
20 PUNTS
PER EUROPA



1. DRET A DECIDIR

Volem una Europa dels ciutadans, una Europa que ha de ser fidel i compromesa amb les seves  
arrels democràtiques i que ha d’escoltar el clam cívic i legítim dels qui volem votar.
D’acord amb el nostre compromís de fer efectiu el dret a decidir del poble català el proper 9 de  
novembre de 2014 a través de les urnes, demanarem el suport de les institucions europees i el seu 
compromís amb la consulta, tant pel que fa a garantir la seva celebració com en el respecte a la 
voluntat del poble català que s’expressi a les urnes.
Sempre que sigui possible, treballarem coordinadament amb la resta d’eurodiputats catalans i la 
Delegació de la Generalitat davant la UE.

2. POLÍTIQUES SOCIALS
Treballarem per una Europa de les persones. Una Europa que es preocupi per l’estat del benestar: 
que  lluiti  contra  la  pobresa  i  per  la  inclusió  social,  creant  estratègies  i  plans  específics;  que 
protegeixi la família i acompanyi els joves i la gent gran. Continuarem treballant per evitar qualsevol  
tipus de discriminació per motiu de raça, sexe, orientació sexual, religió o origen.
Treballarem per la bona implementació de la llei que permeti exempcions en l’IVA per a les activitats  
del tercer sector, així com de les beques menjador i d’altres. Seguirem donant suport a l’existència 
d’un fons europeu contra la pobresa a nivell europeu, que de 2014 a 2020 serà equivalent a 3.500 
milions d’euros.
Seguirem promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,  la conciliació laboral a través de 
la unificació dels horaris laborals i la redistribució de les hores treballades per arribar a una veritable 
conciliació. A més, donarem suport a polítiques que fomentin la igualtat de gènere en els consells 
d’administració de les grans empreses.  Impulsarem mesures de promoció de contractació per a 
persones discapacitades. Per altra banda, l’anàlisi tant demogràfic com social de l’Europa actual, 
ens demostra la necessitat de reflexionar, normalitzar, impulsar i contemplar positivament, l’activitat 
productiva del sector de la gent gran.

3. ECONOMIA
Volem  una  Europa  que  ofereixi  respostes  a  les  persones  i  que  treballi  per  a  les  persones. 
Reivindiquem l’economia social de mercat com a model d’organització econòmica, per tal de ser 
capaços de conciliar el progrés  econòmic amb el progrés social. En definitiva, que pugui tenir un 
impacte positiu en la societat. 
Seguirem  impulsant  una  regulació  adequada  dels  mercats  financers,  en  particular  amb  la 
implementació d’una regulació contra les manipulacions a l’EURIBOR, i amb la millor de la regulació 
sobre agències de ràting.
Per altra banda, donarem suport a totes aquelles iniciatives que facilitin que els mercats de capitals 
financin  l’economia  real,  particularment  aquells  instruments  que  apostin  per  inversions  a  llarg 
termini. Des de CiU donarem suport a l’aprovació i el correcte disseny de la Taxa de Transaccions  
Financeres per minimitzar els seus efectes negatius en l’economia productiva i convertir-la en el  
primer gran impost europeu.

4. ZONA EURO
La creació de l’euro com a moneda única de la UE ha estat  un gran avanç que ha permès a  
l’economia  catalana  augmentar  les  seves  exportacions  a  la  resta  d’Europa,  així  com  evitar 
depreciacions que empobreixin els estalvis dels nostres ciutadans. Tanmateix, la crisi ha demostrat 
que el seu disseny està inacabat i CiU es compromet a fer tot allò que faci falta per a completar-lo i  
convertir l’euro en una moneda reserva mundial que competeixi amb el dòlar.
Seguirem donant suport a completar la Unió Bancària per a què el crèdit de les empreses catalanes 
s’abarateixi i els rescats bancaris amb diner públic no es converteixin en retallades en els serveis 
públics. Treballarem per a què en els propers anys es creï un fons de garantia de dipòsit europeu  
que asseguri els estalvis de tots els ciutadans en cas de crisi.  
Per altra banda, seguirem impulsant la creació d’eurobons o eurolletres associades a condicions per  
a què siguin acceptables pels Estats del nord d’Europa i els costos de finançament dels governs 
europeus es rebaixin i donarem suport als augments de competències de la Comissió Europea per a 
supervisar els pressupostos i multar els governs que menteixen en les estadístiques.

