
Fites del Grup Socialista al Parlament Europeu 

 

Protecció dels treballadors i treballadores europeus 

 

1) Implementació de lleis d’abast europeu en matèria de temps de 

treball, limitant a 48 hores per setmana el temps de treball que els 

empleadors poden exigir als seus treballadors. 

2) Introducció de lleis d’informació i drets de consulta dels treballadors 

al Consell Europeu del Treball. 

3) Millora de la capacitat de les persones per demostrar practiques i 

comportaments discriminatoris al lloc de treball, fent recaura la 

responsabilitat en l’empleador – no l’empleat – de demostrar que no 

hi ha tal discriminació.   

4) Normalització del permís parental als dos progenitors, en el 

naixement o adopció dels fills. 

5) Establiment de mesures per a què els treballadors a temps parcial i 

contractats temporalment els mateixos drets que els empleats a 

temps complert, en termes de salari, terminis i condicions, pensions, 

permisos, temps de treball, formació, condicions de salut i seguretat i 

baixa per maternitat. 

6) Adopció de estàndards comuns en matèria de salut i seguretat en el 

lloc de treball, incloent el reforçament de la protecció dels 

treballadors que utilitzen maquinària perillosa. 

7) Vetllar per a què la progressiva obertura del Mercat Europeu a serveis 

transfronterers no vulnera els drets dels treballadors, exigint el 

respecte de lleis laborals a tots els Estats Membres. 

 

Protecció dels consumidors i consumidores europeus 

 

8) Adopció de mesures per prevenir els abusos i enganys de les 

companyies de telèfon mòbil quan els usuaris viatge, mitjançant la 

retallada de les càrregues per taxes de roaming en les trucades. El 

Grup Socialista també ha defensat l’abaratiment de l’accés a internet 

i les trucades telefòniques donant suport a una obertura progressiva 

del mercat de les telecomunicacions. També ha donat suport a 



l’assoliment de noves normes per una accés igualitari pels usuaris 

discapacitats. 

9) Establiment de multes a les companyies aèries que provoquen 

overbooking de forma deliberada. Els passatgers que queden a terra 

tenen dret a una compensació en efectiu i en dietes, i, si fos 

necessari, proporcionant allotjament. 

10) Establiment d’un sistema per l’etiquetatge obligatori dels aliments 

que continguin Organismes Genèticament Modificats (GMO). 

11) Obligació per a tots els nous autobusos urbans a la UE d’equipar-se 

d’una rampa o sistema d’elevació i de dispositius de recolzament per 

tal d’assegurar el ple accés de la gent discapacitada a tots els 

autobusos a Europa. 

12) Garanties de dos anys pels consumidors en nous productes 

electrònics. Si es detecten errors o disfuncions en els béns sis mesos 

després de la compra, els venedors han de demostrar que el producte 

estava en bones condicions en el moment de la venda. Els 

consumidors poden requerir la reparació o substitució dels productes 

defectuosos o el retorn dels diners.  

13) Pressió als fabricants de cotxes a redissenyar la part davantera dels 

vehicles per reduir la probabilitat de mort o ferir greument els 

vianants, així com a millorar la seguretat dels cotxes. 

14) Aprovació de noves normes per l’etiquetatge dels ous per tal que 

els consumidors puguin identificar-ne la seva procedència. 

15) Creació de noves normes d’abast Europeu per la protecció dels 

consumidors davant ofertes enganyoses i reduccions de preus 

fictícies. 

16) Pressió per a què les companyies farmacèutiques de no promocionin 

els seus productes directament als pacients, saltant l’autoritat dels 

metges. 

17) Negociació de legislació per a combatre la discriminació envers 

passatgers discapacitat o amb mobilitat reduïda per viatjar en 

transport aeri. 

18) Proposició de nova legislació per assegurar que tots els focs 

artificials compleixen els estàndards de seguretat més elevats, a tota 

Europa. 



19) Aprovació de lleis per l’obertura del mercat de serveis a Europa, 

millorant les condicions pels consumidors i incrementant les 

oportunitats de les empreses alhora que s’assegura la protecció dels 

consumidors. 

20) Vetllar per a què els consumidors més vulnerables, com la gent 

cega, no és enganyada a través d’empaquetatge fal·laç. 

 

Protecció del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic 

 

21) Establiment d’un pla per a retallar els gasos d’efecte hivernacle en 

un mínim de 20% abans de 2020 o de 30% si hi ha un acord 

internacional. 

