
Madrid, 1 de desembre de 2008 

“Les persones primer, Una nova orientació per Europa!  
Manifest dels i les socialistes europeus per a les properes Eleccions al Parlament 

Europeu 

 
En els propers comicis europeus, els electors europeus afronten unes eleccions cabdals. 

 

Els i les ciutadans d’Europa estan encarant reptes sense precedents: la recessió econòmica i 

l’augment de l’atur com a conseqüència de la crisi financera global; l’augment del cost dels 

aliments i dels carburants; la davallada del poder adquisitiu i l’increment del risc de pobresa; la 

lluita contra el canvi climàtic; i, les amenaces a la seguretat com és el cas del terrorisme i la 

delinqüència o el crim organitzats. En aquest context, ens trobem davant d’uns comicis, en què 

haurem de decidir el futur de la Unió Europea (UE), amb propostes clarament diferenciades 

entre el ventall de formacions polítiques que s’hi presentaran. 

 

Estaran en joc dues visions d’Europa: la d’una Europa progressista en la que els ciutadans, els 

Estats Membres i les institucions treballin conjuntament per abordar les qüestions que més 

preocupen als europeus i europees, o la d’una Europa conservadora, en la que el futur dels 

nostres països i la nostra ciutadania quedi en mans del mercat. 

 

El Partit Socialista Europeu (PSE) es compromet a crear una societat més justa i més segura, 

posant a les persones com a la nostra primera preocupació a l’hora d’abordar els reptes que  

hem d’afrontar. 

 

En un món global, cada vegada més interrelacionat, cap país pot resoldre els problemes 

globals actuant de manera individual. La crisi financera i la consegüent recessió econòmica 

estan demostrant amb tota cruesa que el que succeeix en una part del món pot tenir un 

impacte devastador a casa nostra. L’acció concertada a escala europea és vital per abordar la 

crisi financera. Els crítics amb el projecte de construcció europea afebleixen els nostres països, 

obvien que no es pot fer front a una crisi global sense aliats ni institucions que desenvolupin 

una resposta coordinada. 

 

Per a nosaltres, la Unió Europea constitueix el vincle vital en l’era de la globalització. Reforça la 

posició dels nostres països a l’hora de resoldre problemes globals que tenen un impacte a 

escala local. Per a plantar cara als reptes comuns i millorar la vida de les persones, necessitem 

una cooperació més activa a Europa. L'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, subjecte a la 

ratificació de tots els Estats Membres de la UE, permetrà a Europa afrontar millor els reptes 

comuns, de forma més democràtica, transparent i efectiva. 

 



Es compleixen ara 30 anys de la celebració de les primeres eleccions directes al Parlament 

Europeu, institució que juga un paper clau per a materialitzar la nostra visió d’una Unió Europea 

que posi les persones com a la seva principal preocupació. El Partit Socialista Europeu es la 

teva veu, promou els teus interessos i defensa les teves causes. Els nostres compromisos són: 

 

1. Rellençar l’economia i prevenir noves crisis financeres 

2. Una nova Europa social – millorar les condicions de vida de les persones 

3. Transformar Europa en la força global líder en la lluita contra el canvi climàtic 

4. Defensar la igualtat de gènere a Europa 

5. Desenvolupar una política migratòria europea eficaç 

6. Impulsar el paper d'Europa com a soci per a la pau, la seguretat i el desenvolupament 

 

Els partits progressistes i de centre esquerra que governen a escala regional o nacional ja 

estan marcant la diferència en la vida de les persones. Allà on l'esquerra està en el poder, 

podem veure proves palpables del que són capaços d'aconseguir els socialistes i 

socialdemòcrates. 

 

Durant els últims cinc anys, els conservadors han tingut la majoria a Europa –en la major part 

dels Estats Membres i en les institucions de la UE–. Què han fet amb aquesta majoria? Han 

encarat la crisi financera global? Han abordat l'augment dels preus dels aliments i de l’energia? 

Han lluitat contra la pobresa i les desigualtats? Es la societat més justa avui que fa cinc anys? 

Han recolzat les nostres iniciatives per a oferir més i millors llocs de treball? Ells es guien pel 

mercat. Nosaltres ens guiem per les nostres conviccions. 

 

Els conservadors parlen sovint de les crisis econòmiques i socials com si fossin inevitables, una 

llei de la naturalesa. Però no hi ha res inevitable en les crisis. Es tracta d'opcions polítiques. Si 

bé és cert que vivim temps de risc i de canvi global, també és cert que vivim un moment de 

grans oportunitats. Hem de promoure una millor cooperació a Europa per a fer que la 

globalització beneficiï el conjunt de la ciutadania. Ells diuen que cal adaptar-se al mercat. 

Nosaltres diem que hem de conformar el nostre futur. 

 

Necessitem una àmplia majoria progressista a Europa per a introduir les reformes progressistes 

essencials per a assegurar un futur de benestar a la ciutadania europea i al conjunt de la 

societat. Són reformes vitals per a alleujar la pressió que pesa sobre les persones al conjunt de 

la UE que, a causa de la recessió econòmica, s'enfronten a una lluita diària per a arribar a fi de 

mes i a la pujada del cost de la vida. També s’enfronten a l'augment de l'atur, amb gairebé 17 

milions de persones sense treball a Europa i moltes més amb ocupacions precàries, que són 

les primeres afectades per la desacceleració del creixement; al risc permanent de perdre les 

seves llars; i a les desigualtats socials, amb prop de 78 milions de persones –moltes d'elles 



menors d’edat– que viuen per sota del llindar de la pobresa o estan en risc de caure en la 

pobresa. 

 

La crisi financera global ha posat al descobert les debilitats d'un mercat no regulat. Són temps 

molt difícils per a la economia global. Durant l’últim any hem viscut dos impactes sense 

precedents: la pitjor crisi creditícia des de la dècada dels anys trenta i una pujada rècord dels 

preus de la energia i els aliments. Necessitem una cooperació activa a Europa i a escala global 

per a abordar els problemes dels sistemes financers nacionals i internacionals; i hem d'adoptar 

mesures proactives per a transformar l’economia - mitjançant inversions en àrees prioritàries 

claus - amb la finalitat de garantir un futur pròsper i sostenible per a tots i totes a Europa. 

 

Els conservadors han practicat una política de fe cega en el mercat, al servei d'uns pocs, i ara 

estem veient els danys que poden fer mercats mal regulats. Però sabem que podem fer 

quelcom front això. Podem rellençar l’economia europea i crear una societat més justa i segura 

per a tots i totes en una nova Europa social. 

 

La nostra exhaustiva agenda de reformes progressistes destinada a transformar la cooperació 

europea –sobre la base dels nostres valors d'igualtat, democràcia, dignitat humana, solidaritat, 

llibertat i justícia– pot fer realitat el canvi que la ciutadania europea tant necessita. 

 

Nosaltres, socialistes, socialdemócrates i demòcrates progressistes, compartim uns 
valors i una visió comuns. Treballarem junts per a una Europa més justa, més segura i 

més verda. Junts som una força pel canvi. 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

 

************* 

 

Els Reptes 
 

Europa és una de les regions més riques del món. Alguns esgrimeixen que ja no podem 

assumir per més temps els elevats nivells de protecció social, però Europa és el major mercat 

comú econòmic i de treball del món i tenim la capacitat d'assegurar que es manté al servei de 

les persones, els treballadors i les treballadores, i de les empreses. 

