Manifest de la Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya

A Barcelona, Juliol de 2009
La Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), constituïda per les
associacions catalanes que treballen per la difusió i promoció dels principis
europeistes, manifesten la voluntat d’unir-se per treballar conjuntament en la
progressió del projecte europeu. Especialment rellevant és la conjuntura del
procés de ratificació del Tractat de Lisboa i de la propera presidència espanyola
de la UE (primer semestre de 2010), però també la constatació d’un cert
estancament dels nivells de sentiment europeu en la població i del
desconeixement de les institucions europees. Es constata, alhora, que malgrat
l’especificitat de cadascuna de les associacions i els públics als quals es
dirigeixen, es dupliquen esforços sense aprofitar les sinèrgies potencials que
existeixen. Dit això, la XEEC, manifesta el següent:
Des de Catalunya, volem defensar i treballar per la necessària consolidació del
projecte polític d'unificació europea. Tot respectant la singularitat dels pobles
d'Europa i el principi de subsidiarietat, cal treballar per reforçar les capacitats i
la independència de les institucions europees, encara massa dèbils davant la
fortalesa dels Estats membres, i simplificar la governança de la Unió Europea.
Els ciutadans d'Europa necessiten una Unió política forta per encarar els grans
reptes de futur, tant interns com globals.
La personalitat nacional de Catalunya està dotada d’una innegable vocació
europea. Catalunya forma part de la història d’Europa i Europa és l’espai
primordial de referència i pertinença de Catalunya. Així mateix, Europa és
incompleta sense la realitat catalana. Aquesta relació s’estreny i pren més força
a mesura que avança el projecte de construcció europea. En aquest projecte,
les realitats culturals històriques del continent, no sempre estructurades en
forma d'Estat, tenen un rol cada vegada més important, quelcom que no
sempre es veu reflectit en una política europea, molt centrada en les relacions
interestatals.
Amb l'objectiu d'apropar el procés de construcció europea a la ciutadania
catalana, és cabdal millorar la participació de Catalunya en la governança
europea. En aquest sentit, és prioritari millorar la participació directa de les
regions europees en la presa de decisions comunitàries: reforçar el paper del
Comitè de les Regions en la presa de decisions comunitàries i clarificar-ne la
seva composició (cal un paper singularitzat de les regions amb poders
legislatius i permetre que aquestes puguin recórrer davant el Tribunal de
Justícia de la UE quan veuen amenaçades les seves competències). Així
mateix, és important reforçar la cooperació regional i transfronterera (Catalunya
ha de participar entusiastament en iniciatives com ara l'Euroregió Pirineus

Mediterrània, la Comunitat de Treball dels Pirineus o els Quatre Motors
d'Europa). Per últim, però no per això menys important, cal treballar perquè el
procés de construcció política avanci cap a la federació dels pobles d'Europa,
tot respectant la naturalesa plurinacional i plurilingüe del continent i preveient la
possibilitat d'ampliar la Unió a totes les nacions europees (ampliació interna i
externa).
També cal seguir reforçant la participació catalana en la formulació de la
política europea de l’Estat espanyol i alhora promocionar la reforma de les
institucions espanyoles per donar cabuda a aquesta participació (reforma del
Senat espanyol en una línia federalitzant, ampliació de les formacions del
Consell de la UE on les Comunitats Autònomes formen part de la delegació
espanyola, etc). En aquest marc, cal convèncer el Govern espanyol perquè
sol·liciti i negociï l'oficialització de la llengua catalana a les institucions
comunitàries (reforma del Reglament 1/58).
La societat civil pot fer rellevant i legítima aquesta presència, reivindicant el seu
lloc en els espais de decisió europea. Catalunya és i vol continuar sent una
realitat important d’Europa i té el deure d’aportar a Europa la seva capacitat
d’innovació, la seva cohesió social i la seva identitat cultural i lingüística per a
l’enfortiment del projecte europeu, en una relació d’intercanvi enriquidor amb
les realitats nacionals i culturals diverses d’Europa. També és important, doncs,
la possibilitat de circular lliurement les idees, projectes i experiències per
estimular la creativitat, l’emulació i la millora del coneixement col·lectiu.
Europa és un símbol de convivència pacífica, de diversitat cultural, de benestar
social i de defensa de la democràcia i els drets humans. La promoció d’aquests
ideals a casa nostra, la dotació de contingut del que és ser europeu, és una
dels objectius fonamentals de la XEEC.
Europa s’està construint lentament. Malgrat el seu pas vacil·lant, el projecte
segueix endavant. A la UE encara li manca la constitució i consolidació d’un
sistema institucional capaç de respondre a les seves ambicions; és
precisament en aquest moment quan la societat civil té més coses a dir i la
possibilitat d’incidir en la formulació del model que volem. Tenim una ciutadania
fragmentada per territoris i necessitem una societat civil que no pensi en lògica
estatal o territorial, sinó que se senti part d'un demos europeu, en contestar a la
política europea amb lògiques de solidaritat transnacional. Els polítics ho han
de fer, però encara amb més raó s’ha de promoure a nivell ciutadà. El control
de la política només es pot fer amb una ciutadania europea conscient de serho.
Amb tot el que s’ha exposat, són objectius de la XEEC:

1. Treballar per a la construcció institucional, política i social de la UE,
potenciant una estructura federal de la mateixa i articulada amb les
regions
2. Promocionar i potenciar la personalitat, realitat i la llengua de Catalunya
a Europa
3. Promocionar l’europeisme i els seus ideals democràtics a casa nostra
4. Donar a conèixer la realitat institucional, social, econòmica i política de la
UE
5. Treballar per recuperar i difondre la memòria col·lectiva d'Europa
6. Incentivar la reflexió sobre models de millora en diferents camps
7. Potenciar la creació de xarxes a nivell europeu per a la construcció d’una
vera societat civil
Les entitats sotasignants manifesten la voluntat de treballar conjuntament en la
consecució dels objectius definits:
Fundació Catalunya Europa (FCE)
Horitzó Europa (HE)
Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)
Joventut Europea Federalista de Catalunya (JEF – UEF)
Consell Català del Moviment Europeu (CCME) *
Associació de Diplomats de la Unió Europea (ADICEC)

(*) Pendent de ratificació per l’executiu

