
El Consell Català del Moviment Europeu en ocasió del proper referèndum, del dia 20 
de febrer de 2005, sobre el Tractat que institueix una Constitució per Europa ha 
considerat necessari prendre una posició que, com la del Moviment Europeu 
Internacional, és decididament favorable al sí. Per això, ha redactat aquesta declaració 
que exposa les principals raons en favor del vot afirmatiu. 
 
Declaració: Sí a la Constitució Europea 

1. El Consell Català del Moviment Europeu demana als ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya la seva participació i vot favorable a la Constitució Europea en el 
referèndum que se celebrarà el proper 20 de febrer de 2005. 

2. Remarquem que és el primer tractat europeu que no ha estat dissenyat 
exclusivament pels governs, sinó per una Convenció, a la qual participà la 
societat civil, i que estava formada majoritàriament per parlamentaris nacionals 
i del Parlament Europeu, que representaven els diversos pobles de la Unió.  

3. Volem destacar, també, la importància del fet que el text de la Constitució, en el 
moment de la seva signatura pels governs, hagi estat dipositat, per primera 
vegada, en català. 

4. Tenim clar que el no a la Constitució no crea ni una Europa millor, ni tan sols 
una altra Europa, sinó que manté i consolida el Tractat de Niça que, fins i tot els 
propis governs que van signar-lo, en constataren les deficiències. Per això, en 
un Annex del Tractat, proposaren la celebració d’una nova Conferència 
Intergovernamental que va ser efectivament convocada després, i que va posar 
en marxa la Convenció Europea i la modificació dels Tractats. 

5. Comprovem amb satisfacció que la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea queda, com sempre havíem demanat, incorporada a la Constitució i, 
per tant, obligarà que la compleixin tant les autoritats de la Unió com les dels 
Estats. S’estableix, a més, que els ciutadans podran recórrer individualment al 
Tribunal de la Unió, a Luxemburg, en defensa dels drets que els reconeix la 
Carta. 

6. Considerem positius els importants avenços de democratització i transparència 
que la Constitució imposa a les Institucions europees. El Consell de Ministres 
prendrà generalment les decisions per majoria, i no per unanimitat, fet que 
permetia a un sol país de bloquejar-les. Es determina també que les reunions 
del Consell, quan discuteixi i voti les lleis, siguin públiques.  

7. Per primera vegada es reconeix la democràcia directa i, amb la signatura d’un 
milió de ciutadans, es podran presentar propostes de lleis europees. 

8. La Constitució defineix clarament el principi de subsidiarietat i de 
proporcionalitat. Per tant, les institucions territorials dels Estats, les regions 
europees amb competències legislatives i, en el seu cas, les federacions de 
municipis hauran de ser consultades abans de decidir, a nivell europeu, en 
qüestions que siguin de la seva competència, i, en defensa d’aquest dret, el 
Comitè de les Regions podrà recórrer al Tribunal de la Unió.  

9. Les perspectives socials s’eixamplen amb la Constitució, que reconeix els drets 
col·lectius i sindicals, impulsa el diàleg social i les polítiques socials europees i 
reconeix específicament el pes dels interlocutors socials i de la cimera social 
tripartida. Per aquesta raó, la Confederació Europea de Sindicats (CES) ja ha 
manifestat la seva postura favorable al sí en el referèndum.  

Barcelona, novembre de 2004 


