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--

La qüestió vital que es planteja a Europa
La crisi global que estem vivint, provocada pels molts anys de desregulació neoliberal a ultrança
que hem patit, és molt greu. La qüestió vital que es planteja en les pròximes eleccions al Parlament Europeu és quina serà la resposta que a Europa es doni a aquesta crisi.
Als Estats Units, amb la victòria d’Obama, s’ha superat el període de govern de la dreta neoliberal i neoconservadora. També a Europa hem d’aconseguir un canvi, amb noves polítiques
progressistes i responsables. Els ciutadans nord-americans van decidir passar pàgina a les polítiques neoliberals, conservadores i bel•licistes de Bush. Si els europeus haguéssim votat, ho
hauríem fet en gran majoria per Obama. El partit que van guanyar les forces progressistes als
Estats Units el juguem ara a Europa. I l’hem de guanyar també aquí, per a construir una Europa
forta, solidària i de progrés i de marcat accent social.
Cal renovar l’impuls de l’Europa dels ciutadans i ciutadanes que va suposar l’època de Jacques
Delors, Felipe González, i François Mitterrand amb l’establiment del concepte de ciutadania europea, la implantació de la lliure circulació de treballadors i treballadores, el programa Erasmus,
o, el reconeixement comú de sentències judicials.
Si continués l’hegemonia de la dreta neoliberal a Europa tindríem un llarg període de rivalitats
econòmiques entre els Estats, de dúmping social i fiscal (amb les corresponents ofensives contra els sindicats), de ressorgiment de les confrontacions nacionalistes. Es desfarien els lligams
de la solidaritat i el projecte d’unitat europea podria arribar a retrocedir. Aquesta és l’Europa
que no volem.
Actualment, la dreta neoliberal té la majoria dels governs i de les institucions europees. Al Parlament Europeu, el grup parlamentari més nombrós és el del Partit Popular Europeu (PPE), representat a Catalunya i Espanya pel Partit Popular (PP). Aquesta majoria ha donat prioritat al
mercat per damunt de les persones.
La directiva de les 65 hores ha estat un exemple d’aquesta política oposada als drets dels treballadors i treballadores i a les nostres aspiracions a una vida digna, segura i equilibrada per a tots
els ciutadans i ciutadanes. L’acció dels socialistes en el PE i la mobilització sindical han aturat
la directiva de les 65 hores. Però s’ha d’evitar que iniciatives així tornin a plantejar-se i això sols
serà possible si canvia la majoria al PE.
En aquestes eleccions estan en joc dues visions d’Europa: una Europa progressista en la que
els ciutadans, els governs i les institucions treballin per resoldre les qüestions que més afecten
els europeus i europees, o una Europa de la dreta neoliberal, on tot queda en mans del mercat,
amb les seves conseqüències de desigualtat, inseguretat i crisi.
Els neoliberals volen afavorir les condicions d’acomiadament, baixar impostos a les fortunes més
altes, evitar tota regulació i estimular l’individualisme.
Nosaltres volem una economia sana i competitiva i una societat cohesionada i justa, on funcioni
la solidaritat.
En aquestes eleccions europees ens hi juguem molt. El Partit Socialista Europeu, conscient
d’aquesta situació, ha aprovat un Manifest-Programa, que subscriuen els partits socialistes, socialdemòcrates i laboristes presents en els 27 Estats membres de la Unió.
Al voltant de les propostes d’aquest programa, volem aconseguir una majoria de progrés i europeista en el Parlament Europeu. Una majoria que doni una resposta europea comuna a la crisi
financera i econòmica i que impulsi una política coordinada de rellançament econòmic, que
reforci el model solidari de l’Europa social i que faci avançar el procés d’unitat europea.

--

El Parlament Europeu serà decisiu
El Parlament Europeu té cada vegada més pes i responsabilitats en la discussió i aprovació de la
legislació comunitària. Però això no és prou conegut.
Es coneix poc que la majoria de les decisions que es prenen a Europa són per codecisió entre
el Parlament Europeu i el Consell dels caps d’estat i de govern.
Actualment un 60% de la legislació europea és aprovada per codecisió entre el Parlament i el
Consell. Si s’aprova el Tractat de Lisboa serà el 95%.
Tot això és molt important per a nosaltres. Els principals problemes als quals els ciutadans i ciutadanes europeus ens enfrontem avui es decideixen en bona mesura en el Parlament Europeu.
Per exemple, quasi totes les decisions preses en la darrera cimera europea per fer front a la crisi
econòmica i financera estan subordinades als debats i a les votacions del Parlament.
Per a la sortida de la crisi, el Parlament Europeu serà decisiu.
La majoria que sorgeixi de les properes eleccions decantarà aquesta sortida en un sentit o
un altre.