 

Tots els ciutadans i ciutadanes d'Europa han de tenir un treball decent i de qualitat que els 

permeti gaudir d'una vida digna. Hem d'actuar per a permetre que les empreses creixin i 

inverteixin en millors llocs de treball i en noves tecnologies. A diferència dels conservadors, 



vam rebutjar la idea que els drets sindicals i dels treballadors són factors de cost que poden ser 

oblidats i desmantellats quan abans, millor. Tot el contrari: són vitals per al nostre èxit 

econòmic, ja que contribueixen a motivar els empleats, millorar la qualitat dels llocs de treball, 

promoure l’harmonia social i impulsar la participació dels treballadors i treballadores en la presa 

de decisions a l'empresa. Els conservadors afirmen que, a causa de la globalització, el treball 

ha de ser més perllongat i més dur. Però nosaltres, els i les progressistes, sabem que no és la 

globalització el que fa que això sigui inevitable, sinó una mala política. Es tracta de treballar de 

forma més intel·ligent, no menys digne. 

 

La crisi financera global i la recessió econòmica han afectat molt a les persones. La crisi 

financera ha posat de manifest que els mercats globals no regulats poden tenir un impacte 

directe en la vida de les persones: majors desigualtats entre l'excessiva remuneració dels 

executius i els salaris insuficients dels treballadors i treballadores, i major risc de que la gent 

perdi el seu treball i la seva llar. Hem d'ajudar als que s'han vist més afectats perquè puguin 

recuperar-se. I hem de prevenir futures crisis financeres establint una millor regulació de tots 

els actors financers. Aquesta crisi marca el final d'una era conservadora de mercats mal 

regulats. Els conservadors creuen en una societat de mercat i en deixar que els rics es facin 

encara més rics en detriment de la resta. Creiem en una economia social de mercat que 

permeti a tota la societat aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la globalització. Creiem 

en la solidaritat entre generacions, no en l'individualisme de dretes. 

 

El canvi climàtic és el repte més gran, a llarg termini, al que s'enfronta el món. Es tracta d'un 

problema global que requereix una solució global. Els conservadors parlen de canvi climàtic, 

però nosaltres creiem que cal actuar i no només parlar. Volem accions concretes i realistes per 

a protegir el medi ambient i per a transformar la nostra economia mitjançant noves ocupacions i 

un creixement sostenible i intel·ligent. 

 

L’energia s’ha convertit en una qüestió de seguretat fonamental per a Europa. Actualment 

importem el 50% de la nostra energia, i podríem fins i tot arribar al 70% en l'horitzó 2030. Hem 

de treballar conjuntament a Europa per a augmentar la nostra independència energètica 

desenvolupant fonts d‘energia respectuoses amb el medi ambient produïdes a Europa. Els 

conservadors creuen que s’han de deixar les coses com estan, en mans del mercat. Alguns 

conservadors fins i tot neguen l'existència del canvi climàtic, ignorant així les aclaparadores 

proves científiques i actuant irresponsablement enfront de la gravetat de l'amenaça contra el 

nostre planeta i els nostres pobles. El nostre compromís és convertir a Europa en la força 

global líder en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

La UE està fent esforços per controlar la migració, però hem de fer més i fer-ho millor. La 

migració ens ha aportat beneficis inqüestionables i ha contribuït a la nostra riquesa i prosperitat. 

Per a garantir que puguem seguir gaudint dels beneficis d'una societat més productiva, 



pròspera i diversa, treballarem per a aturar la immigració il·legal a les nostres fronteres i per a 

combatre el tràfic d'éssers humans. Els i les immigrants legals han de tenir els mateixos drets i 

deures que els demés treballadors i treballadores. L'asil és un dret humà fonamental per a qui 

fuig de la persecució, i és el motiu pel què garantirem la protecció dels més vulnerables i 

explotats mitjançant un sistema ferm i just que no sigui objecte d'abusos. El canvi climàtic 

també provocarà noves migracions procedents de les regions afectades més pobres, amb les 

quals hem de treballar. També hem de possibilitar que els immigrants s'integrin, pel seu propi 

interès i per l’interès de les comunitats en les què viuen. Els conservadors han jugat amb el 

factor de la por. Volem respostes humanitàries als reptes de la migració legal i il·legal. 

 

Les amenaces contra la democràcia i els drets ciutadans no han desaparegut. El terrorisme, el 

crim i l'extremisme traspassen les fronteres europees. Hem d'intensificar l’actuació d'Europa 

per a evitar que això suposi una amenaça contra la vida i les llibertats de la ciutadania dintre de 

les nostres fronteres, sense comprometre, no obstant això, llibertats fonamentals com la 

llibertat de expressió o la protecció de dades de caràcter personal. La UE també ha d'actuar 

fora de les seves fronteres per a promoure la pau i el desenvolupament, fet que permetrà 

reforçar la nostra seguretat i beneficiar, al mateix temps, les persones dels països més pobres. 

Actuant conjuntament a la UE, els Estats Membres enfortiran la seva veu i la seva influència en 

el món. Els conservadors parlen d'aquests principis de democràcia, drets ciutadans, seguretat i 

desenvolupament. Nosaltres ens esforçarem al màxim per a fer d'aquests principis una realitat. 

 

Treballant conjuntament a Europa som més forts, perquè: 

 

• compartim l’economia més important del món – i, per tant, podem crear més i millors llocs de 

treball i reduir la pobresa establint relacions comercials sobre la base d’estàndards comuns; 

• els reptes mediambientals no es detenen en les fronteres nacionals, i, per tant, només podem 

lluitar contra el canvi climàtic i els seus efectes si treballem conjuntament i perseguint els 

mateixos objectius; 

• podem promoure la solidaritat i la cohesió, pilars del projecte europeu que ens beneficien a 

tots i a totes. La lliure circulació de mà d'obra ha de proporcionar als treballadors més llibertats i 

oportunitats, en benefici de les economies dels països on estiguin assentats, evitant al mateix 

temps la fugida de cervells de les regions menys pròsperes. Però mai ha de conduir a una 

reducció dels nivells de protecció social o a reduccions salarials destinades a donar a un Estat 

Membre un avantatge competitiu respecte als altres a costa dels treballadors i les treballadores. 

• les nostres forces policials i judicials poden cooperar en la lluita contra el crim i el terrorisme. 

 

Volem una Europa forta i progressista. El nostre manifest per a una Europa de progrés 

estableix les polítiques necessàries per a aconseguir-ho i transformar els reptes als 

quals ens enfrontem en progrés per a tots. 

 



Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

 

***************** 

 

Les propostes 
 

1. Rellençar l’economia i prevenir noves crisis financeres 
 

La crisi econòmica i financera global està afectant amb duresa les nostres economies i la gent 

corrent a tota Europa. Els salaris reals i el poder adquisitiu s’estan afeblint. No romandrem al 

marge observant passivament aquests esdeveniments. L'euro ha jugat un paper molt eficaç a 

l'hora de protegir les economies europees en el context de la crisi financera global. Ara, hem de 

reunir esforços per a reformar els mercats financers, contraatacar la recessió i rellençar 

l’economia per a crear un nou creixement i nous llocs de treball. 

 

L'amenaça d'un canvi climàtic catastròfic també està augmentant: sinó actuem ara, danyarà  el 

planeta encara més i afectarà directament les nostres vides. Estem convençuts que lluitar 

contra el canvi climàtic pot transformar l’economia europea i crear un nou creixement sostenible 

i intel·ligent, llocs de treball i prosperitat per a tots i totes a Europa. Creiem fermament en els 

principis de desenvolupament sostenible, basats en polítiques mediambientals, socials i 

econòmiques que es reforcin mútuament. 

