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BENESTAR   

5 de febrer de 2005 

 

 

 

QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA?  

� La Constitució Europea s’inspira en l’herència cultural, religiosa i humanista d’Europa, a partir de la 

qual s’han desenvolupat els valors universals dels drets inviolables i inalienables de la persona 

humana, la democràcia, la igualtat, la llibertat i l’Estat de dret.  

 

� Article I-2. La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la 

democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte dels drets humans, incloent-hi els drets de les 

persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Estats membres en una societat 

caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la 

igualtat entre dones i homes. 

 

� Article I-3.1. La Unió té com a finalitat promoure la pau, els seus valors i el benestar dels seus 

pobles. 

 

� Article I-3.3 3. La Unió obrarà en pro del desenvolupament sostenible d’Europa basat en un creixement 

econòmic equilibrat i en l’estabilitat dels preus, en una economia social de mercat altament 

competitiva, tendint a la plena ocupació i al progrés social, i en un nivell elevat de protecció i millora 

de la qualitat del medi ambient.  

 

� Article I-9.1. La Unió reconeix els drets, les llibertats i els principis enunciats en la Carta dels 

Drets Fonamentals. 

 

� Article I.9.2. La Unió s’adherirà al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les 

Llibertats Fonamentals. Aquesta adhesió no modificarà les competències de la Unió que es defineixen 

en la Constitució. 

 

� Article III-209. La Unió i els Estats membres, tenint presents drets socials fonamentals com els que 

enuncia la Carta Social Europea, firmada a Torí el 18 d’octubre de 1961, i la Carta comunitària dels 

drets socials fonamentals dels treballadors, de 1989, tindran com a objectiu el foment de l’ocupació, 

la millora de les condicions de vida i de treball per a fer possible la seva equiparació per la via 

del progrés, una protecció social adequada, el diàleg social, el desenvolupament dels recursos 

humans per a aconseguir un nivell d’ocupació elevat i durador, i la lluita contra les exclusions. 
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Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 

 

� Preàmbul: La Unió està fundada sobre els valors indivisibles i universals de la dignitat 

humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat i es basa en els principis de democràcia i 

l’Estat de Dret.  La Unió situa a la persona en el centre de la seva actuació. 

� Article II-63: Tota persona té dret a la seva integritat física i psíquica. 

� Article II-84.1. Els nens tenen dret a la protecció i a les atencions necessàries per al seu 

benestar. Podran expressar la seva opinió lliurement. Aquesta es tindrà en compte per als 

assumptes que els afecten, en funció de la seva edat i maduresa. 

� Article II-91: Tot treballador té dret a treballar en condicions que respectin la seva salut, 

seguretat i dignitat. 

� Article II-94: La Unió reconeix i respecte el dret d’accés a les prestacions de seguretat social i 

als serveis socials. 

� Article II-95: Tota persona té dret a accedir a la prevenció sanitària i a beneficiar-se de l’atenció 

sanitària. 

� Article II-112. Qualsevol limitació de l’exercici dels drets i llibertats reconeguts per la 

present Carta haurà de ser establerts per la llei i respectar el contingut essencial 

d’aquests drets i llibertats. Dins del respecte del principi de proporcionalitat, només podran 

introduir-se limitacions quan siguin necessàries i responguin efectivament a objectius d’interès 

general reconeguts per la Unió o a la necessitat de protecció dels drets i llibertats dels altres. 

 

SITUACIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

CATALUNYA 

El govern de Catalunya vol fer realitat la igualtat d’oportunitats de les persones i la cohesió social i, per tant, cal 
treballar amb: 
 

� Prioritzar les polítiques socials: universalitzar els serveis socials i liderar la transversalitat de les 
polítiques socials en: serveis socials, ocupació, educació, habitatge i salut. 

 
� Articular els drets i deures de la ciutadania per mitjà d’una Carta dels Drets Socials de Catalunya. 

 
� Elaborar una Nova Llei de Serveis Socials de Catalunya (amb la participació del món local, els sectors 

professionals i les entitats d’iniciativa social) que permeti la universalització dels serveis socials. 
 

� Establir un nou marc de finançament per arribar a la mitjana europea en despesa social. 
 

� Accions prioritàries: família, gent grant, infància, persones amb discapacitat, pobresa i exclusió social, 
habitatge, joves, immigració, cooperació, solidaritat i pau, polítiques per a gais i lesbianes. 

 

ESPANYA 

� Espanya ha rebut de la UE des de 1987 fins el 2003 un total de 183.636 milions d’euros i ha aportat 

98.367. Per tant, el saldo net, és a dir, la diferència entre el que Espanya ha aportat i rebut de les arques 

comunitàries, ha estat molt positiu; en total, 85.269 milions d’euros de saldo net. 

� Espanya ha rebut fons nets de la UE per valor del 0’8% del seu PIB durant cada any des de 1987. 

� Les ajudes de la UE creen uns 298.000 treballs anuals a Espanya. 
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� La nostra renta per càpita era, el 1986 del 68% respecte la mitja comunitària. Ara se situa en el 86%. 18 

punts percentuals de convergència en 18 anys. 

� Els fons socials de la UE han arribat, només entre 2000 i 2003, a gairebé 16 milions de persones. Els 

principals beneficiaris són els desocupats, els joves, les dones i altres grups amb especials problemes 

d’inserció laboral. 

 

PER QUÈ HEM DE DIR SÍ A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

� No hi ha probablement cap Constitució en el món que reculli tants drets socials nous com la Constitució 

europea. A més del reconeixement dels drets fonamentals clàssics, com el de l’educació, associació, 

expressió... es reconeixen nous drets socials: el creixement econòmic equilibrat, l’economia social de 

mercat, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat explícita d’homes i dones, la solidaritat entre 

generacions, la protecció de les dades personals, la formació permanent, la no discriminació, el dret a la 

diversitat, el dret a un servei gratuït d’ocupació, al descans diari i setmanal, al permís pagat per 

maternitat, a l’ajut per a l’habitatge en casos de necessitat, a la prevenció i assistència sanitària... 

� S’avança cap a l’Europa social a través dels valors i objectius citats, la Carta de Drets Fonamentals, el 

diàleg social, la clàusula social horitzontal i el reconeixement de la capacitat comunitària per a legislar 

sobre els serveis públics, el que ha valgut el recolzament de la Confederació Europea de Sindicats, de la 

que formen part UGT i CCOO, a la Constitució. 

� La Constitució promou una política social que, basada en els valors de la justícia, la solidaritat i la 

igualtat, es marca els objectius de plena ocupació, l’eradicació de la pobresa i l’extensió de la cobertura 

sanitària a tots els ciutadans i ciutadanes, i garanteix la protecció adequada dels drets fonamentals.  

� La Constitució assegura drets laborals als treballadors com ara el dret a treballar, a la protecció contra 

tot acomiadament injustificat i a unes condicions de treball dignes i segures. 

� La Constitució aporta un nou equilibri en la coordinació de les polítiques macroeconòmiques i d’ocupació 

que tindrà en compte els compromisos relatius a la inclusió social, els sistemes sostenibles de pensions i 

els sistemes d’assistència d’alta qualitat. 

� La Constitució garanteix la protecció de la família en els plànols jurídics, econòmic i social. 

� Avança en la integració de les persones amb discapacitat. 

� Defensa els drets del nen, com a valor indiscutible de la societat.  

� Promou una societat que no discrimini per raó de l’edat.  

� Promou el dret a la informació, el dret a l’educació, el dret a organitzar-se per a defensar els seus 

interessos. 

 