Què proposem els i les socialistes
1/ Rellançar l’economia i prevenir noves crisis
En un període molt curt de temps, la crisi financera i econòmica està canviant moltes coses:
l’evolució del capitalisme, el paper de l’Estat en el govern dels mercats, els límits de l’acció dels
governs nacionals en una situació d’estreta interdependència global, etc.
A Europa, la crisi està començant a plantejar qüestions fonamentals que afecten el nucli del
projecte europeu. Els Estats membres de la UE estan lligats entre si pels Tractats i per un conjunt complex de procediments tècnics. Però hi ha també quelcom de més bàsic: la noció que els
pobles europeus estem vinculats a un destí comú i som parts constituents d’una única entitat
política en construcció, a mig fer.
Aquesta solidaritat de conjunt comença a posar-se a prova d’una manera que resulta inèdita
i dramàtica. Estem entrant en un període que pot qualificar-se com la primera prova de foc
veritable del projecte europeu d’ençà dels seus inicis, fa més de mig segle. Som a l’hora de la
veritat.
Les tendències al replegament nacional, tant en una part de les opinions públiques com en els
capteniments dels governs comencen a aparèixer. És una situació que posa a prova tant la maduresa de les opinions públiques europees com la capacitat de lideratge de les forces polítiques
i dels governs.
Tenim al davant una cruïlla que pot dur a dos escenaris molt diferents.
L’escenari negatiu consistiria en una combinació de crisi econòmica-social i d’involució proteccionista i nacionalista, amb una Europa més feble i dividida si tenen majoria els conservadors i
els liberals.
L’escenari positiu consisteix en un rellançament de la coordinació, de l’activitat econòmica, de
--

la solidaritat intraeuropea i de la construcció de l’Europa política. Volem treballar amb aquests
objectius, aplicant mesures que ajudin a rellançar l’activitat econòmica i que protegeixin els
sectors socials que es veuen més afectats per la crisi. Amb una Europa més forta i unida pels
socialistes, socialdemòcrates, i laboristes.
Som davant un repte de gran magnitud i, avui més que mai, hem d’aconseguir que guanyi l’opció
de la unitat d’Europa.

•

Treballarem per a reformar el sistema financer, per introduir una millor regulació
i més rigor en la seva aplicació. Cal donar seguretat i estabilitat al sistema, posar-lo al servei de l’economia real i no de l’especulació.

•

Defensarem una millor coordinació i harmonització del sistema financer a nivell
europeu i internacional.

•

Volem assegurar la participació més intensa d’Europa en el nou Consell
d’Estabilitat Financera. La UE ha de tenir un protagonisme fort i una única veu
en la reforma necessària de les estructures i organismes del sistema financer
internacional: Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, Organització Mundial
del Comerç.

•

Promourem l’adopció de codis de conducte i polítiques de bon govern corporatiu que mantinguin en un nivell honest les retribucions dels seus consellers i
directius i que contemplin la participació dels treballadors i les treballadores en
els beneficis generats.

•

Proposem acabar amb els paradisos fiscals, el frau i l’evasió fiscal i intensificar la
lluita contra el blanqueig de capitals a la Unió Europea i a escala global, de manera que tots els actors del mercat paguin la part d’impostos que els correspon
en els països en què operen.

2/ Un futur millor a Europa
En el curs de la crisi hi ha uns riscs que cal conjurar: el sorgiment de tendències al proteccionisme, el nacionalisme econòmic i a l’afebliment o la ruptura de la solidaritat imprescindible
entre els Estats Membres, amb les seves eventuals conseqüències de paràlisi o retrocés de la
integració europea. Si fem bé les coses, aquests riscs seran superats i seguirem avançant cap a
una Europa federal.
Després de la crisi moltes coses seran diferents. Del que es tracta és que siguin millors. Volem
sortir de la crisi amb una economia més dinàmica però més estable, una societat més cohesionada i solidària, una plena igualtat entre dones i homes, un model de producció i de consum
sostenible, unes institucions més democràtiques i més eficaces.
La crisi és una oportunitat per a superar la cultura del “tot mercat“ i impulsar a Europa els valors
de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la diferència, la igualtat de gènere, els drets i deures
del món del treball, la sobrietat i qualitat socials, la sostenibilitat del desenvolupament, la responsabilitat internacional d’Europa.
Una palanca fonamental per a la reactivació econòmica serà l’evolució vers un nou model productiu i de consum, amb energies renovables, indústria verda, noves tecnologies, un model
de desenvolupament sostenible.
En aquesta perspectiva caldrà un reforçament del compromís moral i polític de la majoria al voltant d’un projecte europeu contra la guerra, la inseguretat i les confrontacions fonamentalistes,
a favor d’un nou cicle de solidaritat i de progrés a Europa i al món.
--

•

Defensem la construcció d’Europa des de i per a les persones, per un treball
de qualitat, amb retribucions i condicions dignes per a tots i totes, promovent
la conciliació de la vida personal i laboral per a què tothom pugui gaudir amb
plenitud dels seus temps vitals.

•

Volem reforçar el projecte comú de la unitat europea, els valors i els elements
d’identitat comuna que compartim i que són la força i l’esperança de futur
d’Europa. Els ciutadans i ciutadanes han de ser els protagonistes d’aquest projecte comú.

•

Avançarem en la lluita contra el racisme, la xenofòbia i l’antisemitisme mitjançant
la cooperació, la prevenció i l’harmonització de les legislacions.

3/ L’Europa social
En un món altament competitiu com el dels nostres dies, a Europa no es pot actuar de manera
descoordinada per defensar els interessos dels treballadors. Calen estratègies de creixement i
de cohesió coordinades entre Estats membres, intel•ligents i solidàries, que determinin la direcció dels esforços comunitaris i ens posicionin en el mercat internacional com a regió econòmica
i tecnològicament puntera, i socialment justa. El que a Europa li convé no és retrocedir posicions
ni perdre pes, sinó destinar majors recursos a estimular el creixement i a continuar oferint una
elevada protecció social, amb un enfocament adient a les necessitats actuals i futures.

•

Actuarem decididament contra la competència fiscal a l’interior de la Unió i
contra el dumping -les pràctiques deslleials recolzades en legislacions poc exigents en termes socials i mediambientals- causant de les deslocalitzacions.
Destinarem majors recursos a impulsar estratègies de creixement i de cohesió
coordinades.