 

La UE és la major economia i el major mercat de treball del món. Cooperant, estarem en millor 

posició per a rellençar l’economia mitjançant el nostre pla d'ocupació i creixement sostenible i 

intel·ligent. Als sindicats i a la patronal els hi correspon assumir un important paper per a 

contribuir a la realització d'un creixement sostenible i intel·ligent a tota Europa. 

 

Les persones necessitaran ajuda en el procés de transformació de les nostres economies. És 

imperatiu que els nostres ciutadans i ciutadanes – de totes les edats – tinguin l’oportunitat de 

desenvolupar les seves habilitats, trobar nous i millors llocs de treball i puguin treballar i 

estudiar a l'estranger. Creiem que l’acció a escala local, regional, nacional i europea ha de tenir 

com a objectiu donar suport a les persones en el procés de transició i crear noves i millors 

oportunitats. 

 

El pressupost europeu ha de focalitzar-se en el creixement sostenible i intel·ligent i afrontar els 

reptes del futur. Tractant-se d'un pressupost solidari, ha de servir per a millorar el nivell de vida 

i per a fomentar la cohesió i el creixement en el conjunt del territori de la UE, així com per a 



donar suport a la convergència de les regions menys desenvolupades de la UE, començant 

pels nous Estats Membres. 

 

  

 

Reformar els mercats financers perquè estiguin al servei de l’economia real, 

l'ocupació i el creixement: 
 

La confusió en els mercats financers ha posat de manifest la importància de la cooperació 

europea per a evitar un col·lapse del sistema bancari i estabilitzar els mercats. L’acció 

coordinada a la UE ha contribuït a protegir els estalvis, les pensions i les llars de les persones. 

Però la crisi financera ha posat de manifest l'existència en el sistema de mercat de deficiències 

profundament arrelades que han d'abordar-se per a evitar una nova crisi. Tots els actors 

financers han de tenir responsabilitats clares quan operen als nostres països. 

 

Treballarem perquè, en el futur, els mercats financers estiguin al servei de l’economia real, 

l'ocupació i el creixement. 

 

1. En base a les converses que ja s'han produït a la UE i a escala global, proposem 

reformar els mercats financers. Tots els actors financers han d’estar subjectes a 

regulació. Necessitem un nou estàndard de transparència i comunicació. S’han 

d’establir requisits rigorosos sobre el capital per a tots els actors financers, límits a 

l'endeutament excessiu i als préstecs incobrables per a prevenir un endeutament i una 

assumpció de riscos excessius. També és necessari imposar límits als salaris i a les 

primes dels alts executius, en particular perquè els ingressos reflecteixin tant les 

pèrdues com els beneficis. És necessari implantar noves regles per a evitar conflictes 

d'interessos. Hem d'assegurar que els treballadors i les treballadores gaudeixin de tots 

els drets d’informació i consulta en tots els processos d’absorció empresarial i que els 

empleats i empleades que contribueixin a fons de pensions sàpiguen on i com 

s'inverteixen els seus diners. El sistema europeu de supervisió també ha de millorar-se. 

Les institucions financeres han de reflectir tots els riscos en els seus balanços. Les 

vendes d'opcions sense cobertura han empitjorat la crisi i les autoritats reguladores han 

de posa’ls-hi fre. Els fons de cobertura i els fons de capital risc s’han de supervisar i 

regular d'una manera més efectiva. Les qüestions clau són l’obligació de revelar les 

estructures d'actius i de regulació, establir requisits més estrictes per a informar els 

inversors sobre els riscos, limitar el finançament excessiu de l'endeutament i establir 

restriccions sobre les inversions. 

2. Proposem acabar amb els paradisos fiscals, el frau i l’evasió fiscal i intensificar la lluita 

contra el blanqueig de capitals a la Unió Europea i a escala global, de manera que tots 



els actors del mercat paguin la part d'impostos que els hi correspon als països en els 

que operen. 

3. Proposem treballar amb tots els nostres socis a escala global per a reformar 

l'arquitectura financera global amb la finalitat d'evitar que es repeteixi una crisi 

financera i per a sotmetre el poder de les institucions financeres al control i l'escrutini 

democràtics. 

 

Una estratègia europea per a l'ocupació i el creixement sostenible i intel·ligent: 
 

Proposem una estratègia europea per a l'ocupació i el creixement sostenible i intel·ligent que 

crearà 10 milions de nous llocs de treball en l'horitzó 2020 – amb dos milions de llocs de treball 

al sector de les energies renovables– i contribuirà a què Europa es converteixi en líder mundial 

en matèria d’innovació i nous productes i tecnologies verdes. Això es basarà en l'actual 

Estratègia de Lisboa de la UE per a convertir Europa en l’economia basada en el coneixement 

més competitiva i dinàmica del món, capaç d'assolir un creixement econòmic sostenible amb 

més i millors llocs de treball i major cohesió social. A la UE, tots els nivells de govern poden 

treballar conjuntament per a fomentar el creixement sostenible i intel·ligent, en particular 

mitjançant reformes estructurals i polítiques fiscals. Els projectes d’inversió finançats per la UE 

han d’engegar-se ràpidament per a contribuir a assolir aquests objectius. Les següents 

propostes constitueixen elements centrals de la nostra estratègia: 

 

4. Transformar el transport a Europa, convertint-lo en el més eficient, assequible i 

sostenible per a les persones i les empreses. Això inclou construir una xarxa ferroviària 

d'alta velocitat més competitiva i assequible entre les principals ciutats i regions 

europees; facilitar el canvi entre transport ferroviari i altres maneres de transport; crear i 

integrar l'espai aeri per a escurçar el temps de vol permetent que els avions prenguin 

rutes més directes; fer que el transport marítim i el transport per vies de navegació 

interiors siguin més nets, més eficients i segurs per als treballadors i els passatgers; i 

transformar els nostres sistemes de transport urbà. Els alcaldes socialdemòcrates 

estan posant-se al capdavant amb el seu Manifest de Mobilitat Urbana de 2008: nous 

plans per a estalviar temps i costos i reduir la contaminació. Proposem una cooperació 

europea per a intercanviar aquestes millors pràctiques i promoure una mobilitat urbana 

sostenible a tota Europa. Seguirem treballant per a millorar la seguretat en totes les 

modalitats de transport. 

5. Proposem una iniciativa europea per a ampliar les infrastructures energètiques i de 

banda ampla amb el propòsit de modernitzar l’economia. Les centrals eòliques 

marines, per exemple, requereixen noves xarxes de subministrament transfrontereres. 

El desenvolupament de les àrees rurals depèn de l'accés a la banda ampla des de 

qualsevol indret d'Europa. Són necessàries inversions multimilionàries per a 

desenvolupar xarxes a tota Europa. El Banc Europeu d'Inversions ja participa en el  



finançament d'infrastructures energètiques i de telecomunicacions i podria intensificar 

el seu compromís. També s’ha de considerar una major utilització dels Fons 

Estructurals Europeus. 

6. L'eficiència energètica és una de les millors formes de reduir la despesa en 

combustible de les persones i de crear nous llocs de treball com, per exemple, en el 

sector d'aïllament d'edificis. Proposem una cooperació activa entre la UE, els governs, 

les autoritats regionals i locals per a ajudar a les persones a fer front a l'augment del 

preu del petroli reduint el seu consum energètic mitjançant el finançament de millores 

per a l'eficiència energètica de les llars, i assegurant que les polítiques de consum i de 

preus de les companyies energètiques són justes i responsables. 

7. L'augment significatiu de la inversió en investigació, desenvolupament i innovació serà 

essencial per al nou creixement sostenible i intel·ligent i per a la nostra prosperitat a 

llarg termini. Actualment, els Estats Units inverteix 1,5 vegades més que el conjunt de 

la UE. Europa ha d’ocupar el lloc que li correspon i prendre la iniciativa. 

