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Propostes de PIMEC pel Mandat Europeu 2019-24

Amb el Brexit es confirma el primer cas de sortida d’un 
membre de la Unió Europea (UE), un fet històric sense 
precedents que coincideix amb una greu crisi d’imatge i 
de lideratge del projecte de construcció europea. 

Molts ciutadans europeus ja no veuen en la UE una pro-
posta de valor i de progrés, un sentiment alimentat per 
la recent crisi econòmica, les creixents desigualtats so-
cials, l’auge del proteccionisme arreu del món i l’ascens 
del discurs populista entre certs entorns polítics. 

Aquest euroescepticisme és especialment palès a l’Eu-
ropa del Sud i de l’Est, que durant dècades havia confiat 
en la construcció europea per abandonar, així, règims to-
talitaris i societats endarrerides. 

Cal reinventar i regenerar la UE per tal de recuperar la 
confiança i la il·lusió dels europeus, i aquí les Pimes ju-
guen un paper clau.

Les micro, petites i mitjanes empreses són uns 24 milions 
arreu de la UE, amb més de 150 milions de treballadors. 
El col·lectiu representa el 67% de l’ocupació i el 60% del 
valor afegit de l’economia europea. 

Com a molts estats membres, amb massa freqüència les 
Pimes són també un argument de discurs polític a la UE, 
però no sempre esdevenen el focus principal i real de les 
polítiques econòmiques, que sovint són guiades per in-
fluents lobbies de grans empreses i organitzacions. 

PIMEC és un dels membres fundadors i actualment os-
tenta la vicepresidència de la patronal europea de Pimes 
SME UNITED (antiga UEAPME). Fundada el 1991, SME 
UNITED actua com a agent econòmic i social a nivell eu-
ropeu, és consultada en el procés de legislació europea 
(reglaments, directives, recomanacions) i participa en el 
Consell Econòmic i Social Europeu (EESC). 

SME UNITED ha publicat un document de propostes o 
Memoràndum adreçat a tots els candidats a les elec-
cions europees, sota el títol Reforcem les Pimes pel Futur 
d’Europa1. El Memoràndum ha estat presentat al Parla-
ment Europeu el 21 de febrer i al Consell Europeu el 4 
d’abril del 20192. 

El present document de Propostes de PIMEC per a les 
eleccions europees està parcialment inspirat en les con-
clusions del Memoràndum SME UNITED. 

Prefaci

1. https://smeunited.eu/publications/smeunited-memorandum-for-the-european-elections-2019
2.  https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-assisteix-presentacio-al-parlament-europeu-propostes-sme
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Fem Europa més competitiva 
i atractiva a la inversió

Objectiu 1.4:  
Prioritzar l’escala 
regional i la local 

a les polítiques 
europees. 

• Per arribar de manera 
efectiva a les Pimes, les 
polítiques europees han 
de potenciar el seu ves-
sant local i regional. 

• L’estratègia “Smart Spe-
cialization” de la UE ha de 
tenir en compte les especi-
ficitats de cada regió.

• La Direcció General de Po-
lítica Regional (DG Regio) 

de la Comissió Europea ha 
de seguir gestionant més 
recursos, com ha fet re-
centment en incorporar la 
gestió dels programes de 
veïnatge. 

• La implementació de la 
política regional i dels 
seus programes de su-
port només podrà assolir 
els objectius europeus de 
cohesió si actors socials i 

econòmics regionals, com 
les patronals més repre-
sentatives, participen en el 
disseny i en la implemen-
tació d’aquests programes.

• Les organitzacions 
empresarials regionals i 
locals haurien de gaudir 
de preferència a l’hora de 
participar en programes 
europeus de cooperació i 
suport a Pimes. 

Objectiu 1.2:  
Desenvolupar una 
política integrada 

de Pimes a la UE.

• Cal una visió integrada en 
la política europea de Pi-
mes, des de l’emprenedoria 
al creixement i a la trans-
formació (relleu empresa-
rial i segona oportunitat).

• Després d’onze anys, cal 
revisar l’“Small Business 
Act” (SBA) per a fer-ne 
un balanç i planejar noves 
regulacions amb una visió 
integrada. 

• Un cop assolit l’acord sobre 
la reforma de la Directiva 
2012/30 de Segona Opor-
tunitat, que ha incorpo-
rat propostes de PIMEC, 
caldrà assegurar la seva 
transposició en temps i 
forma a l’Estat espanyol.