•

Adoptarem una estratègia de creixement social i mediambientalment sostenible basada en polítiques macroeconòmiques comunes que no només s’ocupin
de controlar la inflació i la convergència financera, sinó que també fomentin
inversions coordinades entre Estats Membres en els principals objectius de
l’Estratègia de Lisboa.

•

Avançarem en el desenvolupament d’un mercat de treball de qualitat, garantint
unes retribucions dignes i la no pèrdua de valor adquisitiu dels treballadors i les
treballadores , eliminant qualsevol discriminació a través de lleis específiques,
i afavorint la conciliació entre la vida personal i laboral. En aquesta tasca, serà
imprescindible el diàleg social i la col•laboració amb la Confederació Europea
de Sindicats (CES).

•

Facilitarem la mobilitat dels treballadors i treballadores a través d’un marc normatiu europeu que asseguri la igualtat de salaris i condicions laborals, d’accés
als sistemes de protecció social i la portabilitat dels drets.

•

Prendrem mesures contra el treball precari per prevenir l’exclusió social emprant, si és necessari, els fons estructurals i de cohesió com a instruments per
promoure la cohesió econòmica i social.

•

Crearem un marc legislatiu comunitari que garanteixi la universalitat d’uns serveis públics, eficients i de qualitat.

•

Reforçarem l’assistència sanitària per a garantir que qualsevol ciutadana o ciu--

tadana europeu tingui assegurada l’assistència amb les mateixes garanties que
al seu país. D’altra banda, proposarem l’establiment d’una carta europea de serveis socials.
•

Pel que fa a la prevenció de les malalties, a l’educació per la salut, a la promoció d’hàbits de vida saludables i, sobre tot, a la protecció de la salut de tots els
ciutadans europeus, es fa cada vegada més necessària la coordinació entre els
Estats Membres de la UE per fer front alertes sanitàries globals, com són possibles pandèmies, i també l’establiment de controls epidemiològics. Cal, enfortir
encara més els organismes sanitaris i de vigilància europeus en el marc d’una
estratègia comuna de protecció de la ciutadania.

•

Impulsarem una veritable política comuna d’immigració europea, que reforci la
plena integració de les persones nouvingudes, una gestió coordinada i responsable dels fluxos migratoris, la lluita contra el tràfic d’immigrants clandestins, i
la cooperació amb els països d’origen i trànsit. Volem, a Europa, societats cohesionades, integrades i solidàries.

4/ L’Europa del coneixement, la cultura, la innovació i la competitivitat
Per tal d’afrontar els reptes que planteja la globalització en els terrenys econòmic, demogràfic,
educatiu, social i mediambiental, hem de prendre decisions crucials orientades cap a un creixement sostenible basat en el coneixement, la formació i la innovació, que sigui capaç de traduirse en competitivitat, progrés, cohesió social i benestar per a tothom.
Hem de millorar la qualitat de l’educació obligatòria per tal de combatre l’abandonament i el
fracàs escolar i millorar els nivells d’instrucció de la població. Aquesta política requereix una
determinació clara dels poders públics a favor de l’excel•lència educativa, i un compromís amb
la ciutadania i amb el professorat. Cal crear un Espai Europeu d’Ensenyament Superior que
estimuli una major sinèrgia entre les universitats europees i faciliti i promogui la mobilitat
estudiantil en el conjunt de la Unió.
Ja no són tant els recursos naturals o financers que garanteixen la prosperitat futura, com el
coneixement, la formació i capacitat de les persones. A més d’enfortir una estratègia de qualitat
educativa, és prioritari invertir en recerca i en desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs).
Per altra banda, quan parlem de dimensió cultural europea, ens referim a la suma de cultures,
llengües, patrimonis i tradicions de tot tipus, que constitueixen la rica diversitat que integra la
Unió Europea. Convençuts que aquesta riquesa cultural és un actiu fonamental per Europa i pels
seus ciutadans i ciutadanes, continuarem promovent la preservació i foment d’aquesta diversitat cultural, així com els intercanvis culturals dins la Unió Europea, i els projectes comunitaris de
cooperació cultural.
En el debat sobre la propietat intel•lectual i Internet, ens comprometem a treballar per aconseguir un equilibri entre la protecció dels drets d’autor i dels drets de propietat intel•lectual, en
tant que considerem que les idees i la creació constitueixen una font de progrés i de riquesa
per les societats, que cal respectar i protegir; i el màxim accés a la cultura i a la informació per
part dels ciutadans. En aquest sentit, estem també convençuts de l’aportació decisiva de les
tecnologies de la informació i de la comunicació al sector creatiu, en tant que han propiciat nous
formats, nous canals, i l’han obert a un nou públic.

•

Reivindicarem el compliment dels objectius de l’Estratègia de Lisboa per garantir la prosperitat i el desenvolupament social de la Unió Europea, establint un
mecanisme rigorós d’avaluació.
--

•

Centrarem els esforços en millorar la qualitat de l’educació, mitjançant un pacte
amb la ciutadania i el reconeixent del decisiu paper del professorat.

•

Impulsarem la reorganització del sistema educatiu, donant més pautes als Estats, per tal de crear un autèntic Espai Europeu d’Ensenyament Superior que es
basi en una educació de qualitat per formar ciutadans i ciutadanes lliures i amb
sentit crític.

•

Incrementarem la inversió en la recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
per tal de convertir el fruit de la innovació europea en nous productes, patents
i ocupacions que siguin d’ajuda per als nostres emprenedors i emprenedores i,
en especial, per a les Petites i Mitjanes Empreses (PIMEs).