8. Proposem un Pacte Europeu pel futur de l'Ocupació. Tots els programes europeus han 

de revisar-se per a establir com es poden salvaguardar i millorar les oportunitats 

d'ocupació. Els projectes d’inversió finançats per la UE han d’engegar-se ràpidament. 

Hem d'aprofitar les possibilitats que ofereix el Fons Social Europeu per a integrar als 

aturats en el mercat de treball i per a la formació dels treballadors. En una economia 

global, la inversió en educació és fonamental per al creixement i per a crear llocs de 

treball millor remunerats i de millor qualitat. Proposem finançar un Programa de 

Competències Sostenibles, finançat mitjançant l'actual pressupost de la UE, per a 

formar treballadors i treballadores de tota Europa per a les ocupacions ‘sostenibles' del 

futur, com per exemple, les del sector de les energies renovables. També treballarem 

per aconseguir un accés ple i igualitari a l'aprenentatge permanent, prestant especial 

atenció a la ‘segona oportunitat' en la formació i educació per a qui no han completat la 

seva educació formal. Aquesta iniciativa pot fonamentar-se en polítiques europees, 

nacionals i regionals. Proposem ampliar els fons, dins l'actual pressupost europeu, per 

a intercanvis educatius i formatius incloent-hi, per exemple, a aprenents i persones 

grans, sobre la base de l’exitòs programa ERASMUS i brindant a tots els joves 

l'oportunitat d'estudiar a l'estranger. La mobilitat ha ser la regla i no pas l’excepció. Tots 

els joves europeus han de tenir la possibilitat de gaudir-la. 

9. El Mercat Interior de la UE ha de completar-se –i la burocràcia que obstaculitza el 

desenvolupament de les empreses ha de reduir-se– per a generar més intercanvis i 

llocs de treball, sobre la base d'elevats estàndards mediambientals i socials. Les petites 

i mitjanes empreses (PIME) són la columna vertebral de l’economia europea i són les 

que proporcionen ocupació a la majoria de treballadors. Hem de simplificar el marc 

legal per a les PIME mitjançant un estatut per a les Empreses Privades Europees, 

juntament amb un accés més àgil al Mercat Interior i a recursos financers i d’innovació. 

La base de capital i els volums de crèdit del Banc Europeu d'Inversions i del Banc 



Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament han d'incrementar-se i la concessió de 

crèdits a PIMES ha de simplificar-se. 

10. El Banc Central Europeu ha de fomentar el creixement i l'ocupació mantenint, alhora, 

l'estabilitat dels preus. 

 

Garantir que treballadors i empreses es beneficiïn de la transformació 

econòmica: 
 

11. Proposem ajudar a les empreses a anticipar-se a les transformacions provocades pel 

canvi climàtic i pel canvi tecnològic –salvaguardant d'aquesta manera els llocs de 

treball existents i creant noves ocupacions–, ajudant al mateix temps als treballadors i 

treballadores a reciclar-se en cas que perdin la seva ocupació a causa d’aquestes 

transformacions. Això pot fer-se a través del Fons d'Ajustament de la Globalització de 

la UE. També fomentarem el diàleg amb els emprenedors europeus per a assegurar 

que estan a l'alçada de la seva responsabilitat d'anticipar-se al canvi i reciclar els 

coneixements de les seves plantilles. 

12. Donarem suport a la creació d'ocupació assegurant que les empreses tenen accés a 

crèdits per a invertir i créixer, per exemple, mitjançant el Banc Europeu d'Inversions. 

També donarem suport al desenvolupament de l’economia social a Europa, que 

actualment dona feina a més de 5 milions de persones en cooperatives, per exemple, 

introduint un estatut europeu per a associacions, mútues i fundacions. 

 

Una nova agenda europea de reformes progressistes és essencial per a fer extensives 

les oportunitats de la globalització a tots els ciutadans i ciutadanes i millorar la vida de 
les persones. 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

 

2. Una nova Europa social – millorar les condicions de vida de les 
persones 
 

Amb independència de qui som o d’on hem nascut, els ciutadans i ciutadanes d'Europa 

compartim els mateixos valors fonamentals respecte al tipus de societat en la qual volem viure: 

una Europa més segura, amb un nivell de vida elevat, treball decent i estable i un medi ambient 

sostenible i segur. 

 

Les desigualtats existents i els nous reptes globals creen noves formes de pressió per a les 

persones i suposen un risc de fractures socials permanents dins de les nostres societats: entre 



els descendents de famílies pobres i famílies riques; entre qui tenen un treball estable, ben 

remunerat, i els que  tenen un treball precari de mala qualitat; entre els que no tenen 

qualificacions i els que tenen estudis superiors; entre qui té accés a Internet i qui no en té; entre 

immigrants i persones nascudes a Europa; entre dones i homes. 

 

Podem combatre aquestes desigualtats centrant la cooperació europea en millorar la vida de 

les persones a Europa. Hem de promoure millors polítiques per a protegir els més vulnerables 

durant la recessió econòmica. Volem construir una nova Europa social juntament amb els 

interlocutors socials, treballant de manera especialment propera amb els sindicats, que 

comparteixen el nostre compromís per posar les persones primer. 

 

Creiem que la democràcia i els drets ciutadans a la Unió Europea són crucials per a assegurar 

un tracte més just a les persones. La ciutadania ha de ser inclusiva i estar basada en drets i 

responsabilitats, com a peça d'un futur compartit en el nostre continent. Volem que tots els que 

viuen i treballen a Europa participin a l'hora de decidir el seu futur. Creiem en la implicació de 

les generacions futures, i en l’impuls decidit per a fomentar el compromís social i polític. Volem 

posar especial atenció als punts de vista dels joves europeus, en particular en qüestions com la 

construcció d'una nova Europa social, la millora del diàleg intercultural, el canvi climàtic, el 

paper d'Europa al món i la globalització. Creiem en la participació i la consulta democràtiques 

actives, com hem demostrat a l’iniciar un procés de consulta a l’opinió pública sobre les 

prioritats d'aquest manifest. 

 

La UE es basa en els drets humans, la no discriminació i el respecte cap a tots. Considerem 

que la diversitat en les seves diferents formes –cultural, lingüística i religiosa– és un dels 

majors actius d'Europa. 

 

L’economia europea també ha proporcionat molts beneficis als consumidors. Després del 

nostre èxit assegurant aliments i joguines més segurs i viatges i trucades telefòniques més 

econòmiques, seguirem defensant els drets dels consumidors a Europa. Millorant la protecció i 

els drets dels consumidors, podem contribuir a construir una Europa més segura i més justa 

per als nostres ciutadans i ciutadanes. 

 

Assegurar millors condicions de vida per a les persones: 
 

13. Proposem buscar un acord sobre un Pacte Social Europeu de Progrés, proposant 

objectius i estàndards perquè la política educativa, sanitària i social nacional 

contribueixi a la lluita contra la pobresa i les desigualtats, així com en el 

desenvolupament econòmic i social de la UE. Exigim prestacions socials basades en 

les necessitats per a totes les persones jubilades, aturades o incapacitades per al 



treball a tots els països europeus, amb la finalitat de garantir una vida digna per tots els 

ciutadans i ciutadanes. 

14. Proposem incloure una clàusula de progrés social en tots els textos legislatius 

europeus i tenir en compte les avaluacions d'impacte social i mediambiental a l'hora 

d'elaborar la legislació europea. El procés de liberalització ha de ser avaluat. Proposem 

que la UE dugui a terme una auditoria social de les seves polítiques energètiques i 

mediambientals per a desenvolupar mesures destinades a evitar que aquestes 

polítiques afectin més a les persones amb més precarietat. 

