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“Units, podem proposar un projecte polític fort, podem retornar la confiança als que
miren amb inquietud els grans canvis del món d’avui, podem ser els artesans d’una
acció internacional amb rostre humà”. Romano Prodi

PRESENTACIÓ
La Unió Europea aviat haurà d’afrontar grans reptes. El mes de maig de 2004, amb la
incorporació de 10 nous estats membres, s’ha fet efectiva l’ampliació de la Unió Europea. Una
ampliació que de fet, representa la reunificació d’Europa i la superació de les divisions
derivades de les guerres del segle XX.
L’Ampliació de la Unió Europea fa necessari aprofundir en el procés d’unificació, per tal que
Europa no perdi la seva capacitat d’acció i que augmenti la proximitat de les institucions als
seus ciutadans i ciutadanes. La Constitució Europea ha de ser la base per a una Europa més
forta i democràtica.
Europa és una societat de valors. Vam ser els socialistes i socialdemòcrates que, en contra de
les resistències d’una dreta poc europeista, vam lluitar perquè Europa tingués una carta de
Drets Fonamentals legalment vinculant. Les forces socialdemòcrates europees som la garantia
que Europa afrontarà aquest procés de canvis profunds defensant les conquestes socials i
convertint-se en un exemple per al món sencer gràcies al seu model de societat basat en una
justa distribució de recursos.
Les sisenes eleccions directes al Parlament Europeu se celebraran en una Unió de Vint-i-cinc
Estats membres. Aquesta Europa és fruit del somni europeu de pau, igualtat, llibertat i
solidaritat, que els i les socialistes hem lluitat per aconseguir des dels inicis. És un àmbit de
governança essencial com no n’hi ha cap altre enlloc del planeta, un espai de pau i prosperitat
regit pel Dret, amb unes capacitats que ens permeten afrontar amb optimisme el nostre futur.
Però no és encara tot allò que desitgem que sigui. Els socialistes i les socialistes de Catalunya
aspirem a una Europa federal i social, que parli i actuï de manera unida en el món, com a factor
de pau, equilibri, justícia i progrés, avançant en la construcció d’una veritable democràcia
europea, amb un govern econòmic i social, en el món de la globalització i de la
interdependència creixents.
Els ciutadans i ciutadanes europeus elegirem els nostres representants en un Parlament
Europeu per la legislatura 2004-2009, que comptarà amb 732 escons. El nou Parlament serà
la clara expressió d’un aprofundiment del procés de construcció europea: un important avenç
en la democratització i en l’ampliació del projecte comunitari.
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Els socialistes de Catalunya ens declarem portadors dels valors de l’esquerra socialista
europea, que ha de lluitar per fer possible una Europa i un món més segurs, compatible amb la
garantia de les llibertats, igualitari i socialment just. Hem format part històricament del motor
del projecte europeu, i el nostre compromís es renova d’acord amb els interessos d’Europa,
que són també els nostres, com a socialistes i com a catalans.
Moltes decisions que es prenen a Brussel·les ens afecten directament com a catalans i
catalanes. Per això Catalunya ha de tenir la veu que li correspon a Europa i ha de poder
participar en aquelles institucions europees on es debaten i s’aproven polítiques que després
haurà d’aplicar. El federalisme és la millor manera que Catalunya pot participar a Europa i,
d’acord amb la nostra proposta federalista, els socialistes i les socialistes de Catalunya
defensem un model d’Unió basat en la proximitat i la transparència, uns principis que creiem
que permetran aprofundir la democràcia comunitària i apropar la ciutadania a la política i a les
institucions europees.
En aquest sentit, donem suport a la Constitució Europea, que encara que la considerem una
eina incompleta, estem convençuts que servirà per consolidar la nova Europa ampliada i que
ens permetrà avançar cap als nostres objectius. Perquè la seva aprovació és la millor garantia
per reforçar el caràcter comunitari de la Unió, contribuir a la seva democratització, i avançar en
la cohesió social i territorial del continent.
El nostre propòsit és que el 13 de juny de 2004 els ciutadans i ciutadanes d’Europa votin per
una Europa unida i forta. Els candidats i candidates del Partit dels Socialistes de Catalunya a
les eleccions europees representen aquest compromís.
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EUROPA DAVANT ELS REPTES DE LA GLOBALITZACIÓ
Hem entrat ja al segle XXI. L’escenari internacional ha canviat: la globalització és un fenomen
d’abast mundial que ja ha superat de molt bon tros la dimensió econòmica, social i
mediambiental que tenia fa uns anys, i que afecta el conjunt dels àmbits del planeta. Els
avantatges i els inconvenients de la globalització no es distribueixen equitativament. Els països
en vies de desenvolupament i aquells països les societats dels quals tenen restringides les
seves llibertats, continuen al marge dels beneficis que comporta aquest model de globalització.
Segons dades del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), l’any 2002 hi
havia 21 conflictes en actiu, i la meitat d’aquests s’han agreujat en els darrers mesos. Tensions
demogràfiques, desastres mediambientals, crisis econòmiques i financeres, vulneració dels
drets humans i de les llibertats, criminalitat i terrorisme internacional són una evidència dels
problemes que amenacen el nostre planeta. En aquest espai, cada vegada més obert, els i les
socialistes donem una prioritat central a la lluita contra la pobresa, la fam i el
subdesenvolupament, lluita que està estretament lligada a la lluita pels drets humans i la
democràcia.
Reinventar una governança pacífica i democràtica sobre la base del multilateralisme, incorporant
en les dinàmiques de mercat global, els valors socials, ecològics i democràtics

