OFICINA JAVI LÓPEZ AL PARLAMENT EUROPEU
Durant els dos primers anys i mig de legislatura l’eurodiputat Javi López ha treballat, com a membre
titular de la Delegació Socialista a la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu i a la
Comissió d’Afers Exteriors de la Unió Europea.
Ocupació i Afers Socials
Sobre-endeutament familiar i Segones Oportunitats
A iniciativa pròpia ha volgut introduir en l’agenda política d’afers socials europeus la problemàtica
del sobre-endeutament honest i sobrevingut d’individus i famílies, intensificat amb la crisi
econòmica, que no té un tractament específic a nivell europeu, com si que passa amb el cas de la
insolvència de les empreses. En aquest sentit es va encarregar un estudi a una Consultora europea
experta en polítiques públiques per conèixer la realitat d’aquesta problemàtica i el seu tractament a
diversos països europeus, entre ells Espanya. L’eurodiputat va tenir la oportunitat d’interpel·lar a la
Comissió Europea en un Ple del Parlament, sobre aquesta qüestió i va obtenir el compromís de la
Comissaria responsable de tractar-ho específicament. La Comissió ha publicat recentment diversos
estudis posteriors a aquest compromís, en els que finalment es tracta de forma especifica la
possibilitat d’establir marcs europeus de segones oportunitats per sobre-endeutament, no només
per les empreses, sinó també pels consumidors. Finalment, recentment la Comissió ha realitzat una
proposta legislativa per renovar el seu marc de tractament de la insolvència a nivell europeu que
conté la primera llavor per cobrir també famílies i individus. Aquesta iniciativa comença ara el seu
recorregut parlamentari i es de preveure que l’eurodiputat pugui tenir l’oportunitat de ser el
membre responsable dels socialistes europeus a la Comissió d’Ocupació que tracti aquest tema, des
de la vessant dels afers socials i no només des de l’àmbit jurídic.
Ocupació de llarga durada
Un dels compromisos de la primera part del mandat de la Comissió Europea va ser reforçar el paper
de suport i coordinació de la UE en matèria d’atur de llarga durada. En aquest sentit la Comissió va
emetre una Recomanació que tenia com a objectiu orientar les reformes estructurals dels Estats
Membres en relació a la integració laboral dels aturats de llarga durada. El Parlament va establir un
debat amb la Comissió amb resolució posterior on l’eurodiputat va tenir un paper protagonista,
donat que va ser el representant dels Socialistes Europeus en la negociació de les observacions i
recomanacions a la Comissió sobre aquesta iniciativa. En concret es va demanar una reforma dels
serveis d’ocupació públic que les doti dels recursos materials necessaris per tractar de forma
personalitzada e integrada aquestes problemàtiques. Recursos dedicats a la formació de personal de
l’administració especialitzat en el tractament dels itineraris específics pels aturats de llarga durada.
Millor coordinació de tots els serveis (ocupacionals, assistencials, etc.) implicats en el tractament
integrat de les situacions que pateixen els aturats de llarga durada. Major compromís social de les
empreses en la integració d’aquest tipus d’aturats. Priorització per part de les institucions europees
d’aquest tipus de polítiques a través del Semestre Europeu i major control en l’aplicació per part dels
Estats membres de les Recomanacions fetes per la Comissió. Major inversió en polítiques actives
d’ocupació que dotin de formació ocupacional adaptada a les capacitats i perfils dels aturats de
llarga durada. Evitar els sistemes que penalitzen i estigmatitzen els aturats de llarga durada, pel fet
de ser-ho, tot i que no tenen accés a itineraris formatius adequats. Evitar els sistemes que promouen
la integració laboral d’aquests aturats de forma precària, insostenible familiarment o simplement
sense tenir en compte el seu perfil professional.

