarietat laboral.

3. Assegurar una protecció efectiva per a les persones demandants d’asil i
aprovar una política migratòria comuna.

4. Aprovar una directiva sobre una prestació econòmica per nen i nena a
càrrec, de caràcter universal i on l’infant sigui el titular de la prestació.

5. Reforçar

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

6. Facilitar

l’accés de les entitats socials al finançament europeu,
especialment per a l’impuls de projectes d’innovació social.

Federació Catalana de Voluntariat Social

uneix-te per la infància

uneix-te per la infància

www.tercersector.cat
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