
El ‘comitè de savis’ alerta del declivi que 

amenaça la UE 
• Felipe González insta a importants reformes sota un lideratge polític 

clar 

• L’informe demana més natalitat i educació, flexibilitat laboral i 

protecció social 
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La Unió Europea (UE) té un greu problema de lideratge polític i ha 

d’afrontar amb urgència importants reformes polítiques i econòmiques 

per evitar el seu declivi i marginalització internacional, segons adverteix 

l’informe Projecte Europa 2030, elaborat per un comitè de savis presidit 

per Felipe González. 

 

«Fa falta, sobretot, un lideratge clar i decidit», destaca la introducció de 

l’informe sobre el futur d’Europa, encarregat pels líders dels Vint-i-set en 

la cimera celebrada el desembre del 2007 a un grup de 12 personalitats 

encapçalades per l’expresident del Govern espanyol. En la seva 

presentació, ahir a Brussel·les, González va lamentar que el poder polític 

representi cada vegada menys els interessos generals de la societat i es 

plegui a la pressió de grups econòmics i financers. 

 

MOMENT CRÍTIC / La presentació va coincidir amb la vigília del 60è 

aniversari de la Declaració Schuman, que va iniciar el procés d’integració 

europea i va possibilitar el renaixement del continent de les ruïnes de la 

segona guerra mundial. González va subratllar que Europa es troba en un 



«punt crític» i que, si no vol passar a formar part del grup dels perdedors 

de la globalització, ha de recuperar el temps perdut. 

 

El lideratge polític ha de ser assumit pel Consell Europeu, l’organisme que 

reuneix periòdicament els caps d’Estat i de Govern de la UE, subratlla 

l’informe. La primera reforma urgent és canviar la política demogràfica 

per invertir l’actual tendència de reducció de la població i d’envelliment 

accelerat. L’informe recomana una política pronatalitat, combinada amb 

immigració qualificada i l’ampliació de la població amb ocupació. 

 

La reforma de l’educació a tots els seus nivells, amb un ensenyament 

primari, secundari i universitari de qualitat, és per al comitè de savis una 

altra de les mesures que s’han de prendre amb urgència, perquè la UE 

s’està quedant enrere en els camps educatiu, científic i tecnològic. 

 

MÉS CREIXEMENT / González va assenyalar que al mateix temps la UE ha 

d’emprendre profundes reformes econòmiques i laborals encaminades a 

incrementar la capacitat de creixement i la creació d’ocupació per no 

sortir debilitada de la crisi. L’edat de jubilació s’ha d’endarrerir i el mercat 

laboral ha de ser més flexible, però sempre garantint un alt nivell de 

protecció social, detalla l’informe. 

 

La nova Estratègia 2020 ha d’implicar obligacions vinculants per a 

cadascun dels estats, va insistir González, perquè si no «cada Govern 

continuarà fent el que vulgui» i fracassarà, igual que va fracassar el 

programa dissenyat el 2000 per a la modernització de l’economia 

europea. Aquesta estratègia futura ha de reduir la dependència 

energètica exterior europea, potenciar les energies renovables i no 

renunciar a l’energia nuclear. 



 

MERCAT DESAPROFITAT / El mercat comú europeu, amb 500 milions de 

consumidors, ofereix una base òptima per a l’expansió econòmica de la 

UE, però ha d’aprofitar-se millor amb una autèntic Govern econòmic 

comú, en especial a la zona euro, indica l’informe. González també va 

instar a una reforma a fons dels mercats i entitats financeres amb 

l’objectiu d’evitar una nova crisi. «No ha canviat res en el comportament 

de les entitats financeres que ens va portar a la crisi, excepte que han 

tallat el crèdit a les empreses i famílies», critica l’informe.  

 

ELS EXPERTS RECLAMEN RESPOSTES A LES NECESSITATS DELS 

CIUTADANS 

 

L’informe assenyala que les institucions europees han de respondre a les 

necessitats dels ciutadans, mitjançant un «bon govern» comú, en lloc de 

caure en la pura propaganda. La UE ha de salvaguardar el model de 

protecció social europeu, fomentar la participació política ciutadana i 

desenvolupar els seus drets polítics. 

 

La UE, afegeix l’informe, també «ha d’assumir un paper molt més decidit 

en l’escena internacional» per defensar els interessos europeus i protegir 

els seus ciutadans. I necessita una política exterior i de defensa molt més 

eficaç, amb una estratègia mundial política i econòmica, que tingui en 

compte el paper de l’euro. 