Garantia Juvenil
El programa de Garantia Juvenil europea va ser aprovat a la passada legislatura, però s’ha posat en
marxa de forma efectiva amb l’actual mandat. L’eurodiputat ha fet un seguiment intensiu sobre
totes les novetats que s’han produït al voltant de la seva implementació a Europa i especialment a
Espanya i Catalunya. Va participar estretament amb el ponent socialista sobre la matèria sobre la
modificació legislativa que al 2015 va permetre augmentar la quantitat de diners que la Comissió
Europea avançava als Estats membres per posar en marxa aquest programes al terreny. Un dels
principals beneficiaris va ser Espanya que comptava amb la dotació pressupostaria més gran del
programa (1.800 milions d’euros), però en canvi no havia posat pràcticament en marxa cap
programa. L’eurodiputat també ha denunciat en diverses ocasions als mitjans i gràcies a les seves
preguntes a la Comissió sobre el tema, la falta de compromís del Govern espanyol i català amb
aquest programa, tal i com després s’ha demostrat en l’Informe d’implementació que el passat més
d’octubre va publicar la Comissió Europea sobre l’aplicació del programa tres anys després de la seva
posada en marxa.
Permís de maternitat, paternitat i parental.
L’eurodiputat va ser nomenat ponent dels socialistes europeus en relació amb la reforma legislativa
del permís de maternitat que estava pendent des de la passada legislatura. Finalment la Comissió va
decidir retirar la proposta legislativa, però això no ha impedit que s’hagin realitzat diferents accions
parlamentàries i mediàtiques junt amb la resta de companys del Grup Polític responsables per
demanar una política concreta de la UE respecte a la necessitat de modernitzar la Directiva de
permís de maternitat, per adaptar-la a la realitat actual, ajudar a la lluita per la igualtat de gènere,
millorant la participació de la dona en el mercat laboral, que encara és sensiblement inferior a la de
l’home, i a la vegada promoure canvis en la Directiva del permís de parental i la creació d’una
Directiva de permís de paternitat, amb l’objectiu d’afavorir aquesta igualtat, també des de la vessant
d’afavorir igualtat en la assumpció del rol de cuidadors entre els homes i millorar diferents aspectes
relacionats amb la discriminació laboral de les dones en el mercat laboral, les conseqüències per la
seva carrera professional de la interrupció per embaràs o el seu paper com a cuidadors i/o
cuidadores de nens especialment vulnerables (llargues infermetats, discapacitats, etc.) o de
persones d’edat.
Integració social i laboral dels refugiats
L’eurodiputat va ser nomenat el responsable dels Socialistes Europeus sobre l’Informe de la
Comissió d’Ocupació del Parlament en relació amb la integració social i laboral dels refugiats i
cercadors d’asil. Entre les recomanacions que va prioritzar van estar la necessitat de comptar amb
una política sobre migració i asil renovada que compti amb un mecanisme de distribució centralitzat
que assigni quotes solidaries entres els Estats membres amb criteris consistents tant en termes
econòmics com socials. També la necessitat de dotar de recursos als països receptors per millorar les
condicions d’accés a Europa. Accelerar els tràmits per obtenir l’estatus de refugiats i posar uns límits
estandarditzats que permetin els refugiats tenir accés de forma ràpida al mercat laboral, junt amb
plans de xoc intensius de formació, començant per l’idioma, com a mesures d’integració. També es
tractava la necessitat de reconèixer les qualificaions formals i no formals de molts d’aquests
refugiats per millorar la seva integració en condicions dignes a les societats europees.

Garantia Infantil
Els socialistes europeus porten des del principi de la legislatura liderant el projecte de Garantia
Infantil europea. Dins la Estratègia Europa 2020, la UE s’havia fixat al 2010 reduir el nombre
d’europeus en risc de pobresa o exclusió en 20 milions, però en canvi ha augmentat en 5 milions
entre 2008 i 2014. En el cas de la pobresa infantil la situació és encara més greu. Gairebé el 30% dels
nens europeus es troben en aquesta situació, 28 milions dels quals 11 estan en situació d’extrema
pobresa. La mesura es va aprovar pel Parlament Europe fa un any i tracta de garantir de forma
gratuïta els serveis d’educació, salut, cura dels nens i accés a una bona nutrició i un habitatge digne a
tots els nens europeus en situació de vulnerabilitat. L’eurodiputat com a co-responsable del projecte
ha impulsat la seva adopció per part de la Comissió Europea, així com l’acció preparatòria aprovada
pel Parlament recentment per iniciar un primer projecte d’implementació a Europa durant aquest
any 2017.
Pobresa energètica
L’eurodiputat ha participat en els diferents debats que s’han donat al Parlament europeu sobre el
tema. Específicament en l’Informe Meszerics sobre la matèria. Ha interpel·lat a la Comissió europea
tant amb preguntes escrites com en intervencions especifiques al Ple del Parlament europeu sobre
la falta de mesures a nivell espanyol i europeu per combatre la pobresa energètica i posant en
evidència la situació que pateixen moltes famílies a l’hivern davant aquesta situació que es deriva de
la crisi econòmica, la falta d’oportunitats i la desigualtat que s’han intensificat a Europa i
especialment a països com Espanya els últims anys.
Desigualtat econòmica
Recentment l’eurodiputat ha estat nomenat responsable del Parlament Europeu de l’Informe de
pròpia iniciativa sobre les desigualtats econòmiques i les seves conseqüències sobre la creació
d’ocupació i el creixement. Durant l’any 2017 es realitzaran el procediment per la redacció,
negociació i aprovació de les recomanacions del Parlament europeu sobre aquest tema que està
generant tanta expectació, preocupació i que tot apunta serà una de les problemàtiques clau a
resoldre en els propers temps.