Objectiu 1.3:  
Situar la política 

industrial al centre 
de les prioritats 

europees.

• La indústria és el motor del 
creixement i l’ocupació a 
Europa, i com a tal ha de 
ser reconeguda a l’hora de 
legislar i dissenyar políti-
ques a la UE.

• Cal revisar les regles d’ajuts 
d’Estat per tal d’afavorir les 
petites empreses innova-
dores en un entorn on els 
competidors americans 
i asiàtics intensifiquen el 
seu suport a les empreses 
autòctones.

• S’ha d’ampliar el llindar 
d’ajuts de “minimis” quan 
es tracti de Pimes en tec-
nologies emergents i es-
tratègiques, des dels ac-
tuals 200.000 € en 3 anys 
fins a 200.000 € per any.

Objectiu 1.1:  
Una supervisió 

macroeconòmica 
qualitativa. 

• La Comissió Europa no no-
més s’hauria de centrar en 
la quantitat de la despesa 
i del dèficit públic dels es-
tats membres, sinó també 
en la seva qualitat.

• Cal enfocar la despesa pú-
blica del estats membres 
cap a inversions producti-

ves i menys cap a la des-
pesa corrent. 

• La Comissió Europa hauria 
de permetre més flexibili-
tat en la despesa d’aquells 
estats membres que pro-
mouen més inversió en in-
novació, infraestructures i 
política industrial. 

• Les institucions europees 
haurien de vetllar per man-
tenir l’equilibri entre sector 
públic i sector privat arreu 
de la Unió, procurant que 
l’esfera estatal no envaeixi 
parcel·les pròpies de la ini-
ciativa privada. 

1. 



Objectiu 2.3: 
Liderar la fiscali-
tat internacional 

del comerç i les 
transaccions  

electròniques. 

• La UE hauria de liderar una 
nova fiscalitat mundial so-
bre el comerç electrònic 
i les transaccions finan-
ceres internacionals (p.ex. 
criptomonedes, etc.).

• Un Pacte Europeu sobre la 
Fiscalitat del Negoci Digi-
tal hauria de servir com a 
referent per adherir-hi al-
tres potències com el Japó, 
la Xina i els Estats Units. 

• Un impost europeu sobre 
l’economia digital evitaria 
la potencial fragmenta-
ció d’impostos nacionals i 
contribuiria al pressupost 
comunitari, tot mante-
nint l’equilibri entre estats 
consumidors i productors 
i destinant una part dels 
recursos a les Pimes inno-
vadores i al comerç de pro-
ximitat. 

Objectiu 2.2:  
Evitar que les  

dades esdevinguin 
un obstacle per a 

les Pimes.

• Flexibilitzar l’aplicació del 
Reglament de Protecció de 
Dades de caràcter Perso-
nal (Reglament 2016/679) 
en el cas de les Pimes. SME 
UNITED ja va aconseguir 
una moratòria en l’aplica-
ció de sancions a escala 
europea durant el primer 
any del Reglament, que 
s’hauria de seguir interpre-

tant de manera més laxa 
en el cas de les Pimes. 

• Garantir que les Pimes 
puguin accedir de manera 
equitativa i transparent a 
dades tècniques de caràc-
ter no personal, rellevants 
per a la seva activitat, com 
és el cas de les dades de 
vehicles per part dels ta-

llers mecànics. 

• Promoure l’accés de les 
Pimes a les dades gene-
rades per organismes pú-
blics (p.ex. tràfic, meteoro-
logia, etc.), mitjançant una 
transposició efectiva de la 
Directiva reformada sobre 
Dades Obertes i Informa-
ció del Sector Públic. 

Objectiu 2.1:  
Impulsar el rol de les 

Pimes europees a 
les polítiques  

digitals. 

• Assegurar que les Pimes 
reben la majoria dels re-
cursos destinats a em-
preses dins els programes 
europeus de suport a la 
digitalització, com l’“Hori-
zon Europe” (antic “Hori-
zon 2020”) i el futur “Digi-
tal Europe”.

• Desplegar la xarxa de cen-
tres d’excel·lència en digi-
talització a Europa, po-
sant el focus en les Pimes, 
sota la iniciativa “Digital 
Knowledge Centers”. 

