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uN coMPRorurÍs DEL PASSAT,
UNA rl.rusró orr zuTuR
Europa és un objectiu dels socialistes. La construcció d'Europa i la
unitat europea són part del nostre projecte i constitueixen per a nosaltres alhora una esperanga i una preocupació. La, nostra fita immediata: la integracií a la, Comunitat Económica Europea, ha estat feligment assolida l'arry 86 amb la éignatura del Tiactament d'Adhesió,
fruit de la negociació que va poftar a bon port el govern socialista presidit per Felipe González. Com a conseqüéncia d'aquesta integtació,
Espanya és represenada. a.l Padament Europeu i el propcr dia 10 de
juny els ciutadans podrem elegir de forma directa, per primer cop,
els nostres diputats al Parlament Europeu. Els socialistes catalans demanen suport als ciutadans en aquesta contesa electoral perqué creiem
que, des de Catalunya, cal aftmat de forma rotunda que una Europa
Unida i solidi¡ia seri la clau d'un futu¡ de progrés i llibertat. Aquesta és l'Europa que volem contribuir a edificar.
La construcció de l'Europa federal unida, perd, no és tasca petita
ni fh.cil. Construir una Europa potent en el camp econdmic, tecnológic, financer, és una necessitat i també un repte. Avangar vers l'Eu¡opa del progrés i de la cultura topari amb previsibles obstacles. Fe¡
d'Eutopa una eina de pau i de solidaritat amb els febles del món,
seri, també, empresa diflcil i lenta. IJesforE que suposari tot aixó és
immens i la cojuntura d'Europa s'ha anat convertint en una urgéncia, perd al mateix temps algunes de les seves institucions més representatives s'estancaven i en algun cas ent¡aven en un cert declivi. I¿
crisi mundial, creadotzde proteccionisme, ha frenat l'entusiasme europeista i ha fet créixer el perill de la insolídariat. Lideal europeu viu
el moment més crltic des de 1945.

EUROPA, UN INSTRUMENT PER AVANGAR
Des de l'esquerra, des del socialisme, que pensa que la construcció
d'Europa no és un fi en si mateix, ans un instrument per avangur cap
a I'aprofundiment de la lübertat i la igualtat
és, cap al socia-aixó
lisme democ¡dtis-, l'actual crisi europea té com
principals
a
agents
les forces conserv"¿doies, que han fet impossible establir polítiques comunes en matéries tan fonamentals cóm la lluita contr¿ I'atuÍ, els desequilibris i la planificació agrlcola, les desigualtats regionals, Iacreació d'un d'un Fons Monetari Europeu, la investigació tecnológica,
l'aplicació de la Carta Social Europea, la intervenció en favor de la
pau i la seguretat, del desarmament, entre d'altres. Labséncia de voluntat polltica dels dirigents de la d¡eta europea ha mantingut i adhuc impulsat les polltiques d'enfrontament i litigi entre els esrats, que
és el contrari que exigeix una acció comunitiria. Amb una concepció
fortament mercantilista, que imposen les multinacionals, la d¡eta ha
emprés una dinimica de fals lliurecanvisme sobre la base d'uns proteccionisme estatals del més t-rpic nacionalisme capitalista. Aixl, els
estats s'han fet una competéncia industrial fetotge i ha estat impossible ctear empreses europees, establir una forta cooperació tecnológica i informatica entre els pai'sos, arribar a un pressupost comunitari
que permetés polltiques d'inversió pública noves i compensatóries,
en fi, la dreta europea sembla haver renunciat, malgnt el seu verbalisme, a realitzar la idea de l'Eutopa Comunitiria, la idea histórica

a

)

d'una Europa polltica unida, defensora dels drets dels pobles, dels
drets de l'home, de la pau, de la llibertat, de la cooperació i la soli-

daitat.

És ptecisament la manca d'unitat polltica d'Europa el que Permet
que el vell continent visqui els condicionaments económics que avui
el constrenyen.

QUINA EUROPA?

potencial transformador. Podem erigir I'Europa popular, justa, culta,

progressista
En un m
un món on

oPosem.

EutoPa és una zona' de Pau. En
tuació de miséria i de fam, Euro-

obrer eutopeu i del socialisme, en tota la seva diversitat, fa també
d'Europa un vast camp de desenvolupament del socialisme democritic. ks possibilitats europees són, doncs, formidables.
Al Parlament Eufopeu hi són fePresentafrts els 320 milions de ciurlament Eurotadans dels 12 paisos membres
famllies ideopeu este format per gruPs que
de
més par'sos
i
el
lógiques. El més nomb¡ós
I Grup Socialista.
de la polltica, de l'economia, la cultura,
Només una Europa Unida pot garantir
el progreS de la nostra societat.
El 10 de juny, en elegir els nostres rePfesentants al Parlament Europeu, decidirem quina és l'Europa que volem.
I nosalttes, com a socialistes eufopeus, defensem una Europa Unida, una Europa independent que no sigui Presonera de l'Est ni de
l'Oest.
IJna
IJna
grés de
volupats.
UÁa Europa dels pobles, formadzper nacions orgulloses de les seves diferéncies, de les seves llengües, de les seves cultures. En la construcció d'aquesta nova Europa Unida, Catalwnya ha de iugat un pade fo¡ma activa i impulsant la nostra
p
són també Patrimoni euroPeu.
ll
tomesa amb la Pau mundial i amb
l'avenE de les llibenats i els drets humans al món.
Es l'Europa que desitgem els ciutadans progtessistes de Catalunya,
Espanya i Europa i
ea i molt especialE.t aqu.st marc,
uns plantejamefrts
ment el moviment s
bisics d'indubtable empremta estratégica:
¡ Assegurar Ia pal;- i la llibertat a Europa
o Impulsar la independénci¿ económica i defensiva d'Europa

t

+

Promoure la jus{rcia social
Salvaguardat el medi ambient i la natura
Defensar els drets de I'home i els drets dels pobles
Fer efectiva la igualtat entte home i dona
Impedir la proliferació de les atmes nuclears i promoure el desarmament
Desenvolupar les lliberats, la cultuta i l'educació
o fnstar a la solidaritat amb els parsos europeus, siguin o no membres
de la CEE, obrint I'Europa comunitfuia. ala. resta de paibos europeus.
El Partit dels Socialistes de Catalunya se sent plenament identificat
amb aquests objectius. Reforgar la preséncia socialista al Pa¡lament
Europeu és la millor garantiaper assolir-los. El Grup Socialista és, en
aquests moments, el més nombrós i en el que hi estan representats
més pailsos.
És indiscutible la importincia histórica de l'adhesió d'Espaiya a
la Comunitat. Una lLarga i dura negociació que va tenir l'orgull de
culminar el govern socialista presidit per Felipe Go¡zález. Tothom és
conscient que aquesta adhesi6 exigiri un gran esforg d'adaptació de
I'economia catalaruai espanyola. Aquest és el nost¡e repte. A¡a es tracta
de no perdre el tren de la revolució tecnológica. D'assegurar la nostra
condició, en els anys a venir, de paíse desenvolupat. Estem parlant
de consolidar i aprofundir la democricia, de desenvolupar polltiques
socials, d'avarrgat en l'elevació del nivell cultural, de contribuir, en
major possibilitat de realització individual i col.lecdefinitiva,
^rtna
tiva dels ciutadans i pobles d'Espanya, en el marc d'una Europa unida, de progrés: lliure, justa i solidiria.
a
a
o
o
o

CATATUNYA EUROPEA
Catalunya ha estat sempre europea. En aquest sentit els socialistes
catalans ens sentim he¡eus d'una t¡adició histórica europeista de I'esquerra catalana i absolutament identificats amb el sentiment europeu patent i latent del poble de Catalunya. Més encz-ral és la nost¡a
convicci6 que Catalunya, com z p,,tls, com a societat, com a comunitat polltica, té un gran paper a jugar en la propera etaPa europea.
La Cata.lunya del treball, del progrés i de la cultura té molt a dir i
fer en la construcció d'Eu¡opa. És ceft que el nostre pals, societat plural, veuri com forces polltiques com les que tenen avui la responsabilitat del Govern de la Generalitat s'han arrengletat ¿mb la dreta europea,la dreta democristiana i liberal, que només Pensa en una Europa
del negoci. No és aquest el nostre projecte. El nostre, I'Europa dels
ciutadans, exigeix unitat polltica, cooperació econdmica i solidaritat
defensiva. Exigeix comptomls d'acció en comú, construint un futu¡
de PAU, TREBALL I LLIBERTAI per Eutopa.
Com a catalans ens guien dos objectius. D'una banda assegurar els
beneficis de la integració. Beneficis económics i de benesta¡. Peró també beneficis polltics, d'ubicació en un nou mrc en el qual la nost¡a
especificitat nacional hauri de comptat Avantatges també, culturals,
en I'otdre propi d'un pals que es recupera i es normalitza. Obertura
i participació de Catalunya en I'empresa europea. Intercanvis polltics,
culturals i económics, europeistes, internacionalistes, universalistes.
Ajudar a construir I'Europa dels pobles, de les nacions i de les regions, abonant la institucio¡alització de les comunitats divetses, la
cooperació regional. Col.laborant en la recuperació, modernització i

t

n.orrrnalítzació de les llengües

i cultutes d'Europa. Ptomovent una Po-

lítica mediterrinia, de cooperació entre els pai'sos riberencs, ala ¡ecerca d'una mixima aproximació d'interessos. En aquest conjunt de
tasques Catalunya podri aportar elements no negligibles. I la ciutat
de Barcelona,ha d'acomplir el paper de gran capital europea que li
cof¡esPon.

CONS]RUIR LEUROPA DE PROGRES,

UN COMPROMIS
És el compromls dels socialistes catalans dedicar part de la nostra
tasca política ala construcció eutopea, amb un esperit de servei a Catalunya i al socialisme. Ens proPosem, doncs, desenvolupar una polftica eutopeista amb les següents orientacions:

-

Contribui¡ a la¡ealització de la unit¿t euroPea, en totes direccions.
Cap a la revisió i reforma de les institucions comuniti¡ies fins a
I'assoliment d'un sistema federal. En aquest sentit, I'aplicació de
I'Acta Unica Europea, és un pas endavant.
Cooperat ala desaparició de barreres existents entre estats: duaneres, fiscals, reglamentalies, d' homologació de títols, passaPorts'
etc.

-

Col'laborat en una estratégia económica de creixement cooPelatiu que contempli com a prioritari el ptoblema de I'atut, una polltica indust¡ial i de recerca en el camp de les noves tecnologies,
com els projectes Ariane o Esprit, un rdotgament del mercat comú
que ¡estauri la preferéncia comunitiria caP a l'autonomia mone-

tiria

-

eutopea.

p¡e¡¡sure la ¡eotientació de la polltica agrTcola comú que equilibri les compensacions comunitiries i estableixi una polltica exterior agricola competitiva tot fomentant la petita explotació familiar i contemplant les tendéncies del fnercat mundial.
Afrontar amb profunditat la lluita per la ¡educció de las desigualtats, amb una polltica que vulgui resoldre les urgéncies socials,
el nou otdre laboral, la joventut sense feina, la drogadicció, la delinqüéncia, la marginacií,la discriminació i expulsió d'emigrants,
etc.

-

-

Impulsat una polltica d'Eutopa del Sud i de la mediterrinia.
Contribuir a una polltica de planificació regional ala Comunitat
que permeti a un reforgament de l'espai económic catalá' i l'establiment d'intercanvis avantatiosos pel nostre país.
Promoure el reconeixement i desenvolupament institucional dels
pobles d'Europa, de les seves llengües i de les swes cultures, que
serveixi alhora per consolidar I'Espanya de les autonomies i la seva
feder:,lització.
Dona¡ supoft a la cooperació europea en matéria de seguretat irurldica i d'o¡d¡e públic front la corrupció, la delinqüéncia i si terrorisme.
Ptomoure la coordinació en maté¡ia de política exterio¡ i de seguretat efr la perspectiva de crear unes estructules independents que
siguin gararrtia de seguretat i pau en front dels conflictes pollticomilitars entre els Estats Units i la Unió Soviética.
Intensificzr la cooperació amb els pai'sos del Tercer Món cap a un
nou tipus de relacions Nord-Sud, que zuprimeixi l'explotació i contribueixi al seu desenvolupament.
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ment, durant la fase de transició, els eurodiputars socialistes catalans i espanyols han aportat el seu esforE,
dins del grup socialista, el grup més nomb¡ós del Parlament Europeu.

