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QUÈ PASSA SI GUANYA EL NO? 

Si la Constitució no s’aprova es faran passes enrera 
perquè seguirà vigent el Tractat de Niça 

 

La Constitució és més social que el Tractat de Niça 
 
 

 

Si tornem al Tractat de Niça 
 

Amb la Constitució 
 

• La Carta dels Drets Fonamentals no té 
valor jurídic vinculant per als Estats 
membres. Els drets (per ex.: d’informació i 
consulta dels treballadors a l'empresa) que 
ignora la pròpia constitució (francesa) 
jurídicament no són vinculants.   

 
 

• La Carta dels Drets Fonamentals queda 
constitucionalitzada; conté en particular: 
el dret de vaga, el dret a la informació i 
la consulta dels treballadors, la 
protecció contra els acomiadaments 
abusius, el dret a les vacances 
remunerades i a la limitació de la durada 
màxima del treball…(Títol II) 

 
 
 
 
 
 

 

• No hi ha cap reconeixement del paper i 
de l'autonomia dels interlocutors socials. 

• Ni cap indicació a favor del diàleg social 
europeu. 

 

• Reconeixement del paper dels 
interlocutors socials i tipificació en el 
Tractat de la cimera social tripartita anual 
per al creixement i l'ocupació (art I-48) 

• Sense cap base jurídica específica per 
donar cobertura els serveis públics, 
(serveis d'interès econòmic general); el 
seu paper tan sols es reconeix dins el 
marc de la Unió. 

• Reconeixement dels serveis públics. 
Creació d'una base jurídica que 
permetrà adoptar una normativa marc 
per a poder assolir el seu objectiu de 
cohesió social i territorial (art  (II-96 - III-
122). 
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Si tornem al Tractat de Niça 
 

Amb la Constitució 
 

• La plena ocupació, el progrés i la justícia 
social, la diversitat cultural etc.. no figuren 
en qualitat d'objectius de la Unió, i per 
tant no es troben reconeguts en el 
Tractat. La Unió roman ancorada sols 
en el principi de competència des del 
Tractat de Roma de 1957. 

• Els objectius de la Unió inclouran:  
- la plena ocupació,  
- el progrés i la justícia social,  
- el combat contra l'exclusió social,  
- la lluita contra les discriminacions,  
- la igualtat entre dones i homes,  
- la cohesió territorial,  
- el desenvolupament sostenible,  
- la diversitat cultural i lingüística, 
- la pau, la solidaritat entre els pobles. 

 

• Qualsevol mesura legislativa i 
reglamentària contrària als objectius 
següents, no podrà ser anul·lada pel 
Tribunal de Justícia europeu: 

- promoció d'un nivell d'ocupació elevada; 
- garantia d'una protecció social adequada,  
- lluita contra l'exclusió social;  
- promoció d’un nivell elevat d'educació;  
-formació i protecció de la salut humana,. 

 

• Introducció d'una clàusula social 
horitzontal: La Unió haurà de prendre en 
consideració per al conjunt de les seves 
polítiques i accions "les exigències 
relacionades amb la promoció d'un nivell 
d'ocupació elevada, amb la garantia d'una 
protecció social adequada, amb la lluita 
contra l'exclusió social i amb un nivell 
elevat d'educació, formació i protecció de 
la salut humana” (art III-117). 
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Si tornem al Tractat de Niça 
 

Amb la Constitució 
 

• Les decisions per unanimitat es 
mantenen, en particular per a la 
governança econòmica i la Unió 
Econòmica i Monetària, la justícia i els 
afers d’interior, el pressupost europeu, els 
acords comercials, l'agricultura, la 
propietat intel·lectual, les sancions 
financeres contra les persones o grups 
criminals, l'energia … 

• Extensió del sistema de majoria 
qualificada a una vintena de noves 
competències: 

• justícia i afers d’interior (III-262-265-266-
270-271-272-276) 

• agricultura (III-230-231)  

• sancions financeres contra les persones o 
grups criminals (III-160)  

• energia (III –256) 

• i certs aspectes de la Política Exterior i de 
Seguretat Comuna (art. III - 300.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El Parlament Europeu: 
 El Parlament Europeu és colegislador amb el 
Consell només en 37 matèries. El Consell 
conserva l'última paraula en matèria de 
"despeses obligatòries". 

• El Parlament Europeu:- esdevé 
colegislador en igualtat amb el 
Consell per a legislar en 80 
competències:  

- s’amplien els seus poders 
pressupostaris i obté un dret de decisió 
igual al del Consell en aquest àmbit (art. III 
404) 

- elegeix al President de la Comissió, que 
és designat pel Consell d’acord amb els 
resultats de les eleccions europees. Si el 
Parlament rebutja el candidat, el Consell 
disposa d'un mes per a proposar-ne un de 
nou (I-27) 

 
 

La Constitució és més democràtica que el Tractat de Niça 
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Si tornem al Tractat de Niça 
 

Amb la Constitució 
 

• La informació i els procediments 
legislatius comunitaris per als 
parlaments nacionals continua 
depenent dels seus respectius 
governs. Per a la revisió dels tractats, els 
parlaments nacionals són eventualment 
associats només en el moment de la 
ratificació. 