•

Promourem la preservació i foment de la diversitat cultural europea, així com
els intercanvis culturals dins la Unió, i els projectes comunitaris de cooperació
cultural.

•

Recolzarem les indústries culturals i el sector creatiu, treballant paral•lelament
per ampliar l’accés a la cultura per part de la ciutadania.

•

Ens comprometem a promoure la creació d’una comissió del Parlament Europeu, amb la participació de representants de tots els sectors implicats (creadors,
operadores, societats gestores de drets d’autor, responsables polítics, etc.), que
estudiï la manera d’assolir un nou model que garanteixi l’equilibri necessari entre
la protecció dels drets d’autor i l’accés a la cultura.

•

Proposarem l’establiment d’un Dia Europeu de l’Esport, buscant la complicitat
amb els organismes i les federacions esportives europees, que reconegui els importants valors socials, saludables i de desenvolupament personal de la pràctica
esportiva, que combati els estereotips de gènere, i promogui la lluita contra la
violència i el racisme en l’esport.

5/ Lluitar contra el canvi climàtic amb polítiques sostenibles
L’establiment d’un model de desenvolupament sostenible, d’una economia verda, ja no és sols
una prioritat per fer front al canvi climàtic, sinó que a la vegada cal aplicar polítiques que permetin potenciar el progrés, la seguretat i el benestar de la ciutadania.
Catalunya ha de ser capdavantera en el desenvolupament de fonts energètiques alternatives
i netes i ha de liderar la implantació d’un nou model basat en la sostenibilitat, la innovació i la
recerca.
Europa ha d’adoptar un nou model basat en la sostenibilitat, la innovació i l’eficiència energètica. És una oportunitat única per crear nous llocs de treball i vetllar per una Europa pròspera
per a tothom.
Cal una política europea comuna que impulsi les línies mestres del canvi de model energètic,
que encara avui es fonamenten en els combustibles fòssils. El paper de les energies renovables
ha de ser la clau del futur.
Actuar en aquest àmbit ens permetrà posar-nos al capdavant en el desenvolupament de les
noves tecnologies sostenibles eficients.
•

Desenvoluparem una política energètica comuna i sostenible, fixant un calendari i objectius concrets, a través d’acords de cooperació i diversificant les fonts
d’energia i les rutes de trànsit.
--

•

Avançarem en l’eficiència energètica en edificis, transport i indústria, millorant el compliment de la legislació vigent i a través de incentius fiscals
comuns.

•

Impulsarem l’ús obligatori d’energies renovables a través d’estratègies nacionals que tinguin en compte les diferencies climàtiques, econòmiques i
geogràfiques de cada país.

•

Assolirem els nivells d’inversió dels Estats Units i Japó en Recerca i el Desenvolupament de Tecnologies Energètiques, facilitant la construcció d’un autèntic espai europeu de recerca sobre l’energia.

•

Impulsarem un mercat energètic europeu integrat i competitiu per millorar la
gestió de les interrupcions en el subministrament i crearem mecanismes
de solidaritat entre els Estats per tal de facilitar les inversions en infraestructures.

•

Promourem i impulsarem un nou acord global sobre el clima per al període
posterior a 2012, donant seguiment al Protocol de Kyoto.

•

Hem de prendre la iniciativa en les negociacions internacionals per arribar a
un acord sobre un objectiu global de reducció de les emissions de CO2 del
30% en l’horitzó 2020 en la cimera de Nacions Unides que se celebrarà a
finals de 2009.

•

Impulsarem el desenvolupament de les energies renovables, la diversificació
de fonts i la solidaritat a través d’una Política Energètica Comuna.

6/ Aconseguir la plena igualtat entre dones i homes
La plena igualtat de gènere és un objectiu imprescindible de la construcció d’una societat europea moderna i justa. Les dones han de ser part activa del progrés econòmic, social, científic
i acadèmic en peu d’igualtat total amb els homes. Els i les socialistes defensem l’establiment
d’una democràcia paritària en què homes i dones comparteixin responsabilitats i poder de decisió tant en l’àmbit públic com en el privat.
A la vegada, Europa ha de fer avançar la igualtat de gènere al món. Milions de dones en tot el
món encara pateixen l’explotació i violació dels seus drets, a causa del tràfic d’éssers humans, la
violència masclista i altres abusos.

•

Seguirem lluitant contra els estereotips de gènere. Creiem que reforçar els drets
i les oportunitats de les dones aportarà beneficis democràtics, socials i econòmics significatius a tots els ciutadans i ciutadanes d’Europa.

•

Seguirem lluitant per a la plena igualtat salarial, per l’eradicació de tota mena
de discriminacions – amb especial atenció a la violència de gènere – i per
l’establiment de mesures per a la conciliació de la vida laboral i personal, entenent el temps com un dret de ciutadania.

•

Lluitarem per la universalització de l’educació pública preescolar en tota la UE
com a mitjà per avançar en la consecució de la igualtat.

•

Garantirem el compliment del Pacte Europeu per a la Igualtat de Gènere, que
aspira a augmentar la participació de les dones en el mercat laboral.

--

•

Impulsarem la creació d’una Carta Europea dels Drets de les Dones com una
nova eina normativa i de referència per a promoure la igualtat de gènere en tots
els aspectes de la vida en societat i demanarem la creació d’un/a Comissari/ària
Europeu d’Igualtat de Gènere.