22)  Establiment d’un objectiu de que un 20% del consum d’energia en 

provingui de fonts renovables al 2020. 

23) Increment de la quantitat de deixalla per reciclar. S’obligarà als 

Estats Membres a reciclar 55% de vidre, paper, cartró, metalls i 

plàstics. 

24) Acord per a què tots els béns elèctrics venuts a la UE hagin de 

reciclar-se a càrrec dels fabricants, com a part del Programa europeu 

de reciclatge més ambiciós mai elaborat. 

25) Establiment de mesures per retallar l’empremta del carbó a Europa 

a través del Règim de Comerç de Drets d’Emissió (ETS), un sistema 

de límits màxims que cobreixi el 40% de les emissions i l’extensió del 

Règim general a les línies aèries. 

26) Adopció d’estàndards més elevats sobre la qualitat dels 

combustibles de petroli i diesel i pressió per l’establiment de criteris 

estrictes de sostenibilitat per biocombustibles com a part de la nostra 

estratègia sobre canvi climàtic. 

27)  Aprovació de mesures d’abast europeu per a millorar la eficiència 

energètica i l’ús d’energies renovables, com el règim d’Energia Star 

(Energy Star scheme) i el programa d’Energia Intel·ligent per Europa 

(Intelligent Energy for Europe programme). 

28) Responsabilitzar els fabricants d’automòbils de la retirada de 

vehicles antics i el reciclatge de tots els materials constitutius. 



29) Adopció de mesures per protegir els ocells migratoris en tot el seu 

recorregut a través d’Europa. 

30) Establiment d’un règim europeu de protecció d’hàbitats vulnerables 

amb espècies rares d’animals i plantes. 

31) Habilitació de mesures per a què els venedors puguin escollir 

productes respectuosos amb el medi ambient mitjançant la 

introducció de l”eco-etiqueta”, com a premi a aquells productes que 

satisfan els criteris de minimització de danys causats al medi 

ambient. 

32) Suport a les noves normes europees per retallar les emissions 

nocives provocades per sistemes d’aire acondicionat. 

33) Reducció de gasos fluorats d’efecte hivernacle, emesos per 

refrigeradors. 

34) Ajustament de les normes de remesa de deixalla per dur a terme el 

seguiment d’enviaments transfronterers de deixalla, prohibint el pas 

a vaixells que vulguin vendre deixalla il·legalment a Estats que no 

són membres de la UE. 

35) Impuls de mesures d’estalvi energètic en edificis per reduir els 

costos i protegir el medi ambient. 

36) Adopció de noves mesures sobre l’eco-disseny de productes per tal 

d’assegurar que les rentadores, ordinadors i altres maquinàries que 

consumeixen energia són més eficients. 

37) Aprovació de nova legislació que retalla dràsticament les emissions 

de combustibles sulfurats emesos per vaixells i que causen malalties 

cròniques com asma, bronquitis o insuficiència cardíaca.  

38) Introducció d’estàndards d’abast europeus relatius a piles i bateries 

recarregables.  

39) Creació d’un nou registre europeu sobre contaminació ambiental per 

tal de millorar l’accés a la informació sobre contaminació provocada 

per companyies locals tant als ciutadans i ciutadans com a les 

autoritats. 

40) Aprovació d’un pla per retallar les emissions mitjanes de nous 

cotxes en l’horitzó 2012. Els nous vehicles representen, actualment, 

el 12% del total d’emissions de diòxid de carboni a Europa.  

 



Protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes europeus 

 

41) Universalització de la targeta sanitària per a tots els ciutadans i 

ciutadanes europeus, garantint el tractament hospitalari en cas 

d’urgència en cas d’estada a altres Estats Membre, fent real el dret a 

tractament hospitalari a qualsevol indret de la UE. 

42) Prohibició de la publicitat sobre tabac a tota la Unió Europea i 

establiment de requeriments mínims per a què tots els productes de 

tabac incloguin advertències sanitàries. 

43) Enduriment de les restriccions per a què els nens i nenes menors de 

3 anys no puguin viatjar en cotxe sense els dispositius específics 

adequats. Recomanació per a que els nens i nenes majors de 3 anys 

emprin seients espacials o sistemes de retenció reforçats i per a que 

els passatgers, en general, recordin l’ús del cinturó de seguretat.  

44) Creació de l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària i 

promoció de majors mesures de seguretat alimentària. 

45) Prohibició de l’ús de substàncies químiques perilloses, científicament 

identificades com a cancerígenes i tòxiques, en la elaboració i venda 

de joguines i articles de cura de nens i nenes. 