5. INNOVACIÓ
Apostar per la INNOVACIÓ, entenent-la en tota la seva transversalitat (Recerca, Desenvolupament, 
Ensenyament, Universitats, Societat del Coneixement, Informació i TIC) és apostar pel creixement 
però, també, per una societat econòmicament més sostenible, justa i estable. En els darrers anys la 
investigació  científica  a  Catalunya  ha  progressat  fins  a  situar-se  al  nivell  dels  països  més 



desenvolupats gràcies a la retenció i captació de persones amb talent i al suport a determinades 
infraestructures (súper computador BSC, Sincrotró ALBA, Anella Científica) i  institucions (CBUC, 
Centres CERCA, Agències del Govern, Universitats, TECNIO). Afortunadament aquest context ara 
permet introduir al nostre entorn la cultura de la innovació i projectar tecnologies que possibilitaran 
els estàndards de vida del futur.   Impulsarem la innovació com a motor de creació de riquesa i  
treballarem per formar les noves generacions  amb una mentalitat oberta als canvis per les properes 
dècades a Europa. Per tal de multiplicar els efectes positius de la innovació científica, donarem 
suport a la instal·lació de Fons de Venture Capital a Catalunya que converteixin els descobriments i  
les innovacions de la nostra comunitat científica en empreses exitoses que creïn llocs de treball  
d’alta qualificació a Catalunya.

6. JOVES
Volem una UE que creï polítiques pels joves. Donarem suport a la continua expansió del pressupost  
per a les beques Erasmus i creiem que cal ampliar-les i adaptar-les perquè també els estudiants de 
FP  hi  tinguin  accés.  També  volem  que  els  estudiants  universitaris  i  de  FP puguin  accedir  a 
programes de formació dual amb pràctiques d’empresa a països de la UE. Lluitarem contra els alts  
nivells d’atur de la gent jove tot impulsant polítiques d’estímul basat en la baixada de cotitzacions 
socials empresarials, bonificacions a la contractació i eliminació de barreres administratives per a la 
creació d’empreses i/o contractació de persones. 

7. SOSTENIBILITAT i INFRAESTRUCTURES

El patrimoni natural,  el paisatge i la biodiversitat són béns essencials que cal protegir,  
respectar i  promocionar a escala europea. Una preservació que cal enfocar des de la 
compatibilitat amb les activitats humanes però que ha de significar un compromís amb el 
benestar de les futures generacions. Treballarem, per tant, per una economia sostenible, 
eficient en l'ús de recursos – i baixa en carboni – que respecti el medi ambient.  

Pel que fa a les infraestructures i el transport, donarem suport  a la liberalització dels 
operadors ferroviaris per tal d’aconseguir que els passatgers tinguin el millor i més barat 
servei possible. També ens comprometem a treballar per a què la gestió dels aeroports 
sigui  descentralitzada  i  tingui  un  fort  component  local,  allunyant-nos  del  model 
monopolístic d’AENA. Finalment, impulsarem l’eliminació definitiva dels Tractats Bilaterals 
entre l’Estat espanyol i tercers països que impedeix l’arribada de més vols a l’aeroport del 
Prat i que ha estat denunciat repetidament pel Parlament Europeu.

Al mateix temps, impulsarem un node europeu que ha de servir de pont entre el nord i el  
sud d'Europa i ha d'ajudar a Catalunya a consolidar la seva posició com a referent a la 
Mediterrània.  Treballarem  per  a  optar  a  programes  europeus  i  obtenir  d'Europa  les 
complicitats i els recursos necessaris per a les infraestructures logístiques de la Catalunya 
del futur. En aquest sentit, intentarem que el corredor mediterrani sigui, en part, finançat 
gràcies a l’acció del Banc Europeu d’Inversions.

