
Objectiu 1. Impulsar la competitivitat: 
Lligar els salaris a la competitivitat:

- Revisió dels “acords de fixació de 
salaris” (convenis col·lectius).(REFORMA 
LABORAL)

- Fixació de salaris en el sector públic 
relacionats a la competitivitat del sector 
privat. 

- Major obertura dels sectors protegits per a 
fomentar la competitivitat i l'eficiència.

- Millora dels sistemes educatius

- Foment del R+D, la innovació i les 
infraestructures.

- Supressió de tràmits burocràtics i millora del 
marc reglamentari per a millorar l'entorn 
empresarial sobretot per a les PIME.

Objectiu 2. Impulsar l'ocupació

- Fomentar la flexiseguretat: (REFORMA 
LABORAL)

- Reducció del treball no declarat

- Augment de la taxa d'activitat

- Reducció de la pressió impositiva sobre les 
rendes del treball 

- Mesures per a facilitar una segona persona 
emprada de la llar.

Si vols col·laborar en 
l'elaboració de material per a la 
informació i participació 
ciutadana, envia un correu a 
valencia@democraciarealya.es

EL PACTE DE L’EURO
 DEMOCRÀCIA REAL JA VALÈNCIA

Objectiu 3. Contribuir en major mesura 
a la sostenibilitat de les finances 
públiques

- Sostenibilitat de les pensions, l'atenció 
sanitària i de les prestacions socials (edat 
de jubilació). (REFORMA LABORAL)

- Incloure en la legislació nacional les 
normes pressupostàries incloses i 
atorgar-li caràcter vinculant i durador 
(constitucional o de llei). La comissió 
serà consultada sobre aquesta norma 
abans de la seua adopció.

Objectiu 4. Reforçar l'estabilitat 
financera

- Proves periòdiques de resistència 
bancària a escala de la UE

- Informar amb regularitat als caps 
d'estat sobre la situació macroeconòmica

- Seguir d'a prop el nivell del deute privat 
dels bancs, les famílies i les societats no 
financeres.

És un acord internacional que consisteix en una sèrie de normes que es dirigeixen cap a la consecució 
de 4 objectius per als quals el Consell Europeu a aconseguir a través de les mesures descrites a 
continuació:

Però… i els paradisos fiscals? les agències 
qualificadores? la recerca de responsables de la 
crisi financera i els seus judicis corresponents?
mesures actives de creació d'ocupació? I, 
sobretot…

...En tot aquest pacte, ON QUEDA L'OPINIÓ DE 
LES PERSONES SOBRE EL QUE AFECTA A LES 
SEUES PRÒPIES VIDES (convenis, retallades en 
salut i prestacions socials, les activitats menys 
competitives però necessàries, etc.)?
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