La globalització que coneixem és un fet davant del qual hem d’actuar. És cert, que mal
governada per la lògica liberal del capital, genera problemes i amenaces, com la desigualtat i
els desequilibris, particularment en detriment dels països menys desenvolupats. Però la
globalització obre també oportunitats i possibilitats. Els socialistes europeus tenim el deure de
transformar-la en una força pel progrés humà. Si bé la dreta l’ha aprofitada per desmantellar
totes les formes de governança global, nosaltres volem reinventar una governança pacífica i
democràtica. I ho volem fer sobre la base del multilateralisme, amb una Unió Europea unida i
forta i unes Nacions Unides reformades, incorporant en les dinàmiques de mercat global, els
valors socials, ecològics i democràtics.
Després de la guerra de l’Iraq promoguda per l’administració republicana de George W. Bush
i en la qual va participar el govern del Partit Popular, el món és més insegur i la Unió Europea
està dividida, s’ha vulnerat la credibilitat de les Nacions Unides i s’ha malmès la relació
transatlàntica, a més d’obrir-se una escletxa important de desconfiança en l’opinió pública àrab.
La greu situació a l’Iraq demana de la responsabilitat de tots els països democràtics. Superant
tota mena de divisió, la Unió Europea ha d’actuar decididament per tal que les Nacions Unides
dirigeixin la reorientació de la gestió del conflicte, per iniciar d’una vegada el procés de
democratització al país.
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Una reforma en profunditat dels principals organismes internacionals claus per a la nova
governança

Ara, quan han transcorregut gairebé tres lustres des del final de la Guerra Freda, no s’ha
produït l’esperat naixement d’un ordre internacional més estable, just i equilibrat. La
comunitat internacional s’ha dotat d’instruments per fer front a les noves amenaces, però
aquests no s’han adequat als nous temps, ja sigui per manca de voluntat política, o per no
haver rebut tot el suport que els calia per desenvolupar plenament les seves funcions. Com
després de la Segona Guerra Mundial, necessitem una nova visió de les relacions
internacionals basada en la prevenció dels conflictes enfront de les guerres preventives, en la
justícia social enfront de les desigualtats, i en el multilateralisme enfront de l’unilateralisme. En
aquest sentit, proposem una reforma en profunditat dels principals organismes internacionals
de base multilateral que considerem claus per a la nova governança: unes Nacions Unides que
guanyin en eficiència, representativitat i democràcia; unes institucions econòmiques i
financeres mundials que no només garanteixin l’estabilitat financera i macroeconòmica, sinó
que també donin una prioritat al desenvolupament; uns instruments de promoció i defensa dels
Drets Humans més actius; i una Cort Penal Internacional amb un ple suport de la comunitat per
guanyar en integritat i no permetre la immunitat. Igualment, la comunitat internacional ha de
vetllar per garantir el manteniment dels convenis signats multilateralment, tant en el terreny
militar com mediambiental. I la Unió Europea ha d’aconseguir una representació unitària en
aquests organismes internacionals, per expressar una veritable veu europea al món.
El paper d’Europa és fonamental per contribuir a aquesta nova governança pacífica. La Unió
Europea disposa d’unes enormes capacitats en aquest sentit, i el seu desenvolupament li ha de
permetre erigir-se en un agent actiu capaç de configurar noves formes de govern i justícia
globals, sobre la base del diàleg i l’entesa. Per això, cal que Europa, sobretot en la seva
Política Exterior i de Seguretat Comuna, s’expressi amb veu pròpia. No ens podem permetre
continuar reaccionant lentament i ineficaçment en episodis de conflictes internacionals, i les
nostres respostes han de passar de l’àmbit de la retòrica a l’àmbit de l’acció, la qual no s’ha
d’entendre en termes estrictament militars, sinó la pròpia de la diplomàcia. És en aquest sentit
que els socialistes demanem una major i millor inversió comunitària en investigació,
desenvolupament tecnològic i innovació, per fer més operatives les nostres capacitats
defensives. Perquè si Europa ha d’assumir la responsabilitat que li pertoca en el món, ha de
dotar-se dels recursos necessaris i reforçar el seu paper en les missions humanitàries, de
manteniment o de restabliment de la pau.
La globalització ha posat en dubte alguns dels elements més bàsics de l’ordre polític i social als
quals estàvem acostumats, com els Estats-Nació. Noves unitats transnacionals han assumit
part de les facultats discrecionals dels Estats, i les solucions “domèstiques” han deixat de ser
eficients o adequades per elles mateixes i han hagut de substituir-se o acompanyar-se
d’esforços polítics coordinats internacionalment, perquè no hi ha solucions polítiques nacionals
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a problemes que són globals. Per tal de garantir unes relacions internacionals més
equilibrades, volem una Unió Europea que doni suport a la integració regional, especialment a
Amèrica del Sud i Central. Aquesta és per a nosaltres la principal base per a la nova
governança, en primer lloc dels Estats de la zona i, en segon lloc, del món, ja que unes bones
relacions internacionals passen pel foment de relacions polítiques, econòmiques i culturals
d’Europa amb les diferents regions planetàries.
Reforçar el vincle transatlàntic sobre la base de la igualtat, el respecte mutu i la responsabilitat
compartida

