Fomentarem la coordinació del servei de prevenció i extinció d’incendis amb les Comunitats Autònomes
limítrofes.
Incrementarem la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals i dissenyarem estratègies que a mitjà
i llarg termini redueixin els accidents i emergències, disminuint l’afectació territorial dels diferents riscos.
Vetllarem perquè els municipis afectats per una incidència tinguin participació en les funcions que atorguen
els plans d’emergència.

3.8 UNIÓ EUROPEA i ACCIÓ EXTERIOR
3.8.1. FER DE LA POLÍTICA EUROPEA UN ÀMBIT CENTRAL DE LA POLÍTICA
INTERNA DE CATALUNYA
Reforçarem i ampliarem la participació del Govern de la Generalitat en les diferents institucions i organismes
de la Unió Europea (comitès consultius, grups de treball sectorials, intergrups informals).
Impulsarem la participació de Catalunya en els treballs del Comitè de les Regions, des de l’inici del procés
consultiu i d’elaboració de dictàmens, garantint que es respongui als interessos sectorials i generals de
Catalunya.
Involucrarem amb més força el Parlament de Catalunya en els afers comunitaris, especialment en el
seguiment de les principals iniciatives normatives europees i d’acció del Govern en els assumptes de la
Unió, tenint també en compte el protocol d’aplicació dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat
del nou Tractat de Lisboa.
Promourem la compareixença parlamentària dels consellers del Govern de la Generalitat quan participin en
els Consells de Ministres de la Unió Europea.
Desenvoluparem comissions parlamentàries mixtes entre els diputats al Parlament de Catalunya i els del
Parlament Europeu, i també entre els diputats i els senadors catalans de la Comissió Mixta de la Unió
Europea del Congrés i Senat i els del Parlament Europeu.
Desenvoluparem una estratègia potent d’“europeïtzació” de l’administració catalana. El Govern tindrà un
contacte més directe amb la Unió Europea. Impulsarem, promocionarem i coordinarem la política europea
catalana i la dimensió europea de les polítiques sectorials, tot assegurant la participació de la Generalitat
en la formulació de la política europea de l’Estat i vetllant per l’aplicació de les polítiques de la Unió.
Contribuirem al coneixement i la sensibilització general sobre qüestions europees, reforçant la participació
de les administracions, les empreses, les universitats, les escoles, les organitzacions i la ciutadania en
general, en programes i iniciatives europees.
Fomentarem la difusió de coneixements sobre la Unió Europea a les institucions educatives de tots els
nivells, i molt especialment de la Carta de Drets Fonamentals Europeus, promovent la celebració del Dia
d’Europa a les escoles per fer pedagogia de la Unió Europea. El Govern de Catalunya vetllarà per l’aplicació
i el compliment de l’esmentada Carta, que ha entrat en vigor alhora que el Tractat de Lisboa.
Impulsarem la reforma del Senat per tal que permeti la participació de les Comunitats Autònomes en les
decisions normatives estatals que es projectin en l’àmbit dels afers europeus.
Enfortirem la relació que el Govern manté, en nivells diferents, amb la resta de comunitats autònomes
sobre la Unió Europea; unes relacions que són necessàries per intercanviar experiències o per cooperar en
els afers europeus afectats.
Seguirem impulsant el català com a llengua d’ús oficial a la Unió Europea, sobretot en aquelles institucions
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on encara no és present.

