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El nostre Contracte: 
Comencem el Canvi per Europa 
 

El proper 25 de maig les europees i els europeus tenim l’oportunitat de poder canviar el rumb de 

les institucions de la Unió Europea (UE). Podem dir prou, fins aquí hem arribat, a les 

polítiques d’austeritat i retallades aplicades sense escrúpols durant els darrers anys per 

així poder obrir una nova finestra a polítiques de justícia social, d’ocupació, de creixement 

sostenible i de solidaritat a Europa.   

 

Estem enfilant el final d’un mandat en el Parlament Europeu (PE) amb una majoria 

conservadora i liberal, recolzada pel fet que també una gran part d’europeus vivim en països 

de la Unió presidits encara per la dreta. En el marc d’aquestes respectives majories polítiques, 

les actuals institucions europees han estat aplicant fins avui dia unes polítiques 

socioeconòmiques que aprofundeixen la crisi i les desigualtats per als  qui més les 

pateixen: les ciutadanes i els ciutadans europeus.  

 

Ens trobem, doncs, davant un moment crucial: capgirar la lògica de les decisions a Europa, 

la d’aquells que actualment manen l’agenda i configuren les accions de govern a la UE, 

especialment pel que fa la crisi econòmica, l’austeritat, les retallades, els límits de dèficit, les 

baixades de salaris, les devaluacions internes i una política monetària que no pensa en la 

ciutadania sinó en els mercats. 

 

Però no és  tan sols un mer canvi de disseny d’aquestes polítiques el que està en joc; el que 

ens juguem com a europeus i europees en els propers anys és el veritable model social i 

de drets de ciutadania europeu que fins fa ben poc podíem gaudir en la seva plenitud. 

  

Per tant, per canviar aquestes polítiques i canviar de futur, hem de capgirar aquestes majories a 

Europa. Volem, i ens cal, un nou model que va molt més enllà de la governança de l’euro i 

de l’estabilitat financera, i que implica la defensa dels drets socials i laborals del conjunt de 

ciutadans i ciutadanes de la UE. 

 

Som molt crítics amb l’Europa d’avui i, com a progressistes, oferim una visió alternativa 

més federal i més social que suposi una nova visió d’esperança per a tots els europeus i totes 

les europees. Rebutgem una divisió entre el Nord i el Sud, entre l’Est i l’Oest. La solidaritat i 

l’interès mutu són les bases de la nostra Europa comuna.  

 

A la crisi econòmica i social que patim s’hi suma una creixent desconfiança de la ciutadania 

respecte de les institucions europees, que en els últims temps no han estat a l’alçada dels 

objectius dels pares fundadors del projecte d’integració europea, ni de les expectatives de la 
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ciutadania. Per a la majoria de ciutadans catalans el somni europeu que va suposar la nostra 

entrada a la UE ara fa 28 anys s’ha convertit avui en un malson: fa tan sols uns pocs anys 

anàvem a Europa com a emprenedors, ara hi tornem com a emigrants. Cal dir prou a aquesta 

Europa que no ens agrada. 

 

La situació socioeconòmica a peu de carrer, la que afecta directament la ciutadania,  és més 

dramàtica que mai: Espanya és l’Estat membre amb més atur de la Unió Europea i, a 

Catalunya, una de cada quatre persones estan a l’atur (una de cada dues, en el cas dels i 

les joves), i els índexs de pobresa superen en 8 punts la mitjana europea -en concret, segons 

dades de l'Eurostat, un de cada tres nens està en risc de caure en la pobresa i l'exclusió social a 

Espanya-, xifres que posen de manifest el fracàs, la ineficàcia i els efectes devastadors de les 

polítiques d’austeritat que estan abocant  moltes persones a marxar del país a la recerca 

d’oportunitats que no troben a casa.  

 

Davant l’avenç de la desconfiança en el projecte europeu, el creixement del suport a les forces 

extremistes i antieuropeistes a països del nostre entorn i la constatació que no és possible 

canviar les polítiques i la realitat des d’un únic país, creiem més que mai que cal lluitar per 

defensar la Unió Europea com un projecte de progrés i solidaritat en el marc d’un món 

globalitzat.  

 

En aquests moments estem convençuts que un dels nostres principals objectius ha de ser 

construir una Unió Europea alternativa a la que ens han volgut imposar fins ara, que 

permeti un nou model de societat que retorni l’esperança ciutadana en el progrés, i 

reconciliï els europeus i les europees amb el projecte polític que ens uneix.  