8. EMPRESA I OCUPACIÓ

La UE ha d’invertir prioritàriament recursos en la confecció de polítiques actives 
d’ocupació, i CiU es compromet a lluitar per a què la partida contra l’atur juvenil  
augmenti en la revisió del pressupost europeu que hi haurà entre 2015 i 2016. Ens 
hem  d’allunyar  de  la  cultura  del  subsidi  i  fomentar  la  cultura  del  treball  i 
l’emprenedoria. Cal, doncs, fomentar i incentivar una economia que tingui com a 
objectiu prioritari garantir l’ocupació, el progrés social i la igualtat d’oportunitats. Cal 
avançar en un model normatiu comú de l'àmbit del treball: un model europeu de 
relacions laborals basat  en la responsabilitat  i  la  col·laboració  entre  empreses i 



treballadors, així com treballar per a disposar d'eines adequades per a les PIMES.  

En  aquest  sentit,  reclamarem  una  millora  de  la  implementació  de  la  directiva 
europea contra la morositat  per a aconseguir  que les administracions públiques 
paguin a 30 dies i  el  retard en els pagaments no sigui causa de tancament de 
PIMEs.

Des  de  CiU  defensarem  mesures  per  a  què  l’ajuda  rebuda  per  les  entitats 
bancàries  estigui  lligada  a  un  augment  en  el  crèdit  a  PIMEs  i  particulars,  i  
apostarem per la creació de mercats financers especialitzats per petites i mitjanes 
empreses que ajudin a reduir-ne els costos de finançament i en facilitin l’expansió.

Seguirem treballant per a què la funció del comerç de proximitat segueixi sent un 
factor de vertebració i convivència en els pobles, ciutats i els barris. Totes aquestes 
són eines imprescindibles per a la preservació i promoció de l’estat del benestar.

9. JUSTÍCIA

Treballarem  per  una  normativa  europea  que  es  defineixi  per  la  qualitat  i  la 
simplificació, amb respecte a les diferents tradicions jurídiques i als interessos de 
les persones, no fiscalitzant sinó dibuixant les grans línies i els grans eixos que ens 
ha de definir en tant que europeus. Prioritzarem la defensa i l’efectivitat dels drets 
humans,  tant  individuals  com col·lectius,  dins  i  fora  de la  UE,  tot  denunciant  i 
perseguint qualsevol tipus de violació o conculcació.

Defensarem sempre la correcta implementació de les directives europees a l’Estat 
espanyol i a Catalunya per tal de seguir aprofundint en el mercat únic. Reclamarem 
l’ampliació de la directiva contra la discriminació per a què també tingui en compte 
les discriminacions per motius lingüístics.

Impulsarem una directiva que doni poders a la UE per a assegurar que els Estats 
compleixen amb els estàndards mínims d’independència judicial i igualtat davant la 
llei,  així  com de separació  de  poders.  També donarem suport  a  totes  aquelles 
mesures que vagin en favor de la seguretat jurídica de les inversions. 

10. ESPORTS 

Vetllarem per  a  què  Europa  sigui  l‘entorn  democràtic  que  treballi  en  pro de la 
igualtat d’estatus de tots els seus ciutadans representats en les seves seleccions 
esportives  nacionals.  Promourem els  valors  de  l’esport  com a  valors  de  salut,  
integració, inclusió social, cultura de l’esforç i treball en equip.

11. LLENGUA I CULTURA

Creiem que la cultura és un dret de tota la ciutadania europea. Així, demanarem un 
IVA superreduït per a tots els productes culturals. Harmonitzarem  els drets d’autor i 
de  propietat  intel·lectual  tot  lluitant  per  l’eradicació  total  de  la  pirateria.  
Promocionarem  polítiques  culturals  transnacionals  i  iniciatives  populars 
(crowdfunding) tot afavorint incentius fiscals.  Defensarem el respecte de la unitat 
lingüística  del  català  i  de  l’occità,  així  com  el  valor  de  la  pluralitat  lingüística 
d’Europa.