7/ L’Europa pel desenvolupament, la pau i la seguretat
Amb la crisi, el pèndul ha basculat. Des dels anys 80, la idea que el govern públic havia de cedir
terreny al mercat desregulat ha dominat, amb màximes com “el govern és el problema, no la
solució”, “necessitem més mercat i menys estat”, “la societat no existeix, només els individus”.
Ara, el món pren consciència dels errors i els resultats desastrosos d’una dreta neoliberal que
presentava les seves polítiques com infalibles. La crisi actual ha forçat a plantejar-se una urgent
i ineludible acció dels poders públics, un reequilibri entre el públic i el privat, un reforçament de
les institucions i els interessos públics de la societat, una nova prioritat dels valors de la justícia
social i la solidaritat. Hem començat un nou cicle i les eleccions al Parlament Europeu han de
marcar un pas endavant en aquesta direcció.
Que hi ha àmplies majories potencials a favor d’una Europa que lluiti per un món en pau,
justícia, igualtat i solidaritat és evident. Es veié a Catalunya ara fa sis anys amb les immenses
mobilitzacions contra la invasió de l’Iraq.
Traduir aquesta àmplia majoria potencial en una política renovada, europea i internacionalista,
és un objectiu que ha d’unir tots els sectors de progrés, per damunt de diferències i interessos
parcials i de curta volada.
Solidaritat i seguretat són objectius indestriables. En el món inestable en el que vivim, seguim
afrontant amenaces i hem de col•laborar més estretament per a garantir la seguretat dels nostres països. Per això volem també una UE activament compromesa en l’impuls de la pau i del
desenvolupament social i econòmic sostenible a tot el món. Europa necessita una veu més unida
i més forta en el món per a configurar un futur millor per als nostres ciutadans i per al planeta.
Hem de treballar junts per la pau i la cooperació, per a eradicar la pobresa de manera solidària
amb els pobles de tot el món.
La UE ha de reforçar el seu paper en la resolució de conflictes, el manteniment de la pau i l’ajut
humanitari en les zones en crisi. Ha de prestar assistència als països que pateixen crisis civils o
mediambientals. Ha d’actuar contra les causes profundes dels conflictes, la violència i el terrorisme en el món.
Les polítiques de desenvolupament destinades als països en vies de desenvolupament han
d’apuntar a objectius concrets, ser innovadores i recolzar-se en la implicació de les persones des
del terreny. En particular, han de donar suport a l’important paper de les dones com a motors
del desenvolupament.
Europa és un actor global, però hem d’enfortir la nostra influència coordinant les nostres posicions i parlant amb una sola veu en els afers exteriors. Si no ho aconseguim, la UE i els seus
Estats Membres perdran rellevància en els assumptes mundials. El Tractat de Lisboa significa
una passa endavant en aquesta direcció. La UE ha de prendre la iniciativa per a reformar la governança global, en col•laboració amb la nova Administració demòcrata als Estats Units i amb
tots els països democràtics del món, sobre la base d’un enfocament multilateral i cooperatiu
reforçat.

•

Orientarem l’estratègia de cooperació al desenvolupament de la Unió Europea
per a impulsar el comerç i un millor accés al mercat comunitari i internacional
dels països en vies de desenvolupament, invertint en infraestructures, incremen-

--

tant el seu potencial productiu i contribuint a aconseguir una administració pública i unes institucions més eficients.
•

Potenciarem les mesures destinades a reforçar el teixit productiu dels països en
vies de desenvolupament a través de la formació i l’educació, i intentarem evitar
la fuga de cervells, tot establint nous mecanismes d’ajuda econòmica a les seves
universitats per promoure una dotació en capital humà que reverteixi en el progrés del propi país.

•

Tenint en compte que la Unió Europea és el primer donant mundial d’ajuda al
desenvolupament i d’ajuda humanitària, impulsarem una política de prevenció
dels conflictes a partir d’aquesta cooperació al desenvolupament, centrant-la
especialment en la lluita contra la pobresa i en l’escolarització.

•

Reforçarem el respecte i el control de l’eficàcia de l’aplicació de la clàusula de
drets humans en els acords d’associació amb països tercers.

•

Ampliarem l’àmbit d’actuació de la Iniciativa Europea per a la Democràcia i els
Drets Humans a la lluita contra qualsevol tipus de violència de gènere, el treball
infantil i l’ús de nens soldats.

•

Promourem el multilateralisme, com a millor escenari per a la governabilitat i la
resolució dels problemes de manera durable, mantenint l’equilibri entre la noproliferació, la transferència de tecnologia i el desarmament.

•

Seguirem impulsant i donant suport als processos d’integració regional a altres
parts del món, especialment, a Amèrica del Sud i Central.

•

Donarem suport a la Secretaria de la Unió pel Mediterrani, amb seu a Barcelona,
i a les polítiques d’associació euromediterrànies.

8/ Donar suport al Tractat de Lisboa
El Tractat de Lisboa, si és aprovat, permetrà a la Unió Europea estar millor preparada per a fer
front als reptes de la crisi i d’un món global i interdependent. Amb el nou tractat, el Parlament
tindrà més competències legislatives, pressupostàries i de ratificació d’acords internacionals de
la UE. En la majoria de les qüestions, el Parlament Europeu estarà en peu d’igualtat amb el Consell, que és el representant dels Estats membres.
Creiem que oposar-se al Tractat de Lisboa és una posició negativa que, en no oferir alternatives viables, impedeix avançar i posa en risc el futur europeu. Ja s’han produït prous retrocessos a causa de la no ratificació de la Constitució Europea!
Nosaltres, que vam proposar el “sí” a la Constitució Europea (que tingué el suport majoritari
del poble català) demanem ara un suport decidit al Tractat de Lisboa perquè, encara que no el
considerem suficient, permetrà:

•

Millorar la capacitat d’acció de la Unió Europea amb un President del Consell estable (superant la situació actual de presidències semestrals rotatòries),
un ministre d’afers exteriors, una Comissió Europea més eficaç i un Parlament
Europeu reforçat en les seves competències.

