
 

                                                       L’Europa que volem 

Quan es compleixen 60 anys de la signatura del Tractat de Roma, la Unió Europea s’enfronta a 

un futur incert. El projecte comú ha fracassat davant la crisi no sabent-hi oferir solucions 

pròpies, traint l’esperit del projecte original i adoptant sense esperit crític l’ideari neoliberal 

imposat a nivell global. La crisi financera s’ha convertit així en una crisi econòmica, una crisi 

social, i finalment una crisi política que sacseja els fonaments de la construcció europea. La 

desregulació, la privatització, la flexibilització i la precarietat conformen avui l’horitzó d’un 

projecte, que mercantilitza els drets socials i laborals i que no sembla tenir l’ambició de 

construir la seva identitat més enllà del mercat. El resultat és la pèrdua de cohesió territorial, 

consolidant l’Europa de dues velocitats amb més exclusió i més desigualtat social. 

La inseguretat i l’incertesa han comportat l’emergència de la xenofòbia i el racisme, amb un 

estremidor ascens d’opcions polítiques inspirades en el feixisme que tenen el seu reflex 

transatlàntic en el nou govern Trump. Com s’ha fet palès amb el ‘Brexit’, l’euroesceptisme 

s’estén entre tots aquells/es que, davant la manca de respostes tangibles i concretes als 

problemes reals que han d’enfrontar, giren esquena al projecte comú. Avui una Europa que 

sigui viable i sostenible en el mig i el llarg termini precisa de la confiança, la complicitat i la 

il·lusió de la seva ciutadania. La convergència a l’alça dels drets i condicions socials i laborals, 

superant les diferències entre estats, la integració justa, i la plena ocupació com a pilar d’un 

creixement sostenible i just, n’han de ser els seus fonaments. 

El que dóna sentit i futur a la Unió Europea és la solidaritat. Amb els i les que hi busquen 

refugi, però també entre estats, persones, generacions. La solidaritat és la clau per construir 

un projecte que sigui sostenible a nivell social, econòmic, ecològic i financer, i ha de tenir el 

seu fonament en un sistema fiscal just i progressiu, que redistribueixi la riquesa a nivell 

territorial i social, repartint els esforços, especialment en el marc d’una crisi que te l’empremta 

del capital. La persecució del frau, de l’evasió, de l’elusió i la lluita contra la competència fiscal 

a la baixa, ha de fer justícia i facilitar els recursos que necessita el projecte comú per recuperar 

el seu pols social. Perquè no hi ha cap altre fonament en el que pugui arrelar la identitat 

europea que no sigui el dels drets democràtics i socials. 

Al mateix temps, tal i com reclama la CES, és necessari recuperar el treball com clau de 

l’emancipació de les persones, de la cohesió social i d’una economia que tingui en la demanda 

interna el seu motor central. Per això calen salaris justos, bones condicions laborals, sindicats 

forts, una concertació i negociació col·lectiva dinàmiques i uns serveis públics prou dotats com 

per oferir qualitat i suficiència en l’accés a les prestacions i serveis que garanteixen els drets 

fonamentals. Un mercat únic de 500 milions de persones suposa un potencial suficient per 

garantir una economia al servei de la societat. És hora de recuperar Europa i de fer canviar les 

tornes. No és el model social el que ha d’estar al servei de la competitivitat, sinó que ha de ser 

el mercat el que estigui al servei del nostre model social.  

Per poder avançar en aquesta via, no n’hi ha prou amb el Plan Juncker ni amb el concepte de 

palanca pública per activar la inversió privada a Europa. El que cal és més inversió pública, un 

2% anual del PIB europeu, en sectors estratègics per la competitivitat, però especialment per 

l’estabilitat i la cohesió social. Com reclama la CES, és per això prioritari reactivar la inversió, un 



pressupost europeu sòlid i un Banc Central Europeu amb un mandat revisat, que inclogui entre 

els seus objectius la plena ocupació. 

Les polítiques d’austeritat i retallades que ha introduït el Pacte de Creixement i Estabilitat i 

l’arquitectura institucional d’una governança econòmica en contradicció permanent amb la 

vocació democràtica i social del projecte europeu, precisen d’una reforma urgent: 

• Que exclogui dels objectius de dèficit i de deute les inversions en economia verda, en 

innovació i recerca, en educació i formació, en els serveis públics i en les 

infraestructures socials. 

• Que equilibri el semestre econòmic europeu amb un semestre social amb indicadors 

mínims que obliguin els estats a garantir drets fonamentals com l’accés a l’ocupació, a 

l’educació o a la sanitat i a la protecció social. 

Europa precisa de més solidaritat entre estats i d’un fort Pilar Social que recuperi i garanteixi la 

justícia i la cohesió social. Però la Unió ha de recuperar a més la preeminència del principi de 

responsabilitat. Cap a la seva ciutadania i els seus treballadors i treballadores, però també a 

l’hora de revisar el seu paper en l’àmbit global, i molt especialment la seva política comercial. 

Davant la retòrica simplificadora del proteccionisme, Europa ha de promoure un comerç just, 

en base a la globalització dels drets, i molt especialment dels recollits en les normes 

internacionals de l’OIT, i el control de la cadena de valor de les seves multinacionals. 

Davant la negociació il·legítima d’acords que promouen la desregularització competitiva com el 

TTIP, el CETA o el TISA, és hora que la Unió Europea utilitzi la seva política comercial com una 

eina de desenvolupament i de cooperació internacional. En aquest sentit és indispensable que 

fixi la centralitat del treball digne com una clau irrenunciable per un progrés social mundial i 

que estengui la seva solidaritat mitjançant una política de cooperació forta que traslladi la 

lògica de la convergència a l’alça i de la millora i progrés dels estàndards mínims a l’àmbit 

global. El canvi climàtic, la violència i la pobresa, amb més de 60 milions de desplaçats/des al 

món, reclamen d’Europa un ferm impuls al lideratge global de NNUU i de la multilateralitat. 

Aquesta és l’Europa que volem, cap altra. Per això des de CCOO de Catalunya continuarem 

impulsant, estenent i reforçant els àmbits de la nostra acció sindical i cooperació internacional:  

• Expressant la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores d’aquells països 

que han sofert amb especial virulència la troika i la dictadura de l’austeritat. 

• Donant visibilitat i recolzant les iniciatives de la CES i de les Federacions Europees en el 

treball de la nostra organització. 

•  Treballant per activar i desplegar tot el potencial dels Comitès d’Empresa Europeus a 

l’hora d’estendre els drets laborals a Europa 

• Recolzant el treball dels Consells Sindicals Interregionals que desenvolupen i 

promouen la cohesió a les fronteres.  

• Participant en projectes europeus que reforcin les xarxes i relacions existents i ens 

ajudin a construir l’Europa del treball com un espai fraternal i d’enriquidora diversitat. 

Aquest és el nostre compromís i aquesta és la nostra voluntat. 

Perquè Europa serà social, o no serà. 


