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Pacte per la democràcia participativa i de proximitat a la Unió Europea
Decàleg per una Europa unida, solidària i democràtica, instrument de pau en un món globalitzat

1. Assegurar l’estat de dret: la supremacia de la llei, el dret a tenir drets, la no discriminació, la separació de
poders, les sancions contra l’abús del poder, per completar l’espai de llibertat, seguretat i justícia, en el
respecte dels drets fonamentals i dels principis democràtics.
2. Salvaguardar i valoritzar la diversitat cultural partint de les ciutats i de les regions, dins del marc de les
identitats múltiples que caracteritza el model europeu, perquè és a nivell local que la cohesió i la integració
tenen èxit o fracassen.
3. Garantir el dret d’asil i d’acollida dels que escapen de les guerres, de persecucions polítiques, de la fam, de les
catàstrofes mediambientals i de l’explotació de la terra, en el marc d’una veritable política exterior i
d’integració que impliqui a tots els estats membres i a les comunitats locals, renovar i reforçar la política de
cooperació amb el Mediterrani i amb l’Àfrica, amb un pla europeu d’inversió basat en l’associació
públic/privat, governar amb les mesures i instruments supranacionals els fluxos migratoris.
4. Garantir el dret a la seguretat exterior, actuar amb una integració progressiva dels instruments militars
nacionals al servei de la construcció i el manteniment de la pau i d’una política exterior comuna i establir el
cos de pau europeu, garantir el dret a la seguretat interna, reforçar la lluita contra el crim organitzat, la
corrupció i el terrorisme transnacional, crear les bases d’un dret penal europeu, reforçar els poders de la
fiscalia europea i crear una agència d’intel·ligència comuna en el ple respecte de les prerrogatives del PE i
dels parlaments nacionals.
5. Dotar l’UEM d’un govern econòmic basat en institucions polítiques de naturalesa democràtica, superar la
distinció entre política monetària supranacional, polítiques econòmiques intergovernamentals i socials
nacionals, respectar el principi segons el qual l’Euro és la moneda de tota la Unió, amb l’obligació de tots els
estats membres d’adoptar-la i crear un instrument polític i financer per assegurar una prosperitat
compartida.
6. Adoptar un pressupost plurianual amb caducitat quinquennal 2021-2025 modificat anualment segons les
necessitats a curt termini, basat en una capacitat fiscal independent dels pressupostos nacionals i dotat de
recursos propis, reforçat amb préstecs i hipoteques per garantir inversions innovadores de llarga durada i
dotat de la quantitat necessària per assegurar als ciutadans els bens públics a un abast europeu.
7. Adoptar mesures més eficaces per promoure la convergència entre els estats membres, reduir la desigualtat
entre les regions i entre ciutadans amb una política forta de cohesió europea i crear un estat del benestar
europeu, donant un efecte ple i vinculant al principi de “pilar social” adoptat a Göteborg i creant les
condicions d’un diàleg social renovat com a element característic de la democràcia econòmica.
8. Fer de la UE i de la seva política industrial, tecnològica i científica un model de transició ecològica, aplicant
plenament els objectius per al desenvolupament sostenible adoptats per les Nacions Unides el 2015 i els
acords de París firmats el 2016.
9. Crear una veritable ciutadania federal europea, com a valor afegit a les ciutadanies dels estats membres i
dotada d’un nucli independent dels drets individuals i col·lectius, civils, polítics, econòmics i socials, reforçada
per l’adhesió a la Convenció Europea de Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i la Carta Social de Torí,
revisada, com a primer pas significatiu, amb la introducció de llistes transnacionals per a l’elecció del PE en el
respecte de la paritat de gènere.
10. Iniciar un procés constituent d’una Europa unida, solidària i democràtica, escollint, a la primavera del 2019,
entre els països i pobles que així ho desitgin i coincidint amb la renovació del PE, un “Congrés” amb el mandat
de redactar la Llei Fonamental d’una futura comunitat federal que sigui aprovada democràticament
mitjançant un referèndum paneuropeu.
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