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PIMEC presenta les seves propostes per Europa en 
una trobada amb els partits polítics amb motiu de les 

pròximes eleccions  
Josep González defensa més polítiques europees en benefici de les pimes, que 
representen el 67% de l’ocupació i el 60% del valor afegit de l’economia a Europa 
 

Barcelona, 16 de maig de 2019. PIMEC ha presentat avui davant dels partits amb 
representació al Parlament Europeu les seves propostes en matèria empresarial durant 
una trobada amb motiu de les pròximes eleccions europees del 26-M. Trobada 
celebrada a la seu de la patronal a Barcelona i moderada pel director de Col·lectius i 
Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler.  
 
Per part de les formacions polítiques han participat: Jordi Solé (ERC), Aleix Sarri 
(PdeCat), Laura Ballarín (PSC), Júlia Miralles (Unides Podem), Antonio López-Istúriz 
(PP), i Eva Poptcheva (Cs). Davant aquests, el president de PIMEC Josep González ha 
posat en valor les propostes de la patronal agrupades en diversos àmbits temàtics: 
competitivitat de les empreses, digitalització, economia circular, un marc legal i 
regulador favorable a les pimes, talent i formació, accés al finançament i als 
mercats internacionals, i adaptació del sistema sociolaboral als canvis 
econòmics. 
 
Josep González ha destacat la necessitat de més polítiques europees en benefici de les 
pimes, que representen el 67% de l’ocupació i el 60% del valor afegit de l’economia a 
Europa. A més, ha proposat harmonitzar la política mediambiental arreu de la UE, 
prioritzant una legislació comunitària uniforme, i que les micro, petites i mitjanes 
empreses rebin recursos per poder aprofitar els nous acords comercials. “És necessària 
una transició del model educatiu i el de formació amb noves competències com les 
digitals”, ha afegit. González ha subratllat la defensa del petit comerç, ja que és un dels 
motors de les ciutats i, actualment, està afectat per un sistema fiscal que afavoreix 
principalment les grans empreses. Finalment, ha demanat avançar en un veritable 
govern europeu que reforci el seu lideratge, ja que l’excés burocràtic fa perdre eficiència. 
 
Les diferents formacions polítiques han aportat propostes de les que destaquem les 
següents:  
 
En la seva intervenció, ERC ha dit que s’ha d’aprofitar l’oportunitat que suposen els nous 
programes de despesa en el marc dels nous pressupostos, com per exemple les ajudes 
al finançament que planteja el Pla Junker. També ha reivindicat mesures en la lluita 
contra el canvi climàtic i a favor de la mobilitat sostenible, i el programa de garantia 
juvenil a nivell europeu per reduir la taxa d’atur entre els joves. 
 
El candidat del PdeCat ha demanat al govern espanyol més voluntat política en matèries 
com el desenvolupament del Corredor del Mediterrani. Entre altres qüestions, ha apostat 
per impulsar l’economia circular i per obrir els mercats amb el lliure comerç amb tercers 
països, ja que assegura que això és molt beneficiós per a la petita i mitjana empresa. 
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El PSC ha defensat mesures per garantir la modernització de les pimes i per augmentar 
la seva participació a Europa, així com iniciatives enfocades a complir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que preveu l’Agenda 2030 de l’ONU. “Des de 
Brussel·les estem lluitant contra les xacres de la precarietat laboral i la bretxa salarial de 
gènere”, ha afegit. 

D’altra banda, Unides Podem ha destacat la necessitat que el sistema bancari europeu 
faci accessible el finançament a les pimes i ha posat en valor la importància del Green 
New Deal sobre canvi climàtic i transició energètica dins la UE. A més, ha mencionat la 
recerca i el desenvolupament (R+D) com a qüestió clau per a l’economia de l’Eurozona. 

El representant del PP ha posat de manifest que cal evitar un Brexit dur. A més, ha 
proposat reduir un 30% la burocràcia que afecta les empreses. I ha afegit que caldrà 
aplicar la normativa europea que regula la reducció dels plàstics d’un sol ús. D’altra 
banda, davant els fluxos migratoris, ha defensat una millor regulació de la integració dels 
immigrants i sobretot fomentar la formació d’aquest col·lectiu. 

En el seu torn, Cs ha apostat per millorar l’accés a la inversió en noves tecnologies amb 
un augment del crèdit del Banc Europeu i també ha instat a aprofitar la transició 
ecològica per crear nous llocs de treball, en comptes de per destruir-los. “Hem 
d’assegurar que el Fons Social Europeu segueixi invertint en Catalunya i, en concret, en 
les nostres pimes”, ha manifestat. La representant de Cs ha estat del parer que no hi 
haurà Brexit, a diferència de la resta de formacions, i ha mencionat que, en la seva 
opinió, hi haurà un segon referèndum, tot aportant les seves argumentacions. 
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