 

Per això, proposem una sòlida aliança progressista europea per fer possible un canvi 

profund a la Unió i aconseguir fer d’Europa una unió política més social, més democràtica i 

més solidària. 

 

Des del PSC, i d’acord amb la resta de partits de la família socialista europea que formem 

part del Partit dels Socialistes Europeus (PSE), ens oposem a moltes de les decisions que 

ha pres el Consell Europeu en aquest darrers anys, executades pels Estats i supervisades per 

l’anomenada "Troica", formada per funcionaris sense control democràtic estricte, i que han 

deixat un llegat de retallades en els serveis públics, en les prestacions socials, i més atur.  

 

Per això, considerem que aquestes eleccions al Parlament Europeu haurien de donar un 

mandat constituent a aquesta cambra per emprendre totes les reformes necessàries per 

fer sentir més la veu de la ciutadania en la presa de decisions comunitària. 
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Som l’esquerra capaç de canviar l’actual política europea, de portar un nou lideratge a la 

presidència de les institucions europees per fer els canvis necessaris en l’àmbit econòmic i 

social; de capgirar les receptes que s’estan aplicant a la crisi econòmica, i fer-ho com a gran 

família socialista que som en tots els 28 països que formen part d’aquesta Unió d’europeus i 

europees que avui cal canviar.  

 

Som la única força amb visió global amb una història comuna, i allà on hem posat en 

marxa sistemes solidaris, d’equilibri i de cohesió hem aconseguit reduir les desigualtats i 

propiciar una societat més moderna i amb més justícia social. 

 

Hem de tancar les fractures que la dreta ha obert i obre a Europa. Fractures entre el nord i 

el sud, entre  la ciutadania i la democràcia, entre europeus de naixement i immigrants, o entre 

rics que són cada vegada més rics i pobres cada cop més pobres. 

 

En definitiva, el nostre és un vot veritablement europeu, un vot sense fronteres, perquè 

votar socialista en aquestes eleccions és votar el PS francès per defensar els drets de les dones 

a Espanya, és votar el PSC a Catalunya per defensar l'ocupació dels joves italians, i és votar 

l'SPD a Alemanya per lluitar contra la pobresa a Portugal.  

 

Cal doncs que ens posem a treballar per defensar banderes irrenunciables, com la dels 

joves que pateixen l’atur, la de les dones per defensar els seus drets i la igualtat, i per 

descomptat, la dels treballadors per defensar els seus llocs de treball. 
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Les nostres Propostes: 
Cap a una Europa federal i social 
 

En un món globalitzat i d’interdependències polítiques, econòmiques, financeres, etc., Europa és 

un espai de governança necessari per afrontar els reptes globals que ja no poden ser resolts 

eficaçment pels governs dels Estats. I, en aquest context, estem convençuts que el model 

federal de sobiranies compartides és el millor per gestionar el món que ens ha tocat 

viure, i que és a nivell europeu on hem d’articular un model de benestar eficaç, que serà 

europeu o no serà. 

 

Per això, i conscients de les interdependències creixents en un món globalitzat, proposem 

avançar cap a una Europa Federal, una Unió política, econòmica, fiscal i social que doni 

resposta als problemes del conjunt de la ciutadania europea i que abordi amb eficàcia els reptes 

que Europa té per davant, en particular la reactivació del creixement i la generació d’ocupació.  

 

Una Unió, en definitiva, més forta, que tingui capacitat per oferir, conjuntament, millors 

respostes als problemes dels ciutadans i les ciutadanes d’Europa, que aprofiti les seves 

potencialitats, tingui un missatge clar i respectat en un món amb països emergents cada vegada 

més potents econòmicament i demogràfica, i que preservi el model europeu que fins fa pocs 

anys era admirat arreu del planeta.  

 

No obstant, volem que aquesta Europa es construeixi sobre la base de la legitimitat 

democràtica i, per tant, que la transferència de sobirania al màxim nivell federal es 

combini amb mecanismes de control democràtic, amb un paper més important del 

Parlament Europeu (la institució que representa la sobirania popular dels europeus), que hauria 

de controlar el conjunt de decisions preses per les diferents institucions que acaben essent 

determinants per al nostre futur. Per tant, creiem prioritari enfortir la Unió política al mateix 

temps que la democràcia europea, ja que la Unió no pot continuar construint‐se d’esquenes a la 

ciutadania. 

