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perquè per fer un món millor necessitem una Europa més forta
Som moltes les persones que estem contra les guerres, que pensem que

un altre món és possible, que cal que la democràcia i els drets humans

s’estenguin arreu, que cal promoure la sostenibilitat i el respecte al medi

ambient, que cal regular l’economia globalitzada a través d’institucions

internacionals per preservar el model social europeu i impulsar el desenvo-

lupament dels països del tercer món. Això sols serà possible amb una Europa

més forta, amb més capacitat de decisió i més pes en el món. L’Europa que

farem possible votant SÍ a la Constitució el proper 20 de febrer.

perquè ens convé més Europa
L’any de l’ingrés d’Espanya a la Unió la nostra renda representava sols el

68% de la mitjana europea; avui ja representa el 86%. Els ajuts de la Unió

Europea han creat en els darrers quinze anys 300.000 llocs de treball

anuals. El 90% de la inversió estrangera que rebem prové de països de

la UE, que són el destí del 74% de les nostres exportacions, i dels que

prové el 87% dels turistes que ens visiten. Una quarta part de la nostra

renda agrària es deu als ajuts directes de la Unió. Europa ens ha anat bé.

Ara necessitem fer un pas endavant, votant SÍ a la Constitució europea,

per garantir el benestar de tothom en l’economia globalitzada i altament

competitiva del segle XXI.

perquè som Europa
Europa ha estat sempre l’horitzó de democràcia i progrés al que Catalunya

i Espanya volien acostar-se des de fa tant de temps. Avui estem en

condicions d’afirmar-nos definitivament com a europeus, conscients que,

en el segle XXI, Europa és la millor garantia de pau, llibertat, prosperitat

i justícia social. Avui podem ratificar el nostre compromís europeista votant

SÍ a la Constitució que enforteix la unió política, el dinamisme econòmic

i la cohesió social dels pobles d’Europa. Aprovant aquesta Constitució

afirmarem la nostra voluntat d’esdevenir ciutadans i ciutadanes d’Europa.
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article I-2 valors de la Unió
La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, la

llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte dels drets

humans, incloent-hi els drets de les persones pertanyents a minories.

Aquests valors són comuns als Estats membres en una societat caracte-

ritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la tolerància, la justícia, la

solidaritat i la igualtat entre dones i homes.

article I-3 objectius de la Unió
1. La Unió té com a finalitat promoure la pau, els seus valors i el benestar

dels seus pobles.

2. La Unió oferirà als seus ciutadans un espai de llibertat, seguretat i

justícia sense fronteres interiors i un mercat interior en què la competència

sigui lliure i no estigui falsejada.

3. La Unió 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. Així mateix, promourà el progrés científic i

tècnic.

La Unió combatrà l’exclusió social i la discriminació i fomentarà la justícia

i la protecció socials, la igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre

les generacions i la protecció dels drets del nen.

La Unió fomentarà la cohesió econòmica, social i territorial i la solidaritat

entre els Estats membres.

La Unió respectarà la riquesa de la seva diversitat cultural i lingüística i

vetllarà per la conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural

europeu.

4. En les seves relacions amb la resta del món, la Unió refermarà i promourà

els seus valors i interessos. Contribuirà a la pau, la seguretat, el desenvo-

lupament sostenible del planeta, la solidaritat i el respecte mutu entre els

pobles, el comerç lliure i just, l’eradicació de la pobresa i la protecció dels

drets humans, especialment els drets del nen, així com a l’estricte respecte

i al desenvolupament del dret internacional, en particular el respecte dels

principis de la Carta de les Nacions Unides.

5. La Unió perseguirà els seus objectius pels mitjans apropiats, d’acord

amb les competències que se li atribueixen en la Constitució.
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