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“El meu sí és un sí de fidelitat al combat de sempre dels socialistes per 

Europa. És un sí de sinceritat i de voluntat, ja que d’altres etapes de la 

construcció europea ens esperen. És un sí de solidaritat, amb l’esquerra 

europea i els progressistes del món pels quals Europa és un exemple. És un 

sí de coherència davant d’un no qui obriria una greu crisi. En resum, un sí 

de victòria per tots els socialistes”. 

Europa s’ha construït en primer lloc al voltant d’un mercat comú i després 

d’una moneda única. És una potència econòmica incontestable; no és una 

potència política. La seva ampliació a vint-i-cinc exigeix dotar-la de 

mecanismes de decisió més clars i més simples, en el moment en què la 

reelecció de Bush confirma la voluntat dels Estats Units de decidir ells sols 

el futur del món. Dir no avui, és paralitzar per molt de temps la construcció 

europea i trencar el llaç que ens uneix a l’esquerra europea. Vull mantenir 

sobre aquest tema un discurs sincer i em remeto al deure de coherència 

amb el que hem fet des de 1981 en favor de la construcció europea i al 

deure de credibilitat. 

“ No hi ha cap retrocés “ 

1 La Constitució europea sols comporta avenços i no introdueix cap 

retrocés. En el terreny institucional, Europa surt enfortida amb un President 

del Consell europeu elegit per dos anys i mig, amb una Comissió europea 

sorgida totalment del Parlament europeu, és a dir, del vot dels ciutadans, 

amb el nomenament d’un ministre d’Afers estrangers europeu que podrà, 

finalment, doner un rostre i una autoritat a Europa en el món. En el terreny 

econòmic i social, els valors que consagra el tractat constitucional són els de 

la plena ocupació, del desenvolupament sostenible, de l’igualtat 

home/dona; i per fi els serveis públics queden consagrats i protegits. 

Un Parlament amb major poder 



2 El Tractat constitucional amplia els poders del Parlament europeu: té 

competència plena per fer les lleis europees. Disposa de competències 

ampliades per a l’elaboració del pressupost. Considerarà les peticions que li 

puguin adreçar els ciutadans europeus. Molts dels parlaments nacionals - i 

especialment l’Assemblea nacional francesa - no tenen aquestes 

prerrogatives. Hom no es pot queixar de la tecnocràcia europea i rebutjar la 

consagració del lloc i el paper del Parlament europeu, i, per tant, dels 

ciutadans a través del seu vot a les eleccions europees. 

La laïcitat reconeguda 

3 El tractat incorpora la carta europea dels drets fonamentals, que dóna als 

450 milions d’habitants la millor protecció en el món dels seus drets i 

llibertats (protecció contra els acomiadaments abusius, dret a l’informació 

dels treballadors, igualtat home/dona, dret de vaga...). Aquesta carta  

donarà als ciutadans els mitjans per recórrer als tribunals perquè puguin 

verificar i fer respectar la seva aplicació. El tractat reconeix el caràcter laic 

d’Europa. Autoritza a cada Estat a aplicar les seves pròpies lleis. La llei 

sobre els signes religiosos a l’escola ha estat, doncs, validada. El destí que 

el Parlament europeu ha reservat pel Sr. M. Buttiglione il·lustra d’altra 

banda aquesta vigilància d’Europa. 

“ Finalment continguts socials “  

4 Ens queixàvem amb raó de que Europa sols s’ocupava de l’economia, del 

mercat, de la moneda; el tractat li dona per fi un contingut social: 

- Atribueix a Europa nous objectius: economia social de mercat, lluita contra 

l’exclusió i les discriminacions, justícia social, cohesió territorial, diversitat 

cultural, desenvolupament sostenible... 

- Dota els sindicats i els assalariats de nous instruments per fer avançar la 

política social: cimera social anual per l’ocupació, clàusula social, 

reconeixement dels agents socials... 

- Permet construir una avantguarda per aquells que vulguin anar més ràpid 

i més lluny en els terrenys social i fiscal. És gràcies a aquests avenços que 



la Confederació europea dels sindicats ha aprovat gairebé per unanimitat el 

tractat constitucional! Cal que prenem la mateixa actitud. 

“ Prioritat per l’ocupació “ 

5 Per primer cop, la plena ocupació és un objectiu clar i explícit. La 

Constitució europea crea, davant el Banc central europeu (BCE), un govern 

econòmic; el primer que s’ha queixat d’aquest avenç ha estat Jean-Claude 

Trichet, governador del BCE. És un bon senyal. Els països que no són 

membres de l’euro no podran bloquejar les iniciatives dels dotze de la zona 

euro. 

Serveis públics amb garanties 

6 Per primer cop es reconeix una garantia jurídica pels serveis públics. Els 

Estats membres podran finançar els seus serveis públics sense vulnerar les 

regles de la concurrència. La defensa dels serveis públics, és per primer cop 

una política d’Estat, una opció de solidaritat territorial i un compromís 

pressupostari per assegurar la seva existència. 

“ No h ha res que quedi petrificat “  

7 El nou tractat introdueix més flexibilitat per decidir introduir-hi revisions 

parcials, sense haver de discutir-ho tot novament. Atribueix un dret 

d’iniciativa al Parlament europeu. No queda res gravat en “marbre”. Del 

tractat de Roma al tractat de Niça, sempre s’ha aplicat la regla de 

l’unanimitat. I mai no ha impedit progressar a Europa. Si el tractat 

constitucional és rebutjat, llavor s’aplicaria el tractat de Niça i igualment 

caldria renegociar-lo per unanimitat! 

L’esquerra podrà actuar 

8 Europa no va impedir que el govern Jospin votés les 35 hores, els 

contractes per joves, la CMU (assegurança universal de malaltia), com no 

impedeix avui a Zapatero de desenvolupar la seva política social a Espanya. 

No és Europa la que obliga a Raffarin a desenvolupar una política tan injusta 



com ineficaç. La responsabilitat és exclusivament seva. Una constitució o un 

tractat constitucional no determina cap política. 

Els progressistes l’aproven 

9 Aquest tractat té el suport del conjunt dels partits socialistes europeus. 

Pels sindicats europeus, “l’única posició pragmàtica i realista és donar-li 

suport”. Seia vergonyós que els socialistes francesos donessin l’esquena a 

tots els progressistes europeus. 

El no provocaria una crisi 

10 Optant pel sí, em situo en la dinàmica de la construcció europea com 

sempre han fet els socialistes francesos a cada etapa. Cap d’elles ens era 

satisfactòria. Però si Europa funciona avui, és perquè tothom a pres, a cada 

època, la seva pròpia responsabilitat. El no provocaria una crisi europea 

sense que els que se’n mostren partidaris ens expliquin com la resoldrien, i 

no presenten, ni a França ni a Europa, cap alternativa a l’actual text. Els 

sobiranistes, els euroescèptics capitalitzarien la victòria del no i tindrien més 

influència en el moment de renegociar el text. Per negociar un millor 

tractat, els socialistes no poden remetre’s al Parlament europeu i la seva 

actual majoria de dretes, a un Consell europeu dominat per divuit governs 

conservadors, a la Comissió dirigida pel molt liberal i atlantista Barroso. En 

resum, Europa quedaria aturada i seria incapaç per molt de temps de 

disposar d’una Constitució. 

“La meva conclusió“ 

El meu sí és un sí fidel al combat de sempre dels socialistes per Europa. Es 

un sí de sinceritat i de voluntat, ja que d’altres etapes de la construcció 

europea ens esperen. És un sí solidari amb l’esquerra europea i els 

progressistes del món pels quals Europa és un exemple. 