 

Hem de ser capaços de conjugar el procés democràtic de les properes ampliacions de la 

Unió amb agilitat en la presa de decisions i l'aprofundiment de la integració econòmica i 

política. És imprescindible avançar en la integració de les polítiques de llibertat i seguretat 

interiors, especialment d'ocupació, educació i innovació, així com en matèria de política exterior, 

de cooperació al desenvolupament i de seguretat i defensa. 

 

Per aquest motiu, cal ampliar les àrees en què el Consell de Ministres de la UE acordi les 

seves posicions per majoria qualificada, com ara la fiscalitat, les polítiques d’ocupació o la 
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política social, i eliminar la possibilitat que un sol veto per part d'un Estat membre paralitzi els 

treballs del Consell. 

 

Una Europa més democràtica, més lliure, i més propera 
 

La UE pateix des de fa anys d’un gran dèficit democràtic que, juntament amb la llunyania de 

les pròpies Institucions comunitàries, l’opacitat en la presa de certes decisions, l’acció d’alguns 

lobbies o la poca cobertura en els mitjans de comunicació nacionals dels temes europeus, ha 

generat una gran desafecció ciutadana envers el projecte europeu.  

 

Aquesta desafecció, juntament amb les conseqüències de la crisi actual, està abonant el 

terreny als populismes, encarnats en partits antieuropeus (ja no euroescèptics, sinó 

directament euròfobs), amb ideari racista i d’extrema dreta en la majoria de països de la UE.  

 

L'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, tot i que va suposar un pas endavant en la construcció 

política de la Unió Europea, no ha de ser un punt final. Com a  socialistes creiem que la unitat 

europea no és plena ni completa si no es produeix un autèntic procés de convergència 

social. Es fa necessari convergir en matèria fiscal, en normes laborals i garanties socials, i en la 

regulació dels drets dels treballadors, alhora que es fa necessari reforçar la construcció política 

de la Unió Europea. Les cessions de sobirania a un àmbit de decisió europeu s’han 

d’acompanyar necessàriament de l’establiment de mecanismes de control democràtic del 

processos de decisió. 

 

L'abolició de la Troica és el primer pas essencial cap a una UE més democràtica. Des de 

2010, la "Troica" formada per funcionaris sense obligació de retre comptes procedents de la 

Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu -dirigit pel Consell 

Europeu- han exigit retallades en els serveis públics, les prestacions socials, l’ocupació i els 

salaris.  El llegat de la Troica en aquest sentit reflecteix un clar fracàs. Un cop finalitzades les 

missions actuals, cal establir un altre model, en el marc dels Tractats de la UE, que sigui 

democràtic, socialment responsable i creïble. 

 

Els i les socialistes contribuirem a reforçar la democràcia europea en el sistema de presa de 

decisions comunitàries, perquè estem segurs que només així, i recuperant el valor de la 

solidaritat que va inspirar el seu naixement, la Unió Europea podrà tornar a recuperar la 

legitimitat perduda. Proposem els següents canvis en el marc de la revisió del Tractat de Lisboa: 

 

— La Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) que encara no ha tingut l'impacte que esperàvem -

permetent als ciutadans que les seves reclamacions siguin escoltades i s’hi doni cabuda a 
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l'agenda política-. La nova Comissió Europea haurà d’eliminar els obstacles que impedeixin a 

aquestes iniciatives la seva adopció, i per tant que esdevinguin lleis. També volem aprofundir en 

el programa Europa pels Ciutadans, donant suport a projectes on la gent participi en el 

desenvolupament de la UE. 

 

— La fusió de les figures de president del Consell Europeu i de President de la Comissió 

Europea, i l'elecció del mateix pel Parlament Europeu sense preacords per part dels caps 

d'estat i de govern. Aquesta nova figura de President de la Unió haurà de ser un veritable 

representant dels interessos de la UE al món, a més de reforçar el paper de la Comissió 

Europea davant els Estats. Al seu torn, proposem reduir el nombre de Comissaris perquè no n’hi 

hagi un per país i així millorar el seu funcionament col·legial. A més, haurien de ser nominats pel 

Parlament Europeu i no pel Consell Europeu, per tal de reforçar la seva legitimitat democràtica. 

 

— Articular un mecanisme de moció de censura real al president de la Comissió Europea i 

del Consell Europeu. Actualment el Parlament Europeu pot censurar un o diversos dels 

membres de l'executiu comunitari, però no pot substituir-los per altres. El Parlament de la UE ha 

de tenir el poder no només de triar el President de la UE sinó també de destituir-lo i reemplaçar-

lo mitjançant el mecanisme de la moció de censura constructiva. 