• Ampliar el suport a Pimes 
(incloses start-ups) en 

tecnologies avançades 
d’interès estratègic per a 
Europa, com la intel·ligèn-
cia artificial, la cibersegu-
retat, la mobilitat elèctrica 
i la Internet de les Coses 
(IoT), si convé flexibilitzant 
les regles d’ajuts d’Estat. 

2. Posem Europa 
al dia en digitalització
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Aprofitem el potencial per a les 
Pimes en economia circular

3.

Objectiu 3.1:  
Harmonitzar  

la política  
mediambiental  

arreu dela Unió. 

• Harmonitzar l’aplicació de 
normativa mediambiental 
comunitària arreu de la 
UE, sobretot en aspectes 
com la definició i classi-
ficació de residus i l’abast 
de la responsabilitat del 
productor. 

• Prioritzar l’aplicació cor-
recta i uniforme de la le-
gislació comunitària vi-
gent, abans d’aprovar-ne 
de nova.  

Objectiu 3.2:  
Millorar els  

incentius per a la 
“circularitat” de  

les Pimes. 

• Garantir que el proper 8è 
Programa d’Acció Medi-
ambiental no se centri no-
més a prohibir i sancionar, 
sinó, sobretot,a estimular 
la participació de les Pimes 
dins l’economia circular.

• Evitar que noves iniciati-
ves de regulació mediam-
biental –com la Petjada 
Ecològica (PEF) o l’Informe 

sobre Finances Sosteni-
bles– perjudiquin les Pimes 
en forma de més obliga-
cions i costos, si no és a 
canvi de generosos pro-
grames europeus d’estímul 
a l’economia circular dins 
l’empresa.

• Impulsar proves pilot sobre 
economia circular amb la 
implicació d’organitzacions 

empresarials, com ja es fa 
amb el programa “EREK”, 
per exemple. 

• Completar la transposició 
de la Directiva de Plàstics 
d’un Sol Ús, tot afegint 
recursos per a facilitar la 
transició de les Pimes pro-
ductores i consumidores 
cap al nou escenari de 

Objectiu 3.3:  
Reformar el  

règim especial de  
productes químics 

(REACH).

• Promoure un registre més 
senzill i menys feixuc de 
les substàncies químiques 
a la UE. 

• Modificar el criteri actual 
de la normativa REACH 
de perillositat pel del risc, 
tenint en compte les opci-
ons de gestió del risc dis-
ponibles. 

• Introduir facilitats de re-
gistre de substàncies per 
als petits empresaris en 
els trams d’1-10 i de 10-
100 tones per any. 

Objectiu 3.4: 
Assolir un mercat 

únic energètic  
europeu amb  

costos assequibles 
per a Pimes.

•Promoure una política 
europea favorable a les 
energies renovables, l’es-
talvi i l’autoconsum ener-
gètic arreu de la Unió.

• Assegurar que els estats 
membres assoleixen amb 
escreix l’objectiu d’un 15% 
d’interconnexió elèctrica 
el 2030.

• Garantir que les Pimes 
europees tinguin accés a 
energia barata per a poder 
competir. Actualment, en 
estats membres com Es-
panya les Pimes paguen 
fins a un 25% més que les 
Pimes de països veïns. El 
Parlament Europeu hauria 
de dur a terme una recer-
ca sobre aquesta qüestió i 
proposar solucions en for-
ma de Llibre Blanc. 



Objectiu 4.2:  
Un autèntic Mercat 

Únic amb normes 
uniformes.

• La Comissió Europea no 
només hauria de vetllar 
pel grau de transposició 
de directives, com fa ara, 
sinó també vigilar i sanci-
onar les situacions en què 
la normativa nacional o re-
gional va més enllà del que 
estableix el marc comú eu-
ropeu (gold plating), gene-
rant costos regulatoris in-
necessaris per a les Pimes 
d’un determinat territori.

• Agilitzar i simplificar els 
mecanismes de denúncia 

de les Pimes, tant per la via 
administrativa (Comissió 
Europea) com judicial (Tri-
bunal Europeu de Justícia) 
davant de situacions d’in-
compliment o gold plating 
de directives, introduint la 
figura dels “advocats d’ofi-
ci” per a pimes, experts en 
dret comunitari sufragats 
per a aquestes causes pel 
pressupost comunitari. 

