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Dotem la Unió Europea d’una constitució democràtica. 
Deu prioritats per una Europa unida, democràtica i solidaria, 

com a instrument de pau en un món globalitzat. 
 

 
Els països que van promoure i després compartir el procés d’integració europea van contribuir a 
transformar la major part d’Europa d’un continent de guerra a un continent de pau gràcies a la 
reconciliació entre pobles dividits durant segles de conflicte, al desenvolupament de la democràcia i a la 
defensa dels drets fonamentals. D'aquesta manera, la integració europea s'ha convertit en l’àmbit 
ineludible per governar les interdependències en un món globalitzat i oferir oportunitats que no 
existeixen dins dels limitats àmbits nacionals. 
Per tal de consolidar i desenvolupar el paper de pau de la UE a escala global i alhora reforçar la seva 
dimensió democràtica, les eleccions europees del 23 i el 26 de maig han de ser l’oportunitat històrica de 
fer la transició a un sistema federal que, per si sol, permeti als ciutadans europeus recuperar la plena 
sobirania, defensar els seus interessos i contribuir a construir una societat internacional més igualitària i 
més justa. 
Per aquests motius, cridem a una participació electoral àmplia i proposem  les deu prioritats següents 
als partits europeus per a la propera legislatura europea: 
 

1. Demanem als partits europeus – i als nacionals dels països de la zona euro que han acordat 
formar-ne part – el compromís ferm, en els seus programes, d'elaborar al nou Parlament electe 
la Constitució d'una futura Comunitat federal aprovada en referèndum paneuropeu, 
reprenent així el camí iniciat el 1984 pel primer Parlament amb el Projecte de Tractat que 
institueix la Unió Europea (Projecte Spinelli). 

 

2. Subratllem que la integració europea, nascuda per respondre als nacionalismes, al menyspreu 
per la dignitat humana, al racisme, als horrors de l’Holocaust i a l’antisemitisme, està fundada 
per aquestes raons essencials sobre els valors de l’estat de dret: la supremacia de la llei, 
igualtat i no discriminació, pluralitat de la informació, separació de poders, drets fonamentals i 
principis democràtics i respecte total per la igualtat d'oportunitats. Amb aquest esperit, cal 
eliminar els obstacles que s'oposen al respecte d'aquests valors, salvaguardar i potenciar la 
diversitat cultural en el marc de l'estructura institucional dels governs multinivell que 
caracteritza la UE. 

 

3. Donem suport a la necessitat i la urgència d'una política europea de migració per garantir el 
dret d'asil, l’acollida i el respecte a la dignitat dels que fugen de conflictes, persecucions i 
desastres ambientals i d'altra mena. Ha d’estar acompanyada d’un suport europeu a les 
polítiques d’inclusió que obliguin tots els estats membres i comprometin les ciutats i les regions 
perquè la solidaritat es construeix a partir de les comunitats locals. Hem de renovar i enfortir la 
cooperació amb la Unió Africana i la Lliga Àrab, promovent un veritable pla d'inversions 
europeu en col·laboració amb els organismes especialitzats de les Nacions Unides, per governar 
els fluxos migratoris amb mesures i instruments supranacionals, creant passadissos humanitaris 
per als sol·licitants d'asil i els canals reglamentaris apropiats d’immigració legal. 

 

4. Cal fer de la UE i les seves polítiques de cohesió industrial, tecnològica, científica, agrícola i 
territorial un model de transformació ecològica, independitzant-la progressivament de les 
energies fòssils, aplicant plenament els objectius de les Nacions Unides per al 
desenvolupament sostenible i els acords de París sobre la lluita contra el canvi climàtic per 
implementar l’agenda del 2030. Al mateix temps, cal abordar els problemes de digitalització i 
l’ús de la intel·ligència artificial en el marc de la societat 4.0, que podria tenir efectes 
devastadors si no es tracta de manera responsable en termes, també, de nous models de 
producció i noves normes fiscals. 
 

5. Demanem que es garanteixi la seguretat exterior amb una veritable política exterior europea 
única, que inclogui l’àmbit de la defensa, el control europeu efectiu de la venda d’armes per 
part dels Estats membres i accions acordades per a la reducció comú i equilibrada de les forces 
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militars i de l’armament al món, que estigui basada en una veu única de la UE en fòrums 
internacionals i en la majoria de vot del Consell. 
 