Impulsarem el reconeixement del Català com a llengua oficial a la UE i el seu ús 
normal al Parlament Europeu, així com la validesa del model d’immersió lingüística 
a les escoles catalanes.

12. DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Impulsarem totes aquelles iniciatives necessàries per a assegurar que l’existència 
de  monopolis  i  oligopolis  no  es  trasllada  en  un  augment  de  la  factura  per  al 
consumidor final. Donarem suport a les mesures que es prenguin contra els abusos 
de mercats i la fixació de preus. En el sector de les comunicacions vetllarem per la 
implementació de la decisió d’eliminar el roaming dins la UE a partir de 2016.

Pel que fa al sector bancari i financer, donarem ple suport a una regulació que forci  
la màxima transparència per a què el cas de les preferents no torni a succeir i els 
ciutadans sàpiguen en tot moment quin producte financer estan adquirint.

13. AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I DESENVOLUPAMENT RURAL

Donem suport a una política europea que aconsegueixi produir productes agraris, 
ramaders  i  pesquers  de  qualitat  i  en  quantitat  suficient,  contribuint  així  a  les 
necessitats d’una població mundial creixent, respectuosa amb el medi ambient i 
procurant un nivell de renda adequat pels seus agricultors, ramaders i pescadors. 
Unes polítiques que volem acompanyar de la necessària pedagogia en el consum 
dels productes de proximitat. 

Entenem, doncs, que fem referència a la necessitat com a país de dur a terme un 
desenvolupament rural integral, on tothom tingui oportunitats. I també la necessitat 
de complementar la pesca, l’agricultura i la ramaderia amb la gestió del patrimoni 
natural per aconseguir-ho.

14. SEGURETAT

Volem participar en el marc de la Unió, i amb col·laboració amb la resta d’organismes 
europeus, en la prevenció d’emergències, catàstrofes naturals i risc d’inundacions, en la 
millora del transport mercaderies perilloses, prevenció d’emergències d’origen antròpic, la 
protecció de les infraestructures crítiques en la lluita contra el  terrorisme, la seguretat 
nuclear, residus i combustibles, tot participant en el mecanisme comunitari de protecció 
civil i l’adequació de l’operativa en la gestió integral de les emergències. 

Treballarem per a la construcció d’una defensa comuna europea per a reptes globals. Des 
de CiU considerem la pau com a objectiu polític irrenunciable i per això necessitem un 
sistema de defensa europeu més desenvolupat per a respondre a reptes de futur,  tot 
mantenint la nostra posició dins l’OTAN.

15. IMMIGRACIÓ

El  Tractat  de  Schengen  ha  estat  un  dels  majors  avenços  aconseguits  dins  la 
història de la integració europea, i CiU està compromesa a mantenir el Tractat tant  



en  lletra  com  en  esperit.  Per  tal  d’aconseguir-ho  és  necessari  que  els  Estats 
estenguin visats a aquells ciutadans europeus que van a treballar en altres indrets 
de  la  UE.  Pel  que  fa  a  les  nostres  fronteres  exteriors,  cal  que  els  Estats 
transfereixin les competències  a la UE així com un finançament suficient per a què 
hi hagi un control efectiu de les fronteres de la Unió. 

16. SANITAT

Tot  respectant  els  diferents  models  que  conviuen  a  Europa,  des  de Catalunya 
seguirem mantenint l’accés universal a la sanitat com a dret bàsic de la ciutadania.  
Per això, mantenim el nostre compromís amb la qualitat assistencial,  alhora que 
seguirem impulsant polítiques que promoguin la recerca i la innovació.

En aquest  sentit,  prioritzarem les  retallades en defensa,  ministeris  amb poques 
competències  i  altres  partides  supèrflues  abans  que  l’aplicació  de  nous 
ajustaments en el sistema sanitari.

