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QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

� Entre els objectius de la Unió Europea més destacats a la Constitució hi diu: La Unió oferirà als seus 

ciutadans un espai de llibertat, seguretat i justícia sense fronteres interiors i un mercat interior en 

el que la competència sigui lliure i no estigui falsejada (Article I-3). 

 

� I continua: 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, 

tendent 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-3). 

 

� La Unió és el primer actor mundial en el comerç de productes industrials. L'any 2002, la quota de 

la UE en el comerç mundial de productes industrials era del 18,4%, enfront el 12,1% dels EUA i el 8,2% 

del Japó. A més, la balança comercial de mercaderies ha tingut en nou dels deu darrers anys un signe 

positiu (d'entre un 1% i un 2% del PIB).  

 

� Sobre la política comercial comuna, el nou Tractat estableix que, per mitjà de l’establiment d’una unió 

duanera, la Unió contribuirà, en l’interès comú, al desenvolupament harmoniós del comerç 

mundial, a la supressió progressiva de les restriccions als intercanvis internacionals i a les 

inversions estrangeres directes, així com a la reducció de les barreres aranzelàries i d’un altre tipus 

(Article III-314).  

 

� Un dels objectius que figura en la Constitució europea, en referència a l’acció exterior de la Unió, parla 

de contribuir a el comerç lliure i just. I més tard continua: fomentar la integració de tots els països 

en l’economia mundial, entre altres coses per mitjà de la supressió progressiva dels obstacles al 

comerç internacional (Article I-3).  

 

� I què diu la Constitució en matèria d’indústria? La Unió i els Estats membres vetllaran perquè es donin 

les condicions necessàries per a la competitivitat de la indústria de la Unió. Amb aquest fi, en un 

sistema de mercats oberts i competitius, la seva acció tindrà com a objectiu: a) accelerar l’adaptació de 

la indústria als canvis estructurals; b) fomentar un entorn favorable a la iniciativa i al 

desenvolupament de les empreses de tota la Unió, especialment de les petites i mitjanes empreses 

(Article III-279). 

 

� La inversió de la Unió Europea en recerca és encara molt baixa, especialment si es compara amb la 

dels EUA o la del Japó (1,9%, 2,7% i 3,0% del PIB respectivament l'any 2000).  
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� Però la Constitució aposta per la recerca. En matèria de investigació, desenvolupament tecnològic, la 

Constitució diu: L’acció de la Unió tindrà com a objectiu reforçar les seves bases científiques i 

tecnològiques, per mitjà de la realització d’un espai europeu d’investigació en què els investigadors, 

els coneixements científics i les tecnologies circulin lliurement; afavorir el desenvolupament de la seva 

competitivitat, inclosa la de la seva indústria, i fomentar les accions d’investigació que es considerin 

necessàries en virtut dels altres capítols de la Constitució (Article III-248). 

 

� La Constitució reconeix el paper dels interlocutors socials i els tipifica en una cimera social 

tripartida anual per al creixement i l’ocupació. També hi són representats en el Comitè Econòmic i 

Social. 

 

 

SITUACIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

 

ESPANYA 

� La UE és el destí del 74% de les nostres exportacions i l’origen del 66% de les nostres importacions. 

 

� Espanya ha rebut de la Unió Europea des del 1987 fins el 2003 un total de 183.636 milions d’euros i 

n’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. 

 

� Hem rebut fons nets de la Unió Europea per valor del 0,8% del seu PIB durant cada any des del 

1987.  

 

� Las ajudes de la Unió Europea creen uns 298.000 llocs de treball anuals a Espanya. 

 

� La nostra renda per càpita era, el 1986, només un 68% respecte de la mitjana comunitària. Ara est en el 

86%. 18 punts percentuals de convergència en 18 anys.  

 

� El 90% de la inversió que rep Espanya de tot el món prové de la Unió Europea. 

 

� Avui som un dels països del món més oberts al comerç exterior, por davant del Regne Unit, França o 

Itàlia. 

 

� Compartim amb els altres onze socis i veïns la moneda única, l’euro, un poderós instrument de 

estabilitat econòmica i financera. L’euro simplifica i facilita els viatges de plaer i turisme i els negocis a 

Europa.  
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� Gràcies a la normativa comunitària, podem escollir la xarxa telefònica, el mòbil, la companyia 

d’electricitat o de gas que volem com a usuaris. La competència ajuda a que hi hagi més qualitat i 

millors preus.  

 

CATALUNYA 

� El proper 16 de febrer el Govern de la Generalitat de Catalunya signarà amb els agents socials i 

econòmics més representatius de Catalunya l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 

qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 

  

� L’Acord té com a objectiu millorar les condicions bàsiques de competitivitat, és a dir, les 

infraestructures de transport i mobilitat,  les energètiques i mediambientals, la dotació de capital humà, 

les telecomunicacions, la recerca, el desenvolupament i la innovació, el  finançament de l’activitat 

empresarial, etc. 

 

� També contempla la internacionalització de l’economia catalana a través de l’atracció d’inversions, el 

foment de les exportacions i la projecció internacional. I inclou un capítol sobre la cohesió social i la 

millora de l’ocupació, amb mesures de foment de la cohesió, polítiques actives d’ocupació, i l’acord 

dels agents socials sobre la política laboral. 

 

� En el context de la globalització, l’Euroregió proporciona la dimensió i la capacitat econòmica 

necessàries per competir, en peu d’igualtat, amb altres territoris en l’economia global. 

 

 

PER QUÈ HEM DE DIR SÍ A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� Europa ha estat un factor decisiu pel desenvolupament econòmic i social de Catalunya i d’Espanya 

en els darrers vint anys. Ha estat determinant en la transformació de les estructures econòmiques, 

industrials i comercials, i en l’evolució social del nostre país. 

 

� Estem pel SI, doncs, també per raons d’eficàcia. Hem de veure les coses amb perspectiva i adonar-

nos dels avenços tan extraordinaris dels que hem estat objecte des de la nostra entrada a la Unió 

Europea. El conjunt del procés és globalment molt positiu. 

 

� La Constitució europea, encara que és millorable, ens aporta avenços indiscutibles i cap retrocés. Per 

això els socialistes diem SI, una afirmació entusiasta però crítica. És un Si que vol anar més enllà, 

però que valora molt positivament aquest pas endavant.  

 

� La Constitució consolida la possibilitat de construir una societat solidària en el marc d’una 

economia de mercat, simplificant els procediments. 
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� Com competirem amb la potència econòmica i en matèria de recerca dels Estats Units i el Japó? Unint 

esforços, com hem fet amb l’Airbus. 

 

� Alguns diuen que el Tractat impedeix a les col·lectivitats locals ajudar les empreses amenaçades de 

deslocalització. ÉS absolutament fals. És una pura invenció. En el text, no apareix enlloc tal prohibició. 

És més, la dimensió europea és la primera condició per ser eficaços. Per afrontar la 

internacionalització de l’economia, és necessari més integració, és necessari més Europa.  

 

� Estem pel SI per garantir més dinamisme econòmic i la cohesió social, per tenir més força i poder 

competir en els mercats internacionals, per poder fer front al poder de les grans corporacions 

transnacionals en una economia globalitzada. 

 

� Amb la victòria del NO s’obriria una crisi que debilitaria l’economia i, en conseqüència, el 

creixement i l’ocupació. 

 

� Cal ara donar un pas endavant, votant SI a la Constitució europea per garantir el benestar de tothom 

en l’economia globalitzada i altament competitiva del segle XXI.  

 

Europa és el futur! 
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