AFERS EXTERIORS
També és membre de la Comissió d’Afers Exterior de la Unió Europea. La feina principal dels darrers
dos anys i mig es centra especialment en els països de la Mediterrània, Orient Mitjà, Turquia i
Amèrica Llatina.
Amèrica Llatina
El grup S & D l’ha nomenat ponent de l'informe de pròpia iniciativa "Relacions estratègiques de la
Unió Europea amb Amèrica Llatina”. Aquest informe té com a objectiu actualitzar les relacions entre
la Unió Europea i els països d'Amèrica Llatina des de la perspectiva del Parlament Europeu, en un
moment especialment oportú com l'actual, ja que l'últim informe d'aquestes característiques es va
aprovar al 2010, i és evident que hi ha hagut grans canvis polítics, econòmics i socials en les dues
regions que obliguen a actualitzar aquestes relacions. Els efectes de la crisi financera global, la
baixada de preus de les matèries primeres, l'augment de les desigualtats, el nou escenari després del
restabliment de les relacions EUA-Cuba, el procés de pau a Colòmbia, la crisi de refugiats, la

presència de nous actors globals a Amèrica Llatina, els reptes de seguretat, narcotràfic i terrorisme o
el paternariat estratègic birregional UE-Amèrica Llatina són alguns dels temes que l'eurodiputat
López vol abordar en aquest informe. Per fer-ho, López farà una ronda de contactes amb els
representants de les ambaixades llatinoamericanes a Europa, es reunirà amb la Comissió Europea i el
Servei Europeu d'Acció Exterior, així com amb els principals experts i think-tanks que estudien les
relacions biregionals per poder tenir una millor perspectiva i coneixement de la matèria.
Aquest any l’eurodiputat va viatjar a la missió oficial del Parlament Europeu en el seguiment del
procés de pau de Colòmbia on es va reunir amb el President Santos i els Expresidents Uribe i Garívia.
A més participa a l'Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana com a membre de la Comissió
de Treball, Afers Socials i joventut. L'Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana (Eurolat) és la
institució parlamentària de l'Associació Estratègica Birregional, entre la Unió Europea, Amèrica
Llatina i el Carib. En l’actualitat és ponent de l’informe "La lluita contra la pobresa i la desigualtat a
través de les polítiques de cohesió social a Amèrica Llatina i Europa".
També és membre Mercosur, per a les relacions amb els països del Mercosur: Argentina, Brasil,
Paraguai, Uruguai I Veneçuela.
Turquia
És membre de la Delegació del Parlament Europeu amb Turquia país clau per la Unió Europea i que
les seves relacions han marcat l’agenda política dels darrers dos anys i mig, per la gestió de la crisi
dels refugiats, l’Acord de la Unió Europea i Turquia, el cop d’estat, la purga del Govern d’Erdogan el
procés d’adhesió a la Unió i la seva congelació el passat mes de novembre. La feina parlamentària
ha estat exhaustiva denunciant d’una banda el cop d’Estat i la defensa de les institucions
democràtiques i d’altra banda denunciant la purga i la restricció de drets i llibertats que s’està vivint
a Turquia.
Orient Mitjà i Nord d’Africa
Pel que a la Mediterrània, els països del Nord d’Àfrica i Orient Mitjà s’ha treballat especialment
mitjançant preguntes parlamentàries, esmenes als dossiers, nombroses intervencions al Ple i la
missió a Egipte.
Crisi Refugiats
Molt implicat en la resposta de la UE a la crisi dels refugiats, l'octubre de 2015 es va desplaçar a les
fronteres entre Sèrbia, Croàcia, Hongria i Eslovènia per reunir-se als camps de trànsit amb les ONG
que treballen sobre el terreny i va denunciar la situació al Parlament amb diferents iniciatives
parlamentàries.
Per últim ha participat com observador electoral a Tanzània.
ACTIVITAT TERRITORIAL
Durant aquests dos anys i mig de treball al Parlament Europeu hem tingut molt present el territori i
les seves iniciatives i problemàtiques socials i econòmiques. Dintre de l’àmbit d’actuació territorial
propi, Catalunya, Activitat territorial
Durant aquests dos anys i mig de treball al Parlament Europeu hem tingut molt present el territori i
les seves iniciatives i problemàtiques socials i econòmiques. Dintre de l’àmbit d’actuació territorial
propi, Catalunya, des de l’oficina parlamentària també fem d’enllaç territorial amb les Illes Balears.

A Catalunya, l’intent per part del govern central de recuperar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
va fer saltar totes les alarmes i ha estat una de les principals preocupacions traslladades a
Brussel·les. També s’han realitzat diverses visites a municipis per conèixer de primera mà la seves
preocupacions.
A més, hem realitzat nombroses preguntes a la Comissió Europea que parteixen del neguit dels
ciutadans i les institucions a nivell municipal o bé de les associacions i/o col·lectius. Preguntes com
les dificultats dels municipis en l’aplicació dels Programes d’Ocupació Juvenil, la lluita contra la
violència de gènere, les prospeccions petrolieres a Balears, denunciant situacions que han pogut
posat en perill la salut pública, les taxes judicials, les restriccions de la prestació sanitària europea.
Finalment també hem realitzat una importat tasca de fer més propera Europa i les seves decisions.
Des del primer moment vam considerar que un dels problemes era que els ciutadans consideraven
Europa com una institució molt llunyana. Hem organitzat trobades per parlar d’Europa i del seu futur
en un moment com l’actual en el que es qüestionen tots els valors fundacionals de la UE. Brexit,
TTIP, crisi dels refugiats... han estat els principals temes de debat.
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