La creació de llaços de cooperació i de col·laboració és pràcticament imprescindible en el món
d’avui. Per tant, és necessari que la Unió Europea, lluny de buscar l’enfrontament i la
competició amb els Estats Units, desenvolupi el vincle transatlàntic sobre la base de la
igualtat i el respecte mutu. Aquest diàleg sòlid és un element decisiu per a la pau i l’estabilitat
internacionals, i no només se sustenta sobre la base dels valors democràtics comuns, sinó
també de la responsabilitat compartida.
Avui vivim en una jove Europa ampliada que serà l’Europa unida i forta del demà. Una Europa
més gran que ens concedeix un major pes específic al món, i que ha reconciliat definitivament
l’Est i l’Oest europeus. De la mateixa manera com ho hem fet dins de les nostres fronteres,
Europa ha de treballar per apropar els diferents pobles del món. No podem contemplar
impassibles com guerres i conflictes sembren la llavor de l’odi arreu.
Consolidació d’un espai transfronterer mediterrani que reforci la centralitat de Catalunya a la
Mediterrània

La Mediterrània és el nostre marc geogràfic més immediat. Catalunya, compatibilitzant la
condició de regió europea amb la seva vocació mediterrània, ha de treballar activament per
revitalitzar i aprofundir el procés euromediterrani que es va inaugurar amb la Declaració de
Barcelona de 1995. Ara, amb el nou govern socialista a Espanya, tenim davant nostre
l’oportunitat i el repte no només de proposar-ho, sinó de realitzar-ho. En concret, Miguel Ángel
Moratinos ha proposat celebrar el Desè Aniversari de la Conferència Euromediterrània a
Barcelona, una iniciativa que els socialistes de Catalunya valorem molt positivament. Perquè el
rellançament del procés euromediterrani ha de fer possible una millora de les nostres relacions
amb els països de la riba sud de la Mediterrània i, en particular, uns lligams més estrets amb el
món àrab, per tal d’afavorir unes relacions que s’inspirin més en la confiança i en l’encontre que
en la sospita i l’exclusió: un procés euromediterrani basat en un ampli enfocament cultural,
social, econòmic i humà, que vetlli per la seguretat i el respecte als drets humans.
Amb l’objectiu de facilitar i promoure l’entesa que ha d’existir per fer més viable aquest vincle,
els socialistes promourem des del Parlament Europeu la consolidació d’un espai transfronterer
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mediterrani, tant pel que fa a infrastructures i serveis com a intercanvis econòmics i humans,
que reforci la centralitat de Catalunya a la Mediterrània, i també el pes i les potencialitats
d’aquest territori en el conjunt de la Unió Europea.
Revitatlització del deteriorat procés de pau del Pròxim Orient

Els i les socialistes som conscients que la pau és el principal actiu de les relacions
internacionals i, convençuts que no es pot aconseguir només amb la força i de forma unilateral,
proposem una Unió Europea políticament més activa en aquest terreny que, des de la seva
vocació pacificadora, assumeixi responsabilitats en l’estabilització del Mashreq i en la
revitatlització del deteriorat procés de pau del Pròxim Orient. Aquí, la Unió ha de reforçar el
seu paper en el “Quartet” (Unió Europea, Estats Units, Rússia i les Nacions Unides) i promoure
activament la negociació, sense condicions prèvies, d’un acord de pau ferm basat en
l’existència de dos Estats democràtics, sobirans i viables, que convisquin en pau dins de
fronteres segures i reconegudes, tal i com defineix el “Full de Ruta”.
La Unió Europea s’ha d’implicar decididament a favor de la integració regional sud-sud.
L’articulació d’espais de governació més amplis ha de proporcionar un àmbit de decisió i
d’acollida de propostes que permeti el diàleg entre comunitats i que faci d’aquestes regions
unes zones més pròsperes i competitives. En el cas d’Amèrica del Sud i Central, la Unió
Europea ha de fomentar les relacions polítiques, econòmiques i culturals amb els països de la
zona, especialment a través d’organismes regionals com el MERCOSUR, perquè d’aquesta
entesa en depèn no només el desenvolupament d’aquesta regió, sinó el de moltes polítiques
que podem impulsar des d’Europa, i que poden repercutir positivament a tot el món.
Una política de desenvolupament més ambiciosa que eradiqui les arrels dels fonamentalismes

La Unió Europea és la primera donant d’ajuda mundial. En el món en què vivim, on trobem
nombroses comunitats enfrontades a les anomenades democràcies occidentals –percebudes
com a causants de les injustícies que pateixen-, el socialisme no pot fer només un discurs de
solidaritat, sinó que ha de defensar una política de desenvolupament més ambiciosa i
coherent, que eradiqui les arrels dels fonamentalismes i contribueixi a consolidar la democràcia
enfront també de la dreta xenòfoba i populista que amenaça sovint les nostres societats.
La Unió Europea ha d’aprofundir un partenariat, especialment amb els països de l’Àfrica
subsahariana, del Magrib i del Mashreq, basat en l’establiment d’una agenda comuna sobre
desenvolupament econòmic i social, migracions, seguretat i entesa cultural. I ha de desplegar
les seves màximes potencialitats en la lluita contra la pobresa i la fam, tot creant aliances que
afavoreixin el compliment dels objectius del Mil·leni marcats per les Nacions Unides. Perquè de
la nostra acció decidida en depèn el benestar de milions de ciutadans i ciutadanes al món, i el
seu benestar és la millor garantia de seguretat i estabilitat internacionals.
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Construcció d’una comunitat internacional garant de la pau, que permeti ordenar i regir el món,
sotmetent la força al Dret