6. Es necessiten polítiques i mesures europees per garantir la seguretat interna dels ciutadans per 
tal de crear un àmbit europeu en la lluita contra el crim organitzat, la corrupció transnacional i 
el terrorisme, establint les bases d'un dret penal europeu, reforçant les competències del 
Ministeri Públic Europeu i la creació d’una agència d’intel·ligència comuna que respecti 
plenament  les prerrogatives del PE i dels parlaments nacionals. 

 

7. És urgent adoptar polítiques i mesures europees per superar els instruments econòmics i 
financers introduïts a la UE des del començament de la crisi, per eradicar la pobresa, reduir les 
desigualtats entre generacions i àrees regionals, amb especial referència a les zones internes 
desfavorides per promoure el progrés, crear un estat del benestar europeu mitjançant un pla 
europeu i d'un mercat laboral europeu únic en el marc d'un contracte social que torni a portar 
el treball al centre de la Unió Europea. Cal una implementació plena i vinculant del principi de 
“pilar social” adoptat a Göteborg amb instruments reguladors i polítics i la creació de les 
condicions per a un diàleg social renovat com a element caracteritzador de la democràcia 
econòmica i com a eina per definir formes comunes de participació dels treballadors en les 
decisions de les empreses. 
 

8. És essencial que la UEM estigui dotada d'un govern polític i econòmic real i d’un pressupost 
adequat basat en una capacitat fiscal autònoma mitjançant formes tributàries europees que 
incideixin principalment en el CO2 i el consum socialment nociu, superant la distinció entre 
política monetària supranacional i  polítiques econòmiques i socials majoritàriament nacionals; 
respectar el principi que l’euro és la moneda de tota la UE i crear els instruments polítics i 
financers per garantir la prosperitat compartida. En aquest marc, cal reforçar la protecció del 
mercat únic i dels consumidors com a prioritat, renovar i desenvolupar una política europea per 
a les petites i mitjanes empreses, facilitant en especial les polítiques per a la joventut i per a les 
dones; garantint l'autonomia de les autoritats antimonopoli europees i les Autoritats nacionals 
antimonopoli. Cal també adaptar l'aplicació de les normes sobre la competència i les ajudes 
estatals, que han de ser europees, a les noves realitats de l'economia global. En aquest context, 
una reforma d'aquesta política és necessària per afavorir la formació de models europeus quan 
sigui adient i en sectors estratègics. 
 

9. Sol·licitem que s'adopti un pressupost anual de la UE amb una projecció quinquennal, basat en 
la capacitat de recaptació i despesa autònoma, sense augmentar la càrrega fiscal dels ciutadans 
europeus. Són necessàries noves polítiques i instruments europeus de deute per finançar 
l'oferta de béns públics europeus i les inversions tangibles i intangibles a llarg termini en 
recerca i innovació, dins de l'àrea de recerca europea, la conversió ecològica de l'economia i el 
desenvolupament sostenible.  En el marc de la unió fiscal, i per finançar el pressupost de la UE, 
és necessari preveure impostos sobre els beneficis dels monopolis digitals i les transaccions 
financeres, així com formes d’impostos europeus per les empreses de serveis OTT, lluitant 
alhora contra l’evasió, el frau fiscal i el fenomen dels paradisos fiscals. 

 

10. Demanem una ciutadania federal real com a part de la democràcia parlamentària participativa i 
representativa europea, amb un nucli comú de drets individuals i col·lectius, reforçada per 
l'adhesió a la Convenció Europea de Drets Humans i Llibertats Fonamentals i la Carta Social de 
Torí revisada. Fem obligatori l’estudi de l’educació cívica europea a les escoles de tots els 
nivells, amb especial referència a la Carta dels Drets, als tractats i a la futura constitució 
europea, desenvolupant un model d’escola primària i secundària que millori les identitats 
comunes de la civilització europea juntament amb la estudi de les llengües. Demanem introduir 
l’estudi dels elements bàsics del dret europeu en totes les facultats universitàries i el dret real a 
la informació europea en programes de ràdio i televisió que debatin en profunditat sobre les 
polítiques i activitats de les institucions europees. 

 

 
PER ADHERIR-T’HI CLICA AQUÍ 
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