• Avançar envers una regu-
lació europea comuna en 
àmbits clau com la fisca-

litat empresarial i del co-
merç i transaccions elec-
tròniques. Per començar, 
caldria completar la refor-
ma de la Directiva d’IVA 
per introduir el criteri d’IVA 
en destí i acordar un règim 
especial per a petites em-
preses, així com progressar 
en la proposta de Directiva 
sobre la Base Consolidada 
Comuna en l’Impost de So-
cietats (COM (2016) 0336), 
que seria un primer pas en 
la coordinació d’aquest 
impost a escala europea. 

Objectiu 4.1: 
Una millor  

regulació pensada 
a petita escala.

• Assegurar que tota la re-
gulació europea, així com 
nacional, regional i local, 
es porta a la pràctica 
només quan resulta re-
alment necessària i duu 
a terme les avaluacions 
pertinents d’impacte so-
bre les Pimes, tot emprant 
una metodologia comuna 
i contrastada.

• Completar l’avaluació ex 
ante amb avaluacions ex 
post, al cap de 5 anys de 
l’entrada en vigor de la 
nova regulació. 

• Ampliar i intensificar el 
programa “REFIT” de mi-
llora en la qualitat i sim-
plificació regulatòria dins 
la Comissió Europea, tot 
i que amb una major im-
plicació de SME UNITED 

i altres organitzacions de 
Pimes. 

• Mantenir la definició euro-
pea actual de pime segons 
la Recomanació 2003/361, 
aportant solucions als rep-
tes plantejats recentment 
per les sentències del Tri-
bunal Europeu de Justí-
cia T-375/13 (Chimica) i 
T-587/14 (Crosfield).

4. Facilitem un marc legal  
i regulatori favorable  
a les Pimes
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Objectiu 4.3:  
Eliminar la xacra 

de la morositat des 
d’Europa. 

• Promoure noves iniciatives 
des del Parlament Europeu, 
com l’Informe 2018/2056 
(INI) del passat desembre, 
que instin el Govern es-
panyol a aprovar per fi el 
règim de sancions admi-
nistratives contra les em-
preses moroses, així com 
crear l’Observatori de la 

Morositat com a ens medi-
ador, tal com recomanava 
l’esmentat Informe del Par-
lament, per tal de garantir 
l’efectiva aplicació al terri-
tori espanyol de la Directi-
va 2011/7/UE de Mesures 
contra la Morositat a les 
Operacions Comercials.

Objectiu 4.4:  
Garantir  

l’equilibri de poder 
entre grans i  

petites  
empreses.

• Vetllar per l’aplicació del 
nou Reglament de Promo-
ció de l’Equitat i Transpa-
rència per als Usuaris Em-
presarials de Plataformes 
Digitals (COM 2018/209 
final), que hauria de pro-
tegir les Pimes davant els 
gegants d’Internet.

• Assegurar la correcta i 
puntual transposició a l’Es-
tat espanyol de la nova Di-

rectiva sobre Pràctiques 
Deslleials a la Cadena de 
Subministrament Agroa-
limentari (COM 2018/173 
final).

• Garantir la participació de 
les organitzacions de Pi-
mes a l’actualització de la 
regulació europea sobre 
acords d’empresa verticals 
i horitzontals (“vertical/ho-
rizontal block exemption”). 

• Assegurar que les Pimes 
estiguin representades als 
processos de normalit-
zació europea de CEN i 
CENELEC, i que aquests 
no defensin només els in-
teressos de les grans em-
preses. En aquest sentit, 
cal donar més força a la 
iniciativa “Small Business 
Standards”.

Objectiu 4.5:  
Promoure la  

col·laboració  
publico-privada.

• Ampliar la participació de 
les organitzacions de Pi-
mes a tots els nivells en 
els processos de consulta 
legislativa, així com en la 
seva avaluació i aplicació. 

• En concret, SME UNITED i 
PIMEC reclamen un major 
rol de les organitzacions de 

Pimes en l’avaluació peri-
òdica de l’“Small Business 
Act” (SBA) arreu de la Unió. 
Mentre que a Catalunya 
ha estat habitual la col·la-
boració de PIMEC en l’ava-
luació periòdica que fa la 
Generalitat, aquest no és 
el cas a nivell espanyol ni a 
altres estats membres. 