46) Aprovació d’un sistema europeu de registre, avaluació i autorització 

de productes químics (REACH) que establirà proves obligatòries per a 

tots els productes químics i la substitució dels més perillosos. 

47) Adopció de noves normes per garantir que els pesticides no deixen 

residus perillosos en els aliments.  

48) Fi de la moratòria al finançament europeu per la investigació amb 

cèl·lules mare d’embrions humans, millorant les possibilitats de 

desenvolupar nous tractaments per malalties com el Parkinson o 

l’Alzheimer.  

49) Prohibició de la comercialització i ús de l’amiant.  

50) Introducció d’un etiquetatge clar en els aliments, oferint informació 

concretar sobre additius i informació clara per la gent que pateix 

alèrgies.  

51) Establiment de límits estrictes en l’ús de crom en materials de 

construcció per reduir l’èczema, la dermatitis i les “cremadures de 



ciment” entre els treballadors de la construcció i els aficionats al 

bricolatge.  

52)  Aprovació de noves normes europees per impedir que es receptin a 

nens dosis reduïdes de medicaments per adults. Les companyies 

farmacèutiques estaran obligades a proveir medicines específiques 

per nens, sense costos financers addicionals.  

53) Prohibició de propaganda i advertències fal·laces en aliments com 

“baix en greixos, nutritiu i ric en vitamines” com a part de les noves 

normes europees sobre indicacions sanitàries i sobre nutrició. 

54) Assoliment d’un acord per l’accés a tota Europa a la línia directa 

dels 116000 nens i nenes desapareguts per accelerar una resposta 

vital a les autoritats nacionals si un nen o nena desapareix. El 

Parlament Europeu també recolza la introducció d’un sistema d’ 

“alerta taronja”. 

 

Per un millor comerç, una major ajuda al desenvolupament i una 

política exterior ètica 

 

55) S’ha treballat per assegurar que la UE es manté com a líder global 

en donació de finançament pels Objectius de Desenvolupament del 

Mil·lenim amb la promesa del 0,7% del PIB en ajuda. 

56) Reformes per millorar els objectius i els focus d’actuació de l’ajuda 

europea al desenvolupament per que sigui més coordinada i efectiva. 

57) S’han encapçalat els esforços europeus per posar els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·leni en el cor de les polítiques europees, 

recolzant l’Agenda d’Acció de la UE, amb una atenció especial en la 

mortalitat de nens i mares. 

58) Votació per dedicar un mínim de 20% de la despesa en ajuda al 

desenvolupament a sanitat i educació. 

59) S’ha garantit que els Acords d’Associació Econòmica de la UE tenen 

en compte els aspectes i objectius relatius al desenvolupament. 

60) Pressions per a què els governs millorin la situació dels drets 

humans i democràtics en els seus respectius països, insistint en les 

clàusules de drets humans en tots els acords comercials i d’associació 



i imposant sancions en casos particulars (com Myanmar o 

Zimbabwe).  

61) Suport de la possibilitat de que la UE pugui proveir ajuda 

humanitària i accions militars de manteniment de la pau quan no hi 

ha implicació de l’OTAN.  

 

Combat del crim 

 

62) Creació d’una Ordre de Detenció Europea que dificulta que els 

fugitius evitin la detenció a través de la mobilitat a través dels països 

de la UE. 

63) Introducció d’una nova llei per combatre el proveïment il·legal 

d’armes. 

64) Adopció de legislació per a combatre el blanqueig de diners i el 

finançament del crim transfronterer organitzat, mitjançant el 

reforçament de controls i regulacions dels mercats financer i de 

serveis. 

65) Adopció de legislació per la introducció de paràmetres biomètrics en 

els passaports i documents d’identitat amb l’objectiu d’incrementar la 

seguretat, reduir el frau i lluitat contra la suplantació d’identitat. 

66) Creació d’Eurojust, una unitat de coordinació judicial que s’orienta a 

la millora de la coordinació de les investigacions en les que el crim 

transfronterer i els criminals internacionals es veuen implicats. 

67) Introducció d’una definició comuna de terrorisme per tancar una 

llacuna jurídica que impedia l’establiment d’accions per lluitar contra 

el terrorisme internacional. 

68) Decisions legals relatives al divorci i la custódia dels fills, 

executables a tota la UE. 

69) Aprovació d’una Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i de la 

Informació que permetrà lluitar contra el frau transfronterer en l’e-

comerç i les telecomunicacions. 