En definitiva, l’objectiu del socialisme és reconciliar els seus valors històrics –llibertat, justícia
social i democràcia- amb els nous reptes, formes i instruments de la globalització. En aquest
sentit, creiem que cal sotmetre-la al control de la democràcia, per tal de reformar-la a favor dels
interessos de la ciutadania d’Europa i del món. I és per això que els socialistes i les socialistes
de Catalunya ens comprometem a treballar des del Parlament Europeu per recuperar els
principis i valors que sempre han inspirat i guiat la construcció d’una comunitat internacional
garant de la pau i la justícia mitjançant mecanismes i instruments multilaterals que permetin
ordenar i regir el món, sotmetent la força al Dret.
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UNA EUROPA PRÒSPERA I JUSTA AL SERVEI DELS CIUTADANS I CIUTADANES
El primer objectiu dels socialistes europeus és situar la dimensió social al centre del projecte
europeu. Avui una gran majoria de ciutadans i ciutadanes vol una Europa social defensora dels
drets de la gent al treball, a la igualtat i a una vida lliure i segura, amb un desenvolupament
sostenible i respectuós amb el medi ambient. Volem apropar aquesta majoria al projecte
europeu, a les seves institucions democràtiques i a una nova política progressista que cada
vegada més té en Europa el seu camp de batalla contra la dreta.
La construcció d’Europa no pot fer-se al preu d’una reducció de la protecció social. Davant la
percepció que l’economia de la Unió està governada segons la lògica financera, els socialistes
defensem un model social de progrés que combina creixement, sostenibilitat i benestar; un
model social que ha elaborat un codi cultural de cohabitació, de tolerància, d’integració, i de
pau. Es tracta ara d’innovar aquest model per donar resposta als reptes de la demografia, del
mercat mundial, de la revolució tecnològica, i de les transformacions del món del treball:
apostem per una Europa al servei de les persones.
Donar resposta als reptes de la demografia, del mercat mundial, de la revolució tecnològica, i de
les transformacions del món del treball

Els i les socialistes qüestionem el predomini del mercat i del monetarisme sobre les polítiques
socials i l’ocupació, i proposem buscar una simetria entre les qüestions econòmiques,
financeres i socials. Concretament, per recuperar la confiança ciutadana en el projecte
europeu, la Unió ha de perseguir els següents objectius: un desenvolupament sostenible basat
en un creixement equilibrat; una economia social de mercat que tendeixi a la plena ocupació, al
progrés social i a un bon nivell de qualitat mediambiental; la lluita contra l’exclusió social i les
discriminacions; la promoció de la justícia social, la protecció social i la solidaritat entre
generacions; i la promoció econòmica, social i territorial. Objectius, tots ells, acordats en
l’estratègia de Lisboa -el juny de 2000-, i que els socialistes compartim plenament. En
definitiva, es tracta de garantir un major creixement econòmic, que sigui equilibrat i sostenible, i
que generi més i millors llocs de treball, tot afavorint la justícia social.
Garantir l’adequació de la vida laboral al creixent repartiment de les responsabilitats entre homes i
dones

La presència creixent de les dones en la vida social demostra que la seva contribució és
indispensable a la vida col·lectiva. Cal construir una societat que garanteixi els drets de les
dones i asseguri la igualtat d’oportunitats, per tal que aquestes assoleixin la plenitud com a
persones tant en la vida laboral com en la formativa, la professional i/o política. Aquest és el
nostre compromís i, en la defensa de la paritat, impulsarem des del Parlament Europeu
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l’adopció de mesures dirigides a garantir l’adequació de la vida laboral al creixent repartiment
de les responsabilitats entre homes i dones.
Els joves són el futur de la Unió Europea, i és per ells que considerem la màxima prioritat a
l’educació, l’ocupació, la cultura i la participació democràtica i política, avançant cap a una
societat del coneixement .
Per a consolidar el potencial de creixement a llarg termini, Europa ha d’incidir especialment en
l’educació i la formació al llarg de tota la vida; la innovació i la investigació i desenvolupament
(I+D); les tecnologies relacionades amb el desenvolupament sostenible; les xarxes de transport
transeuropees i les inversions en seguretat i sostenibilitat en el sector de l’energia.
Una política concertada d’educació i formació permanent

La Unió necessita un veritable govern econòmic, que demés de vetllar per la convergència
financera, es preocupi també pels indicadors econòmics que més incideixen sobre la població,
com per exemple l’atur. En aquest terreny, proposem que s’incrementi la inversió pública en
factors potencials de creixement a llarg termini, s’harmonitzin les legislacions de dret del treball
per afavorir un treball de qualitat, i s’adopti una política concertada d’educació i formació
permanent.
Cap a la modernització dels sistemes de protecció social

En el terreny de la protecció social, cal avançar cap a una reforma de les pensions i cap a la
modernització dels sistemes de protecció social, especialment dels sistemes sanitaris. Els
serveis públics són pilars essencials del model social que defensem, i elements indispensables
per a la cohesió econòmica, social i territorial. Igualment, proposem una harmonització
progressiva dels sous i la instauració d’un salari mínim calculat en funció del nivell de vida i del
PIB dels Estats membres, així com un dret de renda mínima vinculada al salari mínim, a més
de la lluita contra l’atur, la pobresa i l’exclusió.
Una governança comunitària en aquest àmbit és essencial per a realitzar els nostres objectius, i
ha d’englobar tots els Estats membres de la Unió, fins i tot els que no formen part de la “Zona
Euro”, que des de l’1 de maig constitueixen una majoria en el Consell.
Una major i millor inversió comunitària en infrastructures, investigació, recerca i desenvolupament
tecnològic, i innovació

