
 

 

Proposta de Resolució: 
 

Per un canvi de rumb a Europa  
 

(Consell Nacional, 15 de novembre de 2008) 
 
L'actual Unió Europea, constituïda per una majoria política de governs de dreta o de centre dreta, 
ha evidenciat en els darrers temps un gir en l’àmbit social que, progressivament, ha anat erosionant 
el model que els i les socialistes europeus hem construït durant molts anys. Aquesta Europa, que 
veu la Unió només com un gran mercat, queda molt lluny d’aquella Europa cohesionada de 
González i Delors, que buscava reduir progressivament les diferències socioeconòmiques entre 
territoris. Per contra, l'Europa d'avui s’inspira més en una competició entre models socials 
nacionals, que genera la preocupació de la ciutadania i incideix en el seu allunyament de les 
institucions comunitàries.  
 
El contingut regressiu de moltes de les polítiques aprovades, l’enduriment de les polítiques 
migratòries i les sentències del TJE sobre els casos Laval, Viking i Rüffert -que restringeixen els 
drets sindicals en nom de la llibertat de circulació, afavorint el dumping social- són algunes de les 
manifestacions que indiquen que la desafortunada proposta de Directiva sobre l’Ordenació del 
Temps del Treball no és un cas aïllat. En aquest sentit, i per a restablir les polítiques solidàries i de 
progrés que tant han contribuït a la consolidació del nostre Estat del Benestar, cal una nova majoria 
socialista, socialdemòcrata i laborista al continent, que torni a fer d’Europa el paradigma de model 
social conegut i admirat com a possible model global.  
 
En aquest context, i després d’anys d’un debat difícil i complex sobre el reforçament de la Unió i la 
seva adaptació als nous reptes tant institucionals com de la governança mundial, un nou "no" –en 
aquest cas per part d’Irlanda al Tractat de Lisboa- torna a fer trontollar el procés 
d'institucionalització d'un model de governança per Europa. 
 
D’altra banda, en un context ja conegut de globalització accelerada, coincideixen avui dia un seguit 
de crisis interrelacionades que dibuixen un panorama preocupant -que previsiblement tindrà efectes 
negatius a mig i llarg termini-, el qual demana de manera urgent una reformulació de les normes de 
governança global. 
 
Davant aquest escenari de crisi que afecta el conjunt del planeta, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 

1. Ens manifestem activament europeistes i ens comprometem a seguir impulsant el 
procés de construcció europea del qual som partíceps, convençuts dels grans fruits 
que ha donat i pot seguir donant. 

 
2. Demanem que els governs i les institucions comunitàries facin tot el possible per tal 

que la ratificació del Tractat de Lisboa es faci efectiva, i permeti a Europa seguir 
actuant amb forces renovades,  per guanyar eficàcia, transparència i capacitat de 
governança a Europa i al món. 
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3. Considerem que cal oferir les majors facilitats i oportunitats perquè Irlanda pugui 
trobar el seu lloc en aquesta Unió Europea que entre tots estem construint. 
Tanmateix, a partir de 2009, Europa ha de seguir endavant i no frustrar les 
expectatives d’aquells ciutadans i ciutadanes que, mitjançant un compromís ferm 
amb el Tractat de Lisboa, ja s'han manifestat disposats a fer-ho. 

 
4. Recolzem l’activisme europeu, i creiem que el compromís i l’impuls de la militància al 

Partit Socialista Europeu és més necessari que mai per revitalitzar el projecte 
socialista com a referent sociopolític al continent; millorar la seva influència i 
capacitat de decisió a l’arena comunitària i internacional, i ampliar el seu suport i la 
seva legitimitat social. En aquest sentit, continuarem impulsant la participació dels i 
les militants del PSC en el conjunt d’activitats polítiques transnacionals ja existents, i 
restablir també així les bases de la confiança ciutadana amb la política i donar 
resposta a la demanda de canvi i d’innovació en aquest camp. 

 
5. Promourem que el Partit Socialista Europeu assumeixi un major lideratge a escala 

comunitària, promogui l’elecció d’un/a cap de llista de consens entre totes les forces 
socialistes concorrent a les properes eleccions al Parlament Europeu; estudiï la 
possibilitat de configurar llistes electorals transnacionals, amb la inclusió de 
candidats del mateix color polític de diferents països, i  abanderi la reivindicació de 
vincular l’elecció del president o presidenta de la Comissió Europea al resultats de 
les eleccions al Parlament. 

 
6. Estem convençuts que la Unió Europea ha de dotar-se dels instruments necessaris per 

reforçar el seu projecte i la seva capacitat d’actuació al món, influint en l’agenda 
política internacional, i construint normes i coalicions globals que permetin 
respondre satisfactòriament a les noves crisis globals. 

 
7. Necessitem un Parlament Europeu potent i decisiu que expressi efectivament la veu 

de la ciutadania, i un Consell que respecti la voluntat d’avançar en aquesta 
experiència de pau, progrés i solidaritat al continent, assumint la seva responsabilitat i 
compromís comunitaris, i cedint a la Unió aquells àmbits de decisió política on els 
Estats ja no poden oferir respostes. 

 
8. Ens felicitem que Barcelona hagi estat escollida com a seu de la Secretaria de la 

"Unió per la Mediterrània", i celebrem així que Catalunya segueixi essent centre 
d'actuació de les polítiques euromediterrànies, i impulsant el rellançament necessari d'un 
procés que tants bons resultats ha donat, i que ha de continuar reforçant-se per a afavorir 
un major acostament entre ambdues ribes de la Mediterrània. 

 
 

En definitiva, convençuts que el socialisme europeu és més necessari que mai per aturar els 
abusos de la dreta en la governança de la globalització, i per a donar bones respostes a les 
crisis actuals, el Partit dels Socialistes de Catalunya es compromet a seguir impulsant 
una Europa unida, forta, solidària i que pugui reprendre amb força el paper de 
locomotora social del continent, reduint les desigualtats entre persones i territoris. En 
aquest sentit, estem convençuts que les eleccions al Parlament Europeu de l’any vinent 

 



 

seran una bona oportunitat per a renovar el nostre compromís europeista i avançar en 
els objectius de major democràcia, llibertat i justícia social que els i les socialistes 
desitgem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