70) Aprovació d’un règim que introduirà compensacions per les víctimes 

de crims mentre viatjaven a altres països de la Unió Europea.  

 



Combat del frau i la mala gestió 

 
71) Votació de reformes del sistema de despeses dels eurodiputats per 

a què es verifiquin periòdicament. 

72) Acord per a què les declaracions d’interessos econòmics dels 

eurodiputats estiguin disponibles a Internet.  

73) Millora de les normes sobre el codi de duanes comunitàries per 

ajudar als agents de duanes a combatre la entrada de béns falsificats 

a la UE. 

74) Pressió per a què els Estats Membres millorin el seus sistemes de 

control per garantir que els diners europeus es comptabilitzin millor. 

75) Suport a la publicació online dels destinataris dels pagaments de la 

PAC.  

 

Defensa del benestar dels animals 

 

76) Prohibició de dur a terme proves de cosmètics amb animals i de la 

venda a Europa de qualsevol cosmètic testat amb animals fora de la 

UE. 

77) Enfortiment de les normes sobre transport d’animals vius a través 

d’Europa. 

78) Introducció de “passaports per animals domèstics”. Des de 2004, 

s’ha introduït el viatge lliure de període de quarantena per conills 

d’Índies, conills, xinxilles, hàmsters (estenent la legislació que va 

entrar en vigor al 2000 per gossos i gats), garantint que compleixin 

els criteris de salut i seguretat. 

79) Adopció de lleis per posar fi a les gàbies de bateria per gallines en 

l’horitzó 2012, i per reduir la densitat permesa en els vivers. 

80) Assoliment de la prohibició total del comerç de pells de gos i gat i 

implicació en la campanya per posar fi al comerç de pell de foca. 

81) Suport als nous estàndards més estrictes per la pesca de tonyina 

per acabar amb les morts de dofins i prevenir les amenaces a altres 

espècies com tortugues i taurons.  

 

 



Altres fites importants 

 

82) Suport i reforç de “l’Agenda de Lisboa” per la reforma econòmica 

que té com a objectiu fer d’Europa l’espai més competitiu i dinàmic 

del mínim al 2010, basat en l’economia del coneixement. 

83) S’han obtingut reformes de la Política Agrària Comuna (PAC) per 

retallar la despesa, reduir els preus i millorar la protecció 

mediambiental i eliminar progressivament els subsidis a l’exportació. 

84) Extensió del programa d’intercanvi d’estudiants (ERASMUS) que 

permet que milers d’estudiants puguin dur a terme un any dels seus 

estudis a un altre país europeu. 

85) Impuls del programa “Daphne” per combatre la violència contra les 

dones i els nens i nenes. 

86) Establiment de noves normes europees per ajudar la lliure mobilitat 

de professionals i el reconeixement de les seves qualificacions a la 

UE, eliminant les discriminacions envers no nacionals i autònoms. 

87) Acord d’un nou marc pressupostari que redistribueix el finançament 

europeu de l’agricultura a àrees que necessiten desenvolupament 

econòmic i recerca. 

88) Suport de l’increment del 75% de la despesa científica europea, 

ajudant a crear creixement i ocupació a través de la inversió i la 

recerca. 

89) Introducció d’un nou carnet de conduir europeu que permetrà un 

increment significatiu de la seguretat vial i la prevenció del frau. 

També permetrà evitar el “turisme de carnet” en què un conductor 

sancionat a un Estat Membre pot obtenir el carnet a un altre. 

90) Millora de l’escrutini parlamentari de tota la legislació europea 

habilitant un període de sis setmanes per a què els parlaments 

nacionals puguin examinar les propostes i discutir-les amb els seus 

ministres abans que el Consell prenguin decisions, donant al 

Parlament Europeu el dret d’adoptar la legislació de forma conjunta o 

oposar-s’hi, en virtut del procediment de “co-decisió”. 

91) Suport a l’establiment de criteris per la suspensió de qualsevol Estat 

Membre que vulneri la democràcia o els drets humans. 



92) Adopció de lleis europees contra la discriminació per raó de gènere, 

orien ètnic o racial, religió o creença, discapacitat, edat o orientació 

sexual. 

93) Suport a una major obertura i transparència, amb dret al accés 

públics als documents de la UE (ara disponibles a Internet) i 

l’obligació de publicar els resultats dels vots legislatius al Consell 

Europeu. 

94) Desenvolupament del dret dels Parlaments europeus de destituir 

Comisaris o candidats a Comisari que no actuen adequadament o no 

resulten adients pel càrrec. 

 

 