1.1

SOM EUROPA

Bé que Catalunya ha estat sempre un poble europeu, integrat per la seva história, la seva geografia i
la seva cultura en el mosaic divers de la realitat eu¡opea, formant part de la mateixa identitat europea,
fins l'1 de gener del 1936 no ha pogut esta¡ institucionalment integrada en les Comunitats Europees.
Aquest fet s'ha produit en el moment en qué E panya
s'adheria com a membre de ple dret a la Comunitat
Económica Europea com a culminació de les negociacions i signatura del Tiactat d Adhesió que es va
produir sota el mandat del govern socialista l'any

L.2

LEUROPA QUE VOLEM
EtS SOCIATIS]ES
Els socidistes estem comp-romesos amb un projecte de construcció europea que contempli d'una manera global y coherent els aspectes següents:

1) El desenvoluparnent d'un sistema de relacions sociecondmiques que tingui en compte la situació
real d'Europa i que apliqui els principis necessaris per a la modernització del teixit socioeconómic. Aixó requereix:
La conce¡tació entre els inte¡locutors socials.
- La atenció prefetent a la c¡eacií d'ocupació i
- a la protecció dels llocs de treball oristents, evitarrt la seva pérdua o deteriorament.
Iaparticipació progressiva dels treballadors en
- la gestió de les emp¡eses.
La fixació de normes mfnimes a Europa de sa- lut i seguretat en el treball.
2) La creació d'un gran espai económic, social i cultural. Aixó suposa:
b" implantació progressiva d'un ve¡itable me¡- cat iriterior. Implicant la lliure circulació de
persones, béns, seneis i capitals, i suposa l'eliminació dels obstacles administ¡atius i burocritics que impedeixin aquests objectius.
El reforgament de la cohesió económica i so- cial dins de la Comunitat, com a element compensatori. La cohesió implica, també, un exercici de solidaritat per paft de tots els pai'sos
membres per ala, correcció dels desequilibris
regionals encara existents i un esforg de convergéncia de les polltiques económiques dels

L985.
Des d'aquell moment ja no som sirnplement paft
de I'Europa cultural, econórnica, social, intel.lectual,
histó¡ica i geografica sinó també institucional i polltica. Des d'aquella data Catalunya i Espanya participerr en totes les institucions europees i per tant en

la

gta;n tasca de construi¡ el

futu¡ d'Europa.

Des del primer momerit de la nostra incorporació
al Parlament Europeu els socialistes catalans i espanyols ens hem compromés, responsablement, amb les
tasques col.lectives que han de permeue una Europa més democritica, més justa i equilibrada en la part
social i més dinimica en la pan económica. Els socialistes fa¡em f¡ont al repte que per a la nostra economia suposa el procés d'integració comunitá.ria, per
aixó continuatem mode ¡nitzant la nostra estmctura
productiva, elevant la seva productivitat, incorporaritli noves tecnologies, inctementant la competitivitat
dels nostres productes, ja que supetats aquests reptes seri com podrem panicipar de la manera més adequada en la construcció d'un gran espai económic
i social dins de la Comunitat Europea.
En la construcció eutopea destaca el treball del Pa¡lament Europeu, que és l'única institució elegida per
suftagi universal directe de tots els ciutadans, en rots
els pai'sos membres de la Comunitat. Fins aquest mo-

pailsos membres.

I

-

La dotacií de fons necessaris per a una polltica d'investigació í de desenvolupament tecnológic que permeti fer front de manera conjunta
els reptes del futut i que eviti que uns pa'fsos
avancin en I'aplicació de les tecnologies puntes en tant que d'alttes es quedin al matge del
desenvoluparnent tecnológic.
IJna polltica de protecció del medi ambient
que tingui en compte les pardcularitats de cada
pals i la perspectiva d'un millor futur per als

-

-

seus ciutadans.

-

-

Lapotenciació del sistema monetari eufopeu,
dotant-lo dels mitjans necessaris perqué sigui
estable i operatiu.
La,reforma de les polltiques básiques de la Comunitat: reestructuració i control de les despeses agrícoles; augment dels fons estructurals
per perrnetre el desenvolupament harmónic de
les regions; modernització de la infrastructura dels transports i fixació d'un nou sistema
de finangament de la Comunitat que resolgui
els problemes actuals de manera definitiva.
Creacií d'un gran espai judicial europeu, on
s'aconsegueixi, entre d'alt¡es coses, la máxima
col-laboració contra el ter¡orisme.
Creació d'una dimensió cultural euroPea a üavés d'un refotgament dels inte¡canvis cultutals,
d'artistes i del món creatiu, per la construcciól d'una autentica Europa dels pobles.

-

En definitiva, volem un exercici global de solidaritat
per obtenir la veritable unitat euroPea que es projecti envers els ciutadans i que, en consequéndia, corregeixi les diferéncies entre els més i els menys afavorits.

clficament europees de seguretat. Tant en el desaffna¡nent nuclea¡ com en el desarmamerit convencional, la veu europea ha d'ésser ú¡ica i coo¡dinada.
Un compromls acdu aÍib la promoció i defensa
dels d¡ets humans a tots els par'sos del món i una
ajuda, especial per als esforgos d'irnplantació, ¡ecuperació i consolidació dels sistemes democritics
pluralistes, especialment, a América Llati¡a'.

Un ore¡cici de solidadtat i generositat amb els parsos en vies de desenvolupament, impulsant el c¡eixement dcls intercanvis que afavo¡eixen el creixement de la renda nacional d'aquests i una atenció
especial als problemes del deute octeriot que afeixuguen a nomb¡osos parlsos del Tercer Món.
Un intensificació de la Cooperació Política Europea, de mane¡a que s'avanci cap a l'elaboració
d'una polltica exterio¡ comuna, que Pe¡meti que
la veu i l'acció d'Europa es faci sentir de fo¡ma
més activa, independent i positiva en els intents
per a solucionar els nombtosos conflictes regionals existents en el món.
La Comunitat}aa de mi¡a¡ cap al Mediter¡ani
fent un esforg per disminuir la tensió en els conflictes existents ala. zone. Es necessari que Europa tingui un paPer actiu en la recerca d'una solució per al conflicte d'Orient Mitji.
De forma particular la Comunitatha d'orientat la seva acció cap a Ibe¡oamérica, el continent
objectivament més prope¡ a Europa, pollticament
i cultural. Ha de fomentat-se la coopetació polltica i económica com a contribució important en
la consecució de la pau, la democ¡icia, la integrecií i el desenvolupament dels seus pobles.

1.3

PAU

1.4

I DEMOCRACIA A TOT EL MÓN

LACCIÓ DE LES INSTITUCIONS
COMI.JNITAru¡S

El model europeu que Pretenem tequereix, a més
una dimensió exterior. Europa ha de jugar el
paper que ü correspofr, projectant els valors que cons'
titueixen el seu mateix naixement: la pau, la democrdcia i la ddensa dels drets humans. La Comunitat
Europea ha de reforgar aquest Pape¡ en el món mitjangant:
a més,

-

1) El Padament Europeu. Com a institució rep¡esen-

t*tivade

Ijelaboració d'una polltica de pau i seguretat que
reforci el paper eu¡opeu en l'actual esquema de
defensa del món occidental. Europa ha de fer escoltar la seva veu quan les dues grans supelpoténcies inicien un diileg sobre qüestions que afecten molt directament la seva própia seguretat,
contribuint a la distensió i compensant el procés
de bipolatitzacií.
La seguretat occidental té, necessiriarnent, una
dimensió eutopea, i és necessari que els palsos que
integren la Comunitat elaborin posicions comunes que ¡efo¡cin aquesta dimensió. Cal un fórum
europeu per a discutir i elaborar proPostes espe-

-

-

l0

32O milions de ciutadans que han elegit
ditectament i democritica els seus ¡eP¡esentants
és, i ha de se¡, el gran motor de la construcció eutopea. Per aixó és necessari que aquesta institució
tingui:
Un major i real pes polltic dins de la Comunitat
i major intervenció en les tasques de control de
les activitats comunitiries.
Un protagonisme que concordi amb el fet de se¡
la institucif més amplament representativa dins
de la Comunitat.
Una panicipacií més destactda en el procés de
decisió comunitari, de manera que la veu del Parlament Eutopeu, sempte, pugui, pugui ésser tinguda en compte i pugui influir decisivament en
la decisió final que s'adopti.

--

Un debat sobre totes les grans qüestions actuals
de la Comunitat. És precls que els Governs na-

económica. Ata bé el nacionalisme a escala eutopa
i eI benestar dels ciutadans europeus.
Hem d'avanEar solidiriarnent en la consecució de
I'objectiu de la unitat europea. El mitjá qu€ err aquesr
moment tenim al nostre abast és l'Acta única Eu¡opea, que signaren els dotze pai'sos membres i que próximament entrari en vigor. LActa Unica
refor-la més
ma dels Thactats fundacionals- suposa l'intent
seriós ¡ealitzat per la Comunitat des de 1957 per a
orienta¡ adequadament un gran espai europeu integrat. FIem de saber aprofitar al máxim les possibilita$ que ofereix.
seria negatiu per al progrés

cionals i les altres Institucions Comunitfuies s'acostumin a.t¡aslladat al Pa¡lament Europeu els grans

temes d'actualitat per ésser debatuts.

-

IJna c¡eixent intervenció en el control pressuposta¡i de la Comunitat.

El compromls dels socialistes amb les tasques de
Ia construcció d'Europa troba, a través de la seva participació en el Parlament Europeu, la seva expressió

més addient. Xefrtusiasme i la voluntat polltica dels
socialistes es correspon amb el millor entusiasme i la
millor voluntat polltica del Parlament Eu¡opeu, per
ésser l'element fonamental en la construcció de la unitat eu¡opea.
El Grup Socialista aI Parlament Europeu, per ésse¡ el més important, pot actuar decisivament perqué en els pressupostos de la Comunitat existeixin
els fons necessaris d'ajuda a les empreses o a les regions catalanes i espanyoles que els precisin amb més
urgéncia, que permetin obtenir un desenvolupament

1.6

EtS SOCIATISTES A EUROPA
EI socialistes volem que tots els ciutadans europeus
vagin rebent els beneficis concrets d'una Comunitat
que treballa dia, a, dia per a millorar el nivell de vida
i el benéstar social dels seus pobles.
Per aixó, la participació com a representants catalans i espanyols en el Parlament Europeu és molt im-

més harmónic en el conjunt de la Comunitat.

2) LaComissió Europea. És una institució que actua
també corn a motor de la Comunitat, i perqué la
seva tasca tingui contingut polltic i sigui efigac,
és necessari que sigui dotada, de majors competéncies per a la gestió i per a I'execució de les polltiques comunitá,ries aprovades pel Consell.
La Comissió ha de constituir una institució polftica que orienti realment i adequada els treballs

po¡tant. Aquesta Europa unida, que es fonamenta
en la integracií ila solidaritat, s'obtindrá., principalment, gricies a l'esforg del Padament Europeu, on
el paper dels socialistes sere decisiu.

comunitaris.

-

3) El Consell. Integrat pels rep¡esentanrs govetnamentals, ha d'intentar ser més fidel a I'esperit supranacional dels tractats fundacionals, tenint molt
present que no hi ha cap contradicció entre I'interés nacional i I'interés comunitari, almenys, a
migi zllarg te¡mini.

-

L.'
IN]TGRACIÓ NNNV¡RSIBIE

Els socialistes hem estat ptesents en la construcció d'Europa des dels primers moments.

El socialisme democritic és l'única forEa polltica
actualment a Europa amb la sensibilitat necessiria per a defensar les conquestes socials dels treballadors i el model de ¡elacions socials que Europa, tle;laúrateix, s'ha donat.
Som l'única forEa política ptesent a tots els pai'la Comunitat. Per tanr, el Grup Socialista
és el que més possibilitats té d'intervenir a tots
els palsos, és el que está recolzat per un major
nombre de vots i és el que té major cohesió intersos de

na.

La integració d'Espanya a Europa és una opció irreversible, una opció pel futur del nost¡e pals i del continent en el seu conjunt. I- aillament va ésser conttaproduent per a Espanya tant políticarnent com

l1

Els grans principis que inspiren el socialisme democ¡itic troben en el procés de construcció europea el marc addient per al desenvolupamenr d'un
projecte il.lusionat de futur: el project solidari
d'una convivéncia de pau, justlcia i benestar per
a tots els ciutadans europeus.