 

— Atorgar al Parlament Europeu el poder d'iniciativa legislativa, al costat del que fins ara 

posseeix en exclusiva la Comissió Europea. En aquesta nova fase de major legitimació política 

de la UE és convenient que els diputats i les diputades del Parlament Europeu tinguin també la 

capacitat d'iniciar projectes legislatius en l'àmbit de les seves competències, donant la 

possibilitat de participar en el tràmit parlamentari a la pròpia Comissió. D'aquesta manera els 

ciutadans podran identificar millor els grups parlamentaris i els seus eurodiputats amb la 

presentació d'iniciatives legislatives, reforçant per tant el vincle entre el representant i el 

representat i la capacitat de votar a les eleccions europees en funció dels programes polítics 

defensats i desenvolupats al Parlament Europeu. 

 

— Més democràcia, govern obert, i transparència: aconseguir que la presa de decisions sigui 

oberta i transparent és essencial per garantir que la UE es regeixi democràticament i que la 

ciutadania pugui exigir que els seus representants rendeixin comptes. 

 

— Reforma del cicle del marc pressupostari de la Unió Europea, per fer-lo coincidir en 

temps i durada amb les legislatures del Parlament Europeu a partir del 2020. D'aquesta forma 

els ciutadans, en cada cicle electoral, estaran decidint sobre l'assignació dels recursos 

comunitaris. 
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Com a culminació d’aquest paquet de reformes institucionals, és imprescindible anar més enllà 

de Lisboa, i obrir un Procés constituent europeu que assoleixi finalment una veritable 

Constitució per a una Europa Social i Federal dels ciutadans i les ciutadanes, que superi la 

perspectiva estatal i les dinàmiques intergovernamentals preponderants actualment. 

 

L’Europa de l’ocupació, el creixement sostenible i la solidaritat 
 

L'origen estructural de la crisi de l’Euro radica en què l'Eurozona no és una unió monetària 

òptima, ni molt menys fiscal: els mercats no estan completament integrats, les estructures 

econòmiques no són convergents, la mobilitat laboral no és suficient i les seves institucions 

centrals no tenen els instruments necessaris per garantir l'estabilitat, la correcció dels 

desequilibris o la supervivència en cas de crisi. 

 

Completar la unió econòmica requereix no només la unió bancària, sinó també un veritable 

marc integrat fiscal i financer, amb una política econòmica comuna, que inclogui la 

mutualització de riscos i el llançament de polítiques de creixement, en vista del fracàs de 

les polítiques d'austeritat a ultrança.   

 

La nostra proposta econòmica per a la Unió va més enllà i preveu un renovat model 

social i productiu per a Europa. Els socialistes i socialdemòcrates europeus vam ser 

determinants en la creació dels Estats del Benestar fa cinquanta anys i seguim creient 

fermament en el model social europeu que s'ha conformat des de llavors. No obstant això, el 

manteniment de l'Estat del Benestar en unes societats en permanent canvi exigeix un esperit 

reformista constant i l'adaptació contínua per garantir la sostenibilitat futura dels serveis públics 

essencials que els conformen.  

 

La introducció d'instruments de mutualització de deute de manera gradual, que acompanyin 

avenços en altres àrees de la governança econòmica europea, representa tant la culminació 

natural de la unió fiscal i d'un marc financer integrat a nivell de l’Eurozona, com la contrapartida 

necessària a la supervisió comuna dels pressupostos i, per tant, és un objectiu irrenunciable per 

als socialistes europeus, encara que comporti la modificació dels Tractats. 

 

Cal intensificar la lluita contra el frau fiscal i els paradisos fiscals mitjançant l'eradicació 

del secret bancari i l’obligació d'intercanvi d'informació fiscal per a tots els països de la UE, 

inclosos els territoris d'ultramar, així com l’elaboració d'una llista europea de paradisos fiscals 

seguint criteris estrictes que, a més de la transparència i cooperació tributària, inclogui aspectes 

relacionats amb la regulació financera i el control del rentat de diners.  
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La integració econòmica europea no pot limitar-se a una harmonització de polítiques 

macroeconòmiques i al control dels dèficits públics. Per això proposem que el Pacte 

d'Estabilitat i Creixement sigui completat amb un Pacte Social per a Europa. El Pacte 

Social, el qual hauria de ser afegit als Tractats per construir també la Unió Social, ha de 

preservar el model social europeu sobre la base d'uns estàndards socials mínims en tota la 

Unió: 

 

— Fixant un salari mínim europeu, calculat sobre la base del cost de la vida i el salari mitjà en 

cada Estat membre, que garanteixi la satisfacció de les necessitats bàsiques dels ciutadans i les 

ciutadanes. Amb el suport dels interlocutors socials, volem treballar per un marc comunitari 

referent als salaris dignes, amb l’obligació per part dels Estats membres a garantir que tots els 

treballadors i totes les treballadores a temps complet rebin un salari per sobre del llindar de la 

pobresa, ja sigui per llei o per negociació col·lectiva.  

