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L'EUROPA DE LES PIMES
Les pimes són el motor d'ocupació a la UE , i vector essencial de fixació de
la riquesa i població en els territoris . No obstant això la seva menor dimensió
econòmica i estructura reduïda requereix - especialment en moments de crisi de
marges comercials minvants - , un major suport institucional que permeti la seva
perdurabilitat .
• La reglamentació europea ha de preveure una simplificació administrativa i burocràtica , adaptant-se a les característiques d'aquestes empreses .
• Major seguretat jurídica en la normativa comunitària - acabar amb la
seva inestabilitat i variabilitat amb dilatats períodes de temps , un exemple
el termini per aprovar l'última reforma de la PAC o les normes ambientals- .
• Millor accés al finançament: Cal habilitar un millor finançament des del
BEI i altres instruments europeus , i possibilitar una reducció efectiva de les
càrregues sobre el crèdit , millorant la regulació bancària .
• Aprofundir en l'homogeneïtzació de la fiscalitat comunitària , particularment en el tipus impositiu de societats , evitant que l'enginyeria fiscal entre
països de la UE ( que no està a l'abast de les pimes ) comporti un avantatge
deslleial que impedeixi la competitivitat de la pime .
• Pimes agroalimentàries : El marc regulador europeu ha d'igualar en l'àmbit
del mercat comú , normes com la llei de la cadena alimentària ( Espanya )
, les normes de traçabilitat i responsabilitat s'han d'estendre al conjunt de
països de la Unió .
L'ORGANITzACIÓ MUNDIAL DEL COMERç (OMC) I EL PRINCIPI
DE RECIPROCITAT EN LES IMPORTACIONS I EXPORTACIONS
AMB LA UE
• Les normes de producció europees , més estrictes que les dels productes importats , no han de suposar una minva de la competitivitat de
les empreses Europees .
• Els productes importats , amb destinació al mercat de la UE , han de tenir
iguals restriccions de producció ( reciprocitat ) , que els produïts pels productors i industrials europeus . Exemples com la presència de fitosanitaris
en aliments , la sanitat vegetal , el benestar animal o la producció de CO2 ,
han de ser controlats des del seu origen i abans d'entrar en l'espai comunitari i en el dels seus consumidors .
• El mandat donat als negociadors europeus a l'OMC ha de ser clar en
aquest aspecte i cal respectar no solament les marques i indicacions, sinó
també els mandats per a la salubritat del consumidor europeu .

LA POLíTICA AMBIENTAL EUROPEA hA D'EvITAR EL "DúMPING"
AMBIENTAL , COM A MECANISME DE REDUCCIÓ DE LA COMPETITIvITAT DELS COMPETIDORS DEL MERCAT INTERIOR EUROPEU

• Cal regular el dret ambiental , i establir els mecanismes compensatoris adequats , atès que el benefici ambiental s'estén al conjunt de la ciutadania
europea .
• La concentració de la major part de les restriccions ambientals que penalitzen impossibiliten el desenvolupament econòmic de les zones afectades , particularment si estan densament poblades , als països de major
biodiversitat , ha de comportar un replantejament de la política ambiental i
comportar una millor redistribució a nivell europeu d'aquestes càrregues .
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• L'aplicació i gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 , la Directiva de Nitrats o la Directiva marc de l'aigua generen efectes desiguals en el territori
europeu , atès que una aplicació estricta i igualitària davant realitats diferents
- zona mediterrània respecte de la zona nòrdica - conculca la lliure competència i l'exercici lliure d'activitats econòmiques a l'encarir desmesuradament el
cost dels productes de les zones afectades .

LA POLíTICA AGRÀRIA COMUNITÀRIA (PAC)
• Major concreció de l'aplicació de la reforma de la PAC eliminant la inseguretat jurídica dels últims 2 anys que penalitza les inversions . Calen regles
clares a llarg termini .
• Millorar les regles de la competència en l'àmbit de la cadena agroalimentària a nivell europeu . Les normes aplicables al sector lacti s'han
d'estendre al conjunt de sectors agroalimentaris a nivell europeu .
• La seguretat alimentària ( salubritat ) i la seguretat de subministrament alimentari , han de ser aliades , les normes de traçabilitat han d'incloure tots els
sectors i productes importats a tot Europa .
MILLORAR LES SALvAGUARDES PER ALS MERCATS EUROPEUS
• Cal millorar el control aranzelari del compliment dels acords bilaterals i multilaterals respecte dels contingents autoritzats a nivell Europeu.
• Cal establir una salvaguarda Europea per permetre la importació de determinats productes subjectes a control de quota en els ports o Aeroports Europeus
. Cal garantir el control efectiu i suficient com a mecanisme de protecció dels
mercats Europeus .
• Per als productes agroalimentaris cal establir controls APPCC (Anàlisi de
Perills i Punts Cr´tics de Control) exhaustius a càrrec del importador a
nivell comunitari , a fi que es compleixin les mateixes restriccions en els productes importats que les existents per als productors europeus , amb independència que de la manca d'antecedents en matèria d'alertes sanitàries (principi de precaució). Aquests han de ser estadísticament significatius.
fOMENT D'ENERGIES RENOvABLES AMB vIABILITAT ECONòMICA
• Foment de la biomassa per a calor , retirant les propostes sobre restriccions
per al seu aprofitament en espais protegits .
• Millora de les interconnexions a Europa amb Espanya en matèria energètica
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