Trunul BmnsTAR
Pm

A EunoPA

se'n deriva, el qual duu o bé al'a;petia o bé a. l'ira
i a la violéncia. amenacen amb desestabilitza¡ la democ¡icia.
Malgrat la baixa. del creixement de la CE, el seu
PIB no ha disminuit; per tant, la tegressió social i
la fatzlitat de l'atu¡ no tenen ja cep justificació.
El dret al t¡eball per a aquests milions de treballadors sense feina passa per la ¡ecofrstrucció d'una economia dinimica, per la -reestructu¡acií i la orientació de la producció industrial en funció de I'evolució
de les necessitats, aixl com pel restabliment d'un
equilibri social més just i més solida¡i.
Totes aquestes exigéncies requereixen una voluntat comuna a nivell de la Comunitat Europea.

2.1

PRroRrTAr A

Locupacró r A LA

SATVAGUARDA DE TESTAT
DEL BENESTAR
El món s'enfionta, efr aquest final de segle, a un
profunda mutació económica i social. Lessencial de
les riqueses naturals de qué disposa la Comunitat
Europea per fer front a aquest desafiament rau en
les capacitats de treball, de creació i d'innovació de
la seva població tctiva i ben fo¡mada.
Per a nosaltres, els socialistes, un dels objectius de
fons, davant dels canvis profunds que intetessen a les
nostres societats, consisteix a salvaguardar l'estat del
benestar tot reformant-lo, de manera que es tinguin
en compte les noves realitats i que es garanteixi el
manteniment dels avantatges socials adquirits, que
caracteritzen la societat europea i que són el producte d'un segle de lluites del moviment obrer.
Al si de la C-omunitat Europea, i mitjangant la c¡ezció d'un espai económic i social europeu, podrem reafi¡mar els valo¡s de la solidaritat, de la igualtat i de
la democricia, tznt económica com polltica, que la
nostra lluita ha de continuar.
A¡zbé, hi ha més de 16 milions d'aturats censats
oficialment en els parisos de la Comunitat, els quals
estan, per tant, aI marge de tota participació en el
procés de producció. Milions de joves, homes i dones, d'aquests pailsos viuen en la més cruel de les inceiteses, sense perspectives professionals ni existencids.
' ks polltiques económiques miops i conservadores desenvolupades ala majoria dels Estats membres
no aconsegueixen acaba¡ amb aquesta malversació in-

2.2

UNA EXPANSIÓ NCONÓTTIICA
COORDINADA, DIVERSIFICADA

PER

I SELECTIVA A EUROPA

Si Europa vol fe¡ f¡ont al desa.fiament plantejat per
les principals conseqüéncies de la situació económica (l'atur massiu, la inadequació de les estructures
indust¡ials i l'amenaga d'un deteriorarnerit més gran
dels sistemes de protecció social), ha d'elabora¡ po-

lltiques d'expansió económica.
I-es estructures industrials existents a Europa són
inadequades. La invetsió productiva s'estanca des de
fa alguns anys. Cal reestrucflrrar, sense demora, vells
sectots industrials, mentre que els nous sectors indust¡ials i te¡cia¡is pateixen d'una manca d'iniciativa i
de mitjans. Cal dur a terme, amb tota urgéncia, invetsions indusuials considerables, entre d'altres a través de prograrnes d'inversió pública en els á.mbits del

versemblant, de la qual es demarquen en proclamar-la
inevitable. El desma¡rtellament dels avantatges socials
adquirits, durament arrancats per la lluita obrera; les
noves pobreses amb el seu seguici de sofriments humans, la destrucció del teixit social pel cánce¡ de l'átur
massiu, el sentiment de frustració i d'impoténcia que

medi ambient, de I'educació, de l'habitatge socid
i de les comunicacions.
El procés de reestructu¡ació i la innovació en les
técniques de producció, d'una banda, i I'actitud tesponsable del moviment sindical, d'alt¡a banda, han
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perrnés una certa recuperació de I'economia

El SME és un sistema que permet als Estats membres que es comprometin lliurement a respectar tur:.a.

beneficis de les empreses que }azuna de permetre avui
el revifament de les invetsions, el desenvolupament
de la demanda i la creació de les condicions per aug-

disciplina tcceptadade comú acord. Incita els pailsos
participants a coordinat les seves polltiques económiques. Peró el SME no ha de ser un fi en ell mateix; ha de continuar essefrt un mitji de millorar
finalment el benestar i de dist¡ibuir més equitativament les riqueses. Ens oposem a l'aplicació de polltiques económiques monetaristes i neo-liberals a la

i del prodels
un
cteixement
cés d'acumulació, d'on es deriva

menta¡ I'ocupació.
Per tant, els socialistes preconitzem ufta estimulació de les inve¡sions pública i privada en els Estats
memb¡es de la CE. Si els pai'sos euroPeus decidissin
augmentar conjuntament les in¡e¡sions públiques, la
meitat de les despeses públiques que s'en de¡iven se-

CEE.

A més, el reforEament i la consolidació del

rien recuperades al cap de 4 arryrs gricies a la progressió
de les recaptacions fiscals i a la ¡educció de les t¡ansfe¡éncies públiques.
Aquesta expansió económica s'ha de coo¡dinar entre els Estats memb¡es de la CE. Només si els paiisos
de la CE adopten conjuntament polltiques d'expansió será possible compensar en mesula suficient l'augment de les importacions provinents d'altres parisos.
Ia. capacitat d'aplicar poftiques d'or¡ransió va¡ia molt

á.mpliament segorrs els Estats memb¡es' La República Federal d'Alemanya, FranEa, el Regne Unit i els
Pa'fsos Baixos són els que ho tenen millo¡ per elaborar polítiques d'aquest tipus.
Considerem que l'estratégia de creixement cooperatiu proposada per la Comissió euroPea, aprovada
pels intedocutors socials i adoptada pel Consell de
Ministres és una bona via cap a I'expansió económica de la Comunitat. Peró sefrtim since¡ament que els
governs conservado¡s no hi hagin donat supoft.
La crisi económica, aixl com les tendéncies demoquals estan en Part determinades per
gr¡fiques
económica i social general- han comportat
la situació -les
un c¡eixement de les prestacions socials. Només I'er<pansió económica pot alleugerir les pressions financeres creixents que s'exerceixen sob¡e els sistemés de
protecció social.
En els paisos de la CE en els quals el procés d'industrialització esti menys ty^r:.¡at, el desenvolupament industrial és necessari en ell mateix per millorar la situació de I'ocupació.

2.3

CAP A

SME

no han de significar un sacrifici de les polltiques financeres i monetiries a les lleis del mercat; al contra¡i, els esforgos empresos per a la creació d'un gran
mercat inte¡iot a Europa i l'obeftura dels mercats de
capitals s'han de fer alhora que I'aplicació d'un sistema eficaE de teglamentació dels mercats, dels serveis i dels intermediaris finance¡s. Es fará un esforg
pardcular per limitar el moviment especulatiu de capitals que no augmenti ni el nivell económic ni el
benestar general.
Cal restablir el papet i la influéncia de les autoritats moneteries que han estat visiblement afeblides
per les transformacions ripides i les innovacions introduides en els mercab finaricers intemacionals. Tot
i que les ternptatives d'augmentat la coo¡dinació entre
els bancs centrals, com per exemple els acords PLAZA i els acords de Parls, són passos fets en la bona
direcció, són ta¡rmateix insuficients. És necessiria, per
al futur, una més gran integració monetiria. En un
primer temps, I'ECU hauria d'esdevenir un instrument inteffracional de canvi i de ¡eserva per als bancs
cenüals europeus, i ser legalment accePtat a tots els
parsos de la CE a fi de transformar el FECOM en una
institució dotada de poders d'intetvenció i de control.
El reforgament del sistema moneta¡i europeu Pot
permetre que Europa apofti una contribució determinant per alasolució dels problemes plantejats Per
la inestabilitat de I'economia mundial, inestabilitat
que va lligada. al desequilibri de les balances de pagament i a les fluctuacions que afecten els co¡rents
internacionals de capitals i els tipus de canvi. Es podriautilitzat el SME com a base de referéncia amb
ocasió de futu¡es discussions internacionals sobre la
c¡eació d'un sistema internacional de tipus de canvi
éstables.

tA IN]SGRACIÓ Tr¡OTTI¡IANI¡.
EUROPEA

2.4

I-lestabliment de tipus de canvi fixos al si de la Comunitat, és una condició essencial per a la recuPeració económica efectiva, tant a Europa corn en el con-

POIÍTIOI.JES ES]RUCTURAIS EN EIS
AMsiTs TNDUSTRIAT I socIAL

monetad estable pot, alhota, redui¡ suficientment les
diferéncies dels lndo<s d'inflació, promoule el comerg,
contribuir a la recuperació económicai crea¡ aiú llocs
de treball. Cal dur a terme avensos suplementaris en
la integració monet¿ria eutopea, de maneta que s'assoleixi l'estabilitat monetiria necessiria, i tal fi, el
reforEament del SME ha de jugar un paper molt impoftant.

anys 70 i 80, la indústria europea ha
pérdua
espectacular de competitivitat.
sofert una
pérdua
de
terreny és una calacterística esAquesta
la qual és el retard acumulat per
de
l'origen
tructural
les nost¡es indúst¡ies en matéria de concepció de prototipus operacionals. Aquesta pérdua de competitivitathacompoftat un descens general de la rendibi-

junt ,de I'economia mundial. Només un medi

Al llarg dels

t4

litat de les empreses, descens que pot haver influit
alhora en l'lndex d'inversió ¡elativament feble en capital fix, en mi d'obra, aixl com en investigació i en
de

gions d'Eutopa i esdevenir un veritable instrument
de lluita coritra I'atu.r, de millora de les condicions
de treball, de restauració de I'entorn i de progrés a
les regions desfavorides de la CEE. I-avaluació de les
conseqüéncies socials, económiques i ecoldgiques de
les noves tecnologies i de les innovacions técniques
ha de ser una part essencial dels ptog¡ames eutopeus
de ¡ece¡ca i de desenvolupament.
Convindria crea¡ condicions més propfcies per a la
cooperació entre les emp¡eses europees, a la qual cosa
contribui¡i la ¡ealització d'un gtan mercat interior
eufopeu.
Tanmateix, caldria atorga\ com a contrapaftida als
esforEos emp¡esos per tal de restablir la competitivitat d'Europa gricies a la cooperació de les grans empreses, una importáncia més grala a les petites i mitjanes empreses, aixl com a les cooperatives.
Cal donar una dimensió industrial a la polftica
europea de comerg exterior, tot transformant-la en
instrument d'una polltica indust¡ial europea. Convindria, almenys en una cefta mesura, ajudat les nostres indústries naixents que competeixen amb la indústria japonesa erl el mercat eu¡opeu. A més, en les
negociacions del GAIT, Europa hauria de demanar
amb insisténcia que els me¡cats japonés i americd presentin la mateixa transparéncia que el mercat europeu. La Comunitat Europea haria d'expresar-se, tarnbé en aixó, fermament i amb una sola veu.

senvoluparnent.

D'alt¡a, banda, üenta anys d'integtació económiun grau elevat d'interdependéncia estructural entre amplis sectors industrials de la Comunitat, com ho proven les estretes relacions existents
en forma de complementarietat, de contracte de segona mi, etc. Europa pot o<plotar aquestes possibilitats centrant-se en el desenvolu Farnent dels productes per als quals la seva indústria ha adquirit un
avantatge relatiu respecte al Jap6 o als Estats Units.
Peró aixó no es de¡iva¡i pas del lliure joc de les fo¡ces del mercat; per assolir aquesta situació caldrá promoure la planificació industrial a escala europea i
ca han creat

coo¡dinar les polítiques indust¡ials dels Estats

membres.
Europa és favorable a I'obertura dels mercats. Cal
reduir les üaves que limiten l'expansió dels inte¡canvis
perqué aquests contribueixin plenament al desenvolupament económic de tots. En aquest sentit Eu¡opa no podria ser una poténcia proteccionista. Peró
la construcció del Gran Mercat només serviri ve¡itablement la construcció d'Europa si aquesta és capaE
d'evitar conve¡tir-se en un camp de batalla, per a les
empreses americanes i japoneses. La Comunitat no
s'ha de llanEar, i aixó és inqüestionable, a aventures
polltiques proteccionistes. Tanmateix, la Comunitat
no podria acceptar el fet de se¡ l'única que patls traves a les seves expoftacions. Rea.firmem la nostra afecci6 a la preferéncia comuniti¡ia i a la ta¡ifa exterior
comuna que han fundat, des del principi, I'existén-

2.'