• Els Parlaments nacionals obtenen: 
- dret de control sobre les normatives 

europees per evitar possibles ingerències 
dins les competències exclusives dels 
Estats o a l’invers. 

- reconeixement del seu paper en els 
procediments de revisió futura de la 
Constitució per mitjà del manteniment del 
mètode de la Convenció (IV- 443). 

• La Presidència del Consell té una 
rotació semestral. Cada Estat presideix 
la Unió només cada 12,5 anys, i no es 
reflecteix la majoria política que governa 
en el conjunt dels Estats. 

• El President del Consell Europeu és 
elegit per a un mandat de 2 anys i mig, 
per majoria qualificada del Consell; amb 
aquest sistema s'assegura més 
estabilitat. 

 
 
 
 

• La Presidència de la Comissió és el 
resultat d'una negociació entre Estats. 

• Els nomenaments dels comissaris són  
fruit d'un acord diplomàtic. La lògica 
majoritària no és la norma de 
funcionament. 

• El President de la Comissió és 
designat pel Consell, per després ser 
elegit pel Parlament Europeu de 
conformitat amb el resultat de les 
eleccions europees. El President de la 
Comissió nomena i revoca als seus 
comissaris. 

• La presidència rotatòria del Consell de 
Ministres és presidida per un Estat 
membre cada sis mesos. 

• El Consell de Ministres: la presidència 
rotatòria és presidida per un grup de 3 
Estats (rotació cada 18 mesos.). 
L’eurogrup, que reuneix als ministres de 
finances de l'euro zona és reconegut, i 
es dota d'un President estable per a dos 
anys i mig. La responsabilitat de l'euro 
esdevé també política i no depèn 
únicament del Banc Central. 

• Majoria qualificada: el mecanisme de 
la triple majoria comporta 
irremeiablement a la paràlisi de la Unió 
(és necessari el 74% dels vots per a 
obtenir una decisió: ponderació dels 
Estats / vots en el Consell / població). 

• Mecanisme de la doble majoria 
(almenys el 55 % dels Estats que 
representa al 65 % de la població) (art 
25). Les minories de bloqueig són més 
difícils de constituir, i per tant s’evita el 
possible bloqueig constant de decisions.  

. 
• Per a les relacions exteriors: es manté 

el binomi: Alt Representant de la PESC, i 
Comissari de relacions exteriors de la 
Comissió.  

 

• Creació d'un Ministre d'Afers Exteriors 
de la Unió que permetrà als Estats 
membres expressar-se i representar-se 
per mitjà d’una única “veu” comuna en 
l'escena internacional (nomenat pel 
Consell Europeu). 
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Si tornem al Tractat de Niça 
 

Amb la Constitució 
 

• No existeix cap mecanisme de 
democràcia participativa. 

• Establiment d’un dret d’iniciativa 
popular que permet a un milió de 
ciutadans de la Unió sol·licitar a la 
Comissió que iniciï una proposició 
legislativa (I-47) 

• Es requereix la unanimitat per autoritzar 
les cooperacions reforçades (possibilitat 
oberta per aquells Estats que ho desitgin 
d’anar més enllà en el procés 
d’integració). 

• Possibilitat de cooperacions 
reforçades en tots els àmbits (poden 
ser autoritzades pel Consell, per majoria 
qualificada si reuneixen un terç dels 
Estats membres). 

• S'obre la possibilitat de la constitució 
d'un grup d'Estats que busquin una 
major integració entre ells. 

• Per a revisar el Tractat de Niça es 
requereix la unanimitat dels governs i 
les ratificacions (per la via parlamentària 
nacional o per referèndum). 

• Les revisions són negociades entre 
Estats, no es preveu cap procediment 
semblant al de la Convenció (amb 
parlamentaris nacionals i europeus i 
representants dels Estats). 

• El contingut del Tractat de Niça és 
infinitament menys satisfactori que el 
projecte de Tractat constitucional de 
Brussel·les. No obstant això, a Niça la 
negociació s'efectuava a 15 i a 
Brussel·les a 25. La diferència? El treball 
preparatori de la Convenció. 

•  Procediment de revisió simplificat: es 
manté la unanimitat per a la reforma dels 
tractats, però s'introdueix noves disposicions 
– art. IV – 443 i art. 444: 

•  Es confereix al Parlament Europeu 
poder d'iniciativa. 

•  Es podrà adoptar una decisió que autoritzi 
al Consell a pronunciar-se per majoria 
qualificada sense passar per una revisió 
constitucional general ("clàusula 
passarel·la"). 

• Es tipifica el mètode de la Convenció 
(òrgan compost de parlamentaris nacionals i 
europeus i per representants dels Estats) 
com a forma de treball per a reformes 
posteriors. 

 
 


