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Propostes MÉS per Mallorca
Feminismes
1.

Potenciarem l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere.

2. Assegurarem la coeducació en tots els sistemes educatius de la Unió Europea.
3. Impulsarem la corresponsabilitat i les polítiques de conciliació, protegirem i regularem les
condicions i els drets laborals de les persones cuidadores.

4. Lluitarem contra la violència de gènere i la tracta de dones i nines i protegirem les víctimes.
5. Inclourem la perspectiva de gènere en totes les polítiques comunitàries.

Medi ambient
1.

Revisarem els objectius europeus d’energia i clima per tal d’assolir la neutralitat d’emissions
el 2040. Un Green New Deal mobilitzarà els fons suficients per descarbonitzar l’energia
de manera ràpida i justa amb un horitzó temporal 2020-2035, amb especial èmfasi en
l’electricitat i la mobilitat.

2. Revisarem el mercat europeu d’emissions, per tal d’augmentar els costos de cada tona

d’emissions, així com la creació d’una taxa de carboni europea per les emissions difuses.
Acabarem amb les exempcions fiscals als carburants en el transport aeri i es crearà un fons
finalista destinat al transport baix en emissions.

3. Implementarem totalment i correctament la Xarxa Natura 2000. Farem seguiment per

garantir que les normatives de les zones ZEC siguin rigoroses i d’acord amb els objectius
de la Directiva Europea d’Hàbitats. A més, es donarà suport econòmic a les administracions
responsables de gestionar-les perquè se’n pugui fer una planificació, un seguiment i una
vigilància efectiva.

4. Aplicarem realment la jerarquia de tractament de residus que estableix la Directiva

2008/98/CE amb mesures tan necessàries com aplicar la responsabilitat ampliada del
productor a fluxos tan importants com el tèxtil o els mobles; impulsarem una directiva
per acabar amb l’obsolescència programada, i abordarem de manera decidida la gestió
de residus problemàtics i de gran generació com els de construcció, els comercials i els
industrials.

5. Canviarem el model de producció alimentària per combatre el malbaratament alimentari.
Convertirem la PAC en una política d’alimentació i no només de subsidi a les grans
agroalimentàries.
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Esports
1.

Augmentarem el suport als projectes per millorar els hàbits saludables de la ciutadania
europea, així com per treballar la inclusió social a través de l’activitat física.

2. Lluitarem contra la violència, la discriminació, el racisme i el masclisme a l’esport a través
de tots els mitjans possibles, i fomentarem l’educació en valors a través de la pràctica
esportiva.

3. Treballarem per aconseguir que els esportistes i clubs esportius dels territoris insulars

puguin concórrer a les competicions d’àmbit europeu en igualtat de condicions amb la
resta de territoris.

4. Lluitarem contra el dopatge en les competicions esportives a través de tots els mitjans
possibles.

Economia
1.

Proposarem el reconeixement de la insularitat i de la nostra condició perifèrica a la UE per
tal que les polítiques europees d’inversió i cohesió tenguin en comptes aquests factors.
Així, impulsarem inversions europees específiques per a illes destinades a inversions en
energies netes i tractament de residus així com la inclusió i el ple accés de les Illes Balears
al Mecanisme Connectar Europa, a la Xarxa Transeuropea de Transports i a les Autopistes
del Mar.

2. Defensarem la millora del finançament per a les Illes Balears de cara a la futura Política

de Cohesió 2021-2027, que garanteixi la consolidació dels èxits aconseguits en matèria de
R+D, medi ambient i ocupació juvenil dels darrers anys.

3. Proposarem aconseguir els temes que han quedat pendents en l’aplicació del REIB: la

supressió a les illes de la regla de minimis en transport i en productes agraris, i un IVA
especial.

4. Crearem sinèrgies amb les illes de la Mediterrània, per tenir una veu comuna davant la

UE, per analitzar conjuntament l’efecte del turisme en els territoris insulars limitats, i
aconseguir línies d’ajuts per combatre els efectes més negatius. Des de la UE, reforçarem
la col·laboració amb els projectes europeus de desenvolupament de turisme sostenible.

5. Proposarem la implantació d’un salari mínim europeu i d’una renda social garantida europea
en relació amb els índex de pobresa estatals.

6. Proposarem l’establiment d’un IVA harmonitzat que inclogui les activitats culturals i els

productes de primera necessitat, com els aliments bàsics, i els productes d’higiene infantil i
femenina.

