Proposta de resolució: L’ Europa que volem

El 26 de maig la ciutadania catalana ens enfrontarem a una doble cita electoral: haurem
d’escollir els nostres representants municipals, i es collirem també qui ens representarà al
Parlament Europeu els propers cinc anys. Seran unes eleccions crucials pel present i el futur
del projecte europeu, un projecte històric i encara inacabat que ha aportat el màxim període de
pau i prosperitat al continent, però que en els darrers anys ha mostrat algunes de les seves
principals reptes i amenaces: superar la desigualtat, lluitar contra el canvi climàtic, gestionar de
manera justa i humana les migracions, aprofitar la revolució digital, oferir llocs de treball dignes
i oportunitats per la nostra joventut, garantir la seguretat, assolir la igualtat real entre homes i
dones, i enfrontar el replegament nacionalista i populista.
L’extensa trajectòria de les darreres dècades del socialisme català al projecte europeu no
s’entén sense Josep Borrell. Ferm defensor d’una Catalunya, una Espanya i una Europa
plurals, ara s’enfronta al repte de liderar els socialistes catalans i espanyols en la carrera per
lluitar contra l’extrema dreta i els nacionalismes. Per això Josep Borrell, una de les figueres
més rellevants del socialisme català, espanyol i europeu, és la persona idònia per tornar a
rebre la confiança majoritària de la ciutadania i l’aposta clara europeista i progressista front
l’onada populista i d’extrema dreta que a la que s’enfronta el projecte europeu en aquest
moment transcendental.
L’objectiu de la Unió Europea (UE) ha de ser sempre millorar la vida de la seva ciutadania,
protegir-la enfront de les amenaces internes i externes, garantir la pau, la llibertat i els drets
fonamentals en tot el seu territori. Aquest 26 de maig, haurem d’escollir quin volem que sigui el
futur de la UE, i pels socialistes catalans, espanyols i europeus aquestes eleccions són la
nostra oportunitat de perfeccionar la UE i de construir una Europa més justa, més igualitària,
més solidaria.
Nosaltres oferim un projecte únic que es diferencia d’una banda, d’aquells que volen destruir el
projecte europeu des de dins (els populistes de caire autoritari i euròfob), així com d’aquells
que volen mantenir l’actual “status quo” (conservadors i liberals). Els socialistes europeus
creiem que Europa necessita un canvi de rumb, un nou lideratge que pugui afrontar aquests
reptes des d’una perspectiva social, feminista, ecologista i justa. Des d’una perspectiva
socialista, que busca oferir un nou contracte social per Europa. Volem reforçar la veu única
d’Europa alhora que respectem la seva diversitat. I ho farem des de la plataforma que ens
aporta el Partit dels Socialistes Europeus (PES), amb un manifest electoral comú concret i
ambiciós i un candidat comú a la Presidència de la Comissió Europea de àmplia i reconeguda
experiència i solidesa en l’àmbit de les institucions europees: Frans Timmermans.

Així mateix, els socialistes espanyols liderats per Pedro Sánchez som ara mateix un de els
pilars fonamentals de la socialdemocràcia europea. El nostre compromís europeista, així com
els canvis que hem dut a terme a la des del Govern d’Espanya en els darrers mesos, fan que la
nostra veu sigui més escoltada que mai en l’àmbit europeu. En aquesta línia, la figura que
representa Josep Borrell com a cap de llista reforça encara més aquest lideratge dels
socialistes catalans i espanyols i demostra la importància que donem a aquestes eleccions
europees.
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