I és que Europa ha de resoldre els problemes pels quals ja no serveixen les solucions
nacionals. La “deslocalització” que, malgrat no tractar-se d’un fenomen nou en el si de la
Unió, darrerament ha generat importants efectes negatius en forma de pèrdua de llocs de
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treball. En el cas de Catalunya, aquests efectes s’han deixat sentir notòriament, i la resposta no
passa per reduir salaris i abaixar el llindar de les condicions de treball, sinó per competir amb
èxit mitjançant un increment de les inversions d’alt valor afegit, el foment de les xarxes
d’infrastructures, transports i comunicacions, i innovant en educació, tecnologia, recerca i
desenvolupament.
Potenciar l’economia catalana dins la nova Europa i impulsar l’Euroregió

Aquí, Europa juga un important paper, ja que no poden haver-hi solucions estatals a problemes
que són globals. La Unió Europea ha d’oferir respostes supranacionals, desenvolupant
projectes i iniciatives que promoguin una educació de qualitat, l’especialització, la innovació
tecnològica i la recerca. En aquest sentit, des de les institucions comunitàries, els socialistes
ens proposem treballar per potenciar l’economia catalana dins la nova Europa, i aprofitar els
Fons Estructurals per desenvolupar projectes d’infrastructures i transports que afavoreixen
directament la nostra economia. D’altra banda, aprofitar econòmicament els avantatges d’una
Europa més gran i impulsar l’Euroregió, que serà també un bon instrument econòmic que
afavorirà, en gran mesura, la competitivitat i el desenvolupament de Catalunya i de les regions
que la composen, a més de potenciar el creixement econòmic comunitari.
El model social que defensem ha de garantir també una economia financera saludable, que
asseguri l’estabilitat dels preus i dels mercats, però que no impedeixi el desenvolupament
econòmic i les inversions necessàries. Perquè la política pressupostària té una doble missió.
No només ha de garantir l’estabilitat, sinó que també ha de reactivar i donar suport al
creixement i l’ocupació. Per això l’euro necessita un nou pacte d’estabilitat i de creixement que
permeti definir les regles d’un joc col·lectiu, i més tenint en compte que l’actual pacte europeu
d’estabilitat pateix una crisi de credibilitat -dos Estats l’han violat sense ser sancionats per part
dels seus socis-, d’equitat -existeix una desigualtat de tracte manifesta entre països grans i
petits-, i de legitimitat -els mercats no han reaccionat davant la crisi-.
Preservar el medi ambient i les formes de vida sostenibles

La Unió Europea també ha de ser portadora del canvi ecològic i social: preservant el medi
ambient i les formes de vida sostenibles. Aquest enfocament, tal com defineix l’Estratègia de
Desenvolupament Sostenible de la Unió, ha d’aconseguir integrar les preocupacions
mediambientals en totes les altres polítiques, implantar-se en el mercat i comptar amb la
col·laboració de la ciutadania. Perquè es pot reestructurar l’economia global per tal que sigui
compatible amb l’ecosistema del planeta i amb el progrés econòmic, tal com estableix el
Protocol de Kyoto.
Els socialistes de Catalunya ens comprometem a impulsar des del Parlament Europeu una
nova cultura de l’aigua, així com a assolir un equilibri entre les zones rurals i urbanes,

12

millorant la qualitat de vida a les ciutats -especialment a les zones més desfavorides-, i
fomentant el desenvolupament sostenible de les regions rurals. Dedicarem també una atenció
preferencial a les regions marítimes, muntanyoses, perifèriques i ultraperifèriques, que tenen
una problemàtica específica.
Integrar el principi de cohesió social i econòmica a la Política Agrícola Comuna

Per garantir les perspectives de futur de l’agricultura tradicional, la Política Agrícola Comuna
(PAC) ha d’orientar el seu desenvolupament cap a la multifuncionalitat, de manera que els
agricultors i agricultores, al marge de la producció d’aliments, assumeixin funcions tals com
l’agricultura ecològica, la protecció del medi ambient i del consumidor, el manteniment del
paisatge, la diversificació i elaboració de productes agrícoles d’ús no alimentari, o la satisfacció
de la demanda urbana d’oci i de contacte amb la natura, que constitueixen noves alternatives i
possibilitats. Per donar compliment a aquests propòsits, és necessari garantir els seus
ingressos mitjançant un pagament pels serveis que presten a la societat, que complementi el
que obtenen a canvi dels seus productes. En aquest sentit, pretenem completar la construcció
del segon pilar de la Política Agrícola Comuna (PAC), integrar-hi el principi de cohesió social i
econòmica com a element central, i compensar en consonància els agricultors i agricultores.
Seguretat alimentària

Situarem la protecció del consumidor en un primer pla. Contribuirem de manera determinant
a la seguretat alimentària i a la millora de la qualitat dels nostres productes. Defensem l’opinió
que, en benefici dels consumidors, no es faci tot allò que és tecnològicament possible o que la
indústria alimentària requereix. Així, treballarem perquè l’aplicació de les regulacions en els
organismes manipulats genèticament es compleixin per tal que els consumidors puguin
conèixer la composició dels productes.
Polítiques de cohesió

L’Ampliació dibuixa un nou escenari i unes noves necessitats socioeconòmiques. Una Europa
de Vint-i-cinc membres planteja una distribució de la riquesa ben diferent de la que teníem fins
ara, i algunes regions pateixen aquesta nova situació. En aquest sentit, considerem que cal
donar un nou enfocament a la política de cohesió, que garanteixi la integració social i territorial
del continent i una nova forma de gestió dels fons europeus, que compensi la pèrdua d’ajudes
de moltes regions que fins ara se n’havien beneficiat. Però això no ha de ser en detriment del
desenvolupament de les noves regions comunitàries menys desenvolupades. Per tot plegat, els
socialistes defensem l’establiment d’un pressupost adequat a la nova Europa, que permeti
acomplir els objectius comunitaris en tots els àmbits.
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Avançar cap a una societat del coneixement que preservi la pluralitat cultural i lingüística de la
Unió