 

— Incrementar en 21.000 milions d’euros el programa de Garantia Juvenil tal com ha defensat 

l'Organització Internacional del Treball (OIT) per reintegrar els i les  joves en el mercat laboral a 

Europa, i un pla de xoc europeu per l’ocupació que proposem el conjunt dels socialistes 

europeus que es concentri en aquells països amb majors índexs d'aturats. 

 

— Constituir una "Troica” social i dels drets que mesuri l'impacte de les retallades en els 

diferents països per tal que les institucions europees disposin d’indicadors de les retallades 

socials a tots els països de la Unió, de manera que es tinguin en compte alhora de fer noves 

exigències als Estats membres. 

 

— Europa ha de situar la lluita contra la pobresa i l’exclusió social com un dels seus eixos 

d’acció imminent. La Comissió Europea ha d'elaborar una estratègia per eradicar la pobresa 

infantil, i impulsar objectius vinculants a tota la UE. 

 

— Assolir unes pensions mínimes garantides en tots els països de la Unió, calculades sobre 

la base del salari mitjà i el cost de la vida a cada Estat. 

 

— L'educació és un terreny de màxima prioritat i interès social on s'estableixen els 

fonaments de la construcció europea. Cal revitalitzar el programa ERASMUS+ amb un major 

recolzament als i les estudiants d'entorns desafavorits, així com als i les joves amb 

discapacitats, i la creació d’un ERASMUS específic per als estudiants de Formació Professional. 

 

— La xarxa d'universitats europees ha de ser un motor de progrés, de recerca, i d’avenç 

cultural. Reforçant el seu paper en la societat com a impulsora de la innovació i la investigació 

productiva, ha de jugar un paper protagonista en el procés de construcció europeu. La UE ha 
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d'impulsar la coordinació per incrementar-ne el finançament, reduir les taxes i millorar beques, 

ajuts i préstecs tous.  

 

— S'han d'impulsar iniciatives per als estudiants no universitaris facilitant la mobilitat pel 

territori europeu, mitjançant beques per beneficiar-se de l’intercanvi cultural, coneixement 

d'idiomes, millorant aptituds i coneixements i les seves opcions d'ingrés al mercat laboral. 

 

— Dissenyar una Estratègia Europea d'Inversió, un veritable pla “Marshall” per a 

revitalitzar l’economia, tal i com han proposat des de la Confederació Europea de Sindicats 

(CES) per al desenvolupament sostenible, la innovació, l’eficiència energètica, les renovables, 

les ecoindústries i l'economia del coneixement. L'objectiu d'aquesta estratègia ha de ser la 

reindustrialització d'Europa, en línia amb l'Estratègia 2020, i a través d'una nova base industrial 

ecològica i de creixement de sectors de futur, com les empreses tecnològiques. 

 

— Augmentar els recursos comunitari propis amb l’aplicació d’un nou Impost sobre 

Transaccions Financeres (ITF) per reduir l'especulació financera i obtenir recursos per a la 

recuperació econòmica, la inversió productiva i la cooperació al desenvolupament. 

 

L’Europa Social, en definitiva, ha de ser el tret diferencial de l’Europa del futur, de l’Europa 

alternativa que defensem, i que fixi un pla de xoc per a l’ocupació ha de ser la  principal prioritat 

pel proper mandat. 

 

Una Europa de drets, llibertats, i igualtats 
 

El tret diferencial de la socialdemocràcia a Europa és la lluita contra tot tipus de desigualtat i 

discriminació, sigui quin sigui el seu origen. Per als socialistes europeus, la igualtat és un 

valor i un principi essencial, al costat de la llibertat i la justícia social i, per això, 

considerem una prioritat assegurar a tots els ciutadans unes condicions de vida dignes, per ser 

una societat amb dignitat en una Europa on, amb la crisi, les diferències entre els ciutadans 

s’han fet més evidents que mai. Cal més que mai que lluitem per preservar el model social 

europeu, avui en risc, enfront de la desigualtat, la discriminació i la intolerància. 

