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 LA CONSTITUCIÓ EUROPEA    

 

 

La Unió Europea és avui un espai de pau, estabilitat, llibertat i democràcia com no n’hi ha cap altre enlloc 

més del planeta. 

 

La Unió Europea simbolitza els valors i els ideals de democràcia, de pau, de dignitat, de solidaritat, de 

llibertat i de progrés, que els i les socialistes voldríem que guiessin el nostre futur compartit. Però no és només 

això. La Unió Europea ha estat també el motor que ens ha permès sortir de la cua dels països europeus, un 

motor decisiu per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya i Espanya en els darrers vint anys. 

 

En particular, la UE és un actor clau a nivell internacional. Com a internacionalistes, aquells que estem en 

contra de 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 desenvolupament dels països del Tercer Món, necessitem una Europa més forta i 

més unida, amb més capacitat de decisió i amb més pes al món.  

 

QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� defineix un model polític democràtic i solidari;  

� integra la Carta dels Drets Fonamentals de la ciutadania europea, que afirma la igualtat entre dones 

i homes; que reconeix els drets socials a nivell europeu -el dret de treballar, de negociació i d’acció 

col·lectiva, a protecció contra tot acomiadament injustificat, a unes condicions de treball justes i 

equitatives, a un ajut social i a un ajut d’habitatge, destinats a assegurar una existència digna a tots 

aquells que no disposen de recursos suficients, etc.-; que prohibeix tota discriminació -en particular, 

basada en el sexe, la raça, el color, els orígens ètnics o socials, la llengua, la religió, l’orientació 

sexual...-, etc.;  

� consagra els valors de la Unió, com el respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la 

igualtat, l’Estat de dret i el respecte dels drets humans.  

� introdueix la democràcia participativa i crea la iniciativa legislativa popular europea, per la qual 

almenys un milió de ciutadans i ciutadanes de diferents Estats podran presentar una proposta a la 

Comissió perquè sigui debatuda;  

� confirma la orientació federal de la Unió, reconeixent la seva doble legitimitat, procedent dels 

ciutadans i dels Estats;  

� reforça la política exterior i de defensa basada en el multilateralisme, el respecte del Dret 

Internacional, la legitimitat de les NNUU, la solució negociada dels conflictes, la cooperació al 

desenvolupament, la defensa dels drets humans, i la col·laboració en la lluita contra el terrorisme; 

� crea un espai de llibertat, seguretat i Justícia; 
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� posa les bases d’un model social més sòlid de cara al futur, marcant com a objectius: la plena 

ocupació, la lluita contra l’exclusió social, el desenvolupament sostenible, la justícia social, i 

l’economia social de mercat, -que fins ara no figuraven en el Tractats, i que han estat incorporats en el 

projecte de Constitució-;  

� referma la política de cohesió econòmica, social i territorial entre els diferents països d'Europa;  

� atorga a la Unió personalitat jurídica pròpia;  

� permet cooperacions reforçades entre els països que vulguin avançar més ràpidament en la unitat; 

facilita la presa de decisions mitjançant el mecanisme de la majoria qualificada;  

� clarifica la divisió de poders, amb un legislatiu bicameral format pel Consell i pel Parlament Europeu i 

consolida la Comissió Europea com a "govern" de la Unió, augmentant la legitimitat democràtica en 

l’elecció dels seu president, tot creant un president estable del Consell Europeu i el ministre europeu 

d’Afers Exteriors;  

� augmenta la participació dels parlaments nacionals en les decisions de la Unió; i  

� reforça el paper de les regions, les ciutats i els municipis. 

 

PER QUÈ ENS CONVÉ LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� Ens convé per Catalunya, perquè estar a Europa és el millor escenari pel catalanisme. 

� Ens convé per Espanya, perquè la Unió Europea ha aportat i seguirà aportant beneficis extraordinaris al 

nostre país, i no només econòmics. Les polítiques d’igualtat, les polítiques de medi ambient...  

� Ens convé també per Europa, perquè necessitem enfortir-la políticament enfront dels que ja els hi està 

bé que sigui només un gran mercat. 

� Ens convé també com a socialistes, perquè aquest és el model de societat que nosaltres hem construït 

en els nostres països, una societat que mira pel benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. 

� I ens convé també com a internacionalistes perquè, els que creiem en una pàtria dels humans, en una 

pàtria humana, la Unió Europea, ens hi acosta. 

 

En resum, estem pel sí per raons ben concretes: 

 

� Perquè som Europa i volem esdevenir veritables ciutadans d'Europa, amb drets reconeguts com a 

ciutadans europeus. 

� Per garantir el dinamisme econòmic i la cohesió social, per tenir més força com s’ha demostrat, per 

exemple, amb la fabricació de l’Airbus. 

� Per tenir més pes internacional, per aportar una nova forma de governança diferent de la dels EEUU, 

que vetlli pels drets humans i per la preservació de la pau. 

 

I aquesta és l'Europa que farem possible votant SÍ el proper 20 de febrer. 
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