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Un projecte republicà per a Europa

La campanya electoral de les elec-
cions europees del maig d’aquest 
2019 és una oportunitat d’or per 
anar més enllà del binomi d’oposició 
entre europeisme i euroescepticis-
me. Els europeistes també hem de 
mostrar que ho som de debò i convé 
que expliquem quina uE volem.

Quan l’extrema dreta va accedint al 
poder en diversos estats de la unió, 
nosaltres hem de defensar encara 
amb més força el nostre projecte 
que fi ns ara no ha resultat prou 
atractiu, prou seductor. Fa anys que 
defensem una unió que hauria de 
ser més sòlida i més propera a la 
ciutadania. Perquè encara no tenim 
una autèntica uE, sinó només un 
club d’estats que es resisteixen a 
cedir competències i sobirania en 
benefi ci d’un futur compartit. El 
nostre és el projecte d’una Europa 
més democràtica,  socialment més 
justa, més integradora i amb el 
compliment i promoció dels valors 
fundacionals com la seva màxima 
prioritat. La primera de les reformes 
que hem de defensar és, doncs, la 
reforma dels tractats, que no blin-
din els poders estatals com fi ns ara. 
L’eix central del procés de refunda-
ció de la unió ha de ser la radicalitat 

democràtica, i per això és essencial 
que el Parlament Europeu augmenti 
el seu pes en el conjunt de la unió. 
El Parlament ha de tenir iniciativa 
legislativa i ha de poder exercir un 
control efectiu del poder executiu de 
la uE.

En aquesta darrera legislatura 
hem vist com, en més d’una ocasió, 
alguns estats membres incomplien 
els acords presos i els tractats. un 
clar exemple d’aquest incompli-
ment són les quotes d’acollida dels 
demandants d’asil, que la majoria 
d’estats europeus no van com-
plir amb excuses diverses. I no és 
acceptable que apliquem mesures 
diferents quan es jutgen els casos 
d’Hongria o de Polònia i quan no es 
reacciona davant les successives 
vulneracions de drets humans per 
part d’altres estats, entre ells l’Estat 
espanyol.

Necessitem una Europa més forta, 
amb uns drets civils i llibertats 
públiques amplis i garantits, amb 
una major distribució de la riquesa 
i amb una unió més democràtica i 
més transparent. una Europa que 
no giri l’esquena a aquells que arri-
ben a les nostres costes a la recerca 

de refugi, una Europa inclusiva i 
igualitària que posi al centre les 
persones, n o només com a subjec-
tes passius sinó com a part activa 
del canvi que Europa necessita. p
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