 

Per això, fem i farem front comú en contra de les retallades en drets i en polítiques socials 

endegades per la dreta europea –al nostre país en tenim bon exemple– en educació, sanitat, 

serveis socials i dependència, i que aprofundeixen les situacions de desigualtat que pateixen 

moltes persones a Europa.  
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Defensem la igualtat real entre homes i dones, començant pel mercat laboral (a igual treball, 

igual salari) i contra tot tipus de discriminació laboral per raó de gènere, raça, orientació 

sexual, condició física, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Promourem una normativa d'Igualtat europea que instauri uns mínims a complir i respectar 

per tots els països de la UE. Treballarem per incloure els drets sexuals i reproductius de les 

dones en el programa de Salut per al Creixement per al període 2014-2020.  

 

La nostra principal prioritat és la de protegir els drets més bàsics i mantindrem la pressió 

fins que la Carta Europea dels Drets Fonamentals s’apliqui plenament a tota Europa. La 

UE i els seus Estats membres també han de complir les seves obligacions internacionals en 

matèria de drets fonamentals: volem que la Comissió Europea creï un indicador per a poder 

supervisar l'estat de dret, la democràcia i els drets fonamentals. 

 

Una altra qüestió clau és la protecció de les dades i de la intimitat dels ciutadans. Cal  

garantir que a la UE, la legislació sobre protecció de dades estableixi uns mínims normatius 

clars sobre l'ús de les dades i la seva retenció, i doni seguretat jurídica als particulars, les 

empreses i els governs. 

 

Pel que fa als drets de propietat intel·lectual, defensarem propostes per tal d’equilibrar la 

demanda pública de lliure accés -en especial, en el marc de les noves tecnologies- a la cultura i 

la necessitat de garantir la defensa dels drets dels artistes i creadors. 

 

Convençuts que la discriminació és un dèficit de democràcia, un mal que erosiona la 

convivència social i política, els i les socialistes ens reafirmem en la nostra històrica aspiració 

d'eradicar-la, sigui quin sigui el seu origen. Amb la crisi com a excusa, la dreta vol imposar un 

model de societat que normalitza la desigualtat i converteix en  indesitjables les persones 

diferents, elimina les seves oportunitats d'integració i impedeix que puguem aprofitar el seu 

potencial per al desenvolupament social i econòmic del nostre país. Això ens converteix en una 

societat més injusta, desigual i empobrida, a la qual els i les socialistes d’Europa  farem front. 

 

La integració i una idea més inclusiva de la ciutadania han de situar-se al centre de les 

polítiques d'immigració a Europa. Volem construir comunitats integrades, on la ciutadania 

pugui seguir gaudint de la seva diversitat i de múltiples identitats.  

 

Per assolir la plena convivència en les nostres societats, cal assegurar una plena integració. Per 

això defensem per als immigrants residents de llarga durada i els seus fills nascuts aquí 

més oportunitats per tal de poder obtenir la ciutadania i participar plenament en la societat. 

Lluitarem perquè la nova Comissió Europea tingui un enfocament positiu de la immigració legal i 



 

 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Europees2014.cat 

la integració, i mostri un major compromís en abordar els problemes que obliguen les persones 

a abandonar les seves llars i emigrar o cercar asil. 

 

El repte per una Europa forta des de Catalunya 
  

Defensem una Catalunya que projecta les seves capacitats cap a Europa i el món, orgullosa i 

convençuda de les seves potencialitats. Una Catalunya que vol ser coneguda i reconeguda 

com un país obert i compromès, treballant amb altres països europeus.  

 

Volem que Catalunya tingui presència qualitativa, visible i amb veu pròpia en aquells 

àmbits que li són naturals i de competència exclusiva, ja sigui des de la seva pertinença a la 

Unió Europea, la seva proximitat cultural i històrica a l’Amèrica Llatina, o el seu veïnatge amb la 

Mediterrània i el Magrib.  

 

  Volem una Catalunya que sigui centre neuràlgic de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, on 

Barcelona jugui un paper capdavanter. Catalunya necessita mantenir i aprofundir els projectes 

de cooperació transfronterera i interregionals que,  en gran mesura, ha contribuït a impulsar: 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània n’és el seu clar exponent.  