cia de la CEE.
Preconitzem una série d'accions tendents a festablir la competitivitat d'Europa en els mercats mundials. Al nostre entend¡e, lac¡eeci6 del mercat europeu únic d'aqul al 7992 implica una primera llnia
d'acci6 una polltica regional europea a gran escala
i mesures socials complementfuies tendents a pal.liar
les desigualtats que, ben segur, es desenvoluparan.
Unealtta acció que cal emprendre, si volem superar les dife¡éncies que, en matéria de competitivitat,
ens separen dels Estats Units i delJapó, consisteix a
aplicar un programa de grans projectes europeus d'inve¡sió. A més dels sectors de I'habitatge, etc., els imbits de les telecomunicacions i de la infrastructu¡a
dels transports requereixen una fora inversió. Al nostre entendre, aquests projectes d'inve¡sió formen part
de l'estimulació de la inversió pública que ens plantegem en la nostra proposició relativa L rtna. expansió coordinada, diversificada i selectiva a Europa.
LJna tercera acció consisteix a aplicat una polltica
de recerca europea i progressista. Europea, perqué
som partidaris de la posta en comú dels mitjans de
tecerca i del desenvolupament permanent de programes de recerca a escala comuniti¡ia. aixi com de la
rcalitzacií de projectes d'investigació i de desenvolupament basats en una cooperació entre les societats europees. Progressista, perqué una polltica europea de la investigació hauria de reduir les diferéncies
tecnológiques que hi ha ent¡e els diversos par'sos i re-

POLÍTICA DE PROTECCIÓ
DEL MEDI AMBIENT
La necessitat de ¡etornar a la indústria europea la
seva

competitivitat i de procedi¡ a una reestructura-

ció global no ha d'encegar-nos. Per a nosaltres, la reestructuració i les accions l'objectiu de les quals és atu¡ar

i capgirar el procés de degradació

ecológica a Eu¡opa tenen la matei¡<a importincia. IJn dels grans desafiaments de la nostra época és la restau¡ació d'u
entorn sa, viable a llary te¡mini. S'irnposa una estreta col.labo¡aci6 ent¡e els par'sos de la CEE, aixl com
I'elabo¡ació i I'aplicació de polltiques i de normes en
matéria de protecció del medi ambient a escala de
la Comunitat. Cal ¡evisar i modificar nombrosos models de producció i de consum. Cal reduir la part que
ocupa actualment I'energia nuclear en el provei?nent
energétic d'Europa. Només es podri dur a te¡me la
reestructuració necessiria si es tracten els problemes
a gran escala i es reco¡re a la planificació económica
i ecológica.
Demanen que la política energética de la CEE tingui en compte I'estalvi d'energia i la, utilització racional de I'energia, úxI corn el desenvolupament i
lautilització de les energies renovables. Celebrem els
suggeriments en aquest sentit continguts en l'informe de la comissió BRUNDTLAND de les Nacions
Unides: <El nost¡e futur comú>.

It

La indústria del medi ambient és un secto¡ que té
ufres petspectives futu¡es de creixement superiors a

2.6

rA

la

RENQVACTÓ UCOLÓCICA

El nost¡e objectiu ha de consisti¡ a. cnear una estructura de producció més ben adaptada ecológicament. Volem assolir una producció més sensata utilitztnt menys energia i menys matéries ptimeres,
dete¡iorant menys el paisatge, hipotecant menys la
qualitat de I'aire, de I'aigua i del sóI, i creant menys
riscs. Cal reemplagar els productes i els processos de
producció nocius per productes i processos que respectin més la naflrra i que siguin més compatibles
amb I'ecologia; cal p¡ornoure les innovacions técniques necessfuies per dur a tetme aquesta modificació. Més protecció del medi ambient implica més voluntat polltica. Sense voluntat i sense decisions
polltiques no hi hauri protecció del medi ambient,
sobretot a Europa. La construcció del gran mercat inte¡io¡ s'hau¡i de fe¡ adoptant c¡iteris ecológics estindard més eleYats.

mitjerna..

2.8

rA RENOVAqÓ nCOrÓqtCA
I tA HUMANTTZACIO

DE LES CONDICIONS DE TREBAII
No es pot accepta¡ més que els treballadors hagin
els riscs pet
de patir els efectes de la pol'lució

-com
a la salut o la desaparició de llocs de treball- i que
alhora siguin exclosos de tota participació en les de-

cisions relatives als processos de producció. Lextensió dels drets t¡eballadors és la condició per la qual
els treballadors poden r¡alo¡¿r el seu inte¡és Per pto-

de producció i per ptoductes que tenen en
compte els aspectes ecológics. Aixó implica fo¡mes
més eficaces de protecció en els llocs de treball, una
política de transparéncia pel que fa als perills per a
l'entorn i per la salut, així com possibilitats i capacitats més grans de participació en les decisions per als
treballadors a t¡avés d'una ¡efo¡ma del reglament de
l'empresa i de la represerrtació del personal.
cessos

2.7

TREBALL I MEDI AMBIENT
LA NOSTRA OPORTUNITAT PER ALS

ANYS 90

2.9

tA
I¡s influéncies de la protecció del medi ambient

POLíTICA ECOTÓCIC¿. GENERAT
DE LA COMUNIT T

tefren cada cop més conseqüéncies negatives per a la

qualitat i la quantitat dels llocs de treball.
els t¡eballadors són els qui estan més exposats als
- diversos tipus de pol'lució en els llocs de treball;

-

La.polltica de salvaguarda i de restauració del medi
ambient duta a terme per la Comunitat és massa tlmida davant les amenaces cada cop més á.mplies: la
pol.lució de les aigües subte¡rlnies, dels rius, dels llacs
i dels mars; el detetiorament de la qualitat de l'aire;
les pluges icides i l'afebliment dels boscos; el perill
dels productes qu-rmics i dels residus tóxics; la destrucció de la capa d'oz6 de l'esüatosfera del planeta,
provocada pet la utilització de clo¡ofluoroca¡bonis.
La destrucció del medi i I'esgotament de les rique-

els treballadors perden la feina quan, per falta de
mesures de protecció del medi ambient, hi ha empieses que han de tanca¡ les seves poftes. A la llar-

ga, només són seguts els llocs de t¡eball que terren en compte els aspectes ecológics;
el treball perd la seva significació quan els t¡eballado¡s s'adonen que el seu t¡eball i els seus productes no només fro creen benestar, sinó que, a
més, el destrueixen.
Nosaltres volem que Europa jugui un papet d'avanguarda en l'ámbit de les tecnologies del medi ambient, at¿s que unes eúgéncies més estrictes pel que
fatlaprotecció de medi ambient avui constituiran
demi avantatges per a les nostres indústries en el pla
de la competitivitat. Només una ptotecció més estricta de I'ento¡n crea nous llocs de tteball i estimula les innovacions per l'aplicació de técniques d'eliminació de dióxid i de softe, aixl com la de tecnologies
l'objectiu de les quals és estalviar energia i matéries
prirneres. Al llarg dels deu dar¡e¡s anys s'han cteat
a Europa diversos centenars de milers de llocs de t¡eball en eI sector de la protecció del medi ambient.

-

ses naturals requereixen solucions fermes a escala europea i mundial, cap a les quals la Comunitat s'ha
d'orientar decididament.
Des del desastre de Txemóbil no s'ha dut a terme
cap gestid important Per tal de limitar els riscs de
l'energia nuclear.
Mentte hi hagi cent¡als nuclears en funcionament
hi ha d'haver acords inte¡nacionals que garanteixin
ufres normes de seguretat al més alt nivell técnic possible. Demanem un inte¡canvi d'informació complet
i obert sob¡e el tipus i el funcionament de totes les
instal.lacions nuclears, aixl corn normes inte¡nacionals fiables en cas d'accidents nuclea¡s. I¿ Comunitat Europea hauria d'obrir caml en aquest sentit. I.es
seves competéncies en l'imbit de la seguretat nuclea¡
han de ser reforgades i ampliades.
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creiem que la setmana de 35 hores constitueix el primer objectiu socid comú. Aquesta set¡rrana de 35 ho¡es és un pas en la via de noves ¡educcions del temps
de t¡eball mitjá. al llarg dels anys p0.
Perqué sigui eficag, cal introduir aquesta reducció
gradudment i conjuntament amb I'aplicació de mesures d'expansió económica. Seria inconcebible que
el preu a p?gar fos cobert pe¡ noves ¡educcions de
poder adquisitiu dels treballado¡s.
La reducció del temps de treball ha de ser negociada entre la patronal i els sindicats, i no només a nivell d'empresa, sinó, i sobretot, a nivell del sector d'activitat o a escala inte¡sectorial. Els governs dels Estats
membres han de donar el seu supoft a les negociacions adoptant totes les iniciatives legals i polltiques
que es considerin útils i necessiries per celebrar les negociacions i consolida¡ els resultats obtinguts.
Cal desenvolupar el diileg a escala europea. Cal
reconéixer als t¡eballado¡s nous d¡ets d'informació i
de consulta, sobretot al si de les empreses multinacionals, i un consens social eu¡opeu hauria de desembocar preferentment en acords a nivell europeu.
A més, les auto¡itats polítiques europees han de
cont¡ibuir alafotrnació d'aquest consens social vinculant la cteacií del gran me¡cat eutopeu previst per
al7992 al'aplicacií d'un polltica social europea. Caldria establir un malc general per a les negociacions
¡elatives a la setrnana de treball de 35 ho¡es per mitji d'una directiva eutopea que reafirmi aquest objectiu de 35 hores, que estableixi llindars mlnims i
má.xims per als temps de treball anual o setmanal i
que elabori un calendari per a les negociacions.
Som partidaris dels ho¡a¡is flexibles si són concebuts i aplicats paral.lelament a reduccions del temps
de treball. La flexibilitat hau¡ia de contribuir a garantir l'autonomia dels treballadors i a augmentar la
seva autodeterminació. Rebutgem per tant els sistemes d'ho¡aris flexibles quan s'apliquen amb l'objectiu d'hipotecar aquest augment potencial d'autonornia i d'afeblir la posició de negociació dels ueballadors
i dels sindicats que els reptesenten.

2.L0

PoLÍTrcA ECoNómca RxcroNAL
Els desequilibris i les disparitats enrre les regions
de la Comunitat Europea augmenten constantment,
i s'han accentuat arran de la seva recent ampliació.
I¡s diferéncies ent¡e les regions riques i les regions
pobres, que no pafen d'augmentat, arnenacen greu-

ment el procés d'integració. Fins ara, i sota la influéncia de les actituds que la dreta s'ente sta a tdopta¡
les mesu¡es regionals de la CEE no han fet gaire més
que atenua¡ els símptomes del mal, en lloc d'atacarlo d'arrel.
Com a socialistes no podem acceptat una Comunitat Eutopeabasada lntegrament en la c¡eació d'un
mercat únic, dependent totalment del lliure joc de
les forces cegues del mercat, atés que aixó perjudica
les regions i els paiisos més desfavorits, i augmenta
les diferéncies que els separen de les regions més riques. Es per tant de máxima importáncia ¡edefini¡
la polltica regional de la Comunitat.
tajwt regional de la Comunitat ha e5tat impliament insuficient per ¡aons relatives al nivell dels c¡édits posats a disposici6 dels préstecs i de les subvencions. En el seu manifest de I'any L984,la Unió dels
Partits Socialistes va assenyalar que, perqué la polÍtica regional europea fos eficag, calia augrnentar sensiblement els tecursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i concentrar les subvencions en
les regions més desfavorides. La polltica regional de
la Comunitat també hauúa d'incloure els aspectes
regionals de totes les polítiques comunitáries.
Caldria concentrar més esforEos en el desevolupament i el reforEament de les polítiques regionals nacionals, aixl com sobre l'impacte de les polltiques
agrlcola, indust¡ial i d'investigació aplicades per la
Comunitat, les quals contribueixen a augmentar els
diferéncies que separen les diferents regions de la
CEE. Cal integrar la ¡educció de les diferéncies i la
transferéncia de recursos a les regions desfavo¡ides en
les polítiques económica i pressuposteria de la Comunitat.