15. Proposem establir un marc europeu per als serveis públics, garantint un accés igualitari 

i universal als ciutadans i ciutadanes, basat en la qualitat, l’autonomia local i la 

transparència en els serveis públics, mantenint la seva integritat conforme a allò definit 

a escala nacional, de manera que les regles europees sobre competència i empreses 

no vagin en contra dels drets ciutadans. Els criteris socials i mediambientals per a la 

concessió de contractes públics europeus ha d’ampliar-se i reforçar-se. 

16. Proposem un pacte europeu sobre els salaris, que garanteixi un mateix salari per un 

mateix treball, establint la necessitat de salaris mínims decents a tots els Estats 

Membres de la UE, acordats mitjançant lleis o negociació col·lectiva, i aplicables tant 

als treballadors i treballadores europeus com als immigrants. Els drets socials inclouen 

el dret a condicions d'igualtat per als treballadors i treballadores. 

17. Abordarem els problemes relacionats amb la fugida de cervells generada per la 

migració de professionals d'alta qualificació i de treballadors i treballadores qualificats a 

Europa i procedents de tercers països cap a Europa. 

18. Actuarem en tots els Estats Membres per a promoure polítiques fiscals justes, que 

garanteixin el finançament de l’Estat del Benestar a Europa. 

19. Actuarem per a prevenir l’explotació de treballadors i per a reforçar els seus drets a la 

negociació col·lectiva. Algunes sentències recents del Tribunal Europeu han creat 

incertesa respecte als drets dels treballadors i treballadores i els convenis col·lectius. 

Examinarem, juntament amb els interlocutors socials, l'impacte de la sentència Viking 

Laval i d'altres sentències per a assegurar que els drets no es vegin soscavats. És 

essencial revisar la Directiva europea sobre el desplaçament de treballadors i 

treballadores. Per a fomentar la negociació col·lectiva a escala europea, volem 

desenvolupar un marc europeu per a les negociacions col·lectives i els convenis 

col·lectius transfronterers. A més a més, treballarem per a promoure horaris laborals 

decents, complint els estàndards de salut i seguretat, així com un equilibri just entre la 

vida professional i la vida privada. 

20. Proposem reforçar els drets dels treballadors a la informació i la consulta. La 

participació dels empleats a escala europea i global és una qüestió clau per al futur, un 

element vital per a una Europa més social i un requisit ineludible per a un treball 

decent. Treballarem per reforçar la participació en els processos de presa de decisions 

econòmiques a escala europea. Per a això, els drets dels treballadors a la informació i 



la consulta han d’acollir-se a directives de dret de societats basades en el model de 

l’Estatut de les Empreses Europees i els drets dels Consells Europeus de Treballadors 

han d'ampliar-se. També volem impulsar un major diàleg social entre sindicats i 

patronal a escala europea i ampliar-lo a altres sectors. 

21. Proposem desenvolupar una estratègia europea sobre drets de la infància per a 

contribuir a eradicar la pobresa infantil i garantir l'accés a l’educació, incloent-hi 

l’atenció infantil preescolar 

22. Proposem establir una Carta Europea del Treball per a Pràctiques per oferir als joves 

que busquen experiència laboral, millors drets i per a assegurar que tenen una bona 

incorporació a la seva vida laboral. 

23. Proposem reforçar els drets individuals i col·lectius dels consumidors i assegurar que 

s'apliquin adequadament a la Unió Europea. 

24. Proposem establir objectius a escala de la UE per a prestar assistència a les persones 

grans, prenent com model els ja existents en matèria de cura infantil, com a resposta a 

l'envelliment de la nostra població i a la necessitat d'arribar als objectius de plena 

ocupació i igualtat de gènere. 

 

Protegir els drets de la ciutadania: 
 

25. Assegurarem que la democràcia, la transparència i la responsabilitat constitueixin les 

pedres angulars de totes les reformes de les institucions europees. Per exemple, 

proposem reforçar la transparència obligant als grups de pressió i a les agències de 

lobby a registrar-se i a registrar els seus clients i les seves activitats, incloent tots els 

contactes amb representants electes o amb funcionaris i altres empleats de les 

institucions europees. 

26. El nostre compromís és garantir que la legislació de la UE respecta els drets ciutadans 

consagrats a la Convenció Europea de Drets Humans i a la Carta dels Drets 

Fonamentals de la Unió Europea. Reforçarem la legislació anti-discriminació per a 

garantir un tractament igualitari en matèria de gènere, raça, discapacitat, edat, 

orientació sexual i religió o creença. 

27. Proposem garantir un tracte igualitari a tots els ciutadans i ciutadanes de la UE, sense 

cap discriminació, quan es desplacin per la Unió, promovent el reconeixement, en tots 

els Estats de la UE, dels drets dels matrimonis i parelles de fet i dels drets parentals 

legalment reconeguts a qualsevol dels Estats Membres. 

28. Advoquem per donar a les regions i a les autoritats locals un paper més important en 

els assumptes europeus, reflectint el seu paper cada vegada major a l'hora d'aplicar les 

polítiques europees i promoure el debat sobre qüestions europees a nivell subnacional. 

Donem suport al reconeixement i la promoció de la diversitat cultural i lingüística 

d'Europa, com un dels seus actius més valuosos i com una part clau de la seva 

identitat. 



 

Una nova agenda europea de reformes progressistes és essencial per a construir una 

nova Europa social, millorant les condicions de vida de les persones. 

 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

 

3. Transformar Europa en la força global protagonista de la lluita contra el 
canvi climàtic 
 

Hem de fer front ara al canvi climàtic pel bé de les generacions futures. Actuar ara permetrà a 

Europa posar-se al capdavant en el desenvolupament de noves tecnologies sostenibles 

eficients i reduir la possibilitat de que la prosperitat econòmica i social es vegi afectada a causa 

del canvi climàtic. No actuar posaria en risc la vida a la Terra. Per tant, Europa ha d'acabar amb 

la seva dependència del petroli i el carbó i prendre la iniciativa d'arribar a un nou acord global 

sobre el clima per al període posterior a 2012, donant seguiment al Protocol de Kyoto. 

 

Dirigir amb èxit les negociacions internacionals per a arribar a un acord global 

sobre el clima: 
 

29. La UE ha de prendre la iniciativa en les negociacions internacionals per a arribar a un 

acord sobre un objectiu global de reducció d'emissions del 30% en l'horitzó 2020 a la 

cimera de Nacions Unides que se celebrarà a finals de 2009. El nostre objectiu comú 

és assegurar que totes les economies desenvolupades i emergents, incloent Estats 

Units, Xina i Índia,  signin aquest acord. El nostre compromís passa per un enfocament 

global basat en la solidaritat, i en el qual els països desenvolupats es posin al 

capdavant. 

30. Proposem augmentar el suport de la UE als països en desenvolupament perquè lluitin 

contra el canvi climàtic i s'adaptin al mateix. La UE ha de garantir transferències 

massives de tecnologia per a assegurar que aquests països poden lluitar contra la 

pobresa i desenvolupar les seves economies sense empitjorar l'escalfament global. A 

més a més, hem d'assegurar que les polítiques de la UE no conduiran a un augment de 

les emissions de gasos d'efecte hivernacle, cal ser ferms per a combatre el risc de que 

les indústries que consumeixen molta energia es deslocalitzin a altres parts del món on 

els requisits en matèria de canvi climàtic són menys estrictes. 