 

  Catalunya ha de reprendre el lideratge d’aquesta àmplia Euroregió europea a l’entorn dels 

seus vint milions d’habitants, integrada per les regions del sud-est de França (Midi-Pyrénées i 

Languedoc-Roussillon) i les del nord-est d’Espanya (la pròpia Catalunya, Aragó, Balears i 

València), que té unes clares complementarietats i interessos estratègics comuns del tot 

rellevants. 

 

 Per això és imprescindible poder seguir comptant amb l’ajuda i els fons europeus que fan 

possible projectes de desenvolupament social, tecnològic i rural, com també 

infraestructures cabdals per al desenvolupament i el progrés de Catalunya i del conjunt dels 

seus ciutadans com a membres que som de la UE. 

  

En aquest sentit, el vot afirmatiu del Parlament Europeu a  la realització efectiva del Corredor 

ferroviari del Mediterrani és una peça clau i estratègica per al país. Aquest corredor 

ferroviari serà, no sols una infraestructura molt important des del punt de vista econòmic per a 

les empreses catalanes i espanyoles i per a la creació de llocs de treball, sinó que també tindrà 

una implicació directa en teixir una xarxa no radial com fins ara tenim al conjunt d’Espanya, sinó 

una malla que no sols connectarà interessos socioeconòmics sinó també les persones que 

convivim a la franja mediterrània.  
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En un moment en què alguns volen aixecar fronteres, nosaltres volem teixir vies i ponts de 

connexió no només perquè hi passin els trens, sinó perquè hi viatgin també les persones 

i les seves idees. I el corredor Mediterrani n’és un clar exponent. L’objectiu europeu d’aquest 

projecte és clar: construir una Europa en xarxa sobre la base de la solidaritat territorial i la 

solidaritat social, i per tant, també una Espanya i una Catalunya en xarxa d’equilibris socials i 

territorials.   

 

Cal també potenciar la marca Barcelona com a una de les capitals europees de la Unió. 

Com així ho demostra no sols pel seu paper cada vegada més rellevant com a seu 

d’organitzacions i institucions europees i internacionals –la Unió per a la Mediterrània (UpM), o 

la propera ubicació d’organismes internacionals i de Nacions Unides al remodelat espai de 

l’hospital de Sant Pau– sinó també pel seu pol d’atracció d’empreses biomèdiques.  

  

 En aquest sentit, la designació de Barcelona com a seu de la UpM, va suposar un 

reconeixement dels valors, el model i la imatge que encarna la capital de Catalunya, però 

també dels prop de 19 anys de cooperació euromediterrània, que cal aprofitar per donar un 

impuls en l’esfera econòmica i empresarial, potenciar la cooperació amb universitats dels 

països mediterranis, ampliar la nostra cooperació política a la regió en el marc de l’economia 

social i sostenible i, finalment, incrementar la nostra influència a la Unió Europea, aprofitant el 

bagatge i el nostre posicionament en el marc mediterrani.  

 

Catalunya ha de treballar perquè el cabal del Procés de Barcelona, els seus avenços i el 

seu compromís d’equitat i justícia, siguin indissociables de la  UpM. Es necessària la 

consolidació de la UpM, recolzant el funcionalment del seu Secretariat General i l'execució dels 

programes de cooperació regional acordats, tot recollint les aportacions de l'Assemblea 

Parlamentària Euromediterrània i fent visibles les aportacions de la societat civil vinculada al 

procés.  

 

 Els municipis catalans són també un espai de compromís amb Europa. Són també actors a 

la UE directament representats al Comitè de les Regions o per mitjà de les xarxes europees de 

municipis, com Eurocities o Eurotowns. En aquest sentit, hem de continuar treballant perquè els 

governs locals tinguin la voluntat de recolzar i ser presents en xarxes de ciutats i pobles que 

treballin per assolir projectes europeus que puguin beneficiar el conjunt de la seva ciutadania. 
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Més Catalunya a Europa 
 

Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la 

sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació i de les 

futures.  

 

La política europea és des de fa temps el nostre quart àmbit de governança que es 

complementa amb l’estatal, l’autonòmic, i el local. Així, l’Estatut i el Tractat de Lisboa -Lleis de 

Lleis catalana i europea, respectivament- potencien el paper de Catalunya a la Unió Europea.  

 

Catalunya ha d’exercir la seva influència i la defensa dels seus interessos en les diferents 

etapes de formació de totes les normes o decisions que resultin rellevants durant el procés 

decisori de les institucions europees, des de la fase d’iniciativa en el si de la Comissió a 

l’aprovació parlamentària, passant per la sensibilització de tots els actors implicats. 

