
Vivim temps difícils per la crisi econòmica i financera que ha colpejat fortament Euro-

pa. Els i les socialistes catalans, en contra de les  veus que apunten cap a un replegament 

en la defensa  dels interessos nacionals, en un retorn cap al passat, estem convençuts 

que els problemes derivats de la naturalesa interdependent i complexa de les nostres 

societats, només  trobaran resposta en  una Europa més unida i més forta que mai.

En aquest sentit, el desplegament el més aviat possible de les noves competències que 

atorga el Tractat de Lisboa, és indispensable per enfortir una Unió que ha de ser garant 

de la nostra fortalesa dins d’Europa i en el món.

Però els canvis institucionals que vénen de la mà del nou Tractat, no es faran sense una 

gran voluntat per part de les institucions i dels ciutadans i ciutadanes. I avui aquesta 

voluntat trontolla. El sentiment d’adhesió al projecte europeu s’ha afeblit i els ciutadans 

segueixen amb poc entusiasme la manera i el ritme en què avença la Unió: massa lenta-

ment i allunyada de la ciutadania. 

Si tenim governs replegats en ells mateixos, si tenim una Comissió Europea poc valenta, 

la inclusió en el Tractat de Lisboa de la Iniciativa Ciutadana Europea -amb la qual un 

milió de ciutadans i ciutadanes pot iniciar un  procés legislatiu-, ens dóna una capacitat 

d’actuació sense precedents que cal aprofitar. Fer-ne el millor ús només depèn de no-

saltres, dels que creiem en Europa.

Per tot això, els i les socialistes catalans en el Dia d’Europa d’enguany ens comprometem a:

1.	 Promoure, , juntament amb les organitzacions sindicals i de dones, una Iniciativa 

Ciutadana Europea per acabar amb les desigualtats salarials entre les dones i els ho-

mes. Ens comprometem a fer-ho el més aviat i amb el més ampli consens possible, 

per eradicar aquesta injustícia inacceptable a l’Europa del segle XXI.
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2.	 Impulsar la creació d’un govern econòmic de la Unió que eviti noves crisis i que 

mitjançant una política econòmica i fiscal comuna permeti superar les dificultats 

actuals, preparant-nos millor pel futur. Així mateix, demanem que en la propera 

reunió del G-20 a Toronto el  mes de juny, s’aprovi una taxa global sobre les transac-

cions financeres que per una banda reduiria l’especulació i per l’altra, aconseguiria 

recaptar fons per a les institucions públiques internacionals. 

3.	 Seguir treballant per una Europa sostenible, més justa i més inclusiva. Una Europa 

dels ciutadans i ciutadanes on tots i cadascun hi tinguin cabuda, en un marc de 

respecte mutu.

Perquè les desigualtats, les injustícies i el patiment humà que comporten no ens 

poden deixar indiferents,  la lluita contra la pobresa, la fam i l’exclusió social tindran 

un lloc preeminent en les nostres polítiques. 

4.	 Fer avençar la integració de la Unió cap a una realitat política fortament arrelada 

en les regions i els municipis que faci de contrapès a aquells que volen centralitzar 

el poder en els Estats. Per això, demanem un estatut especial per les regions amb 

competències legislatives per tal que puguin participar directament en la presa de 

decisions de la Unió, vetllant per una Europa més pròxima a la ciutadania.
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