7.

Impulsarem l’assoliment compromís dels estats membres de promoure la mesura 1:12 per
un salari just, mitjançant la qual cap alt/a directiu/va d’una empresa pública o privada podrà
tenir un salari que superi 12 vegades el sou més baix de l’empresa a la UE.

8. Estudiarem la possibilitat que els robots cotitzin a la seguretat social en una futura
reforma laboral.

Gent gran
1.

Impulsarem l’harmonització de les pensions en l’àmbit europeu per evitar la gran quantitat
de gent gran amb “pensions pobres”.

2. Incrementarem els ajuts assistencials o institucionals per al sector de la gent gran amb poc
recursos.

3. Fomentarem que els serveis de salut amb el suport dels serveis socials treballin en

projectes per prevenir malalties associades a la gent gran, incrementant així l’esperança de
vida saludable.
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4. Potenciarem i finançarem polítiques i projectes que fomentin les relacions socials, la

comunicació sènior, els intercanvis culturals, els intergeneracionals i la recerca de noves
solucions per aconseguir un envelliment actiu i saludable.

5. Desenvoluparem una legislació comuna als estats de la UE, per regular el dret a la elecció

d’una mort digna, així com l’elaboració i la implantació d’un Pla Director Europeu dels Drets
de les Persones majors.

Educació
1.

Fomentarem polítiques educatives que garanteixin l’accés universal, igualitari i
gratuït a tots els alumnes en tots els trams educatius. Desenvoluparem plans de xoc
contra l’abandonament i l’absentisme escolar per compensar les desigualtats d’origen
socioeconòmic i cultural. En aquest sentit, proposarem una millora de l’atenció de l’alumnat
NESE i NEE, així com l’aplicació adequada dels protocols d’identificació de l’alumnat amb
altes capacitats.

2. Elaborarem un Pla d’Acció Europeu d’Aprenentatge Permanent —en coherència amb els
plans estatals, autonòmics i locals— que motivi i garanteixi l’educació permanent.

3. Recuperarem el paper de les universitats com a vertebradores del progrés, del dinamisme
i de la construcció de la visió crítica. Així mateix, incentivarem les polítiques de mobilitat
entre els estudiants, a fi de crear un veritable espai europeu d’educació.

4. Treballarem perquè els sistemes educatius siguin realment coeducadors i impulsin
polítiques educatives que fomentin la igualtat entre dones i homes.

5. Promourem el coneixement i l’ús de les llengües minoritzades de la Unió Europea en els
sistemes educatius respectius, així com potenciarem també l’aprenentatge de llengües
estrangeres.

Agricultura, ramaderia i pesca
1.

Reivindicarem el reconeixement del fet diferencial insular en tots els reglaments del sector
agrari d’àmbit europeu. Un reconeixement que millori les condicions per a l’activitat agrària
en aspectes importants com els ajuts al transport de mercaderies, el preu de les entrades
(input) o el preu dels productes locals.

2. Demanarem que la Unió Europea posi en valor per al proper període de la Política Agrària
Comuna les explotacions familiars diversificades típiques dels territoris insulars com les
Illes Balears que conformen el mosaic agroforestal (landsharing). Aquestes explotacions
contribueixen a la protecció de la biodiversitat, a un millor aprofitament dels recursos
agronòmics (fertilitat del sòl i aigua) i a l’eficiència energètica.

3. Exigirem que es defensi l’economia circular en la utilització de les aigües regenerades. Les

aigües regenerades han d’estar permeses per al major nombre de cultius possibles, per
poder fer front als reptes de l’adaptació al canvi climàtic en les àrees mediterrànies, sense
acceptar les restriccions que ens volen imposar des dels països del nord d’Europa.

4. Reivindicarem les polítiques de consum de productes locals. Denunciarem els acords

comercials internacionals que posin els productes primaris de països tercers com a
contrapartida als productes industrials o tecnològics europeus. Aquests acords situen els
agricultors europeus en una situació de precarietat permanent, com a moneda de canvi
dels grans tractats econòmics.

5. Sol·licitarem la creació d’un marc normatiu de pesca sostenible a les Illes Balears (Zona

UE GSA5) per fomentar l’aprofitament racional dels recursos pesquers i la perdurabilitat
de l’activitat pesquera professional i recreativa. Afavorirem la creació de plans de gestió
participativa per a la pesca entre els agents del sector interessats (científics, ecologistes,
administracions, pescadors i comercialitzadors).
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Salut
1.