Ens comprometem a fomentar una Europa del coneixement centrada en el nostre principal
actiu: els treballadors i treballadores. Europa pot competir amb èxit invertint i innovant en
educació i tecnologia, oferint una formació permanent que faciliti als treballadors les
competències adequades, i desenvolupant programes europeus d’investigació orientats cap a
les tecnologies del futur. L’objectiu és consolidar la cohesió social des del respecte a la
diversitat cultural i el reconeixement de la pluralitat lingüística, i per això valorem molt
positivament la inclusió de la Carta dels Drets Fonamentals en la futura Constitució Europea,
com a garantia del reconeixement i protecció d’aquest patrimoni comú de tots els europeus.
El nostre repte és reconciliar la ciutadania amb Europa, aportant la prova que Europa pot estar
al servei dels homes i dones que la composen, i que té mitjans per actuar en la mundialització
per preservar el nostre model social i desenvolupar nous drets i proteccions.
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UN ESPAI COMÚ DE LLIBERTAT, SEGURETAT I JUSTÍCIA
Els socialistes no entenem una Europa de progrés sense la seguretat, llibertat i justícia amb
què s’ha de desenvolupar la vida de les persones, les quals hem de tenir plenament garantit
l’exercici dels nostres drets. Garantir la seguretat ha de ser un dels objectius principals de
qualsevol societat democràtica. Els ciutadans i ciutadanes han de poder complir les seves
necessitats bàsiques i exercir els seus drets en una societat segura, en el seu significat més
ampli. Les noves situacions d’inseguretat han de ser afrontades des d’un enfocament que
consideri les arrels dels problemes i identificar-ne les causes i eradicar-les és el principal
objectiu en aquest terreny, les desigualtats són en bona mesura, una de les principals causes
a combatre.
L’11 de setembre de 2001 va obrir una nova etapa en les relacions internacionals que s’ha
tornat a posar de manifest l’11-M. Les xarxes de terrorisme internacional plantegen un nou
repte per a les nostres societats, que no estan preparades per a fer front a aquesta amenaça, i
les estructures de seguretat tradicionals han mostrat la seva vulnerabilitat davant les formes
d’actuació d’aquest nou terrorisme. Aquesta situació ens situa en un nou escenari, on el
combat contra el terrorisme internacional serà una prioritat per als socialistes europeus, i
Europa, amb la nova figura del coordinador antiterrorista europeu, és clau per aconseguir el
nou ordre mundial més segur que tots i totes desitgem.
Un paper més actiu de les Nacions Unides

La política exterior de l’Administració Bush a la regió del Pròxim Orient, ha sembrat la llavor de
l’odi entre la població palestina, que ha trobat la solidaritat dels països de la zona. La seva
intervenció a Iraq, amb el suport del govern britànic i del govern del Partit Popular, en el que ha
estat una guerra injusta, il·legal i injustificada, ha augmentat i alimentat els recels d’aquesta
comunitat envers aquests països. La Unió Europea ha d’influir en el si del “Quartet” i fer valer
les seves capacitats per promoure l’entesa amb la regió, demés de defensar un paper més
actiu de les Nacions Unides, en particular en el conflicte d’Iraq, per posar fi a la tensió i
conflictes generats per la presència interessada dels països ocupants.
Garantir les llibertats en la lluita contra la criminalitat

Tanmateix, com a concepte, la seguretat és un valor imprescindible que no pot desvincular-se
del de llibertat, un valor propi de les societats de benestar avançades. Perquè els ciutadans i
ciutadanes, que contribueixen a construir la societat de progrés que els socialistes defensem,
reclamen més garanties contra qualsevol mena d’inseguretat, una condició necessària per
sentir-se també més lliure. Aquest reforçament de la seguretat no s’ha de fer en detriment de
les llibertats dels ciutadans i de les ciutadanes, que han de mantenir el dret a exercir els seus
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drets en igualtat de condicions, sigui quina sigui la seva raça o condició social. Per tant, la Unió
Europea no només ha de vetllar pel manteniment de la seguretat, sinó per garantir les llibertats
en la lluita contra la criminalitat.
Europa ha de treballar activament per combatre la immigració irregular i fer front a la pobresa en el
seu origen