2.t2
PRESTACIONS SOCIATS
2.LL

El nivell d'humanisme d'una societat es mesura
en el gtau de justlcia i de protecció social de la mateixa. Els gove¡ns conservadors se serveixen de les crisis per suprimir progressivament els avantatges socials
adquirits. Pretextant dificultats finance¡es de I'estat,
els conservadors aprofiten per reduir els avantatges
socials adquirits i procedir a una ¡edist¡ibució de baix
cap a dalt.
Els socialistes europeus lluitem pel desenvolupament de la seguretat social, atés que I'existéncia d'una
protecció social equitativa i eficag és un element indispensable del progrés social, de la dist¡ibució de
la riquesa i de la solida¡itat:

DIATEG SOCIAL, REDUCOÓ
DEt TEMPS DE TREBATL
I REORGANITZACIó ONT TREBATL
La generalitzacií de I'atu¡ massiu mostra clarament
que és impossible millora¡ la situació de I'ocupació
procedint a reduccions salarials i aplicant polltiques
d'austeritat. D'alt¡a banda, tampoc no es pot reduir
I'atur aplicant reduccions del temps de treball mancades de rigor. Cal, per tant, procedir
redistri^Lrraarnesures.
bució fonamental del treball. Ent¡e d'altres
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cialistes proposa¡em I'activació de prograqnes culturals i de lleure et{Pressos per a la tercera edat.
lJrra eLtra acció que volem Plomoure els socialistes és la de procurar el benestar dels minusvilids flsics, psíquics i sensorials, promovent programes
d'ateñció a la seva situació i una legislació uniformitzadtenivell de tots els estats membres que compren-

per l'adopció efr tots els Estats membres de les mi-

- llott tto¡-.s
-

que existeixin a la Comunitat;

per canvis en els sistemes de seguretat social que
iinguin com a objectiu l'aboliment de tot tipus
de discriminacions;
per la simplificació dels sistemes dels se¡¡eis socials.

Cal un esforg a I'Europa comuniti¡ia per ampliat
els sistemes de serveis socids fins garantir les prestacial Europeu per aquest sector de la societat.
Ijaccíl dels socialistes en mat¿ria de sanitat i protecció de la salut es desenvolupari sobre la base de
ga;artit sistemes Públic
objectius de protecció i
aixl com I'accés de tota
mes d'igualtat als serveis finangats públicament. Desenvolupant els sistemes de control de medicaments
i produites sanitaris i potenciant la investigació de
la ciéncia relativa a la salut. Molt especialment els

poders públics i un recolgament a les otganitzacions
no governamentals d'aquestes irees.

2.t3
PROTEGIR AIS DEBIIS

solidaritat entre tots els ciutadans euloPcus.
sanita¡is

món, re-

evident que una polltica de benestar social i de
millo¡a de la qualitat de vida ha de comportaf,un
esforg p.r a ptótegir aquells sectors socials més desvalguts o que es troben front a perills octe¡ns que exiders
g.iott una acció Preve
que
públics. Es el cas de la
Co=1a1na otiginat irnPortants
munitat i que volem ampliar cap a I'homogeneitztció sanitiria a tots els paf-sos tant pel que fa a les normes d'edquetatge com a tots els nivcls d'informació
al públic ail com a les mesures de control i ¡ecursos
de reclamacions quan s'hagin prodult incompliments
paft de fabricants o distribuidors.
per
- Europa
viu un procés d'envelliment notable de la
seva població i avui les classes pasives amb person-es
de la-terce¡a- edat i molt velles representen una xif¡a
propera als 4o milions dc persones. Cal que la Cottr,rfut"t crei més vies d'ajut a' la tetce¡e edat de les
actuals amb programes que contemplin els problemes d'habitatge, de pensions mínimes, assisténcia sanitiria i ajut domiciliari, que assegu¡in una vellesa
digna a aquest important sector de la població amb
tendéncia erLcarÍa a c¡éixet Al mateix temPs els soÉs

gació, de
prevenció per tal d'aconseguir no solament mesures
assistencids i rehabiütacions de I'enfermetat sinó també per impedir tota desc¡iminzcií, marginació o rebuig social entorrt a aquesta enfermetat i les seves
vlctimes.
AI si de la Comunitat Europea, els treballadors rnigrants representen una població important. Amb el
seu treball han cont¡ibu'it a la prosperitat comurla'

a les quals aspiren legltimament, i els
mateixos drets (drets socials i polftics) que el conjunt

i de dignitat

de la població.
És aixl mateix necessari ptendre mesutes per limitar i elimina¡ el t¡eball il"g"l, i imposar sancions enér-

gtaicií ¡eal dels immigrats a la societat.
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Lluitem pel progrés, peró el progrés només té sentit
per a nosaltres si passa per I'ei:ramplament de la justlcia social, del dret a l'autodeterminació, a l'emancipació i la responsabilitat de cada poble i de cada
ciutadi en I'interés de tots.

3.1

DEIENSAR EtS DRETS HUMANS
La Comunitat Europea té una responsabilitatparticular de vetlla¡ pel respecte estricte dels D¡ets de
I'Home, tant en els Estats membres com fora dels mateixos. Té el deure d'intervenir si un dels D¡ets de
I'FIome és escarnit per un Estat memb¡e.
Lapolltica dels Drets de l'Home és una part integrant de la polltica de la Comunitat Europea i de
la cooperació política europea.
CaI sancionar els govems que violin deübe¡adament
i sistemdtica els D¡ets de I'Home. Aquestes sancions
han de ser eficaces.

3'2
TLIBERTAT I SEGURETAT
La convivéncia democ¡itica implica que els drets
dels grups en que s'inregra es puguin exe¡ci¡ de manera real i efectiva. Alhora que postularem en el Parlament Europeu la miúma apemura err maté¡ia de llibertats clviques,
socials, polltiques i culturals, ho farem tenint present que cal, també, garanth la seguretat pública i
la convivéncia ciutadana com a condicions indispensables per a l'efectivitat d'aquesres libertats.
Especialment en el cas del terrorisme, els sociaüstes fomenta¡em el recolgament ciutadi en la lluita
contra aquesta larcta, la coo¡dinació intemacional, polltica i policial i promourem accions de sensibilització popular davant del que és un dels problemes més
gteus del nostre temps.

i llibertats de la persona i

Ilobjecció de consciénciaha de ser reconeguda com

un D¡et de I'FIome en la Convenció Europea per a
la Salvaguatda dels Drets de l'Home i de les Llibe¡tats Fonamentals. Cal que s'acostin les legislacions
dels Estats membres de la Comunitat en matéria de
servei civil.
I¿ Comunitat Europea ha de garantir la protecció
de les dades personals. Aquestes dades no han de se¡
comunicades a tetcers sense que la persona inte¡essada no n'estigui al co¡rent. Aixó s'aplicatant a les instincies públiques com a les organitzacions privades.
La Comunitat Europea té una responsabilitat especial per assegurar que no es produeix cap discri-

Una semblant coordinació internacional impulsarem pel que fa a la persecució del trific de drogues
que només seri eficaE si es programa a nivell internacional. Promourem no¡matives per uniform itza¡ la
legislació dels estats tant pel que fa a la prevenció,
la represió i la rehabilitació dels drogopendents. Aixó
hau¡i de comportan l'a;gtavzm.ent de les penes per
als t¡aficants, ampliació dels nivells d'assisténcia,i rehabilitació als malalts intoxicats i col.laboració amb
programes internacionds de substitució de cultius en
els paisos productors de drogues.

minació per motius de sexe o d'inclinació sexual.
El tractat europeu dels D¡ets de l'Home s'ha d'apücar plenament.
I¿ lluita per les llibertats passa per una reflo<ió global sobre els d¡ets dels ciutadans tant en el món del
treball com en el conjunt de la societat. IJaugment
de les llibe¡tats a Europa passa per la defensa dels
drets adquirits i la conquesta de nous drets.
Els socialistes europeus ens comprometen a que la
Comunitat Europea vetlli pel respecte estricte de la
Decla¡ació dels D¡ets de l'Home en els palsos que
formen pan i a que promogui aquest respecte arreu
del món.
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un millor suport financer per a aquells joves que
desitgin prosseguir els seus estudis a temps complet després de I'escola;
rnesures especials per crear llocs de treball per als
aturats ent¡e 18 i 25 errys en la indúst¡ia i en el
sector públic, acompanyades de possibilitats de
nova fo¡mació.

3.3

EIS DRETS DEIS JOVES
El procés de transformacions que s'esti produint
en aquestes darreres décades i que afectatá' la coleformació de las societats continentals, este fent evident l'esgotarnent dels models conservado¡s o liberals d'organitzacií de les societats o que han regit la
relaci1 entre parlsos afavorint els desequilibris i l'aparició de fenómens com el subdesenvolupament. La
fo¡mulació d'opcions ptogressistes i la construcció
d'una Europa Unida són alte¡natives necessáries. Els

3'4

EIS DRETS DE LES DONES
IJemancipació de les dones és una de les tasques
més importans de la nost¡a societat. La situació i la
identitat de les dones a la Comunitat Europea han
evolucionat profundament al llarg d'aquests da¡re¡s
anys. IJestructura familiar tradicional ha sofert mo'
dificacions. S'obserya en cls parlsos altament industrialitzats, una harmonització dels objectius fonamen'
tals individuals i professionals de les dones i dels
homes. Petó, ta:nbé a les zones rurals, les dones s'ha¡r
compromés en la via de I'emancipació i de la igual-

joves europeus han estat conscients d'aquestes neces-

sitats i han estat capdavanters en la lluita contra la
degradació del medi ambient, per la pau i per I'es-

tabliment d'un nou o¡dre económic i polltic inter-

nacional. Els joves europeus volen estar presents en
la vertebmció d'una Europa justa i solidi¡ia amb els
paísos del Tercer Món. Els socialistes volem assegurar
áquesta preséncia i treballa¡ colze acolze amb els joves per a bastir un ve¡itable ciutadania europea. Per
fer-ho possible, cal situa¡ la prioritat en la lluita contra
l'atur juvenil, a desenvoluPar en el marc d'un nou
ordte laboral i en el de la necessiria integració de la
polltica de Fo¡mació Professional en el nivell de demandes plantejades per una societat inmersa en un
procésde tecnologitzacií i de mutacions en els procesos productius. I¿ construccio de l'Europa dels ciutadans té una dimensió básica en el desenvolupament
d'un espai cultutal propi, a consolidat a partir de la
supressió de barre¡es per a la lliure circulació dels joves estudiants i t¡eballadots de tots els pafsos d'Europa. A partir dels intercanvis d'experiéncia i informació, d'intercanvi de joves treballadors, l'establiment
d'una xaora europea d'unive¡sitats, es Posalan les bases d'un nova ciutadania eutope a.atnb la que tots els
europeus s'hi identifiquin i que ens ha de Permetre
superar el repte d'una Eu¡opa Unida que el futur ens
planteja.
I-lndex d'atur entre els joves menors de 25 anys
ha esdwingut monstruós. La situació és ¡ealment ala¡mant. Pel fet que comptem amb els joves per asegurar el futur econdmic i democritic de la nostra societat, és essencial que siguin millorades les possibiütats
de triat a I'escola i zla.fotmació professional. Reclamem més feina per els joves i també progtames de
promoció social. Per dur a terme aquests objectius
cal una esüat¿gia coo¡dinada, basada en la identificació de des millors prictiqueo entte els Estats memb¡es, de manera que aquestes s'introdueixin en cadascun dels Estats memb¡es.

tat de

drets.

Els socialistes d'Eutopa preconitzem la supressió
de les disc¡iminacions a tots nivells i enve¡s tots els
gruPs.

-

-

-

Reivindiquem, per tant:
una feina igual i un sou igual per als homes i les
dones, aixl com mesures que donin a les dones
I'oportunitat de trobar una feina que es correspongui a la seva fo¡mació;
el millorament de l'ensenyament secundari, de la
formació professional i de les possibilitats de perfeccionament per a les nenes i joves, aixl com mesures judicials destinades a afavotir la ¡einserció
de les dones en la vida professional;
el desenvolupament i l'ortensió de la protecció sanitá.ria de les dones i de les mares en activitat;
una organització del t¡eball i horaris de treball
compatibles amb les obligacions familiars. Aixó
requeriri jornades de treball més cuftes i més flexibles , unamillor disuibució del temps lliure per
als pares i un desenvolupament impotant de les
facilitats de custddia d'infants;
la c¡eació de serveis públics de promoció de les
dones, per tal d'eliminar les disc¡minacions que
pateixen a tots els nivells de la vida social. Aquests
serveis han de tenir capacitat de recót¡e¡ a la justlcia en favor de les dones que siguin objecte de

discriminacions.

Reclamem:

-

3.5

programes de formacií d'alta qualitat i experién'
cies de treball per aquells que suften de I'escola,
tant si tefreo feina com si estan a l'ztrttti

LA CUITURA LIN DRET PER A

T'OTS

Europa és per damunt de tot, una acumulació de
cultura, més exa.ctament una acumulació de cultu-

cal subvencionar els empresaris perqué cofrffacdn
els joves;

- i formin
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i a la conscienciació

res. La seva identitat és tant geográfica com cultural,

i avui és encara més cultural que económica o polltica. Al mateix temps el fenómen més important de

dels ciutadans de la Comunitat.

