
 

 

Per un govern econòmic europeu just i solidari 
 

CCOO i UGT de Catalunya volen mostrar el seu profund desacord amb el 

procés d’elaboració i aprovació del model de govern econòmic europeu. Ni el 

pacte per l’euro, ni el pla de governança europeu, en la seva forma actual, no 

són una resposta encertada a les urgents necessitats que planteja la crisi, i 

amenacen greument la recuperació, el creixement i l’ocupació. La manca 

d’interlocució, la intervenció en àmbits que, com la negociació col·lectiva o les 

prestacions socials, no són competència de la Unió, i el lideratge del procés per 

part de l’Ecofin, precipitat i rígid, en qüestionen la legitimitat i la 

correspondència amb els interessos i drets de la ciutadania europea. 

 

La Unió Europea necessita un govern econòmic, però no un govern de 

l’austeritat. La manca d’una resposta comuna i àgil a la pressió dels mercats 

financers ha permès que la crisi del deute hagi incrementat la diferència entre 

els Estats. Voler introduir en aquest context procediments per desequilibri o 

dèficit excessiu que posin traves a la inversió en polítiques d’ocupació, 

educació i formació, infraestructures o recerca i desenvolupament, és 

condemnar els Estats més afectats a una pèrdua de competitivitat prolongada i 

a incrementar a mitjà termini les diferències en el marc de la Unió. Utilitzar 

aquests procediments per atacar els salaris i la negociació col·lectiva és 

traslladar als treballadors i treballadores la factura d’una crisi que no han 

provocat. 

 

La UGT i CCOO de Catalunya defensen amb fermesa la coherència 

pressupostària i la distribució justa i equitativa de la càrrega que està suposant 

la crisi. Per aquesta raó, ni els salaris, ni les condicions laborals, ni les 

institucions del mercat de treball poden ser utilitzats com a mecanisme d’ajust. 

Això suposaria introduir una espiral deflacionista que pot destruir les 

conquestes del Model Social Europeu, afeblir la demanda interna com a motor 

de l’economia i exposar els Estats encara més a l’avidesa dels mercats. La 



lògica que s’està intentant imposar, i que exigeix que, a canvi de l’accés dels 

estats al crèdit, la ciutadania hagi de renunciar als seus drets socials i laborals, 

és ineficaç, innecessària, i atempta greument contra la solidaritat i la justícia 

com a principis motors de la construcció i la consolidació del propi projecte 

europeu. 

 

Europa té altres solucions al seu abast. Necessita un govern econòmic que, en 

primer lloc, faci front a la pressió dels mercats i doni un missatge clar de 

compromís mutu i d’unitat. Una dotació forta del Fons Europeu d’Estabilitat 

Financera amb interessos moderats, la regulació dels mercats financers i la 

creació d’una agència europea de qualificació, poden ser elements importants 

per donar aquest senyal. Més enllà, l’economia necessita d’inversions fortes 

que permetin combatre l’atur, especialment el juvenil, modernitzar estructures 

industrials, desenvolupar les infraestructures i reforçar la recerca, el 

desenvolupament i la innovació. Per a finançar-les realment, un govern 

econòmic d’Europa ha d’avançar amb fermesa cap a una harmonització fiscal a 

escala europea que gravi les transaccions financeres, estableixi un model 

progressiu i just, persegueixi el frau i els paradisos fiscals, promogui la 

reinversió dels beneficis en el teixit empresarial i doni incentius a la creació 

d’ocupació de qualitat. 

 

Per aquesta raó, CCOO i la UGT de Catalunya fan seves les propostes 

presentades per la Confederació Europea de Sindicats en la resolució del 

passat 8 de març ‘Per una Europa justa i més equitativa’. També donen suport 

a la mobilització convocada en el marc de la Cimera de Primavera de la Unió, 

per exigir un pacte que garanteixi que el govern econòmic d’Europa no 

comporti ajustaments antisocials, sinó més ocupació, més justícia i més 

solidaritat. És crucial que la UE canviï profundament l’orientació de les seves 

polítiques i que hi involucri el conjunt d’institucions europees, d’actors 

governamentals i d’interlocutors socials. El diàleg social i la negociació 

col·lectiva són la principal garantia per assolir un model econòmic competitiu i 

equilibrat que permeti fer front a la crisi i encetar un creixement que sigui 

realment intel·ligent, sostenible i integrador, també des del punt de vista social. 

En aquest sentit, un gran acord econòmic i social pot ser la principal garantia 

per arrelar el govern econòmic d’Europa en els interessos i demandes del 

conjunt de la seva societat.  

 