La immigració és un nou motor de creixement: no només demogràfic, sinó econòmic. Davant
la davallada demogràfica de les nostres societats, l’impuls de la població emigrada obre una
bona perspectiva econòmica i social a llarg termini al continent. Molts països menys avançats
no poden oferir oportunitats als seus ciutadans per millorar la seva condició i, per tant, els
emigrants necessiten Europa, alhora que Europa necessita els immigrants. La immigració pot
comportar enriquiment i enfortiment de les nostres societats, però respondre al repte de la
immigració vol dir destinar més recursos econòmics i promoure una major integració social i
cultural de la població immigrada, sense que això produeixi pèrdues de cotes de benestar de
les societats d’acollida. Així evitarem la fractura social, el racisme i la xenofòbia en el si de les
societats europees, que alimenten les forces d’ultradreta que culpabilitzen la immigració dels
problemes socials.
La implementació de polítiques responsables és la garantia per afrontar amb èxit la immigració,
ja que una actitud de portes tancades tan sols provocaria un major risc d’entrada irregular de
persones, bé a través de la sol·licitud injustificada del dret d’asil, bé a través dels serveis i
xarxes de tràfic de persones, que posen constantment en greu perill la integritat i la vida de
molts immigrants. Europa ha de treballar activament per combatre la immigració irregular i fer
front a la pobresa en el seu origen, demés de millorar la seguretat de les seves fronteres
externes.
Tanmateix, Europa ha de garantir el compliment del Dret Internacional i, en aquest sentit,
demanem una política d’asil que respecti plenament la Convenció de Ginebra, i que garanteixi
la protecció dels seus demandants i dels refugiats, com una obligació humanitària, i el
desenvolupament d’una política efectiva contra la criminalitat organitzada. Per això, la Unió ha
de fer tots els esforços possibles per la coordinació dels cossos de seguretat estatals i avançar
cap a la consecució d’un veritable servei de seguretat i d’intel·ligència europeu. Perquè els
països de la Unió Europea tenen la responsabilitat, mai tant evident com ara, d’enfortir la
cooperació en aquest terreny, i treballar conjuntament per la seguretat i la justícia en la lluita
contra el crim organitzat.
Demanem l’adhesió de la Unió al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals
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Proposem un estatut de regulació dels drets dels residents legals a la Unió Europea, que
contribueixi a enfortir aquest espai de llibertat, seguretat i justícia comú. Ens felicitem per la
incorporació de la Carta dels Drets Fonamentals en el projecte de Constitució Europea, la qual
reforça el concepte de ciutadania que codificant el conjunt dels drets exigibles per part dels
ciutadans i ciutadanes europeus, ajudarà a la democratització i legitimitat de la Unió. Així
mateix, demanem l’adhesió de la Unió al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets
Humans i de les Llibertats Fonamentals, com una garantia més d’aquest veritable espai de
llibertat, seguretat i justícia que proposem.
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CATALUNYA A LA UNIÓ EUROPEA
Catalunya necessita Europa pel seu ple desenvolupament com a país: és l’àmbit històric i
geogràfic per excel·lència on veiem retrobada la nostra vocació europea i mediterrània.
El fil de la història ha unit sempre catalanisme i europeisme: les aspiracions del catalanisme
polític han trobat a Europa una oportunitat que l’Estat espanyol no els podia oferir i que, en
alguns casos, els hi negava. Fins avui, Espanya no ha aconseguit vehicular plenament els
interessos de Catalunya a Europa ni tampoc ha afavorit la seva participació directa en les
instàncies decisòries comunitàries. L’arribada dels socialistes al govern, però, ha obert la porta
a la satisfacció de les nostres reivindicacions federals en aquest sentit.
Una major participació de Catalunya en les institucions i organismes comunitaris

Moltes decisions que es prenen a Brussel·les ens afecten directament com a catalans i
catalanes, és per això que Catalunya ha de participar en aquelles institucions europees on es
debaten i s’aproven polítiques que després haurà d’aplicar. Hem de tenir una presència
reforçada a Europa, tant directament a través d’una major participació en les institucions i
organismes comunitaris quan tractin qüestions de la nostra competència, com contribuint a la
formació de la política exterior de l’Estat espanyol, perquè la plena realització de les prioritats
de Catalunya requereix la complementarietat entre l’acció de l’Estat i la del govern de la
Generalitat de Catalunya. Però també, perquè des de la nostra experiència de país que ha
estat i és cruïlla de cultures, Catalunya té molt a dir en el procés de construcció europea.
La millor manera que té Catalunya de participar a Europa és mitjançant una estructura
federal. D’acord amb la nostra proposta federalista, ens hem compromès ja a impulsar la
reforma del Senat, com a veritable cambra de representació territorial, que permetrà, entre
d’altres, la participació de les Comunitats Autònomes (CC.AA.) en les decisions normatives
estatals que es projectin en l’àmbit dels assumptes europeus. Igualment, demandarem una
participació de les CC.AA. en les delegacions espanyoles davant les institucions europees, en
especial, en la delegació espanyola al Consell de Ministres i en la Representació Permanent
d’Espanya a la Unió Europea. Quan en aquestes reunions es debatin afers que afectin només
competències autonòmiques exclusives, els socialistes de Catalunya defensem que la
representació de les CC.AA. hauria d’exercir la direcció de les negociacions.
Catalunya necessita una Europa federal construïda sobre les identitats diverses dels pobles del
continent, que respecti i reconegui les seves diferències com una forma d’arrelament més
pròxima en un món cada vegada més globalitzat, en la mesura que la ciutadania es pot
reconèixer més fàcilment i pot preservar la seva identitat col·lectiva. Que defensi el principi de
proximitat i el repartiment de poder entre els territoris, perquè l’equilibri regional a Europa no és

18

només una qüestió de cohesió territorial, sinó també una qüestió de cohesió social entorn el
projecte comunitari, essencial per a afrontar les grans qüestions que preocupen Europa:
l’ocupació, el benestar social, la integració dels immigrants i la competitivitat empresarial.
Promoure una major cooperació entre regions, especialment amb aquelles de la Unió Europea, i
amb les de països del Magrib

