
1. Després de la seva ampliació més ambiciosa i de la signatura del Tractat constitucional,
la Unió Europea arriba el 2005 a un moment crucial de la seva història. D’una banda,
els diferents Estats membres es troben en procés de ratificació d’un instrument de
participació democràtica sense precedents: una Constitució per a 450 milions d’europeus
i europees. De l’altra, el projecte comú europeu s’estén fins als límits del continent i les
futures ampliacions es concentren en un espai vital: la Mediterrània.

2. La Constitució europea suposa un pas ferm endavant en la construcció política i social
d’Europa. Marca un punt de transició entre l’Europa d’ahir, més econòmica i tecnocràtica,
i l’Europa del demà, que serà necessàriament més política i més integrada, i que ha de ser
més pròxima als ciutadans i ciutadanes. Els nous reptes d’Europa, compresos en l’objectiu
de Lisboa de convertir-se en l’economia més dinàmica i competitiva del món basada en
el coneixement, han d'afrontar-se amb els mitjans flexibles i imaginatius que ens ofereix
el nou text constitucional. Així, l’aplicació de l’Estratègia de Lisboa hauria de revertir en
un creixement econòmic sostenible plenament compatible amb la cohesió i el diàleg
social, amb uns sistemes de benestar i uns serveis públics de qualitat.

3. Una Europa unida en la diversitat és la millor divisa per capitalitzar la riquesa de la
diversitat de cultures, llengües i identitats que integren i enriqueixen el nostre continent,
i una garantia per al respecte i la preservació de llengües i cultures que formen part del
patrimoni cultural europeu. Constitueix el fonament de la nostra convivència i de la
ciutadania, quelcom que el projecte d’integració comunitària pot aportar també al món.

4. Davant de la creixent interdependència d’un món globalitzat, Europa ha definit una
nova política de veïnatge que incorpora el bagatge del Procés Euromediterrani.
Coincidint amb la celebració dels deu anys de la Declaració de Barcelona, l’aposta per la
cooperació entre ambdues ribes es rellança avui amb una ambiciosa proposta adreçada
al Sud: assolir la plena integració econòmica i social. Per aconseguir aquest objectiu, cal
afavorir tots els nexes possibles, des del contacte permanent entre societats civils en els
àmbits cultural, econòmic, polític i social, a la cooperació entre les administracions en els
seus diferents nivells, considerant que els moviments humans són un factor de riquesa i
desenvolupament tant per les societats d’origen com per les d’acollida.

5. Les regions juguen un paper decisiu tant en la definició d’un model europeu flexible i
dinàmic com en el seu acostament a les societats del sud de la conca mediterrània.
De fet, del model d’Europa que construïm dependrà la cohesió de l’àrea euromediterrània.
La intensificació dels llaços transfronterers al nostre continent, afavorits invariablement
per la Unió Europea, ha tingut un efecte incalculable tant en la superació de divisions
històriques com en la suma de sinèrgies davant de reptes comuns, donant valor afegit al
projecte comunitari.
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6. La Mediterrània nord-occidental ha donat mostres d’aquest compromís mutu entre
actors regionals, fent-lo extensiu al conjunt del nostre mar. En els últims anys han
sorgit marcs de cooperació en aquest sentit, entre els quals l’Associació Arc Llatí, l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània o els nombrosos projectes que vinculen de manera especial el
migjorn de la península ibèrica amb el Magrib. S’hi suma el dinamisme de les ciutats i
governs locals, que han sabut desenvolupar nodrides xarxes de treball en comú per a la
superació de l’encara profunda fractura socio-econòmica que separa el Nord i el Sud.

7. D’aquesta manera, per a les regions i governs locals, vetllar pel propi territori resulta
indisociable de la preocupació per l’entorn immediat i del compromís global. La
cooperació és indispensable per avançar cap a una nova ordenació del territori, en xarxa,
en la qual es puguin prevenir els desequilibris de les aglomeracions o del despoblament,
o afrontar les especificitats de la insularitat, i en què s’aposti per la sostenibilitat i la
integració de noves maneres de vida i estratègies econòmiques que assegurin tant la
competitivitat en l’economia internacional com la continuïtat del medi rural.

8. La conciliació d’aquests objectius amb la societat de la informació requereix un treball
conjunt de les regions amb la Unió Europea, especialment en infrastructures i formació.
La millora de les comunicacions i el benestar que això comporta és un factor clau de la
cohesió interregional així com l’intercanvi de coneixements i experiències, el qual afavoreix
el replantejament del paper de la dona. La nova política de veïnatge de la Unió Europea
fa possible que els tercers països mediterranis es beneficiïn d'aquesta realitat.

9. El diàleg entre cultures, que s’ha convertit en una prioritat estratègica per a la Unió
Europea, és la millor garantia per al projecte comú euromediterrani. Només una veritable
entesa mútua portarà estabilitat i desenvolupament compartit. Les regions poden i han
de jugar un paper clau, ja que estan en condicions de tractar les diferents identitats com
quelcom d’arrelat en la vida quotidiana i afectiva dels ciutadans i ciutadanes, evitant així
que aquestes s’instrumentalitzin com a arma política.

10. En l’escenari mundial, l’acció dels nous actors internacionals obre les portes d’un
sistema més plural i cohesionat. Així, les regions poden donar l’impuls necessari per a
una presència decisiva d'Europa i la Mediterrània al món, especialment valuosa en un
moment d'esperança per a la resolució del conflicte del Pròxim Orient. L'afirmació del
nostre model de societat és també la nostra millor aposta per una governança global.

Les formacions polítiques progressistes de les regions seguirem fent feina per transformar
la construcció europea en una realitat pròxima als ciutadans i ciutadanes, contribuint a
la participació i a la democràcia en la Unió. Avui, Dia d’Europa, ens comprometem a
treballar en favor d’un projecte comú de governança a Europa i la Mediterrània, des de
l’òptica de la descentralització, la interdependència i la pluralitat d’actors, perquè l’afany
d’integració, igualtat i progrés es projecti de manera efectiva de la Unió Europea al conjunt
del nostre planeta.

El Manifest del Dia d’Europa 2005 ha estat subscrit per representants electes de: Partido
Socialista de Andalucía (PSOE-A); Partido de los Socialistas de Aragón-PSOE; Partit
Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE); Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) ; Parti Socialiste (Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées); Partido Socialista de
la Región de Murcia-PSOE i  Partit Socialista del País Valencià-PSOE.
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