UNA EUROPA UNIDA QUE ASSEGURI EL DOMINI DE LA POLITICA DEMOCRÀTICA
SOBRE L' ESPECULACIÓ DELS MERCATS

La cultura de "mercat i només mercat", que ha imposat la dreta, està malmetent les
nostres societats, portant a la desesperança a moltes persones i famílies. L’especulació
financera pretén dominar la democràcia, generant un model de societat dur, agressiu i
egoista. La desregulació econòmica ha generat una desregulació de la moral social. És
necessari que els socialistes i els socialdemòcrates, amb la majoria del poble, restaurem
els valors socials per combatre els efectes negatius de la globalització i contraposem el
domini de la política democràtica sobre el món de l’especulació financera.
La lluita per a superar la crisi i combatre l'atur és avui el nostre repte principal. Però
sabem que això requereix de manera ineludible una acció política forta i coordinada amb
la resta de forces socialistes, socialdemòcrates i progressistes d’Europa, tant en el terreny
polític com en el social i cultural. Per això, reforçar la Unió Europea i el Partit dels
Socialistes Europeus, son objectius indispensables per reconstruir una societat que
asseguri que cadascú hi té un lloc, que ningú en queda marginat i que tothom té els
mateixos drets i deures.
En aquest sentit, el PSC es compromet a:
1) Fer del Partit dels Socialistes Europeus (PSE), un subjecte polític visible i present a
Catalunya, donant a conèixer àmpliament les seves posicions i iniciatives i situant-lo en
un espai central de l’acció política del PSC. El nostre partit ha de ser més que mai un
partit europeista i cada vegada més, un partit europeu. Per això treballarem per esdevenir
membres orgànics de ple dret del PSE, per tal de participar-hi directament i disposar de la
màxima força i eficàcia en el combat per una alternativa progressista a Europa.
2) Donar suport a la resolució aprovada pel PSE d'elegir en les Eleccions al Parlament
Europeu del 2014, un cap de llista comú pel conjunt de partits socialistes,
socialdemòcrates i laboristes europeus, amb el compromís que aquest/a candidat/a sigui
proposat/da president/a de la Comissió Europea en cas d'una majoria socialista i establir
un sistema electoral únic per a tota la UE, amb llistes transnacionals.
3) Construir un veritable espai públic i ciutadà europeu, dedicant més importància a la
pedagogia i sensibilització sobre la UE, la seva història i els seus valors. En aquest
objectiu proposem l'establiment d'una assignatura sobre la UE; generalitzar la celebració
del Dia d'Europa a les escoles; promoure l'aprenentatge de llengües estrangeres i la
participació en programes educatius europeus; i fer que el Parlament de Catalunya aculli
un major nombre de debats sobre la UE.
4) Promoure el debat sobre qüestions i polítiques europees a totes les comissions
sectorials i agrupacions del partit; impulsar la participació de la militància en activitats
transnacionals; establir relacions fluïdes amb altres partits socialistes, socialdemòcrates i
laboristes europeus i també amb la societat civil europeista de Catalunya.
5) Impulsar la construcció d'una Europa federal, amb un veritable govern i un Parlament
més fort, i recuperar el projecte d'una Constitució Europea. Aquest govern de la UE ha
d'apostar per l'adopció de més polítiques europees comunes i contribuir a la formació
d'una identitat cívica europea basada en l'exercici, en pla d'igualtat, dels drets humans,

polítics, socials, laborals, culturals i econòmics i els deures dels ciutadans i ciutadanes
europeus.
6) Avançar cap a una veritable Unió Econòmica i Fiscal europea que impulsi un
creixement econòmic sostenible i un desenvolupament social just amb un esforç compartit
i equilibrat de tots i cadascun dels Estats Membres. Per això fem nostres les propostes
que els socialistes europeus han fet per una major supervisió i regulació financera:
- La creació d'una agència europea de qualificació del deute,
- Una Taxa a les Transaccions Financeres,
- Una harmonització fiscal europea en base a un model progressiu,
- La supressió dels paradisos fiscals,
- La creació d'Eurobons,
- La consolidació d'un pressupost europeu més important,
- El reforçament del Banc Central Europeu perquè esdevingui un actor decisiu
- La introducció de mecanismes per la protecció dels consumidors davant els abusos
bancaris.
En la perspectiva de revitalització de la vida democràtica a Europa, és essencial plantejarse els nous referents d'identificació política i en el nostre cas, els de la identitat socialista
europea. Europa es construeix amb els ciutadans i ciutadanes europeus i el nostre partit,
el PSC, vol ser subjecte vertebrador d'aquesta nova Europa social i propera.
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