Treballarem per garantir l’assistència sanitària pública per a totes les persones de la Unió
Europea.

2. Promourem un major control de la influència de les empreses farmacèutiques sobre el
sector sanitari.

3. Treballarem per prioritzar el finançament públic de la recerca en l’àmbit europeu que
redreci les desigualtats, els efectes del canvi climàtic i la contaminació en la salut.

4. Exigirem l’augment de les restriccions i els imposts sobre l’alcohol, el tabac i els aliments
perjudicials per a la salut, per protegir especialment la infantesa i la joventut.

5. Reclamarem la millora dels convenis dels estats membres sobre les prestacions
d’incapacitat de persones que hagin contribuït en diferents països.

Administració pública europea
1.

Impulsarem una major integració europea que garanteixi els drets fonamentals de les
persones i els pobles.

2. Proposarem una vertadera ciutadania europea, en la qual tots els ciutadans de la UE es
puguin presentar a les eleccions als parlaments estatals, federals i regionals de tots els
estats membres, no tan sols a les entitats locals.

3. Crearem una Assemblea dels pobles d’Europa amb poders legislatius i efectius, no només
consultius.

4. Reforçarem el Parlament Europeu que triarà directament els membres de la Comissió.
5. El Parlament Europeu tindrà la darrera decisió sobre els acords i podrà exigir referèndums
vinculants sobre aquests, com el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions).

Solidaritat internacional
1.

Farem una política migratòria i d’asil que compleixi escrupolosament amb la legislació
internacional vigent, per tal de garantir que qualsevol persona que entri a la UE ho faci en
condicions d’igualtat, sigui quin sigui el país d’entrada.

2. Reduirem la despesa militar, i prohibirem progressivament la venda d’armes a tercers països
i, immediatament, als que no respectin els drets humans.

3. Lluitarem contra la violència i la pobresa mundial amb recursos econòmics suficients per
promoure al món, i en el si de la UE, valors de cultura de pau, justícia i igualtat.

4. Promourem una política exterior unitària i en coherència amb les polítiques de
desenvolupament sostenible.

Participació i transparència
1.

Fomentarem la participació directa, comunitària i plural a través de referèndum vinculants
en l’àmbit europeu, i aproparem especialment la UE a la realitat insular balear.

2. Reforçarem les iniciatives ciutadanes europees que aniran directament al Parlament sense

passar per la Comissió, així com facilitarem l’exigència de responsabilitats polítiques de
qualsevol estat membre. Per això defensarem que el Parlament Europeu, com a institució
legislativa escollida democràticament per la ciutadania, tingui més pes en la presa de
decisions, pugui exercir més control a la resta d’institucions i sigui un vertader altaveu de la
societat civil més enllà dels processos de consulta i informació obligatoris des del Tractat
de Lisboa.

3. Farem una estricta auditoria pública del deute, i establirem una rendició de comptes regular
a la ciutadania d’una manera clara, comprensible i de fàcil accés.
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4. Impulsarem un detallat registre de transparència i regularem clarament sobre lobbys i grups
de pressió a escala europea (incorporant-hi reunions, peticions, finançament), i inclourem
les fundacions associades a cada partit.

5. Instarem la regulació i prohibició real de les portes giratòries pels alts càrrecs de la Unió
Europea. Exigirem per a tots els càrrecs un marc regulador d’incompatibilitats, conflicte
d’interessos i transparència durant la seva activitat pública.

6. Prohibirem, mitjançant Directiva Europea, la publicitat als mitjans de comunicació
audiovisuals i als espais públics dels jocs en línia de les cases d’apostes.

7.

Elaborarem un pla europeu amb propostes concretes per tal de combatre l’evasió
d’impostos, els paradisos fiscals, l’elusió i el frau fiscal dins l’espai de la UE.

Joves
1.

Implementarem polítiques eficaces de formació, mobilitat i assessorament entre les
persones joves d’acord amb els programes marc Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat.

2. Impulsarem polítiques que fomentin l’ocupabilitat entre els joves d’acord amb el mapa de
noves competències i amb especial interès als nous jaciments laborals.

3. Introduirem polítiques actives de promoció del multilingüisme amb especial atenció a les
llengües regionals i minoritàries en el programa Erasmus+.