Perd al mateix temps, volem que aquestes xerxes euro-

pees de televisió o de telecomunicacions siguin un
vehicle de respecte i promoció de les llengües i cultures mer¡ys exteses, de manera que siguin un element potenciado¡ de la dive¡sitat i riquesa multicul-

la cultura europea és la seva diversitat. Diversitat de
llengües, d'estils, de métodes, de sensibilitats, d'hibits en la literatura, en I'art, en la cuina o en qualsevol altre expressió popular. I en aquesta ext¡aordiniria diversitat tau la seva més gran riquesa.
Defensar aquesta diversitat és defensar la mateixa
identitat europea, és el que volem fer els socialistes
i molt especialment en tant que socialistes catalans
perqué la cultura catallrrl en tots els seus imbits és,
precisament, un dels valors intrfnsecs de la civilització europea.
Impulsareri.r l'acció cultural per part dels poders
públics i de la societat civil amb la proritat de facilitar I'accés a tots els ciutadans a la cultu¡a i fe¡ efectivalaigtaltat d'opoftunitats en aquest camP. Caldri
en aquest sentit establir normatives que assegurin serveis culturals a tots els nivells: desenvolupament dels
serveis biblioteca¡is, regulació del mercat audiovisual,
ajuda al cinema i al teaue, cteació i recuperació de
espais públics, protecció del patrimoni histótic i cultural europeu, promoció i regulació de les indústries
culturals, promoció de la creacií artutstica, cientlfica
i intel.lectual, etc. Cald¡an directives d'harmonització de legislacions que els socialistes im,pulsarem.
El darrer fenómen cultutal que és propi dels nost¡es dies és I'ampliació dels avensos técnics en el camp
de la cultura. Es parla ja d'indústries de la cultura,
d'indústries de les llengües, d'indústries de les arts.
I es un fet que durant els anys a veni¡ hau¡em
d'enfrontar-nos a la introducció massiva de noves tecnologies. Lluny de deixa¡-nos submergir per aquest
fenómen, hem d'utilitzar aquestes noves tecnologies
de manera selectiva i sobretot prendre en conside¡ació les repercussions que tindran sob¡e I'ocupació i
sobre el medi ambient. A més, hem de proveir-nos
dels mitjans que permetran que la CE sigui independent en matéria de noves tecnologies.
Peró la concreció de les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies depén dels fins económics i socials per als quals s'utilitzatart aquestes innovacions. Si la maximitzacií dels beneficis i de la
productivitat és l'únic c¡iteri en la seva ampliació, el
¡esultat en termes d'ocupació i de benestar pot ser
més aviat negatiu.
Per als socialistes, la introducció dels nous mitjans
de comunicaci6, de noves tecnologies d'informació
i de consum no ha de se¡ sinónim d'abandonamefrt
del progrés social i de pérdua de la notra identitat
cultural.
Avui s'avanga sobre la.idea de televisió sense fronteres i l'establiment de xarxes de comunicació superadores del vell esquema de sistemes estatals.
Els socialistes donem suPoft a aquest projecte perqué creiem que l'intercanvi cultural a tots els nivells
pot ajudar extraofdin¿riarnent a la cohesió europea

tural d'Europa que abans citivem.

3.6

LA FORMACIÓ DE CIUTADANS
D'EUROPA
I-educació és un instrument privilegiat per a progressar cap a una societat més lliu¡e, igu;alitaria i avangada. Per aquesta raó, els socialistes continuarem úeballant per a una escola europea integradora, oberta
a la promoció de tots sense discriminació de cap ti-

pus, participativa i capag d'ofe¡ir una educació completa al ciutadd.
Defensarem a Europa una escola per a tots, una
escola de qualitat, una escola participativa, compensadora de desigualtats i mode ¡nitzrdo¡a de I'ensenyament.
Impulsarem I'ensenyament de llengües. Promourem la inclusió dels continguts europeus i europeistes en les matéries d'ensenyament. Cal que l'educa-

ció esdevingui un procés de formació europea i
europeista, que faci d'escola de ciutadans d'Europa.
Homes i dones lliures, cultes, que se sentin ciutadans
europeus.
Impulsarem l'intercanvi d'estudiants i la cooperació
en les universitats i en la investigació. Trebdlarem per
la unificació máxima possible dels estudis, avansant

en I'harmonitzacií d'equivaléncies i tltols.
Per dur a terme aquests objectius, proposarem millores al sistema educatiu, adequant-lo a les exigéncies de la transformació tecnolígica.
Modernitzarem els métodes i continguts, extendrem els programes d'integració especial. I tot aixó
ho proposarem de la mi d'experiéncies de pedagogía. actíva, que afavoreix l'autonomia de I'alumne i
el desenvolupament de la seva creadvitat.
Fomentarem una coeducació que permeti ava;n¡zr
c p a l'oportunitat ¡eal d'igudtat ent¡e homes i
dones.

Impulsarem la polltica de beques en I'ensenyament
les ¡eformes necespermanent
del professorat,
sáries per aLrnaforrnacií

mitji i universita¡i. Proposarem

de reciclatge i especialitzacií. I proposarem politlques d'apertura i connexió ent¡e la societat i les universitats, ent¡e la politlca cient-rfica i la tecnológica
i industrial.
Mesures totes aquestes que volem veure homogeneitzades a nivell europeu.
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A més, caldtia a¡tiba¡ a acords intergovernarnentals a fi d'harmonitza¡ els sistemes de toració i de
comptabilitat de les empreses multinacionals, de fer
respectar els drets sindicals i d'imposar prictiques
equitatives pel que fealamid'obra. ?rmbé en aixó,
Europa ha de jugar un paper d'zvantgaatda.,
ks polltiques rcstricdves apücades pel FMI i el Banc
Mundial no constitueixen cap solució per als problemes estructu¡als dels pai'sos en vies de desenvolupament. Els bancs privats, que es queden petcentatges
cada cop més elevats de les operacions financeres internacionals, no duen a terme les inversions necessá,ties en els paisos en vies de desenvolupament.

4.1

DESAFIAMENTS A ESCATA MUNDIAT

Cada cop ens enftontem més a ptoblemes que només poden se¡ ¡esolts a escala mundial. Entte els més
apressants d'aquests problemes podem citar la ines-

tabilitat monet¿ria, l'endeuta¡nent dels par'sos en vies
de desenvolupament, el dete¡iorament accelerat dels
termes de I'inte¡canvi, l'acumulació de sistemes d'armarnent desüuctius, el manteniment del frigil equilibri ecoldgic i I'impacte de la crisi económica en els
pai'sos de I'hemisferi sud.
Des del comensament dels anys 80, I'estancament
i la caiguda del nivell de vida en els palsos en vies
de desenvoluparnent han obstaculitzat una recuperació económica durable tant al Nord com al Sud.
Atés que, per raons ¡elatives al volum dels seus in-

4.2

DEUTE DEt TERCER tr,tÓN

tercanvis amb els par'sos en vies de desenvolupament,
Europa occidental és la principal inte¡essada en la in-

El deute dels pai'sos del Tercer Món s'elerr¿ avui
1

a

bilió de dólars. Vivim una escandalosa

paradona,
atés que els palsos desenvolupats volen que els parsos en vies de desenvolupament els paguin dive¡ses
desenes de milers de milions de dóla¡s cada arr¡ ment¡e que aquells mantenen a la inversa ¡elacions de caritat tot disminuint el seu ajut públic al desenvolupament. Aixl, la dependéncia augmenta cada cop
més. I¡s solucions (o¡todoxes>, preconitzades sobre-

terdependéncia Nord-Sud, és l'única que pot satisfer les esperanses posades en una recuperació del crei-

xement económic mundial.
Tal com va assenyalat la comissió económica de la
Internacional Socialista una reducció de les despeses
militars en el món i la utilització dels diners aixl estalviats en benefici de la recupetacií económica tind¡ien un efecte molt favo¡able sob¡e I'activitat económica a tot el món.
La tecuperació d'Europa és una condició necessária, peró no suficient, per la recuperació de la económia mundial. Estem convenguts que una recupe¡ació durable en el món depén err grafr mesura de
la redistribuci6 dels ingressos i dels recutsos, aixl com
de la reestructu¡ació dels corrents finance¡s i comercials internacionals a fivor del Sud.
Pel que f¿ al desenvolupament del Sud, cal ateca,¡
els problemes derivats de la preséncia d'empreses
multinacionals en aquests par'sos. Han de ser incitades a signar acords de desenvolr Fament amb els paisos en vies de desenvolupament.

tot pel FMI, han mostrat la seva inadequació. Cal un
nou esglaonaÍrent negociat del deute exterior. Peró,
a més llarg termini, la comunitat internacional hauti d'assumi¡ un vetitable alleugeriment dels deutes,
a menys que vulgui veure com el Sud s'enfonsa cada
cop més en el ce¡cle viciós de la pobtesa, que les mateixes economies del Nord padran z llarg termini.
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Lauobzda de Reykjavík ent¡e els llders de la URSS
dels EUA ha palesat la possibilitat de mesures de
desarmament radicals. Un cop més, la TIRSS fauna
c¡ida t totes les parts afectades a treballar per la conc¡eció d'acotds que, a Reykjavlk, eren a l'abast de la
mi, com la ¡educció draconiana dels sistemes estratégics, aixl com I'eliminació d'Europa dels mlssils
d'abast mitjd americans i soviétics. Reiterem el nostre supoit a la prohibició total de proves nuclears.
Els socialistes saludem la disponibilitat manifestada actualment per totes dues pafts Per ar¡ibar a un
acord separat sobre els mlssils d'abast mitji basat en
l'opció zero a Europa. Instem foftament a la Unió
Soviética i als Estats Units perqué signin ara un acord
en aquest sentit. Rebutgem, de ma¡rera un¿rúme, tota
nova condició preliminar posada per concloure un
acord separat sobre els mlssils d'abast mitji per part
de tot pals concernit, inclosos els parlsos europeus.
Leliminació dels míssils d'abast mitji aEuroPa no
pot ser utilitzada com a pretext o instrument per instal'Iar noves categories de sistemes d'abast més curt.
A¡nb I'acord sobre els míssils d'abast mitji, cal igualment oegociar lt reducció dels sistemes nuclears
d'abast més curt desplegats a Europa.
El problema del desequilibri pel que fa als cohets
de curt abast (SRNF), de les armes nuclears de camp
de batalla i de les capacitats convencionals s'ha de

i

4.3

TINA EUROPA MÉS FORTA,
ACTIVA I SEGURA D'ELLA MATEIXA
¿óM Á rongÁ DE PAU, DE JUSTÍcm
I DE LLIBERTAT
Els socialistes creiem que Europa occidental no juga
plenament el que podria ser el seu paPer en maté¡ia
de política de seguretat, aixl com en la polltica en
general, i que no desenvolupa les seves potencialitats.
Gricies al reforgament de la CE, els Estats membres poden ctear ptogressivament una situacií erl-la
qual ells mateixos desenvolupin les seves própies responsabilitats en l'ámbit de la seva seguretat.
La Comunitat Europea s'ha de proporcionat els
mitjans per padar de les grans qüestions internacionals i per a;ctlJart en el món com a forga de pau, de
justlcia i de llibertat.
La polltica de reforgar la cooperació entre els Estats membres no ha de dur a la creació d'una nova
superpotEncia militar. La Comunitat }na. d'exercir la
seva influéncia atrevés de les relacions polltiques, de
les iniciatives diplomátiques i de la coope¡ació económica, i hauri de contribuir a. crear espais de llibertat, de democricia, d'autonomia i de desenvolupament en el món.
La Cooperació Polltica Europea ha de cont¡ibuir
a mantenit la pau i a promóuÍe ufla distensió ¡eal.
I¿ Comunitatb^ d'assumir les seves responsabilitats
i desenvolupar una posició forta i original, ampliar
el seu espai de llibertat i augmentar la seva influéncia. El teforEament de la Cooperació Polltica Europea és important per afitmar els inte¡essos euloPeus
específics en matéria de seguretat, com són la prevenció de la guerra per mitji d'una polltica de distensió. la reducció dels armaments, el desarmament
i la superació dels antagonismes entre les aliances militars.
Els socialistes tenim la intenció d'intensifi.car els
nostres inte¡canvis de punts de vista sob¡e el Paper
d'Europa en la política de segrrretat i de desarmarnefrt.

