
 

 

  

 

Declaració del PSC: 

El Tractat de Lisboa, una etapa important cap a l'Europa federal 

 

Els i les socialistes catalans saludem la signatura del Tractat de reforma de 

la Unió Europea, que va tenir lloc a Lisboa el passat 13 de desembre. Es 

culmina així un llarg procés de gairebé set anys, a comptar del moment en 

que els representants dels Estats membres de la Unió van decidir avançar 

cap a una major ambició política compartida, mitjançant l'elaboració d'un 

projecte de Tractat Constitucional.  

 

Sens dubte, l'impuls principal per aquest procés provenia de l'exigència 

ciutadana per unes estructures i polítiques més àgils i eficaces. Això 

passava per simplificar i fer més transparent el funcionament d'una Unió en 

procés d'ampliació i, al mateix temps,  per aprofundir la integració política. 

En definitiva, es tractava de posar encara més l'accent en allò que ens uneix 

i no tant en allò que ens separa.  

 

El text que sorgí del procés constituent no va arribar a bon port, a causa 

dels resultats negatius dels referèndums de França i Holanda el 2005. En 

aquell moment es va obrir una etapa difícil, durant la qual s'ha hagut de 

trobar el comú denominador entre  els 27 Estats membres i entre el major 

nombre possible de sensibilitats presents en la societat europea.  

 



 

 

  

 

Malgrat les vicissituds que ha viscut el procés, estem convençuts que el 

Tractat de Lisboa manté bona part de l'ambició amb que s'inicià la reforma. 

La seva signatura és un pas substancial cap una Europa més política i més 

social. S'amplia notablement el nombre matèries que es decidiran per 

majoria qualificada i no pas per unanimitat en el Consell Europeu. El text 

dota els europeus de millors instruments per a la cohesió social i per tant, fa 

possible també una major identificació de la ciutadania amb un projecte 

comú que inclou ja prop de 500 milions de persones. Els avenços en política 

exterior faran més fàcil que Europa pugui parlar amb una sola veu en 

l'escena internacional i, per tant, que pugui influir decisivament en l'agenda 

global d'un món en que es desdibuixen les fronteres.  

 

Per a Catalunya és també un pas endavant en la seva participació a les 

institucions europees pel reforçament de la dimensió regional de la Unió 

Europea, que permetrà una participació més àmplia de les regions en el 

procés de presa de decisions i d’elaboració de polítiques; el reconeixement 

de la diversitat cultural i lingüística entre els objectius de la Unió; i 

l’aprofundiment en la democràcia participativa i representativa, que  

afavoriran un millor diàleg entre les institucions de la Unió i els ens regionals 

i locals.  

 

El Tractat de Lisboa ha de ser rebut amb una gran satisfacció, però no és 

un punt d'arribada. És un final d'etapa en el camí cap a una Europa federal. 



 

 

  

 

Amb el nou text, aquest objectiu se situa molt més a l'abast. Les dones i els 

homes d'esquerra de tot Europa hem de saber utilitzar aquest nou marc 

institucional i polític per eixamplar els espais de trobada i col·laboració 

entre les forces i moviments de progrés i afavorir l'arrelament profund dels 

nostres principis en la societat europea. D'aquesta manera, podrem marcar 

el rumb segur cap a una Europa més pròspera i més justa.  

 

    Barcelona, 14 de desembre de 2007 

 