• Intensificar la relació entre 
les organitzacions de Pi-
mes a tots els nivells (es-
tatals i regionals) i els “SME 
Envoys” respectius, nome-
nats pels estats membres. 



Objectiu 5.2:  
Formació  

Professional més 
popular, eficaç i 

europea.  

• Promoure sistemes de for-
mació professional (FP) 
més adaptats a les ne-
cessitats actuals dels 
empresaris i en línia amb 
l’“European Framework for 
Quality and Effective Ap-
prenticeships”.

• Impulsar la mobilitat dels 

estudiants i docents dels 
sistemes nacionals i regi-
onals d’FP, mitjançant un 
programa Erasmus més 
ben dotat i més accessible. 

• Seguir prestigiant la FP 
arreu de la UE amb cam-
panyes públiques de pro-
moció i difusió adreçades 

als joves, com concursos 
d’oficis d’abast europeu. 

• Introduir programes d’es-
tada de professors d’FP a 
les empreses, per tal d’ac-
tualitzar les seves com-
petències a la realitat del 
mercat. 

Objectiu 5.3:  
Ampliar la  

competitivitat dels 
recursos humans.  

• Enfocar els fons estructu-
rals europeus, en particu-
lar el Fons Social Europeu 
(FSE), cap a la formació 
dels treballadors dins les 
Pimes, sobretot en àmbits 
com les eines digitals. 

• Prioritzar l’ús de fons euro-
peus en l’aprenentatge al 
llarg de la vida, la formació 
contínua i la col·laboració 
entre empresa i centres 
d’ensenyament. 

• Implicar més les organit-
zacions de Pimes a tots els 
nivells –estatal i regional– 
en el disseny i implemen-
tació dels programes del 
Fons Social Europeu (FSE) 
per tal d’assegurar que 
s’orientin a les necessitats 
dels empresaris. 

Objectiu 5.4:  
Atraure el millor 

talent del món.  

• Revisar la Directiva “Blue 
Card” (Directiva 2009/50/
CE) i la seva transposició, 
per tal de facilitar l’arriba-
da del millor talent de tot el 
món. 

• Harmonitzar les regulaci-
ons estatals sobre visats i 
residència per tal d’afavorir 
l’entrada de talent i inver-
sors productius cap a les 
Pimes. 

• Afavorir la integració dels 
immigrants i refugiats al 
mercat de treball a través 
de programes incipients 
com el “Labor Int”, en el 
marc d’una futura política 
comuna en matèria de mi-
gració. 

Objectiu 5.1:  
Millorar les  

competències 
 bàsiques arreu de 

la Unió. 

• Ampliar els objectius de 
comprensió lectora, mate-
màtiques, ciència i de lluita 
contra l’abandó escolar al 
conjunt de la UE, per tal de 
poder competir amb mer-
cats com la Xina i els Es-
tats Units.

• Millorar la coordinació en-
tre els estats membres i la 
Comissió Europea per a fer 
front a la manca de com-
petències entre els adults. 

• Fer la transició de models 
d’educació tradicionals en-
vers models de formació 
que permetin l’adquisició 
de noves competències 
(per exemple, digitals i ver-
des) i la formació contínua 
dels treballadors.

• Els estats membres hau-
rien d’aplicar les reco-
manacions d’“Upskilling 
Pathways: new Opportu-
nities for Adults”, per tal de 

combatre l’atur amb la for-
mació d’adults sense com-
petències adients per al 
mercat laboral.

• Impulsar l’orientació laboral 
dels joves cap a àmbits de 
futur ja des de l’educació 
bàsica, primària i secun-
dària, així com el foment 
de l’esperit emprenedor a 
través de programes eu-
ropeus específics per al 
jovent.

5. Situem el talent  
a l’abast de les Pimes
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3. 
Assegurem l’accés de les 
Pimes al finançament

6. 

Objectiu 6.2:  
Assolir un  

major pes del 
finançament no 

bancari a les  
Pimes.  

 • Promoure una regula-
ció única europea favo-
rable a les plataformes 
de “crowdfunding”, amb 
estàndards comuns de 
protecció als inversors i 
facilitats per a les Pimes 
usuàries. Actualment 
la normativa espanyo-
la (Llei 5/2015) estableix 
uns límits modestos 
de finançament per a 
aquesta via alternativa, 
que convindria ampliar 
amb la proposta de regu-
lació europea. 