resoldre en un futur próxim.
El procés de desatmament hauria de dur a un augment de la confianga política i de I'estabilitat militar. S'ha de basar en principis que siguin aYarrtatiosos per a totes les parts irnplicades i per a un
compromis mutu de seguretat. Ijestabilitat s'hauria
de basar, en la mesura que el factor militar hi estigui concernit, en avaluacions milita¡s globals i no pas
en simples enumeracions quantitatives.
Si les negociacions que se celebren a Yiena. acaben amb alguns ¡esultats concrets, selia un bon signe en el procés de l'establi¡nent d'una agenda europea viable de control d'armament. ks negociacions
que se'n deriva¡ien sobre reduccions reals d'a¡marnent
i sobre els constrenyiments militars s'haurien de fer
en el marc de la conferéncia d'Estocolm, de manera
que tots els Estats Participants poguéssin dir-hi la seva
sobre els temes que afecten la seguretat de tots i de
cadascun. En el mateix marc, les aliances militats podrien organitzu aixl mateix enttevistes di¡ectes.
Atés que molts sistemes moderns disposen tant de
forces nuclears com de fo¡ces convencionals, les negociacions sobre el desarmament convencional i sob¡e les mesu¡es que creen més confianEa i més seguretat també haurien de tenir en comPte les armes
nuclears de teatre.
A les regions que es troben a Prop de les fronteres
de les dues aliances i en les quals s'ha desplegat un
nomb¡e conside¡able d'atmes nuclea¡s de teatre hi
ha una gran necessitat de reduir i d'eliminar aquestes armes. Aixó significaria un assoliment dels objectius del desarmatnent i Iz c¡eacií de confianga i
de seguretat a Europa.
Els socialistes invitem de nou els governs dels Estats units i de la Unió Soviética. a que renunciin a

4.4

UN MÓN AMB MENYS ARMES
Els socialistes considerem que després de l'atzwcac que ha caracte¡itzatles negociacions sobre el control dels sistemes d'atmament en els anys 80, és vi-

tal, r¡a per aÍa, explotar totes les possibilitats

de

realitzar prog¡essos. Els socidistes saludem, subsc¡i-

vim els resultats de la Conferéncia d'Estocolm, en la
mesura que comporten progressos a nivell del reforsament de les mesures qrre gefreren més seg"uretat i
més confianga a EuroPa.
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i desplegar noves armes
antimíssils. S'han de cenyir a una interpretació estricta del Tlactat ABM i reconéixe¡ que el
Tractat prohibeix tot deserrvolupament i tota experimentació de sistemes ABM que no estiguin estacionats sobre el sól i que siguin fixes. ks parts haurien
d'elabo¡ar plegades una interpretació unívoca de la
llnia de demarcació entre investigació i desenvolupament, entre components i subcomponents ABM.
Continuar treballant activament en els fórums internacionals de desarmament, propiciant la conclusió
de convenis sobre.prohibició d'assatjos nuclears i amb
armes qu-rmiques i bacteriológiques constitui¡i un element central de la nostra activitat en el gran objectiu i aspiració dels ciutadans de Catalunya d'assegutar la pau.

hauria de cont¡ibuir a I'elaboració d'una solució justa
i democrá,tica a aquest conflicte al si de la. mateixa
Comunitat. Els socialistes donem supoft a I'acord

desenvolupar, experimentar
espacials

i

anglo-irlandés.

4.6

LA CPE: LES RETACIONS
AMB ELS PAISOS DE LEST
Els socialistes de la Comunitat no podem esra¡ satisfets amb perennitat de la divisió d'Europa.
Assumim una concepció europea de les relacions
Est-Oest que contribueixi a superar la divisió dels pobles del continent europeu i a acostar tots els pobles
europeus. Aixó implica millo¡s relacions polltiques,
económiques, culturals i humanes amb la Unió Soviética i amb els paisos de I'Europa de l'Est. Els socialistes considerem que el desenvolupament de les
relacions entre la CE i el COMECON }:ad'anar acomparLyat de la intensificacií dels lligams bilaterals entre la Comunitat i els dife¡ents pai'sos de I'Europa
de I'Est. IJaplicació de la polltica de <Glasnoso i de
¡eforma alaUnió Soviética poden facilitar la cooperació ent¡e I'Est i I'Oest.
Els socialistes som del parer que la protecció del
medi constitueix un á.mbit a propósit del qual el
CAEM i la CEE podrien iniciar negociacions amb
I'objectiu de desenvolupar principis i normes comunes aplicables als valors llmits autoritzats a fi de salvaguardar I'atmosfera, el sóI, els rius i els mars de la
pol.lució i de salvagua¡dar Ia seguretat dels reactors.
Els socialistes sorn del parer que, a mig termini,
els mercats dels paisos membres del CAEM d'Europa oriental oferiran unes perspectives eno¡mes de desenvolupament per a les exportacions de la CEE, sobretot pel fet de la proximitat geogrifica, pel fet de
les importants fonts de matéries primeres i d'energia de qué disposen, en especial la Unió Soviética i
pel fet de les enormes necessitats d'inversió i de desenvolupament dels Estats del CAEM.
Els socialistes conside¡em que és desitjable esforgarse per tal de desenvolupar wt:; xarr(a energética per
al conjunt d'Europa.
f,aplicació en tots els seus purrts de l'Acta Final
d'Hélsinki és d'una importáncia primordial per a la
Comunitat. Els socialistes de la Comunitat, que mai
no hem acceptat la situació, pel que fa a les llibertats. a I'autodeterminació de les nacions i als D¡ets
de I'Home de I'Europa de l'Est, ens felicitem de les
obern¡res dutes a terme per l'actual régim soviétic,
i volem que la Comunitat desenvolupi una polltica
activa que respongui positivament a aquesta evolució.
Els socialistes conside¡em que el desenvolupament
de la democricia interna i I'autodeterminació a
I'Europa de l'Est podrien constitui¡ un element essencial en el millorament de les relacions entre I'Europa occidental i I'Eu¡opa de I'Est.

4.5

LA COOPERACIÓ POLÍTICA EUROPEA
La Comunitat Europea no pot romand¡e indife¡ent davant els conflictes <.regionals> que es produeixen en el món. Encara que les causes d'aquests conflictes siguin principalment d'o¡d¡e sócio-económic
(subdesenvolupament, miséria, injustícies i explotació...), es converteixen de seguida en objecte de les
¡ivalitats entre l'Est i l'Oest. Comporten danys i sofriments terribles a poblacions civils totalment desprovistes de protecció, mantenen un clima perpetu
d'inseguretat i constitueixen focus d'alt risc pet ala
pau mundial.
laccií de la Comunitat Europea hauri de compoftar una atenuació de les tensions provocades per
l'excessiva bipolaització ent¡e les dues superpot¿ncies. La seva influéncia s'exerci¡i tant per mitjá. de
les relacions polítiques com a través d'iniciatives di-

i al Sud, i s'hau¡i
d'orientar cap a les Nacions Unides. Ia significació
de l'Acta (Jnica.consisteix en el fet que la cooperació
polltica ja ha donat a la Comunitat una veu que li
ha de permetre de fer-se sentir amb més forga en el
conceft internacional.
Pe¡ó si els socialistes mantenim que la Comunitat
ha de jugar un paper més actiu, més independent
i més positiu en el pla internacional, pretenem, alhora, que a ttavés de la coope taci6 política, la Comunitat sigui un exgmple de funcionarnent de les
institucions democritiques i de respecte dels Drets
de l'Home.
En aquest context, el combat contra l'apartheid i
el suport als moviments d'alliberarnent a Sudáfrica
i a Namlbia, aixl com el suport als pai'sos de la:-\nia
de Front, són d'una importincia cabdal. I¡s sancions
decidides a nivell europeu han de ser aplicades pels
plomitiques a I'Est, a l'Oest

governs nacionals.
Els socialistes estem commoguts per la violéncia
i el desordre petsistents a Irlanda del Nord. La. CE

2'

gió. Els socialistes reptenem pel nostre compte I'ob-

4.7

LA COOPERACIÓ POIÍTICA EUROPEA:
Et MEDITERRANI
¡eafirmem aixl mateix en la voluntat de contdbuir
al reforgament de les institucions democrltiques, de
les llibenats polltiques i dels Drets de l'Flome, i volem desenvolupar amb les forces polltiques i les person¿litats progressistes de la regió una refleüó profunda sobre els moviments polltics, demográfics,
culturals i socials que la travessen i que pesen sobre
el seu futu¡.

Els socialistes considerem prioritati el desen¡¡olupament de les ¡elacions amb tots els paiisos riberencs
del Meditetrani, i molt especialment amb els pai'sos
del Magrib, amb vistes a contribui¡ al'apaiva,garment
de lcs tensions, a la solució pxlfrce dels conflictes
i al desenvolupament harmoniós dels pobles de la re-
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POIÍTICA REGIONAT EUROPEA

5.L

DEFENSAR CATAII.]NYA A EUROPA
I EUROPEITZAR CATALUNYA

Paral.lelament a l'anomenada regional que se centra fonamentalmente en programes económics de ¡ee-

Ja ha estat dit, Catalunya. és Europa. Ho ha estat
sempre; históricament, culturalment i en gran pa¡t
per la própia consciéncia dels seus habitants. Catalunya ha estat, clarament, l'avanEada d'Europa a EspaÍya i té vocació de ser, en el futur, I'avangada d'EspaÍy^ a Europa.
El fet nacional cat^lá, és ple d'elements d'aquest
europei'sme i d'aqul que el pensarnent polltic del catalanisme s'expressi en termes de voluntat, de parti-

cipació en

I'imbit

ErnoPA

quilibri te¡rito¡ial europeu, volem que es desen¡otlli
una polltica regional, cultural, polltica i institucional per tal de que el desenvolupamenr de les dife¡ents realitats nacionals i regionals existents a Eu¡opa siguin una ¡ealitat.
En aquest sentjt impulsarem polltiques de planiftcacií regional en el ma¡c de la configuració institucional europea, que tinguin en compte a més de
la dimensió económica dels fets nacionals i tegionals
les dimensions cultu¡als i polftiques, porenciant la
col.laboració de les institucions no estatals i fent de
les instincies comuniti¡ies un vehicle de coo¡dinació i cooperació regional.
En el marc de l'estat espanyol és necessa¡i que les
Comunitats Autónomes trobin una ftrmula per a se¡
representades i participa¡ di¡ectament en la polltica
comunitá.ria. Creiem que la proposta de c¡eació d'un
observado¡ comunita¡i és la millo¡ via per a resoldre
aquesta qüestió d'una maneta positiva, tal com ho
han fet pal'sos de tradició federal com Alemanya.

europeu. I els socialistes catalans

no volem només que Catalunya formi part d'Europa

sin6 que volem que participi activament i entusiisticament en el procés de construcció de la unitat polltica eutopea.
Es per aixó que no anirem al Parlament amb I'esperit egoista de veure només amb qué ens podem
beneficia¡ de la nostra preséncia en Europa. No anirem a Brusel.les i Estrasburg amb l'intent únic d'aconseguir a:v^ntatges insolidariament respecte als álres
pobles d'Espanya i els alt¡es pobles d'Europa. Anirem e Estrasburg a defensar Cetalunya, a obteni¡ tots
els beneficis possibles per al nosrre país peró hi anitem amb esperit generós, obert, pensant en el conjunt d'Eutopa i amb els ulls fixats en el projecte de
construcció éuropea.
Pe¡ aixó amb la mateixa mesura efr que serem uns
propagandistes de Cttalunya, a Europa volem ser uns
propagandistes d'Europa a Catalwnya. Només amb
la mesu¡a en que Catalunya s'europeitzi plenament,
i assumeixi amb entusiasme la causa eutopea, hi podri haver una participació real riosrra en els afe¡s

,.3
LA TLENGUA CATATANA
Els socialistes caralans tenim una história intensa
de dedicació a Europa en la defensa de la llengua catalana i totes les altres llengües poc exteses.
Es la nostra voluntat seguir en aquest camí de defensa i promoció de la llenguacatafaie, a Europa pel
fet de creure que no solament es tracta d'afavorir un
element esencial de la nostra identitat sinó que cons-

euroPeus.