Les regions són pilars fonamentals en el procés de construcció europea, parts integrants del
model de governança i peces essencials per fer de la Unió Europea una Unió més pròxima i
democràtica. Aquestes han de ser un nou motor de la Unió, i per això ens comprometem a
promoure una major cooperació entre regions i a reforçar les aliances estratègiques conjuntes
favorables al seu desenvolupament, especialment entre aquelles de la Unió Europea, i amb les
de països del Magrib.
Des del Parlament Europeu ens comprometem a buscar aliats per tal d’afavorir la creació de
l’Euroregió, Pirineus-Mediterrània, que els i les socialistes catalans hem proposat. Una regió
d’ordenació del territori comú, de promoció econòmica i de desenvolupament d’infrastructures,
que inclourà, de manera voluntària i en peu d’igualtat, als 17 milions de ciutadans i ciutadanes
de les regions de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, i les comunitats autònomes d’Aragó,
Balears, Catalunya i València, establint i potenciant els vincles d’aquesta regió amb el País
Basc i el Sud d’Espanya, i amb la indústria del Nord d’Itàlia, Portugal i el Magrib. L’Euroregió
assegurarà la igualtat d’accés a les infrastructures, impulsarà la cultura i la protecció del
patrimoni artístic, els centres universitaris i d’investigació. I ara l’hem de promoure des del
Parlament Europeu.
Avançar cap al reconeixement, per part de les institucions europees, d’un estatut especial de regió
amb poders legislatius

Reclamem avançar cap al reconeixement, per part de les institucions europees, d’un estatut
especial de regió amb poders legislatius, que permeti a aquestes regions ser consultades en
les qüestions i iniciatives que els incumbeixin, dirigir-se i alertar les institucions comunitàries en
cas que siguin afectades per iniciatives comunitàries, i poder recórrer al Tribunal de Justícia de
la Unió Europea quan les seves competències o els seus interessos resultin perjudicats per
actuacions comunitàries. Així, aquest estatut aconseguiria per a Catalunya el pes que ha de
tenir a la Unió i convertiria les regions legislatives en interlocutores directes de les institucions
comunitàries.
Aquest reconeixement ha de ser compatible amb un Comitè de les Regions reformat, que
representi els ens locals i les regions sense poders legislatius en l’arquitectura institucional
europea, i que participi en el procés comunitari emetent opinions amb caràcter vinculant, com a
institució comunitària de ple dret. Les ciutats i altres ens locals sense potestat legislativa també
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han de trobar el seu encaix a Europa, perquè també hi tenen molt a dir, i l’espai comunitari
federal els ofereix múltiples oportunitats que han de fer valer per aconseguir el seu màxim
desenvolupament. En aquest àmbit, la cooperació a través de xarxes transeuropees juga un
paper fonamental en el futur de la Unió.
Des de Catalunya, la Generalitat ha de donar prioritat a les relacions amb la Unió i promoure
totes les iniciatives i projectes necessaris per aprofitar al màxim les oportunitats econòmiques,
culturals, polítiques i socials que Europa ens ofereix. En aquest sentit, cal donar un decidit
recolzament als organismes i entitats que des de Catalunya treballen en la gestió comunitària,
així com als que ho fan des de Brussel·les, de manera especial el Patronat Català Pro Europa.
Els i les socialistes, doncs, estem decidits a potenciar l’eix Catalunya-Europa, que considerem
font de desenvolupament de les nostres polítiques i del nostre autogovern.
Igualment, creiem que és important fer més partícips els parlaments de les CC.AA. i els
d’altres regions europees en els afers comunitaris. En concret, defensarem l’establiment d’un
sistema actiu i aprofundit de comunicació i de treball entre el Parlament de Catalunya i el
Parlament Europeu, que permeti també un desplegament més directe dels nostres interessos a
Brussel·les. Mantenim la nostra convicció que la participació és també una forma de
democràcia, proximitat i legitimitat dels ciutadans i ciutadanes davant el projecte comunitari, el
qual s’enriqueix amb la implicació i la veu de la ciutadania.
Aconseguir que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea

El català és una llengua parlada per gairebé onze milions de ciutadans i ciutadanes europeus, i
setena llengua de la Unió. Amb la recent entrada de deu nous Estats membres, i a l’espera de
l’entrada de Bulgària i Romania l’any 2007 –i probablement de Turquia-, la Unió ha oficialitzat
deu noves llengües –només dues parlades per un major nombre de població que el català-. En
aquest context, sembla que el règim lingüístic comunitari s’encamina cap a una perspectiva en
la qual es diferenciaran dos estatuts diversos: el de les llengües oficials i el de les llengües de
treball. I aquest escenari obre un camp fins ara inexistent per reclamar el reconeixement del
català com a llengua oficial de la Unió Europea. Els socialistes hem treballat fins ara per aquest
reconeixement, però en aquests moments tenim la clau per fer-ho possible ja que, demés de
ser viable, comptem amb la voluntat favorable del nou govern espanyol. Així, amb una majoria
socialista al Parlament Europeu aconseguirem que el català assoleixi finalment l’estatus de
llengua oficial.
Igualment, defensem que Catalunya sigui circumscripció pròpia en les eleccions europees, de
manera que puguem presentar una llista pròpia i diferenciada de candidats i candidates
catalans al Parlament Europeu. En aquest sentit, promourem les iniciatives legislatives
necessàries per tal d’assegurar la seva representació electoral a la cambra comunitària.
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El nostre compromís amb la Unió s’emmarca en la nostra participació en el projecte del Partit
Socialista Europeu, que ha d’aglutinar les voluntats necessàries per convertir-se en un
autèntic partit europeu i, en aquest sentit, pretenem avançar cap a la presentació de llistes
transnacionals en les eleccions al Parlament Europeu, perquè seran la representació de la
voluntat europeista que ha d’unir les forces polítiques del continent.
Els i les socialistes som claus perquè Catalunya guanyi força a Europa. Assolir aquest conjunt
de propostes requereix una majoria socialista al Parlament Europeu, que s’articularà amb la
nova voluntat del govern a Espanya, i amb una actitud més decidida del govern de la
Generalitat.
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