31. Seguint les iniciatives adoptades pels governs socialdemòcrates europeus, la UE ha 

d’establir un fòrum global sobre desenvolupament i energia, reunint a totes les nacions 



del món per a definir una visió a llarg termini en relació amb l’energia i el 

desenvolupament sostenible del planeta. 

 

 

Liderar donant exemple - una política energètica i del clima més ambiciosa per a 

la UE: 
 

32. Proposem introduir una directiva integral de la UE sobre clima que garanteixi els 

objectius i les accions a tots aquells sectors que no estiguin coberts per les lleis 

existents – energia, agricultura, alimentació, construcció i transport– es combinin per  

permetre a la Unió acomplir els seus objectius generals d'emissions. La resta de la 

legislació sobre el clima també ha d'adaptar-se per a complir l'objectiu de reducció 

d'emissions del 30%. Si volem reduir les emissions de manera eficient, és necessari 

actuar en tots els sectors. 

33. Proposem desenvolupar una Política Energètica Comuna Europea basada en la 

sostenibilitat, la seguretat energètica i la independència, la diversitat de fonts d’energia i 

la solidaritat entre els Estats Membres en cas de crisi energètica. La UE ha 

d’augmentar, per exemple, el seu subministrament d’energies renovables encapçalant 

la construcció d'una Xarxa de Transmissió d'Electricitat d'Alta Tensió per a transportar 

energia eòlica des del nord-oest d'Europa i energia solar des del sud d'Europa i el nord 

d’Àfrica. 

34. Donarem suport a una Política Agrícola Comuna moderna que promogui el 

desenvolupament rural integral i que valori el paper fonamental dels agricultors, 

reconeixent el paper de l'agricultura a l'hora de protegir el medi ambient, assegurant la 

qualitat dels aliments i la seguretat de subministrament, preservant el paisatge i 

protegint la biodiversitat. Els biocombustibles poden contribuir a reduir les emissions en 

el transport, però mai en detriment de la producció europea i global d'aliments, la 

protecció del medi ambient o la biodiversitat. La Directiva de la UE sobre 

biocombustibles ha de revisar-se per a respectar aquest principi. 

35. És responsabilitat de cada Estat membre decidir sobre l’ús de l’energia nuclear. No 

obstant això, tenint en compte la importància de la seguretat nuclear per a tots els 

països europeus, el control de les centrals nuclears existents o noves ha de coordinar-

se a escala europea. 

 

Una nova agenda europea de reformes progressistes és essencial per a prendre la 

iniciativa en la lluita global contra el canvi climàtic. 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 



 

 

4. Defensar la igualtat de gènere a Europa 
  

En els últims anys, s’han donat passos significatius per a assolir una autèntica igualtat entre 

dones i homes, en gran mesura gràcies als esforços de socialistes, socialdemócrates i de 

progressistes demòcrates en col·laboració amb organitzacions de dones progressistes. 

 

No obstant això, segueix havent-hi desigualtats persistents: les dones encara guanyen, com a 

mitjana, un 15% menys que els homes per fer el mateix treball; descoratjades a l'hora 

d'incorporar-se al mercat laboral per manca de llocs de treball dignes, o per haver d’acceptar 

llocs de treball mal remunerats, d’escassa qualitat o a temps parcial, tenen moltes més 

probabilitats de caure en l’atur. 

 

Milions de dones en tot el món encara pateixen l’explotació i violació dels seus drets, a causa 

del tràfic d'éssers humans, la violència domèstica i altres abusos. 

 

Més de mig segle després de què les dones conquistaren el dret de vot i de presentar-se a les 

eleccions a tota Europa, segueix havent-hi encara una gran manca de dones en l’àmbit de la 

política. 

 

En algunes parts d'Europa, els homes pràcticament manquen de drets de baixa parental quan 

neixen els seus fills o filles. Sovint les dones han de triar entre ser mares o seguir la carrera 

que volen. Les famílies que treballen tenen dificultats per a conciliar les seves responsabilitats 

professionals i personals. Podem canviar això: els països europeus que més han fet per 

augmentar els drets i les oportunitats de les dones són els que tenen ara una major proporció 

de dones treballadores i els índexs de natalitat més elevats. També hem defensat 

incansablement a escala local, regional i nacional l'augment de places d’escola bressol. 

 

Seguirem lluitant contra els estereotips de gènere. Creiem que reforçar els drets i les 

oportunitats de les dones aportarà beneficis democràtics, socials i econòmics significatius a tots 

els ciutadans i ciutadanes d'Europa. 

 

Fer realitat la igualtat de gènere per a tots i totes: 
 

36. Proposem crear una Carta Europea dels Drets de les Dones, per a millorar els drets i 

les oportunitats de les dones i per a promoure mecanismes per a assolir la igualtat de 

gènere en tots els aspectes de la vida social, econòmica i política. 

37. Proposem introduir millors drets de baixa parental per a homes i dones a tota Europa, 

equivalents als estàndards més elevats d'Europa. 



38. Farem campanya per a una representació política igualitària entre dones i homes en 

tots els òrgans de decisió a escala europea. Farem campanya per una Comissió 

Europea paritària i un Parlament Europeu paritari, i demanarem la creació d'un 

Comissari Europeu d'Igualtat de Gènere. 

39. Treballarem per a donar suport als pares i a les mares, de manera que puguin conciliar 

les seves responsabilitats familiars i professionals. Per a donar suport a aquest 

objectiu, proposem que els Estats Membres compleixin l'actual objectiu de la UE, 

consistent en una cobertura de places d’escoles bressol del 33% per nens i nenes de 0 

a 3 anys i una cobertura del 90% per a nens i nenes de 3 anys fins a l'edat escolar, i 

que adoptin els objectius qualitatius complementaris de la UE en aquesta matèria. 

40. Liderarem la lluita per tancar la fractura salarial de gènere, un pas vital per a millorar el 

nivell de vida europeu, combatre la pobresa i impulsar el creixement econòmic. 

41. Fomentarem i donarem suport a les dones empresàries, científiques i investigadores 

per a què ampliïn les seves oportunitats. 

42. Assegurarem i promourem els drets de les dones en matèria de sexualitat i salut 

reproductiva en tota la UE. 

43. Proposem intensificar els esforços europeus per a eradicar el tràfic d'éssers humans i 

l’explotació sexual mitjançant una cooperació judicial i policial més estreta. 

44. Proposem fomentar i donar suport als esforços de la UE i dels Estats Membres 

destinats a posar fi a la violència domèstica i de gènere, incloent la perpetrada contra 

dones de minories ètniques, mitjançant els programes i finançament de la UE més 

apropiats. 

 

Una nova agenda europea de reformes progressistes és essencial per a prosseguir i 

intensificar el nostre treball i lideratge en les iniciatives d'igualtat de gènere que ajudin 

tant a les dones com als homes. 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem la orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

 

5. Desenvolupar una política migratòria europea eficaç 
 

La migració és un dels reptes claus als quals s'enfronten els Estats Membres de la Unió 

Europea. Els progressistes d'Europa tenim el compromís d'abordar aquesta qüestió en base als 

nostres valors de justícia, democràcia, drets humans i solidaritat. 

 

Els principals reptes inclouen la lluita contra la migració il·legal i el tràfic d'éssers humans, 

assegurar una política d'asil justa per als qui fugen de les persecucions, aconseguir una 

migració legal justa i responsable, basada en les necessitats de mà d'obra d'Europa i en els 



drets dels immigrants, i que permeti als immigrants integrar-se en les seves noves comunitats 

en condicions d’igualtat de drets i responsabilitats. 