•

Promoure propostes de caire social mitjançant la iniciativa legislativa popular
prevista en el Tractat.

•

Desenvolupar una major implicació europea dels Parlaments nacionals.
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9/ Catalunya a Europa
A Catalunya la gran majoria som europeistes perquè creiem en els valors de la pau, la convivència i el respecte mutu entre els pobles i les nacions.
•

La Constitució i el Tractat de Lisboa. Som els únics a favor!

Les eleccions a Catalunya tenen la peculiaritat que els candidats de Convergència i Unió (CiU),
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV) van votar
contra la Constitució Europea i no donen suport explícit al Tractat de Lisboa. Ho considerem
irresponsable. No diem que el Tractat de Lisboa sigui una meravella (és fruit de negociacions
complexes per sortir de l’impasse del “no” francès i holandès a la Constitució), però és una passa
endavant absolutament necessària. Amb la generalització de la codecisió, el Tractat de Lisboa
situa el Parlament Europeu en peu d’igualtat amb el Consell en la gran majoria dels àmbits
d’acció de la UE. Només per això ja l’hem de ratificar. A més, el poble català va votar sí a la
Constitució Europea, i aquest vot mereix ser respectat.
•

Unitat dels diputats i diputades de Catalunya al PE

Som partidaris de la màxima unitat possible dels diputats i diputades de Catalunya en el PE a
l’hora de defensar els interessos comuns de la nostra nació i de la nostra llengua. Les disputes i
divisions en aquest camp ens afebleixen i hem de situar sempre per davant allò que ens uneix,
tot deixant les nostres diferències en segon pla.
Els i les socialistes volem l’aplicació més extensa i rigorosa del principi de subsidiarietat, entès com a corresponsabilitat de tots els nivells de govern. De manera que s’escolti la veu dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya a través dels seus representants en el Parlament Europeu
i que les nostres institucions nacionals d’autogovern assoleixin el lloc que els hi pertoca en una
Europa políticament unida.
•

El català a les institucions de la UE

Des de les últimes eleccions europees de 2004, s’ha avançat considerablement en l’ús de les
llengües cooficials en les institucions europees. S’ha passat de zero al règim que tenim ara. Durant els vint-i-tres anys de govern de CIU no s’aconseguí res. Ara hi ha avenços significatius que
mostren que amb tenacitat, intel•ligència i unitat es pot avançar i s’aconsegueixen progressivament resultats positius.
Des de fa poc, els i les catalanoparlants poden dirigir-se al Tribunal de Justícia i ser contestats
en el seu idioma. Ja podien fer-ho en els seus contactes amb la Comissió i el Parlament. El català
és reconegut i utilitzat, també, en les reunions del Consell Europeu i del Comitè de les Regions.
L’Oficina de la Comissió i el Parlament Europeu a Barcelona té una pàgina web en català.
Després de les eleccions europees de juny, el govern central sol•licitarà al Parlament Europeu
que els eurodiputats i les eurodiputades que ho desitgin puguin intervenir en català, basc o
gallec. L’òrgan a qui pertoca aquesta decisió és la mesa del Parlament europeu (durant l’actual
legislatura, votà en contra, per un únic vot de diferència). Aquesta votació es repetirà en una
nova mesa del Parlament renovat.
Revisarem la normativa dels usos lingüístics de la Unió Europea en base a criteris de respecte
i reconeixent la diversitat cultural i lingüística d’Europa, i també pensant en trobar bones pràctiques que ens ajudin a treballar de manera eficient.
•

L’Euroregió

Catalunya necessita mantenir i aprofundir en el projectes de cooperació transfronterera i interregionals que en gran mesura, ha contribuït a impulsar. L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha de
ser un instrument a potenciar en els seus múltiples àmbits de treball -infraestructures i transport,
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cooperació educativa, innovació, gestió de recursos energètics, etc.,). Impulsarem l´Euroregió
com a Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), un instrument que ens ha de permetre superar els obstacles que dificulten la cooperació transfrontera i desenvolupar projectes
de cooperació territorial cofinançats per la Unió o a iniciativa dels Estats Membres.
Volem una Catalunya al capdavant de les regions més avançades d’Europa i de la Mediterrània, capaç d’impulsar i ajudar a aglutinar una àmplia regió europea, a l’entorn dels 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 clares
complementarietats i interessos estratègics comuns. Una euroregió que des d’Europa es vol
projectar al món. Que pot aspirar a ser el port d’entrada de les mercaderies que vénen d’Àsia a
tota Europa.