3.8.2. FER DE CATALUNYA UN EIX CENTRAL DE L’ESPAI EUROMEDITERRANI
Potenciarem les possibilitats que ofereix la capitalitat de Barcelona, del Secretariat de la Unió per la
Mediterrània (UpM), per fer de Catalunya l’eix de l’espai euromediterrani, i seguirem impulsant la dimensió
regional de la UpM a través de l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM).
Mantindrem la Mediterrània com a àrea prioritària de l’acció exterior de Catalunya i consolidarem la
capitalitat de Barcelona. Impulsarem l’Institut Europeu de la Mediterrània.
Impulsarem la cooperació entre empreses dels diferents països de l’arc mediterrani, en l’esfera econòmica
i empresarial, així com la cooperació entre els agents socials.
Potenciarem la Cambra de Comerç Euromediterrània, desplegant totes les seves possibilitats.
Incentivarem l’atracció d’inversions per part d’empreses catalanes i fomentarem clústers en sectors
d’innovació tecnològica.
Contribuirem a la millora de la formació de la joventut del nostre país, fomentant la cooperació amb
universitats i centres de recerca dels països mediterranis, i promovent l’especialització universitària en les
relacions econòmiques, socials i culturals entre les dues riberes del Mediterrani.
Ampliarem la nostra cooperació política amb la regió, i incentivarem l’establiment a Catalunya d’entitats i
organitzacions de tot tipus, de caire europeu i mundial.
Consolidarem un espai transfronterer mediterrani, tant pel que fa a infraestructures i serveis com a
intercanvis econòmics, educatius i culturals.
Treballarem, en el marc de les nostres competències, per fomentar una millora de les condicions
sociolaborals i per l’expansió de l’Estat del Benestar a la ribera sud de la Mediterrània, per tal d’evitar
també una competència a la baixa en termes de condicions socials i laborals a la Regió.
Potenciarem l’euroregió Pirineus-Mediterrània, així com la Comunitat de Treball dels Pirineus, posant en
comú mitjans tècnics i materials en múltiples àmbits: tecnologia, educació, universitats, cultura, turisme i,
molt especialment, en infraestructures, transports i recursos naturals, i tenint en compte sobretot la seva
dimensió social i ciutadana. Així mateix, continuarem promovent la cooperació transfronterera a través
d’instruments com l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial.

3.8.3. ASSEGURAR LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA TANT A NIVELL
INSTITUCIONAL COM POLÍTIC
Redefinirem, coordinarem i racionalitzarem la política de difusió internacional sobre la realitat catalana
mitjançant les delegacions de la Generalitat a l’estranger i les potenciarem tant en l’àmbit econòmic i
polític, com en el cultural.
Potenciarem l’Institut Ramon Llull en l’àmbit de la promoció de la llengua catalana i de la cultura expressada
en català.
Reforçarem l’acció exterior de la Generalitat en relació a l’Amèrica Llatina, Àsia i l’Àfrica subsahariana, lloc
d’origen de molts dels nouvinguts, tenint en compte els nous ciutadans i les noves ciutadanes provinents
d’aquestes regions.
Continuarem desenvolupant una política potent amb relació a Àsia, mantenint la bona coordinació
establerta amb la Casa Àsia per establir vincles per a un millor coneixement mutu i aprofitament de les
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relacions. Per a les altres regions, mantindrem relació fluïda amb la Casa Amèrica i la Casa Àfrica.
Farem que el contacte, la cooperació i la coordinació de Catalunya en les organitzacions internacionals
governamentals pugui visualitzar-se com eficaç. En paral·lel, cal avançar cap a noves fites participant en
les delegacions estatals, i fins i tot de manera directa en altres organitzacions governamentals, com la
UNESCO.
Seguirem treballant, en el marc de les nostres competències, per impulsar la tasca de les Nacions Unides i
per fer respectar les seves directrius, especialment pel que fa al compliment dels Drets Humans.
Promourem davant de l’Estat espanyol l’adhesió als Tractats internacionals i europeus vigents, sempre que
considerem que aquests instruments puguin afavorir les nostres polítiques.
Promourem l’adopció de les mesures necessàries per contribuir a combatre la crisi internacional
i proposarem reformes que assegurin un futur més sostenible des del punt de vista econòmic, social i
ambiental.
Buscarem una acció coordinada de les regions europees amb d’altres països per fer front a la crisi, i
seguirem defensant un procés de convergència social a la Unió Europea (fiscalitat, normes laborals,
estàndards socials, etc.) per reforçar la construcció política comunitària, conscients que en el marc de la
situació sòcioeconòmica actual i futura, necessitem més Europa que mai.
En aquest sentit volem:
•

Treballar per a reformar el sistema financer, per introduir una millor regulació i més rigor en la seva
aplicació. Cal donar seguretat i estabilitat al sistema, posar-lo al servei de l’economia real i no de
l’especulació.

•

La introducció d’una taxa sobre les transaccions financeres internacionals.