 

Creiem que cal potenciar i ampliar el model actual de participació de Catalunya dins els 

mecanismes de representació a les institucions europees –en concret, en el Consell de 

Ministres de la UE– que va aprovar i endegar el darrer govern socialista espanyol, com a 

mètode de col·laboració federal i lleialtat institucional, tal com ho fan els länders alemanys amb 

el seu govern federal.  

 Per això, els i les socialistes no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió 

Europea sense Catalunya i, per tant, no abonarem cap procés que allunyi Catalunya d'Europa 

ni que impliqui quedar-ne fora ni que sigui temporalment. El nostre ferm compromís en favor de 

una consulta legal i acordada i d'una reforma constitucional federal que sigui sotmesa al 

referèndum de la ciutadania, és absolutament complementari amb l'objectiu de construir una 

Europa federal, de caminar cap als Estats Units d'Europa. 

 

Els i les socialistes proposem reforçar la participació del Govern de la Generalitat de 

Catalunya en les diferents institucions i organismes de la Unió Europea, i, en particular, 

en l’àmbit de les competències exclusives de què disposa el Govern català. En aquest sentit, 

cal seguir també enfortint el paper de la Delegació del Govern de la Generalitat davant les 

institucions europees a Brussel·les, com a una relació directa i bilateral. 

 

Considerem imprescindible treballar per enfortir la participació del Parlament de Catalunya 

en el procés de presa de decisions comunitari i, paral∙lelament, fomentar una relació 

continuada i directa entre el Parlament de Catalunya i el Parlament Europeu, especialment en 

polítiques que afecten directament les competències autonòmiques. 
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Proposarem l’adopció de les iniciatives legislatives necessàries per tal que la legislació 

espanyola reconegui la facultat del Parlament de Catalunya d’intervenir en el procés de 

control de la subsidiarietat previst al Tractat de Lisboa. 

 

Igualment, i de manera prioritària, seguirem impulsant l’ús oficial del català a les diferents 

institucions comunitàries. Treballarem especialment perquè es produeixi la majoria 

parlamentària necessària per desbloquejar l’ús del català en els plens del Parlament Europeu, i 

per facilitar i promocionar encara més la interlocució i correspondència en català entre la 

ciutadania i les institucions europees. 

 

De la mateixa manera seguirem defensant i treballant per tal que la Unió Europea 

reconegui el català com a llengua oficial, i per tant, es modifiqui el Tractat de la Unió perquè 

així ho contempli, tal i com el darrer Govern socialista espanyol ja va sol.licitar formalment el 

desembre de 2004.  
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Decàleg europeu dels socialistes catalans: 
Per una Europa de la justícia social, la igualtat, i la llibertat 
 

Els i les socialistes catalans volem contribuir a recuperar una Europa en què poder tornar 

a somiar, i que considerem imprescindible per aconseguir transformar el nostre futur 

com a ciutadans, com a país, i com a europeus: 

 

1. Defensar l’Europa Social com a tret diferencial de l’Europa que volem, on l’ocupació i la 

lluita contra la pobresa i l’exclusió social siguin eixos prioritaris d’un nou Pacte Social 

europeu. 

 

2. Abolició de la “Troica de l’euro” com a primer pas essencial cap a una Europa més 

democràtica i amb més justícia social. 
 

3. Constituir una "Troica social i dels drets” que mesuri l'impacte de les retallades en els 

diferents països perquè les institucions europees puguin mesurar l'impacte de les 

retallades socials. 
 

4. Intensificar la lluita europea contra el frau fiscal i els paradisos fiscals mitjançant 

l'eradicació del secret bancari. 
 

5. Preservar el model social europeu de drets i democràtic, avui en risc, enfront a la 

desigualtat, la discriminació i la intolerància. 
 

6. Conjugar el procés democràtic de les properes ampliacions de la Unió amb agilitat en la 

presa de decisions i l'aprofundiment de la integració política, social, i econòmica. 

 

7. Construir una Europa sobre la base de més legitimitat i transparència democràtiques. 

 

8. Obrir un Procés constituent europeu que assoleixi finalment una veritable Constitució 

per a una Europa Social i Federal de sobiranies compartides. 
 

9. Defensar a Europa una Catalunya amb més presència qualitativa, visible, i amb veu i 

llengua oficial pròpia en aquells àmbits de competència exclusiva. 
 

10. El reconeixement de les nacions europees com Catalunya dins d’una Espanya i una 

Europa federals. 

 