•

Mobilitat i infraestructures

La Mobilitat dels ciutadans i l’accessibilitat dels territoris a través de les Xarxes Transeuropees
de Transport són condicions clau per al desenvolupament econòmic a tota la Unió Europea, no
sols pels seus efectes en la cohesió i equilibris territorials, sinó també socials. Per a satisfer els
requisits de la mobilitat en un territori europeu policèntric, és important assegurar el desenvolupament integrat i sostenible de sistemes de transport multimodals.
Cal transformar el transport a Europa, convertint-lo en el més eficient, assequible i sostenible
per a les persones i les empreses. Això inclou, potenciar aquells eixos viaris que vertebrin el
territori de l’Euroregió, i també com a comunicació equilibradora d’oportunitats del territori català, que suposin connexions alternatives raonables al congestionat pas de La Jonquera com a
eix d’alta capacitat; construir una xarxa ferroviària d’alta velocitat més competitiva i assequible
entre les principals ciutats i regions europees; facilitar el canvi entre transport ferroviari i altres
maneres de transport; crear i integrar l’espai aeri per a escurçar el temps de vol permetent que
els avions prenguin rutes més directes; fer que el transport marítim i el transport per vies de
navegació interiors siguin més nets, més eficients i segurs per als treballadors i els passatgers; i
transformar els nostres sistemes de transport urbà.
Des de Catalunya apostem, especialment, pel tram ferroviari del corredor mediterrani i
la seva inclusió a les Xarxes Transeuropees de Transport, una de les prioritats en matèria
d’infraestructures durant la propera presidència espanyola de la UE. Defensarem que les institucions europees, assumeixin aquest corredor mediterrani entre les seves prioritats. Aquest
fet, suposarà una inversió aproximada amb Fons Europeus d’uns 225.000 milions d’euros en
els propers anys. El resultat del projecte no sols serà d’ús per al transport de passatgers, sinó
també per al de mercaderies que tindrà abast europeu i interconnexió amb els centres logístics
catalans i els ports comercials de Tarragona i Barcelona. La connexió d’Alta Velocitat a ambdós
costats de la frontera haurà d’estar enllestida el 2012.
També, impulsarem la connexió de les Xarxes Transeuropees amb les xarxes dels països del
nord d’Àfrica per tal de crear un espai comú a la Mediterrània Occidental. Continuarem desenvolupant les connexions dels ports catalans a través de les autopistes del mar i el short sea
shipping. I recolzarem les propostes que ajudin directament al sector del transport marítim i
combinat a través de l’anomenat “Ecobono”.

•

Suport als treballadors i treballadores

Continuarem treballant colze a colze amb els treballadors i treballadores per salvaguardar els
seus drets laborals que són emparats per la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. En
un moment de crisi econòmica com el que estem vivint, és inacceptable tota proposta que retrocedeixi en els drets dels treballadors i treballadores. En particular, hem de ser conscients del
perill que un Parlament Europeu que tingués una majoria conservadora, recuperés la proposta
de directiva de les 65 hores laborals per setmana.
Des de Catalunya som pioners, a nivell europeu, en consensuar un percentatge elevat (20%)
del pressupost del Govern català amb els representants dels treballadors. Això és possible,
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gràcies a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, una iniciativa consensuada amb els agents socials que no sols beneficia l’economia sinó que fa front a la precarietat laboral. Volem estendre iniciatives estratègiques
d’aquest caràcter al conjunt de la Unió Europea.

•

Suport als pagesos, ramaders i pesquers

Els socialistes creiem en la necessitat de seguir comptant amb una agricultura europea comuna
més enllà de 2013. Al costat de l’agricultura més competitiva, la PAC ha de seguir garantint la
pervivència del model agrícola europeu, de les explotacions familiars que fixen població al territori, i que tenen cura del paisatge.
Durant la passada legislatura, des del Grup Socialista, hem treballat per aconseguir dictàmens
favorables a les demandes del nostre sector en les reformes de les Organitzacions Comunes
de Mercats (OCM) pel que fa al sucre, el vi o les fruites i hortalisses. Aquesta política, que ja
s’ha modificat i modernitzat per a adaptar-se a les exigències de la societat (medi ambient,
benestar animal, qualitat i seguretat alimentàries), no admet més retallades pressupostàries. Els
i les socialistes catalans mantindrem el nostre compromís amb els nostres pagesos, ramaders i
pesquers, amb la consciència que una vegada entri en vigor el Tractat de Lisboa, el Parlament
Europeu tindrà el dret de colegislar en matèria agrícola.
La indústria agroalimentària és un dels nostres sectors estratègics per les seves vendes, distribució territorial, i generació d’ocupació (13,1%). Catalunya pot situar-se com a pol de l’agroindústria
al sud d’Europa. Des del Parlament Europeu treballarem pel sector agroalimentari, per millorar
la seva competitivitat i les condicions de vida de la població que hi treballa, des del petit propietari fins als centres d’excel•lència en recerca de noves tecnologies agroalimentàries.

•

Suport als estudiants. Defensa de la universitat pública

El Procés de Bolonya i la Declaració que va posar les bases per a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, l’any 1999, pretén construir un sistema europeu d’educació i recerca
de qualitat, que faciliti la mobilitat de la comunitat educativa entre Estats membres i països
integrats en aquest procés.
La implantació del procés, que ha de facilitar el reconeixement de crèdits entre universitats
europees i la mobilitat en general, pateix mancances, que tant estudiants com el conjunt de la
comunitat educativa han assenyalat: falta de claredat i de transparència en la seva aplicació,
desconeixement de les responsabilitats de cada part i de les conseqüències que el procés porta
associades, insuficiència pressupostària per a la seva aplicació en cadascun dels Estats Membres, en concret en aquells on els indicadors educatius apunten la necessitat de moltes millores
per tal d’arribar a la mitjana de qualitat comunitària.
El govern socialista espanyol i el Govern d’Entesa fan un gran esforç de despesa en el sector
educatiu per superar la desinversió provocada pels governs anteriors, tant del PP com de CiU.
Cal millorar la comunicació entre el moviment estudiantil, el món acadèmic i les autoritats educatives per tal de superar l’actual malestar. En aquest sentit, mantenim el nostre compromís
amb un ensenyament laic, públic i de qualitat, i creiem, a més, que el nostre país ha de prendre una decisió ferma i identificar l’educació com aquell àmbit en què vol reeixir en termes
d’excel·lència, pel fet de ser un aspecte clau per a l’evolució de la nostra societat, en múltiples
àmbits.