17. TURISME

En aquest eix fonamental de la nostra economia seguirem treballant amb polítiques 
actives en favor d’un turisme de qualitat i divers que, tot aprofitant la capitalitat de 
Barcelona,  afavoreixi  el  coneixement  a  la  resta  del  territori  mitjançant  la 
interconnexió dels diferents recursos turístics de què disposem.

18. POLÍTICA INTERNACIONAL

El nostre món és el món. Volem esdevenir un país normal mitjançant un procés de 
transició nacional democràtic, cívic i pacífic dins el marc europeu. Volem esdevenir 
un pol d'estabilitat política i econòmica al sud d'Europa i un referent europeu per 
contrarestar les convulsions que viu la Mediterrània. Si Europa ha estat oportuna 
per Catalunya, Catalunya és ara oportuna per Europa. Volem una Europa forta, que 
tingui la voluntat d'esdevenir federal. Una Europa federal que haurà de basar-se en 
el respecte i la promoció de la diversitat. El lema europeu d'unitat en la diversitat, 
de George Steiner, ha de ser promogut, i Catalunya hi ha de jugar un rol de primer 
ordre.

En l’àmbit internacional, donarem suport a una negociació òptima de nous acords 
de  lliure  comerç  tant  amb  els  Estats  Units,  com  amb  àrees  del  món  menys 
desenvolupats. Considerem que la llibertat de comerç és una de les claus per a la 
pau i la prosperitat.

19. INTEGRACIÓ EUROPEA

Tota  crisi  és  una  oportunitat  per  avançar.  És  per  aquest  motiu  que  la  UE  ha 
d’aprofitar l’actual moment de fragilitat  per a avançar en la integració europea i 
millorar el seu funcionament.

Per a tenir una veu forta dins el món, la UE ha de ser l’única representant dels 
interessos europeus tant al Consell de Seguretat de l’ONU, com al FMI i el Banc 
Mundial, per tal de reflectir la veu dels ciutadans europeus i evitar divisions entre 



els Estats que en debiliten l’acció exterior.

Per altra banda, cal que la UE simplifiqui el seu funcionament, amb un pes menor 
per als caps de govern, i major per al Parlament Europeu. En aquest sentit, cal que 
el Parlament Europeu tingui capacitat d’iniciativa legislativa dins les competències 
de la UE.

Pel que fa al pressupost de la UE, ens comprometem a defensar un sistema de 
recursos propis  que alliberi  la UE de la dependència de les transferències dels 
Estats. Només una UE amb ingressos propis tindrà prou força per a defensar els 
interessos dels ciutadans europeus i enfrontar-se, quan calgui, als Estats.

Des  de  CiU  a  més,  treballarem  per  a  què  la  UE  tingui  molt  en  compte  la  
importància  de  les  regions  quan  dissenya  i  implementa  la  seva  legislació, 
particularment d’aquelles regions que tenen competències legislatives i fiscals.

20. DEMOCRÀCIA

Treballem  perquè  Europa  es  comprometi  i  aposti  per  més  proximitat  i  més 
transparència. Volem facilitar l’accés dels europeus a les institucions comunitàries i  
l’avenç  en  polítiques  que  s’implementin   i  puguin  ser  enteses  i  compartides  a 
Catalunya  i  a  la  resta  de  països  europeus.  Reforçarem  al  mateix  temps  la 
participació ciutadana i la transparència en el procés d’aprovació de les normatives 
europees i en la nostra acció al Parlament Europeu.

Així  mateix,  acabar  amb el  dèficit  democràtic  de  la  UE  constituirà  una  de  les 
nostres prioritats.  Volem que la  Troika  i  els  Fons de Rescat  rendeixin  comptes 
davant el Parlament Europeu, i que aquest pugui decidir sobre els rescats. També 
reclamem que el President de la Comissió Europea deixi de ser triat a proposta 
dels caps de govern, i que ho sigui en una elecció plenament democràtica.