titueix un patrimoni europeu de gran importáncia.
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mentar les facilitats de comunicació entre Catalunya
i la Comunitat: és el cas del transPoft Per carretera
ipertren; és el cas del transpoftaeri, i és el cas, tarnbé, de les comunicacions audiovisuals i de tot tipus.
Els socialistes catalans tractarem, en el marc del
grans projectes euroPeus Pe¡ a les comunicacions,
d'establir pet a Catalunya unes xafxes de transports
que mitjangant els t¡ens d'alta velocitat o per I'obertura de noves vies transfronteres permetin una rnés
a,hafacilitet de circulació ent¡e Catahtnya i Europa.
P¡omourem Ia c¡eació d'un gran centre europeu
homologat per la Comissió. A Ba¡celona ciutat hi
manca aquest instrument que ha de ser la preséncia
oficial de les institucions comunitiries a Catalunya'
Al mateix temps pensem desenvolupar una política de promoció de Barcelona a tots els nivells comunitaris per tal que jugui el paper que li pertoca'
el d'una gtan capital europea i mundial.
Impulsarem, també, l'acci6 de les institucions comuniti¡ies e Catalwnya. En els aspectes de polltica
regional económica i també en la vessant cultural i
polltica. Volem que Catalunlna sigui un dels grans ámbits d'actuació europea. Portar, Per tafrt, a Catalunya manifestacions cultu¡als a nivell eulopeu' reunions polltiques a més alt nivell institucional possible,
asseguiant una petmanent pteséncia comunitiria en
el nostre pals.
Caldri també que la dist¡ibució del Fons de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu,
els dos grans fons estructurals de la Comunitat, anibin a Catalunya amb la proporció que la situació real
del nostre pals demana. Els socialistes treballarem en
aquesta direcció semp¡e tenint present el doble objectiu de justlcia i solidaritat.
Caldri fer un esforg de promoció europea aCata'
lunya. Els socialistes el farem: divulgant els slmbols
europeus; celebrant el dia d'Europa; instant ds Ajuntarnents a. ¡ealitzar agermanaments amb d'altres viles europees; promovent I'intercanvi educacional, cultural i universitari amb d'altres indrets de I'Europa
comunitária; promocionant I' interconeúó dels diferents sectots económics amb els seus homólegs europeus i duent a tetme a, Catalunya una ampla i sistemetica acció de propaganda i divulgació del fet
europeu en la perspectir¡a d'una concienciació col'lectiva dels ciutadans de Catalunya a favot de la construcció de I'Europa Unida.

llengua catalana'és un cas excepcional en el ma¡c
de les llengües eutopees. Té una história, una t¡adició escrita una difusió quantitadva que supera algunes de les llengües d'estats europeus. Esti molt damunt en aquest sentit de qualsevol de les altres
llengües anomenades, comúnment, minolitáries.
Per aixó encara que no sigui una llengua d'estat,
el catali no ha de renunciar a iugar el paper que li
pertoca a Europa. Aquest Papei no és, per taons, obvies, el de les grands llengües internacionals, peró sl
que mereix el ¡econeixement cultural, social, polltic
i institucional dels euloPeus.
Els socialistes catdarts Promourem la utilització del
catald a les institucions europeesT.a

,.4
LES VIES D'UNIÓ AMB EUROPA
Catalwnya s'ha de plantejar la seva plena integració a Europa. Aixó vol dir que cal crear uns nivells
de comunicació, de contacte, i d'imbricació territorial, económica, cultural i institucional molt i molt
estrets. I¡s relacions de Catalunya amb Europa han
d'obtenir un elevat grau de fluidesa. I aixó no només en les relacions polltiques de les institucions autonómiques, sinó amb un esforg de la societat civil cata)nai dels á.mbits económics, socials i culturals que
han d'establir els seus lligams amb les institucions
europees i amb la societat europea.
Els socialistes catalaris defensem per a Catalunya
l'aplicació de totes les polltiques dissenyades en el
preserrt programa, tant les que fan ¡efe¡éncia a aspectes económics, socials, culturals o institucionals'
ÁixO exigeix una preséncia d'Europa a Catalwnya i
de Catalunya a Europa molt superior a l'actualment
vigent. Petó a més, i d'unamanera especlfica, volem
impulsar projectes de connexió i d'integració mútues,
que facilitin la consecució de I'objectiu d'una plena
unió amb Europa.
Sens dubte un dels elements fonamentals és avansar en unaxarxa de comunicacions que' en plena coheréncia amb els projectes euroPeus' permiti inc¡e-
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La Comissió ha fet nombroses proposicions que els

quds
poden tenir en compte les prioritats enume¡ades anteriorment a l'hota d'elaborar les seves polítiques nacionals.
par'sos afectats poden enamina¡ acuradament, els

6,1

Ers cRANS Erxos

o'¡cruacró

Els socialistes considerem que els anys a venir seran d'una importincia czpital per al futu¡ de la Comunitat. Sub¡atllem amb interés que la Comissió
hagi presentat un programa i proposicions concretes
que utilitzen plenament les potenciditaats ofertes per
I'Acta Unica europea,
lactuacií de la Comunitat s'hauria de concentrar
així mateix en els punts següents:
a) Lecabament de l'Europa sense fronteres abans del
mes de desembre de L992,la qual, per ser un éxit,
exigeix alhora un espai social comú, part d'una estratégia de creixement en cooperació;
b) El reforgament de la cohesió econdmica i social entre els 12 Estats membres;
c) El reforgament de la caparitat financera i de I'autonomia pressupostiria de la Comunitat;
e) El reforgarnent del SME;
fl La importincia vital de la dimensió social de I'acabament del mercat interior;
Els socialistes volem rernafclr que només es podran
assolir els objectius de reform a de lt Comunitat mitjangant un creixemefrt que respecti el medi, i que,
en la situació económica intetnacional, la impulsió
del desenvolupament només pot provenir del mercat interior europeu;
Els socidistes estem solpresos per l'abséncia, en la
comunicació de la Comissió, de mesures socials, i fem
per tant, una crida a la Comissió perqué presenti propostes globals i un calendari per a l'aproració de les
mesures proposades. En panicular pel que fa als drets
sindicals; a la seguretat i a la salut en el ueball; a la
seguretat social, inclosos els ueballadors immigrats; a
la formació professional, etc. Volem assegurar la creació d'un *espai social europeu>, reforgat per un diáleg
més intens ent¡e les parts socials.I¿,¡alitzarió del mercat interior no ha de significar un detriment dels d¡ets
dels treballadors ni encoratjat eI <dumpingr social.

6.2

Et FINANGAMENT DE LA COMUNIT.TT
La realització de l'Europa dels ciutadans, solidiria i democtá.tica, exigeix un finangament suficient
i l'autonomiaftnancera de la CEE, a fi de dur a terme els seus objectius actuals, i sob¡etot per finangar
mesures estructurals, instruments privilegiats del reforgament de la cohesió económica i social de la CEE
i de les mesules necessiries per desmantellar els stocks
agrlcoles.

Per al finangament de la Comunitat, es podrien
analitza¡ i avaluar, entte altres, els principis següents,
els quals han estat desenvolupats per la Comissió. Els
socialistes:

-
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considerem que la proposició de la Comissió d'un
sostre pressupostari d'un L, o/o del PNB calculat
sobre una base comuna i controlada, d'aqul al
1992, és el primer pas necessari per dotar el finansament de les polltiques comunitiries d'una
base adequada i durable;
estem d'acord en qué la ¡eforma pressupostá.ria

-

impliqui una aproxirnació de la previsió pluria-

-

nual; pensem, aixl mateix, eue la disciplina pressupostiria constitueix una part normal d'una gestió pressupostiria prudent; en aquest contert,
destaquem el fracis del Consell, que no ha pogut contenir les despeses de la guentia, del EEOGA; i insistim perqué les despeses sobre els preus
garantits no augmentin per sobre del PNB de la
Comunitat en termes reals;
conside¡em que el rnateix sector agtlcolaha de cobrir les despeses que ultrapassin les polltiques que

s'ha construit, en particular augmentant les talirnitant les inte¡rrencions
i ¡eduint els capgiraments;
conside¡em que la proposta de doblar els fons estructurals és un mlnim absolut. Subratllem, aixl
mateix, que la cohesió económica i social no és
només un problema de reforgament i de ¡eforma
dels fons estructurals, sinó que exigiri un grau
rnolt més elevat de convergéncia i de millora de
l'estrategia de cooperació;
insistim perqué es refo¡ci la polltica de desenvolupament de la Comunitat, i perqué s'hi dediqui un percentatge més elevat dels recursos finance¡s comunitaris.
xes de co-responsabiütat,

-

-

6.4

LA COHESIÓ ECOUÓUICA

I SOCIAL.

EIS FONS ESTRUCTURAIS
Els socialistes aprovem l'estratégia comuna de creixement proposada per la Comissió, la qual constitueix una pega cabdal pet ala. recuperació de I'activitat económica i de l'ocupació. Tots els Estats
membres s'han d'associa¡ plenament per a l'aplicació d'aquesta estratégia.
Donem suport a les propostes de la Comissió I'objectiu de les quals és reforEar la cohesió económica
i social emptendre una ¡eforma dels fons sobte la base
d'una defioició més conc¡eta dels objectius, concentrat els recursos de la Comunitat, millo¡ar els seus
métodes d'intervenció i reforgar la coordinació técnica i financera dels fons estructurals.
Considerem que els fons estructurals esdevindran
més eficagos gricies a I'adopció d'objectius cla¡ament
definits que permetin de concentrar les accions a les
regions més pobres amb vistes a reduir les diferéncies económiques; a les regions afectades per la crisi
industrial, amb mesures a favo¡ dels joves atu¡ats i
dels atu¡ats de llarga durada.
Convé, a més, millora¡ la gestió grdcies a I'aplicació de programes integrats i a la descent¡alització de
les decisions. Ilaplicació d'aquestes proposres suposa una ¡evisió dels reglaments dels fons.
Els socialistes ens ptonunciem a.favo¡ de la instauració d'un instrument comunitari de lluita cont¡a el
frau, dotat de legislacions i de mitjans d'acció eficagos.

6.3

LA POIÍTICA AGRÍCOTA COMLINA
(PAC)
El constrenyiment pressupostari ha dut la Comude les modalitats
de gestió dels me¡cats agrícoles. Aquesta ¡evisió de
la PAC, ¡eclanrllada des de feia temps pels socialistes,
ha de respondre, imperativament, als objectius següents:
domina¡, oriefitar i eventualment ¡eduir les pro- duccions;
manteni¡ una població agñcola,instal.lada en ex- plotacions diversifi cades ;
assegurar una repartició harmoniosa de les activi- tats entre les diverses regions d'Europa;
conservar una activitat a les zones rurals desfa- vorides:
apoftar una resposta als problemes de la deman- da dels par'sos en vies de desenvolupament
per una
polltica d'inte¡canvis i una contribució ala se,ta.
autosuficiéncia alimenti¡ia.
Subtatllem que la limitació de les despeses de la
secció <Ga¡antio del FEOGA és la condicié indispensable de tot augment dels recursos propis de la CE,
i conside¡em que cal tracta-Í urgentment el problema de la ptoducció excedentiria.
Subratllem, aixl mateix, que els problemes existents
no es poden resoldre només amb una política de
pieus, i insistim, pe¡ tant, perqué s'adopti una polltica global per controlar el volum de producció, inclosa una teducció de les quotes, dels programes de
retracció del mercat, la instauració de taxes p¡ogtessives sob¡e la ptoducció i la continuació d'una polltica de preus restrictiva.
Subtatllem la necessitat de mesu¡es especlfiques
per protegir els petits agricultors i les petites empreses familiars de la CE. Cal preveure mesures complementfuies a fi i efecte que I'adaptació no mati el caricter independent i famiüa¡ de l'agricultura eu¡opea
i perqué es preservi da ca¡z ruralo d'Europa.
Cal que I'agricultura i l'ecologia es retrobin, I-a,
qualitat dels ptoductes i la salut dels consumidors han
d'esdevenit prioritá.ries.

¡itat e emprendre una modificació

6.,
TEUROPA DEIS CIUTADANS.
DEMOCRATTTZACIÓ
DE LES INSTITUCIONS
Els socialistes considerem que cal donar a les institucions de la Comunitat el seu má¡<im d'eficicia.
I¿ democ¡atització de la Comunitat pasa pel profund
millorament de les seves institucions i per un millor
equiübri interinstitucional. Cap ámbit comunita¡i no
ha d'escapar al control parlamentari, i el Parlament
Europeu ha de jugar un paper clau cn el cont¡ol democritic de la Comunitat Europea, aixl com en el
procés comunitari.
Construir l'Europa dels ciutada¡rs és en primer lloc
reforgar l'espai cultu¡d europeu tot afavorint els inte¡canvis de c¡eació i de difusió cultu¡als, és oferi¡ a
la joventut un ampli camp d'investigacions per mitji de programes com el COMETT i I'ERASMUS.
Consuuir veritablement I'Europa dels ciutada¡rs és
també cootdina¡ eficagment tots els mitjans de comunicació en funció dels avengos tecnológics desenvolupant al mi:rim una polltica europea de televi-
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sió, i més globalmer¡t, disposa.qt d'una tmplia polltica audiovisual capag de competir a¡rrb les iniciatl
rrcs dels Estats Units i delJap6 en un terreny dc com-
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peténcia que, pel Gt que no se cerrrra nonés en els
aspectes econñmics, pot aftcta,r peiillosarncnt el sentirient d'identitat de les n¿ci-bos eruopees.

