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Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Eu-
ropea es dotava del marc institucional i dels mètodes de tre-
ball necessaris per encarar amb èxit els importants reptes
dels propers anys. No obstant això, l’actual crisi econòmi-
ca i financera ha fet que els diferents governs dels estats
membres i les institucions europees s’hagin vist obligats a
adoptar mesures que ultrapassen el Tractat de Lisboa, a fi
d’aconseguir una major coordinació de les polítiques econò-
miques i financeres i de millorar la governança amb l’am-
pliació de la Unió Europea i el fet de ser part d’un món
global.

Aquest 2012 coincideix amb els primers 10 anys de l’en-
trada de l’euro (2002-2012), una moneda comuna compar-
tida primer per dotze estats i actualment, per disset. I si
alguna cosa hem de constatar és que, malgrat els proble-
mes recents en les finances mundials, la moneda única es
manté forta.

Altrament, s’ha anant fent realitat l’adhesió de la Repúbli-
ca de Croàcia, que culminarà l’any 2013, la primera adhe-
sió després de les de Romania i Bulgària, amb què passa a
ser ja l’Europa dels 28 estats membres. S’ha de tenir en
compte també que altres països truquen a la porta de la ins-
titució comunitària, com ara Islàndia, Montenegro, Macedò-
nia, Turquia i Sèrbia.

L’any 2012 va ser declarat l’Any Europeu de l’Envelliment
Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional. Per una banda,
serà un reconeixement al món de la gent gran, un sector que
és molt important en la societat actual i que ho serà encara
més en el futur. Es promourà un envelliment actiu que a la
vegada sigui útil per a la comunitat i per als individus, ja
que l’envelliment actiu, tal com es concep avui, comporta
dimensions de salut, vida independent, integració i partici-
pació, alhora que es converteix en un envelliment produc-
tiu. I, paral·lelament, fem un plantejament de solidaritat
entre les diverses generacions que coexisteixen en la soci-
etat europea, amb la finalitat de trobar un equilibri i una
cohesió social essencials per mantenir el model europeu de
benestar i el nivell de vida aconseguits durant els darrers
decennis.

No hem d’oblidar que ens trobem davant de reptes trans-
cendentals com el canvi climàtic, l’esgotament del model

energètic actual, els problemes de sostenibilitat del model
social, la pèrdua de pes polític i econòmic davant les po-
tències emergents en l’escenari internacional o el paper
que pertoca a Europa com a actor global, com per exem-
ple, entorn del que s’ha de fer davant l’anomenada prima-
vera àrab i les seves conseqüències. Reptes que caldrà re-
soldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un
tren que gairebé se’ns escapa; reptes que requereixen cada
cop més unitat i voluntat política per dur a terme l’esforç
coordinat de les institucions comunitàries i dels estats
membres de la UE, i dels seus municipis i regions, així
com també dels agents socials i del conjunt de la societat
civil europea.

No obstant les dificultats i les desavinences puntuals,
Europa ha de tenir la ferma voluntat de buscar de forma
conjunta solucions als problemes. És en aquest context que
la Unió Europea va aprovar l’estratègia socioeconòmica
EUROPA 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador, i està a punt d’introduir canvis en els tractats
i el funcionament de les institucions europees, per tal d’as-
solir un grau més alt d’eficàcia i determinació política.

En aquest sentit, des del Consell Català del Moviment
Europeu volem proposar la següent DECLARACIÓ:
 
1. Reconeixem que la pertinença a la Unió Europea ens ha

ajudat a transformar la nostra societat de manera posi-
tiva, ens ha permès modernitzar les nostres infraestruc-
tures, els nostres equipaments, els nostres pobles i ciutats
i ens ha situat en l’escenari internacional.

2. Volem dedicar aquest 2012 una especial atenció a un
envelliment actiu que alhora sigui productiu per a l’in-
dividu i per a la societat, i una solidaritat entre les dife-
rents generacions europees que ens han d’aportar un
equilibri de cohesió social i benestar per a tothom.

3. L’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 i les re-
formes anunciades han de servir fonamentalment per-
què la Unió Europea trobi solucions basades en el
consens social i polític per avançar en un model de
desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integra-
dor socialment.



4. Hem d’impulsar la promoció d’una economia basada en
el coneixement i la innovació, que són cabdals per ga-
rantir el nostre creixement, i hem d’incrementar la coo-
peració pública-privada i la responsabilitat social de les
empreses.

5. Hem d’avançar vers una política energètica comuna a
l’interior de la Unió i projectada a l’exterior. Una po-
lítica energètica eficient pel que fa al consum sosteni-
ble, pel que fa al cost i com a part de la lluita contra el
canvi climàtic, que tingui cura i respecte pels recursos
naturals.

6. Hem de compartir els valors de solidaritat, justícia i in-
clusió social, que són propis de la societat democràtica
europea, i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de
comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a
lluitar més eficaçment contra la pobresa i l’exclusió so-
cial, que creix de manera alarmant dins la població de
la Unió Europea.

7. Cal oferir una educació i una formació al llarg de la vida
així com unes capacitacions adequades als reptes del nou
model econòmic que implica la globalització i la socie-
tat de la informació. Així mateix, hauríem de garantir un
nou model social europeu més just i equitatiu, que ens
permeti lluitar contra l’increment de l’atur a la Unió
Europea, sobretot el juvenil, i aconseguir crear més i
millors llocs de treball amb l’objectiu d’aconseguir una
millor cohesió social en el territori.

8. Hem de desenvolupar amb més rapidesa el potencial que
encara té el Tractat de Lisboa,  i prendre les decisions
que calguin a fi de passar a una Europa més democrà-
tica, propera, transparent, amb unes institucions més tra-
vades, sòlides i eficients, i a fi de reforçar el lideratge
de la Unió Europea, tant en l’àmbit interior com amb la
resta del món.

9. Hem de tenir una política exterior de la Unió Europea
més clara i conjunta davant la comunitat internacional i
actuar d’una manera més eficaç davant els conflictes, per
la qual cosa és necessari desenvolupar el servei diplomà-
tic europeu de forma ràpida, efectiva i amb credibilitat.

10. Hem de treballar per construir una ciutadania europea
forta, que comparteixi valors, drets i deures vinculats al
projecte comú, ja que aquesta serà la millor garantia per
al manteniment de la identitat pròpia com a europeus i
per al nostre futur com a comunitat.

Totes les institucions i entitats que signem aquesta declara-
ció, som conscients dels actuals problemes i dificultats
d’Europa i dels reptes que té al davant el projecte d’unitat
europea. Per això, volem sumar-nos als esforços que s’es-
tan fent des dels diferents nivells de govern, des dels agents
econòmics, socials i tota la societat civil, i fem una crida per
tal que més que mai ens impliquem amb responsabilitat i
compromís a favor d’Europa per construir aquella Europa
que els catalans volem que sigui, com digué el nostre poe-
ta: «neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç».

Barcelona, 9 de maig de 2012