• Desplegar el recentment 
aprovat Reglament Eu-
ropeu dels Mercats Alter-
natius Borsaris per a Pi-
mes, que preveu reduir les 
traves administratives i 
els costos de compliment 
per a les Pimes cotitza-
des. 

• Convindria completar el 
Reglament anterior amb 

una iniciativa de Mercat 
Alternatiu Integrat per 
a Pimes a Europa, que 
superi la fragmentació 
actual en petits mercats 
nacionals sense prou 
volum. Aquesta iniciati-
va resulta especialment 
oportuna amb el Brexit 
i la sortida del principal 
mercat alternatiu de Pi-
mes a Europa (“Alterna-
tive Investment Market 
– AIM” de Londres).

• Per tal que els mercats 
alternatius siguin atrac-
tius, cal també una po-
lítica fiscal avantatjosa 
tant pera les Pimes com 
per als inversors. La Co-
missió Europea podria 
emetre una Recomana-
ció en aquest sentit com 
a primer pas cap a una 
fiscalitat més favorable 
al finançament alternatiu 
de Pimes arreu de la UE. 

• Harmonitzar les regulaci-
ons estatals de residèn-
cia i nacionalitat per tal 
de prioritzar la inversió 
productiva en Pimes, en-
front de la inversió en im-
mobles, deute públic i al-
tres instruments, en línia 
amb els recents informes 
del Comitè TAX 3 del Par-
lament Europeu. 

Objectiu 6.1:  
Afavorir el crèdit a 

les Pimes. 

• Avançar envers una Unió 
Bancària Europea que no 
provoqui, però, un biaix en 
contra del crèdit a les Pi-
mes. 

• Assegurar que les norma-

tives bancària i de blan-
queig de capitals no creen 
més obstacles a les Pimes 
europees. 

• Seguir de prop la iniciati-
va proposada de regulació 

europea d’un nou mecanis-
me d’execució de garanties 
creditícies (“Accelerated 
Collateral Enforcement–
ACE”) per tal d’evitar que 
perjudiqui el crèdit a les Pi-
mes en el futur. 



Objectiu 6.3:  
Garantir la  

participació de les 
Pimes en els ins-

truments públics.    

• Assegurar que les Pimes 
siguin les principals be-
neficiàries del futur pro-
grama “InvestEU” dins el 
Marc Pressupostari (MFF) 
2021-27.

• Introduir una major agi-
litat i flexibilitat al futur 
programa “InvestEU”. 

• Afavorir una major col·la-
boració entre entitats fi-
nanceres i organitzacions 
de Pimes estatals i regi-
onals en el desplegament 
del futur “InvestEU”.

• Garantir que el futur pro-
grama “Horizon Europe” 
(actual “Horizon 2020”) 
presti una especial aten-
ció a les Pimes, ampliant 
els recursos de l’“SME 
Instrument”. 

• En aquest sentit, convé 
simplificar els procedi-
ments de sol·licitud d’aju-
da a l’“SME Instrument”, 
vincular millor les Fases 
1 i 2, així com rebaixar el 
llindar mínim de la Fase 
2 fins a uns 200.000 € i 
cercar alternatives a les 
Pimes que, havent estat 
beneficiàries de la Fase 
1, no poden accedir a la 
Fase 2.

• Revisar el funcionament 
pràctic de les finestre-
tes úniques empresarials 
de l’“European Enterprise 

Network” a les diferents 
regions de la UE, ja que 
no sembla que tinguin 
la mateixa efectivitat. Si 
convé, la Comissió Euro-
pa n’hauria de modificar 
la composició i funcions, 
per tal de millorar la seva 
efectivitat real sobre les 
Pimes, tot implicant-hi 
més les organitzacions 
regionals de Pimes. 

• Comprovar l’aplicació 
efectiva de les directives 
sobre contractació públi-
ca en els estats membres 
(Directives 2014/23, 24 
i 25) per a verificar l’ac-
cés real de les Pimes als 
mercats públics. El Par-
lament Europeu hauria 
de promoure una investi-
gació independent sobre 
aquesta qüestió. 
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Objectiu 7.2:  
Millorar l’atenció 

a les Pimes en els 
acords comercials. 

• No n’hi ha prou d’inclou-
re als acords comercials 
un capítol sobre Pimes 
que simplement obligui 
a la difusió dels acords 
a través de pàgines web 
(com als acords UE-Japó 
i UE-Mèxic).