Entenem les inquietuds de la gent sobre la migració. És també per aquest motiu pel que volem 

reformes. La resposta no està en els guetos o en la xenofòbia, sinó en reformes reals per a 

assegurar la integració, lluitar contra la migració il·legal, el treball il·legal i el tràfic d'éssers 

humans, i treballar per a millorar la vida de les persones dels països més pobres fora d'Europa, 

evitant alhora la fugida de cervells dels països en desenvolupament. 

 

Controlar la migració de manera eficaç: 
 

45. Proposem establir normes comunes per a la migració legal a la Unió Europea, sobre la 

base de la solidaritat i la càrrega compartida, respectant plenament les competències 

dels Estats Membres en aquesta matèria. 

46. Proposem establir una Carta Europea per a la Integració dels Immigrants, basada en la 

igualtat de drets i responsabilitats i el respecte mutu, que ha de coordinar-se 

estretament amb les polítiques que regeixen l’admissió d’immigrants. Volem una 

política d’integració que estableixi un procés continu per a aconseguir una 

representació i ciutadania inclusives, així com drets i deures per a tots els ciutadans i 

ciutadanes. Ha de prestar-se especial atenció a la integració de dones, joves i de la 

població romaní europea. Per tant, proposem promoure accions en els nivells apropiats 

(local, regional, nacional o europeu), com, per exemple, en matèria de formació 

lingüística i cultural, per a donar suport a la plena integració dels immigrants en les 

seves noves comunitats. 

47. Proposem intensificar els esforços europeus per a lluitar contra la migració il·legal 

mitjançant una Política Comuna de Control de Fronteres Exteriors, una millor 

cooperació per a lluitar contra el tràfic d'éssers humans per part de les xarxes criminals, 

i acords d’associació amb tercers països, incloent procediments de readmissió. 

48. El nostre compromís és reforçar la cooperació amb tercers països (incloent 

procediments de readmissió) amb la finalitat de controlar la migració de manera més 

eficaç, promovent al mateix temps el desenvolupament econòmic i social d'aquests 

països. Proposem aprofundir en els mecanismes existents i crear mecanismes nous 

per a abordar les conseqüències als països en desenvolupament de la pèrdua de 

treballadors qualificats en sectors claus a causa de l’emigració a la UE. 

49. Donem suport al desenvolupament de la Política Comú d'Asil, basada en normatives 

d'asil justes per als que fugen de les persecucions i amb legislacions de drets humans 

internacionals i de càrrega compartida entre els Estats Membres de la UE. 

 

La cooperació europea és essencial per a una política migratòria eficaç. Això només pot 
aconseguir-se amb una àmplia majoria de progrés a Europa. 

 



Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

6. Impulsar el paper d'Europa com a soci per a la pau, la seguretat i el 
desenvolupament 
 

La UE ha de ser puntera a l'hora d'impulsar la pau i el desenvolupament social i econòmic 

sostenible a tot el món, com a pedra angular de la seguretat humana. En aquest món inestable 

en el qual vivim, els ciutadans segueixen afrontant amenaces. Els Estats Membres de la UE 

han de col·laborar més estretament per a garantir la seguretat dels nostres països i dels 

nostres pobles. Creiem que Europa necessita una veu comuna més forta en el món per a 

configurar un futur millor per als nostres ciutadans i per al planeta. Hem de treballar junts per la 

pau i la cooperació, i per a eradicar la pobresa, de manera solidària amb els pobles de tot el 

món. 

 

Europa ja és un actor global, però hem d’enfortir la nostra influència i el nostre impacte 

coordinant les nostres posicions i parlant amb una sola veu en la mesura del possible. Reforçar 

el paper de l'Alt Representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE 

suposarà un important pas en aquest sentit. Si no ho aconseguim, la UE i els seus Estats 

Membres perdran rellevància en els assumptes mundials. Les actuals institucions de 

governança global han demostrat que no estan adaptades als nous reptes globals. Per tant, 

hem de prendre la iniciativa per a reformar la governança global – en col·laboració amb la nova 

Administració demòcrata als Estats Units– sobre la base d'un enfocament multilateral i 

cooperatiu reforçat. 

 

La UE ha d'intensificar els seus esforços en matèria de resolució de conflictes, manteniment de 

la pau i aspectes humanitaris en les zones en crisis, i desenvolupar les capacitats necessàries 

per a prestar assistència als països que han sofert crisis civils o mediambientals. Hem d'acabar 

amb les causes profundes dels conflictes i el terrorisme en el món. Les polítiques de 

desenvolupament destinades als països pobres o en vies de desenvolupament han d'apuntar a 

objectius concrets, ser innovadores i recolzar-se en la implicació de les persones des del 

terreny. En particular, han de donar suport a l'important paper de les dones com a motors del 

desenvolupament en aquests països, per exemple, mitjançant l’ampliació de l'accés als 

programes de microcrèdits. 

 

Promoure la pau i la seguretat: 
 

50. Proposem que la UE treballi cada vegada més en prevenció de conflictes, resolució i 

gestió després de les crisis a l'estranger, millorant les capacitats conjuntes dels països 



europeus i compartint la càrrega de les missions de manteniment de la pau en zones 

en crisis, dins del marc de les Nacions Unides. 

51. Proposem reforçar la cooperació policial, judicial i en matèria de seguretat per a lluitar 

contra el tràfic de drogues, el crim i el terrorisme. La lluita contra el terrorisme ha de ser 

una prioritat i ha de reforçar-se més com objectiu de la UE, respectant l'Estat de Dret i 

sense comprometre les llibertats fonamentals. Seguirem promovent una política 

europea comuna en aquest àmbit, incloent la plena implantació de l'estratègia europea 

contra el terrorisme i el suport al Representant Especial de la UE. 

52. Proposem assegurar que la UE estableixi eines eficaces de prevenció de desastres. 

53. Proposem intensificar els esforços europeus per a donar suport el desarmament 

internacional, reforçant, entre altres coses, els acords internacionals sobre el control 

d'armament i la no proliferació i fent més restrictiu i transparent el Codi de Conducta de 

la UE sobre Exportació d'Armament. Volem un món sense armes nuclears. 

54. Proposem que la UE promogui activament una Aliança de Civilitzacions a través de les 

Nacions Unides, reforçant el diàleg i la cooperació entre pobles i cultures, com a mitjà 

per a reforçar la pau i la seguretat en el món. 

55. Proposem reforçar la cooperació en matèria de defensa entre els Estats Membres de la 

UE, sense que això afecti les característiques de les polítiques de seguretat i defensa 

pròpies dels Estats Membres. La nova iniciativa de defensa europea ha de 

desenvolupar-se en coordinació amb l'OTAN. 

56. Donem suport a la reforma de les Nacions Unides, en particular del Consell de 

Seguretat de Nacions Unides, així com la revisió del procés de presa de decisions, el 

mandat i el funcionament de l’Organizació Mundial del Comerç, del Banc Mundial i els 

bancs regionals, i del Fons Monetari Internacional (FMI). L’assignació dels drets de vot 

al FMI ha de reflectir millor els interessos dels països en vies desenvolupament, en 

particular els dels més pobres. 

57. Promourem en el marc de Nacions Unides una moratòria de l’aplicació de la pena de 

mort. 