4. Augmentarem les ajudes als joves fins als 30 anys en la recerca d’ocupació als diversos
estats membres de la UE.

5. Implementarem mesures i programes que facilitin l’accés a l’habitatge i que posin especial
atenció als nous contexts transnacionals com són el turisme de masses, l’especulació o el
canvi climàtic.

Serveis socials
1.

Garantirem les rendes socials incondicionals al nostre país i a l’Estat, amb el suport de
la Unió Europea. Ampliarem la política de garantia de rendes amb programes de lluita
contra la pobresa amb reptes clars: inserció laboral, millora de pensions, etc. Garantirem el
compliment de la Carta Social, especialment pel que fa als mínims del Sistema de Garantia
d’Ingressos.

2. Garantirem els nivells d’atenció a tota la població en situació de dependència. Tendrem un
compromís clar per desenvolupar els programes de desenvolupament de l’autonomia.

3. Completarem les xarxes de serveis comunitaris, amb les dotacions necessàries per

desenvolupar treball comunitari; atendrem les declaracions de risc i farem programes
preventius en xarxa amb educació i salut: programes de competència familiar, de creació
de xarxes d’inclusió, de persones grans i d’altres.

4. Garantirem, amb una estratègia europea d’inclusió, els programes d’inclusió social de

persones amb diversitat funcional, minories socials o ètniques, culturals i d’opcions de vida.

5. Desenvoluparem l’estratègia sociosanitària europea, i hi inclourem: conductes addictives i
suport efectiu a les situacions de malalties cròniques o cronificades.

LGTBI+
1.

Vetarem l’ingrés a la Unió Europea de nous països que no respectin els drets LGTBI i
fomentarem la inclusió de la discriminació específica LGTBI al codi penal dels països
membres.

2. Impulsarem un programa europeu per la visibilitat de les persones LGTBI I la memòria del
col·lectiu i la seva lluita amb diferents mesures que aportin reconeixement i dignitat.
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Llengua i cultura
1.

Proposarem que la Unió Europea reconegui el català com a llengua oficial a tots els
efectes.

2. Treballarem pel diàleg intercultural i el respecte a la diversitat i a les diferents cultures i
llengües.

3. Reforçarem la dimensió cultural de les relacions exteriors d’Europa, amb una estratègia

definida que reconegui el valor intrínsec de la cultura i de les seves aportacions als valors
democràtics i als drets humans.

4. Incentivarem les carreres professionals, l’emprenedoria i la formació en el sector cultural

i creatiu, i potenciarem la mobilitat internacional a tots els àmbits per la gran rellevància i
impacte que té precisament en aquest sector.

5. Reclamarem la millora de les condicions laborals en el sector cultural i creatiu, i la inclusió
de les ICC a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

6. Facilitarem l’accés al finançament europeu dels projectes de petita mida, en especial a

l’Europa Creativa, i treballarem per coordinar els diferents programes de finançament
europeu per tal que el sector cultural i creatiu també estigui reconegut i hi pugui accedir.

Sobirania i acció exterior
1.

Integrarem els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions
Unides per tal d’establir, de manera transversal i interinstitucional, un clar horitzó de
sostenibilitat ambiental, social, econòmic i cultural per al 2030.

2. Defensarem el fet insular de manera mancomunada i transversal en totes les polítiques

europees que resultin estratègiques, tot reforçant les relacions bilaterals amb altres
territoris insulars de la Mediterrània i l’activitat de l’Aliança de les Illes de la Mediterrània.

3. Elaborarem un Pla Estratègic d’Acció Exterior i de la Unió Europea que identifiqui els

objectius estratègics cabdals del nostre arxipèlag en termes d’acció exterior i de la Unió
Europea, i establirem objectius operatius clars i mesurables que ens permetin avaluar el
nostre avanç en l’abast de les diferents fites.

4. Reforçarem el nostre rol euromediterrani i n’augmentarem la cooperació social, econòmica i
ambiental; principalment amb els territoris de la Mediterrània occidental.

5. Defensarem el canvi d’estatus de les Illes Balears cap a una nova figura que prevegi les

especificitats dels nostres territoris i que permeti més marge a les nostres institucions
per aplicar polítiques que afectin el transport, la fiscalitat, el règim de propietat, la política
comercial, el territori i el medi ambient, entre d’altres.
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