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BLOQUE 1: ECONOMÍA E SERVIZOS

EMPREGO
Os procesos de transformación que se teñen que dar nas nosas sociedades e economías para adaptarnos aos
retos do presente e do futuro, esixen tamén de fondas transformacións nas formas de producir e consumir de
todas nós. Consumir menos recursos, e consumilos mellor, de forma máis racional, precisa tamén da
transformación de moitos dos postos de traballo actuais e a creación de outros novos.
En EQUO Galicia queremos levar a cabo estes procesos de transformación encamiñados a mellorar o benestar
e prosperidade de todas as persoas, cunha perspectiva práctica e de longo alcance, desenvolvendo novas
actividades en sectores tan diversos como a enerxía, a mobilidade, a agricultura ou os coidados.
Defendemos un modelo no que se traballe menos horas, para repartir mellor os postos de traballo existentes e
favorecer tamén a compatibilidade entre a vida laboral e a persoal.
Opoñémonos tamén a todo tipo de discriminacións no acceso e desempeño dos traballos, querendo eliminar
todos os obstáculos existentes a día de hoxe para a igualdade no traballo de todas as persoas sexa cal sexa a súa
condición ou circunstancia.
En materia de emprego, propoñemos as seguintes medidas:

•

En EQUO Galicia opoñémonos ás políticas que avogan por reducións dos dereitos laborais.

•

Incentivaremos a realización de acordos voluntarios de redución de horarios nas empresas,
promovendo a conciliación da vida laboral e persoal, racionalizando os horarios de traballo e
favorecendo o traballo a tempo parcial e o teletraballo, con condicións de traballo dignas, respecto de
horarios e salarios xustos e suficientes.

•

Reverteremos la progresiva privatización dos servizos públicos, consolidando e renovando os seus
cadros de persoal ata recuperar cotas de emprego público similares ás da media europea. Tamén
impulsaremos medidas de reparto voluntario do emprego público.

•

Ampliaremos os programas de estímulo á contratación de persoas en risco de exclusión.

•

Impulsar o aforro e a eficiencia enerxética, a enerxía distribuída e as enerxías renovables como fonte
de emprego de calidade.

•

Promoveremos Plans ambiciosos de rehabilitación de edificios, con estándares “passivhaus” ou
similares, xerando multitude de empregos no sector da construcción.

•

Apoiar ao pequeno comercio e limitando el establecemento de novas superficies comerciais de grande
escala.

•

Favorecer a economía, produción e consumo de proximidade. O mantemento de zonas agrarias
produtivas ou o apoio a la produción local son algúns exemplos. Defendemos modelos de agricultura e
conservación do territorio que fomenten a actividade económica no rural, que emprega os recursos
de forma sostible e responsable, e que crea riqueza e emprego local.

•

Impulsar un modelo de turismo verde e cultural, poñendo en valor o patrimonio artístico,
arquitectónico, cultural e natural como xerador de emprego e calidade de vida.
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•

Favorecer a economía circular e os empregos relacionados coa xestión de residuos, reciclaxe e
reutilización. Favorecendo tamén o compostaxe no ámbito local.

•

Favorecer la xeración de novos empregos relacionados coa mobilidade sostible.

•

Promover plans de emprego na xestión e conservación da biodiversidade forestal. Explotación
racional dos bosques baseado nas especies autóctonas.
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