• Les Pimes han de rebre 
recursos de la UE per a 

poder aprofitar els nous 
acords comercials, mit-
jançant “cupons” de ser-
veis per participar a fires, 
pagar consultors, homo-
logar productes, etc. 

• De la mateixa manera, 
es proposa que les or-
ganitzacions empresari-
als europees –estatals i 

regionals– dels mercats 
implicats en els acords 
rebin recursos per a mi-
llorar la seva capacita-
ció i preparació, i puguin, 
així, organitzar activitats 
d’informació i formació 
sobre els acords i troba-
des conjuntes entre em-
presaris.  

Objectiu 7.3:  
Facilitar l’accés  
de les Pimes als  
mecanismes de  

defensa comercial.  

• En la línia del document 
de la Comissió “Trade for 
All” i dels canvis introduïts 
pel Reglament 2018/825, 
que modernitza la políti-
ca comercial europea, cal 
implicar més les Pimes en 
els mecanismes de de-
fensa comercial.

• Convé més ambició en 
l’anomenat “SME Help 
Desk”, previst al Regla-
ment, perquè sigui més 
que una simple web, tot 
col·laborant amb les or-
ganitzacions empresari-
als d’arreu d’Europa per 
tal que les Pimes propo-

sin mesures comercials.

• Els advocats “d’ofici” en 
dret europeu per a Pimes 
proposats anteriorment 
haurien d’assumir també 
la defensa de les Pimes 
en el comerç internaci-
onal, incloent-hi els pro-
cediments antidúmping, 
salvaguardes, etc. 

• En un moment de creixent 
conflictivitat comercial, 
cal estar amatents als 
obstacles comercials i 
a la inversió que prolife-
ren en importants socis 
comercials de la UE, i en 

particular en el cas de les 
Pimes–per la seva mida 
o per la seva proximitat–, 
com són els Estats Units, 
Turquia, Rússia, Algèria, 
la Xina i l’Índia. 

• Alhora, convé seguir els 
efectes de la nova po-
lítica exterior unilateral 
dels Estats Units sobre 
mercats exteriors de les 
empreses europees, com 
Cuba, Veneçuela o l’Iran. 
El Parlament Europeu 
podria promoure un es-
tudi independent sobre 
aquestes dues darreres 
qüestions.

Objectiu7.1:  
Suport al sistema 

multilateral de  
comerç i acords 

bilaterals. 

• En els actuals moments 
convulsos per al comerç 
mundial, la UE ha de ra-
tificar el seu suport al 
sistema multilateral de 
l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC). 

• Si no és possible un avenç 
multilateral, la UE pot se-
guir cercant acords co-
mercials bilaterals, sempre 
marcats per la reciproci-
tat.

• En tots els acords convé 
implicar al màxim les or-
ganitzacions de Pimes i de 
la societat civil, així com 
dur a terme estudis d’im-
pacte sobre les Pimes ex 
ante i ex post. 

7. Promovem l’accés de les Pimes 
als mercats internacionals



Objectiu 8.3:  
Donar una resposta 
europea als reptes 

de l’Estat del 
 Benestar. 

• Seguir de prop la resposta 
que els estats membres 
donen al repte de l’enve-
lliment demogràfic i a la 
creixent despesa sanitària 
i en pensions. La Comis-
sió Europea podria emetre 
una Recomanació sobre 
aquest tema. 

• Plantejar instruments de 
suport o cofinançament 
a nivell europeu a l’Estat 
del Benestar sense dis-
parar les cotitzacions so-
cials, com ara un Fons de 
Transició Demogràfica, fi-
nançat amb recursos de la 
nova fiscalitat digital.

 

Objectiu 8.2:  
Rebaixar la  

fiscalitat sobre el 
treball per  

generar ocupació  
a les Pimes locals. 

• Completar la reforma pro-
posada per la Comissió 
Europea en la Directiva 
de l’IVA, per tal de donar 
més capacitat als estats 
membres en l’aplicació de 
tipus reduïts.

• Una vegada feta la re-
forma de la Directiva, 
promoure que els estats 
membres, i en particular 
Espanya, apliquin un ti-

pus d’IVA reduït als ser-
veis locals intensius en mà 
d’obra, on no hi ha risc de 
distorsió del Mercat Únic i, 
en canvi, es pugui afavo-
rir l’ocupació i combatre 
l’economia submergida.