 

Promoure l’associació: 
 

58. Creiem que el futur dels Balcans occidentals està a la UE, i que l'estabilitat aportarà 

prosperitat i seguretat. Acollim amb satisfacció les converses amb Croàcia i donem 

suport a l'inici de negociacions d’adhesió a la UE amb tots els altres països dels 

Balcans occidentals, una vegada s'hagin complert tots els requisits. Creiem que la UE 

ha de respectar els drets fonamentals de tots els pobles i recolzar la naturalesa 

multicultural i multirreligiosa de les societats europees. Donem suport a un procés 

sense termini definit de negociacions amb Turquia per a la seva adhesió a la UE, basat 

en criteris clars, i en la condició que tant Turquia com la UE compleixin els seus 

respectius compromisos. 



59. L'estabilitat als països veïns de la UE és tan important com l’ampliació. Volem reforçar 

els acords de veïnatge de la UE. Proposem la creació d’una Unió del Mar Negre i un 

Associació Oriental per a reforçar la cooperació amb els nostres veïns de l'Est. La UE 

també ha de mantenir un diàleg estructurat amb Rússia, sobre qüestions que incloguin 

la democràcia, els drets humans, la seguretat energètica i una cooperació més estreta, 

incloent una nova iniciativa regional del Mar Bàltic. 

60. Seguirem donant suport i reforçant les relacions euromediterrànies. La Unió per la 

Mediterrània és un instrument clau i un marc imprescindible per a la promoció de la 

democràcia, el desenvolupament econòmic i social i els drets humans. A més a més, 

volem que la UE assumeixi un paper actiu en la resolució del conflicte de Pròxim Orient 

– amb l'objectiu d'arribar a una solució de dos Estats: Israel i Palestina–, sense deixar 

d'aprofitar els esforços de la comunitat internacional. 

61. Proposem que la UE desenvolupi les seves relacions amb el continent llatinoamericà 

amb la finalitat de crear una cooperació real i global en totes les qüestions rellevants i 

donar suport al seu procés de integració regional. 

62. Seguirem construint una associació transatlàntica forta amb el nou lideratge demòcrata 

als Estats Units d’Amèrica. 

63. La UE ha de reforçar les seves relacions amb Xina, fomentant la millora dels drets 

humans i dels estàndards socials i mediambientals, aprofundint al mateix temps les 

relacions comercials. 

64. Donarem un ferm suport a l’establiment de relacions més estretes amb l’Índia, com a 

actor global emergent, sobre la base del respecte mutu i el diàleg obert. 

65. Treballarem per a aplicar plenament i consolidar l'Estratègia África-UE per a reforçar 

les relacions, resoldre reptes comuns, celebrar Acords d’Associació Econòmica i donar 

suport al desenvolupament a llarg termini de l’Àfrica. 

 

Eradicar la pobresa: 
 

66. La nova legislatura del Parlament Europeu, 2009-2014, coincideix virtualment amb el 

termini que queda per a assolir els Objectius del Mil·leni de Nacions Unides per a 2015. 

Fins a la data, el progrés s'ha notat fonamentalment en les regions d'alt creixement 

d'Àsia, en particular a la Xina, mentre que l’Àfrica segueix patint els efectes 

devastadors de l'extrema pobresa. L'augment del preu dels aliments i del petroli també 

està afectant negativament el progrés assolit fins ara en molts llocs. Aprofitarem 

aquesta legislatura parlamentària per a impulsar els esforços per a assolir els objectius 

en l'horitzó 2015. Per tant, proposem que els objectius internacionals de 

desenvolupament es situïn en el cor de les polítiques de la UE en forma d'ajuda, 

comerç i reforma de la governança global. A més d’acomplir els compromisos d'ajuda 

existents per part d'Europa –en particular, destinar almenys un 0,7% de la Renda 

Nacional Bruta a polítiques de desenvolupament– d'una manera més coordinada, 



eficient i focalitzada, són necessàries fonts de finançament noves i innovadores. 

Donarem suport a la cooperació descentralitzada en la política de desenvolupament 

europea, incloent la contribució que poden fer les autoritats locals europees. Donarem 

suport a l'establiment d'un Cos Voluntari Europeu d'Ajuda Humanitària. 

67. La UE ha de donar suport al sistema de comerç multilateral, en benefici dels països en 

vies de desenvolupament a la Ronda del Desenvolupament de Doha de l'OMC, i 

assegurar una distribució nacional més justa dels beneficis derivats de l'obertura 

comercial, així com garantir nivells socials i mediambientals més elevats. 

68. Proposem abordar la crisi alimentària global treballant per a evitar que se segueixi 

especulant amb els preus dels aliments, i desenvolupant una nova generació de 

polítiques d'ajuda i producció agrícola. 

69. Treballarem per a garantir que tots els acords comercials de la UE incloguin clàusules 

humanitàries, mediambientals i socials apropiades i aplicables i que tots els acords 

comercials amb els països en vies de desenvolupament –com per exemple els Acords 

d’Associació Econòmica– serveixin com a instruments reals per al desenvolupament 

econòmic i social dels països i regions concernits. 

70. Treballarem per a promoure l’expansió dels productes de comerç just per tota Europa. 

Promoure i sensibilitzar mesures de comerç just fomentarà el desenvolupament 

sostenible i ajudarà a garantir salaris decents per als habitants del món en 

desenvolupament, fet que contribuirà a millorar la vida de milions de persones a tot el 

planeta. 

71. El treball digne ha de convertir-se en un objectiu global amb el qual han de 

comprometre's tots els països així com les institucions i organitzacions internacionals. 

Aquesta nova agenda global ha de defensar estàndards laborals centrals i promoure 

condicions de treball dignes, salaris adequats, seguretat social i un diàleg social 

reforçat. 

 

Una nova agenda europea de reformes progressistes és essencial per a reforçar el paper 

de la UE com a soci per a la pau, la seguretat i el desenvolupament, en nom del nostre 
propi desenvolupament i la nostra seguretat en el futur així com de la solidaritat amb 

altres països i pobles. 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

  

 

 

************** 

 



 

 

Fes que el teu vot compti a Europa al juny de 2009 
 

En aquestes eleccions europees, els vots de cada ciutadà i de cada ciutadana compten. Els 

homes i les dones de tota Europa han de triar entre una Unió Europea progressista en la qual 

els Estats Membres treballin junts per a superar els reptes als quals ens enfrontem en interès 

de totes les persones d'Europa, o una Unió Europea conservadora que deixa el futur dels 

nostres països i de les persones en mans del mercat. 

 

Però, per a introduir les reformes progressistes de gran abast que tenen com a objectiu posar  

les persones primer i que són essencials per a garantir un futur de benestar als ciutadans i 

ciutadanes europeus i al conjunt de la societat, necessitem una àmplia i forta majoria 

progressista al Parlament Europeu. Nosaltres, els partits socialistes, socialdemòcrates, 

laboristes i democràtics progressistes, estem treballant per a crear aquesta majoria, amb la 

finalitat de complir el nostre manifest per les persones. Les nostres sis reformes prioritàries per 

a una Europa progressista són: 

 

1. Rellençar l’economia i prevenir noves crisis financeres 

2. Una nova Europa social – millorar les condicions de vida de les persones 

3. Transformar Europa en la força global líder en la lluita contra el canvi climàtic 

4. Defensar la igualtat de gènere a Europa 

5. Desenvolupar una política migratòria europea eficaç 

6. Impulsar el paper d'Europa com a soci per a la pau, la seguretat i el desenvolupament 

 

Hem escoltat les persones mitjançant la realització d'una àmplia consulta pública sobre les 

nostres prioritats. Ara volem actuar a partir del què hem escoltat, sobre la base de les 

propostes recollides en aquest manifest per a les persones. Junts som una força de canvi i 

podem marcar la diferència. 

 

Podem construir una societat més justa posant les persones primer. 

Canviem l’orientació d'Europa al juny de 2009. 

 

 
 