•

Millora de la qualitat educativa

L’educació ha estat sempre un dels pilars de les polítiques de progrés, punta de llança per aconseguir una societat igualitària. Ara, davant dels reptes de la diversitat, l’educació és fonamental
per a la cohesió social. No es tracta tant d’afegir programes per a l’educació en la diversitat, com
de vetllar perquè en tots els àmbits de l’educació s’afavoreixi aquesta lògica.
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Hem de centrar els esforços en millorar la qualitat de l’educació obligatòria i de la formació
inicial i contínua per tal de reduir l’abandonament i el fracàs escolar de la població, i millorar els
seus nivells d’instrucció. Aquesta política no només requereix una determinació clara dels poders públics a favor de l’excel•lència educativa, sinó un pacte o compromís amb la ciutadania i
reconèixer el paper del professorat com a personal decisiu en aquesta missió.
Creiem que l’aposta forta per l’educació és una garantia única de progrés, cohesió i benestar
alhora que impulsa el creixement, la innovació i la millora de la ocupació, fent d’Europa un
espai de competitivitat i innovació, també en el terreny social. En aquest sentit, defensem la
construcció d’una Europa del coneixement, basada en l’accés ple i igualitari a l’educació i
l’aprenentatge permanent, per a aquells i aquelles que volen una “segona oportunitat” en la
formació o volen prosseguir o completar els seus estudis, amb especial atenció als col•lectius
vulnerables i la gent gran.

•

No sols hem de reivindicar. En certs camps hem d’aspirar a liderar.

Som ferms i rigorosos en l’afirmació de les justes reivindicacions del poble de Catalunya. Però
limitar-nos únicament a reivindicar no seria ni just ni eficaç. A Catalunya no ens podem desentendre del procés d’unitat d’Europa. Hem de reafirmar el nostre compromís amb Europa i hem
de treballar en els primers rengles del procés d’integració política europea.
En determinats camps podem aspirar a jugar un paper de lideratge. Fer jugar el pes i el paper
de Barcelona és, en aquest sentit, essencial. La nostra capital és reconeguda com la ciutat més
dinàmica i innovadora del Mediterrani, un punt d’encontre fonamental entre Europa i els països
del sud. Designada seu de la Unió pel Mediterrani, té una oportunitat extraordinària per a reforçar la projecció internacional de Catalunya.
Hem d’aspirar també a jugar un paper de lideratge en les polítiques d’igualtat de gènere, en les
d’integració solidària i efectiva dels ciutadans i ciutadanes que han vingut a viure i a treballar
entre nosaltres, en el camp de l’urbanisme, l’ordenació del territori, la gestió ambiental, etc. En
aquests i altres àmbits aspirem a estar al davant en capacitat, esperit emprenedor, solidaritat
i empenta.
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Socialistes, catalanistes i europeistes,
per les mateixes raons

Catalanisme i europeisme han anat sempre de la mà. Ara, en moments decisius per al futur
d’Europa, Catalunya ha de ser-hi present, de manera activa, unitària i solidària. Hem de contribuir a fer possible una Europa cada vegada més forta econòmicament, més cohesionada socialment i més present al món en defensa de les causes més valuoses i justes de la humanitat.
Aquesta és l’Europa que somnien molts ciutadans i ciutadanes europeus, l’Europa que volem.
Una Europa progressista, positiva i conciliadora, que posi les persones primer mitjançant polítiques laborals, socials i mediambientals innovadores i ambicioses. Una Europa social forta davant
els reptes actuals i decisiva en la construcció d’un nou ordre global basat en els valors de la
democràcia, la justícia social i la solidaritat.
Per això, necessitem una majoria progressista al Parlament Europeu.
Durant els darrers anys, les forces conservadores han tingut la majoria a Europa, tant a la majoria
d’Estats Membres com a les institucions comunitàries. En aquest temps, han posat la societat al
servei del mercat i han generat la crisi.
En les eleccions al Parlament Europeu hem de triar entre una Europa progressista on la ciutadania, els Estats Membres i les institucions treballin plegats per a respondre als problemes que ens
afecten a tots; o una Europa de la dreta neoliberal, on el futur de les persones es deixa en mans
del mercat desregulat.
Les nostres opcions són clares:
— L’Europa de la seguretat i no l’Europa de les incerteses.
— Una Europa justa i no una Europa egoista.
— L’Europa de tots i totes i no l’Europa dels poderosos.
— L’Europa productiva i no l’Europa dels especuladors.
— L’Europa que estima el territori i no l’Europa que el destrueix.
— L’Europa acollidora i no l’Europa inhòspita.
— L’Europa que educa i no l’Europa que explota.
— L’Europa de la igualtat d’oportunitats i no l’Europa que discrimina.
— L’Europa integradora i no l’Europa de les divisions.
— L’Europa compromesa amb tots els pobles del món i no l’Europa aïllada.
Necessitem una majoria de progrés al Parlament Europeu, liderada pels i per les socialistes
europeus, aliada d’Obama i de tots els que volem vèncer plegats els reptes globals. Contra les
polítiques de la dreta que ha originat aquesta crisi sense precedents. Avançant vers un futur
millor i un món més just.
Ara, el joc és a Europa. Junts podem. Et necessitem.
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