És el cas dels serveis de 
neteja, de tractaments 
d’estètica i perruqueria, de 
centres esportius i gimna-
sos, serveis veterinaris,així 

com funeràries, instal·la-
ció, serveis culturals i au-
diovisuals,entre d’altres. 

• Crear un grup de treball 
al Parlament Europeu per 
analitzar els efectes de la 
robòtica, la IoT, la intel·li-
gència artificial i altres 
tecnologies sobre l’ocupa-
ció, i plantejar escenaris i 
alternatives pel que fa a la 
fiscalitat del treball. 

Adaptem el sistema  
sociolaboral als canvis 
econòmics

8. 

Objectiu 8.1:  
Harmonitzar la 

protecció social.

• Vetllar per l’equilibri entre 
la regulació sociolaboral 
marc europea i la regulació 
estatal i subestatal més 
concreta i adaptada a les 
necessitats de les Pimes 
del territori.  

• Supervisar la transposi-
ció de les Directives sobre 

conciliació laboral/familiar 
i condicions laborals trans-
parents, així com l’aplicació 
de la Recomanació sobre 
Protecció dels Empresaris 
Autònoms arreu de la Unió 
(no tant a l’Estat espanyol, 
on les condicions laborals 
són iguals o millors).

• Impulsar uns criteris de 
regulació uniformes per 
a la nova figura dels “tre-
balladors de plataforma 
digital” (platform workers) 
en el si de la UE, en línia 
amb la també creixent 
regulació europea del co-
merç i les transaccions 
electròniques.  
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Objectiu 9.2:  
Una Europa més 

sòlida, oberta i 
compromesa. 

• Enfortir el pressupost de la 
UE amb els nous recursos 
proposats.

• Millorar la dotació del Par-
lament Europeu per a re-
cerca, estudis i interacció 
amb la societat civil arreu 
d’Europa. 

• Refermar i desplegar el 
compromís de la UE amb 
l’Agenda 2030 i els Objec-
tius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 

• Després del Brexit, convé 
reforçar les vies possibles 
d’ampliació i aprofundi-

ment de la Unió, plantejant 
la incorporació de nous 
membres -potser algun 
dels petits països candi-
dats dels Balcans- amb 
més impacte psicològic 
que pràctic sobre la UE. 

Objectiu 9.3:  
Més Pimes per més 

Europa.   

• La UE, i sobretot el Parla-
ment Europeu a l’hora de 
legislar, ha de mantenir un 
millor equilibri entre la pro-
tecció als consumidors, als 
treballadors i als empresa-
ris, sobretot els petits, 
quan històricament s’ha 
prioritzat els dos primers 
grups objectiu.

• Les polítiques per a Pimes 
creen més ciutadans favo-
rables a la UE, en la mesura 
que veuen molt directa-
ment el benefici de les se-
ves polítiques.

• Les organitzacions de Pi-
mes s’han de situar com a 
interlocutors principals de 
les institucions comunità-
ries, per davant dels grans 
“lobbies” tradicionals de 
Brussel·les. 

Objectiu 9.1:  
Una Europa més 
forta, legítima i 

democràtica.

• Enfortir el rol de la UE en-
front dels estats, en un 
moment d’especial volati-
litat en els governs i incer-
tesa política, que amenaça 
el procés de construcció 
europea. Cal reconèixer 
que els estats membres 
europeus per separat mai 
no podran competir amb 
gegants com els Estats 
Units, la Xina i aviat l’Índia. 

• Impulsar el paper del Par-
lament Europeu, tant en la 
iniciativa legislativa com 
en els processos d’aprova-
ció de regulació europea.

• Facilitar les iniciatives le-
gislatives populars a es-
cala europea, rebaixant el 
llindar actual d’un milió de 
signatures i introduint el 
tràmit electrònic. 

• Eliminar els vetos i les re-
gles d’unanimitat al Con-
sell Europeu. 

• Acostar Europa a les re-
gions i els municipis, amb 
més recursos al proper 
Marc Pressupostari (MFF) 
per als programes euro-
peus destinats a aquests 
beneficiaris (Interreg, pro-
grames de veïnatge, etc).

9. Fem més Europa des de les  
Pimes i els ciutadans
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