•

Col·laborar en la tasca d’acabar amb el paradisos fiscals, el frau i l’evasió fiscal i intensificar la lluita
contra el blanqueig de capitals.

•

Defensar una millor coordinació, harmonització i transparència del sistema financer a nivell europeu
i internacional.

•

Donar suport a les polítiques de condonació total o parcial o de moratòria del deute extern dels països en vies de desenvolupament, condicionada a la inversió en la creació de serveis socials bàsics per
a la ciutadania, principalment en matèria de salut i educació.

3.8.4. FER QUE CATALUNYA SIGUI CLAU EN LA PROJECCIÓ D’INICIATIVES DE
PAU, PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Continuarem amb els programes de solidaritat i cooperació. Promourem a través d’aquesta tasca:
•

L’educació, la salut i la potenciació del teixit productiu el desenvolupament humà sostenible des de la
seva perspectiva més àmplia: social, econòmica i ambiental.

•

L’enfortiment institucional. Dissenyarem la cooperació internacional de manera que transfereixi els
coneixements que permetin implantar i desenvolupar l’Estat de Dret, el respecte dels drets humans,
la resolució de conflictes i l’enfortiment de la societat.

•

La consecució dels Objectius del Mil·lenni fixats per les Nacions Unides.

•

Un sistema de comerç internacional més just, que respecti els drets dels treballadors i les treballadores i la protecció del medi ambient. Ho farem segons els criteris de la Ronda de Doha.
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•

L’accés de la dona a l’educació i a la salut, i protegirem la seva llibertat i dignitat.  

•

La cultura de la pau i la resolució pacífica de conflictes.

Fomentarem el codesenvolupament com un dels instruments més eficaços en la gestió compartida
dels fluxos migratoris. Cercarem una acció coordinada amb la població immigrada en les polítiques de
cooperació que s’efectuïn en les seves poblacions d’origen.
Aconseguirem destinar el 0,07% Del PIB a la cooperació internacional a finals del 2015. Pararem especial
atenció en els programes de codesenvolupament i de relació amb els països originaris de les noves
ciutadanes i dels nous ciutadans.
Vetllarem per una major transparència i un major seguiment de les iniciatives de solidaritat i cooperació
pel desenvolupament (Educació, Sanitat i teixit productiu).
Participarem en els processos de debat i recerca dels nous mecanismes de finançament per a la solidaritat
i cooperació al desenvolupament. La fuga de capitals, la pèrdua d’ingressos fiscals, la competència fiscal,
els preus de transferència i l’elaboració de varies formes d’instruments financers són alguns dels àmbits
de debat i estudi.
La introducció d’una taxa sobre les transaccions financeres internacionals ha de servir entre d’altres com
a mecanisme per recaptar fons per destinar-los a la solidaritat i cooperació al desenvolupament.
Igualment buscarem fórmules per fer aflorar el paper potencial del sector privat en la cooperació. En
especial aquelles iniciatives empresarials que potenciïn la Responsabilitat Social Corporativa aplicada a la
Cooperació Internacional.
Enfortirem els programes de suport a les iniciatives solidàries de la societat civil i les ONG.
Proposem que una tasca prioritària de la Cooperació Catalana i la seva Agència ha de ser donar suport,
recolzament i col·laboració tècnica a les iniciatives de Cooperació per al Desenvolupament dels municipis,
així com dels organismes municipalistes com el fons Català per al Desenvolupament.
L’Agència catalana impulsarà la proposta de l’Aliança de Civilitzacions, tenint en compte l’experiència
acumulada al respecte pel municipalisme català.
Fomentarem l’estabilitat del treball de les entitats del tercer sector que promouen la solidaritat amb els
països del sud.
Concertarem amb el sector educatiu programes permanents de sensibilització de les diferents realitats
polítiques i socials dels països del sud, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i respecte d’altres
cultures, i l’educació en valors solidaris.
Promourem l’adequada formació i capacitació tècnica dels professionals i experts dedicats a la cooperació
internacional.
Incrementarem l’eficàcia i la coordinació de l’acció humanitària, com una línia estratègica més de la
cooperació catalana. Tan important com programar actuacions és assegurar que totes persegueixen les
mateixes finalitats i que les assoleixen.
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