
FRAGMENT DE LA INTERVENCIÓ DE FRANÇOIS HOLLANDE, PRIMER 

SECRETARI DEL PARTIT SOCIALISTA FRANCÈS, A LA CLOENDA DE 

L’ESCOLA D’ESTIU DEL PSF (La Rochelle, 29 d’agost de 2004) 

 

Com a Primer Secretari, em faig garant d’un debat ponderat. Però 

com a militant i com a responsable, tinc el deure de fer conèixer –

com d’altres- el meu punt de vista i d’aclarir la nostra elecció.  

 

Sóc favorable a l’adopció del tractat constitucional. Per determinar la 

meva posició, m’he fet les tres úniques preguntes que valen per un 

socialista i un europeu conseqüent. ¿Aquest text fa un retrocés en 

relació als tractats existents?. No, conté avenços, de vegades 

insuficients, però reals sobre els poders del Parlament, sobre la presa 

de decisió en el Consell de ministres i sobre la Carta dels Drets 

fonamentals. Això és el que han constatat el conjunt dels partits 

socialistes Europeus. 

 

Segona pregunta: ¿Pot aquest text frenar les capacitats d’acció 

reformadora de l’esquerra en cas d’alternança a França? No més que 

amb els tractats anteriors que vam aprovar (Roma, Maastricht, 

Amsterdam, Niça) ! Jo diria fins i tot que, sobre els serveis públics, la 

funció dels agents socials o del govern econòmic, estableix 

mecanismes d’acció que no teníem abans. Així ho ha considerat la 

Confederació Europea dels Sindicats. 

 

Última pregunta: ¿Serà possible, més endavant, modificar les 

polítiques incloses en aquest tractat constitucional? Doncs bé, 

contràriament al què sovint he escoltat,  les possibilitats de revisió 

seran més fàcils que en l’actualitat, gràcies al dret d’iniciativa 

reconegut pel Parlament Europeu, al dret de petició atorgat als 

simples ciutadans i a les cooperacions reforçades permeses als Estats 

membres. 



 

El meu sí no és ni resignat ni cec. Està raonat. Hauríem pogut tenir 

un millor tractat si les autoritats franceses haguessin estat a l’alçada 

de la situació. Hem de poder anar més lluny, demà, amb els nostres 

amics socialistes europeus, i constituir amb els països que ho vulguin 

una espècie d’avantguarda. Això és possible en el marc d’aquest 

projecte de Constitució. S’han de posar condicions, i particularment 

sobre la negociació relativa al pacte d’estabilitat. 

 

Dit això, proposo assumir els continguts d’aquest text sense 

renunciar a avenços posteriors d’acord amb els nostres valors. La 

Història d’Europa s’ha fet sempre amb el compromís i, abans de 

provocar una crisi, cal saber com resoldre-la. 

 


