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PIMEC celebra la proposta del Govern espanyol per a la 

cimera europea i proposa mesures de reactivació 

econòmica  

L’entitat treballa iniciatives conjuntament amb SME United de cara a la cimera i un seguit de 
reunions virtuals entre institucions i agents socials europeus. 

Brussel·les, 22 d’abril del 2020. El Govern espanyol ha anunciat que proposarà a la cimera 
europea de caps de Govern del proper dijous 23 un Fons de Recuperació Econòmica, 
dotat amb 1,5 bilions d’euros i finançat amb una emissió europea de deute perpetu només 
amb interessos, que després derivaria els recursos als estats membres mitjançant 
transferències enlloc de préstecs, de manera que s’evitaria augmentar l’endeutament. Tot i 
que caldrà conèixer la reacció dels estats europeus menys endeutats, PIMEC celebra 
aquest anunci i considera la mesura oportuna i encertada.  

D’altra banda, PIMEC està treballant un seguit de propostes de forma conjunta amb la 
patronal europea de pimes SME United, tant per a la cimera de dijous com per a les 
trobades virtuals regulars entre els presidents del Consell Europeu, de la Comissió Europa i 
del Parlament Europeu amb els agents socials europeus per a consensuar mesures de 
recuperació econòmica. D’aquesta manera, la patronal catalana ha contribuït amb un 
decàleg d’11 mesures concretes que incideixen en aspectes de la regulació i política 
europea, entre els quals destaquen: 

• Enfocar de forma prioritària els ajuts europeus als governs dels estats membres a 
liquidar les factures, subvencions i devolucions tributàries a pimes. 

• Modificació de la Directiva de l’IVA per aplicar el tipus zero de forma temporal a un 
seguit d’activitats molt afectades per la crisis sanitària de la Covid-19, com l’esport, la 
cultura, la perruqueria, el turisme o la restauració.  

• Introducció de la Taxa Digital europea per a que els seus recursos financin la 
transformació digital de les pimes.  

• Compra massiva coordinada de tests de coronavirus per a les pimes europees.  

• Creació d’un sistema d’acreditació de tests per a ciutadans europeus i de tercers 
països, que permeti reactivar en pocs mesos la circulació de persones i el 
turisme.  

• Investigació europea sobre les pràctiques bancàries abusives a les pimes en els 
préstecs especials garantits per la Covid-19. 

PIMEC, que forma part d’SME United des de la seva creació i és l’única organització 
empresarial catalana amb delegació pròpia a Brussel·les i inscrita al Registre de 
Transparència de la UE, ha anunciat que el president de la patronal catalana i vicepresident 
de la patronal europea, Josep González,  participarà en la Junta Directiva del pròxim 24 
d’abril per a analitzar les conclusions de la cimera, conèixer la reacció de les institucions 
comunitàries a les propostes i comparar les mesures preses a diversos estats membres. 
“Davant del rebuig als Coronabons i la incertesa sobre el Fons de Recuperació 
Econòmica, les institucions europees han d’engegar mesures per facilitar la represa 
de l’activitat de les pimes i la reactivació econòmica a Europa”, considera González.  


