Traducció realitzada per Mireia Bel

Renaixement a Europa
Creixement, solidaritat, democràcia: un altre camí és possible
Autors:
Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), think tank del PSE
Fundació Jean Jaurès, think tank del PS francès
Fundació Italiani europei, think tank PD italià
Fundació Friedrich Ebert, think tank del SPD alemany

El setembre de 2011, els socialdemòcrates van tornar al govern danès. El novembre, el govern
conservador d'Itàlia va presentar la seva dimissió. I el desembre del mateix any, un socialista va
ser nomenat primer ministre a Bèlgica. Les properes eleccions a França, Itàlia i Alemanya, el
2012 i 2013, poden ser decisives per obrir un altre camí a Europa amb el suport d'una àmplia
aliança de totes les forces socialistes progressistes i demòcrates.
Aquest és l’objectiu que ens marquem les fundacions progressistes a nivell nacional i europeu.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Europa és el nostre patrimoni comú. El nostre deure és continuar construint una Europa més
unida i democràtica.
Constatem que la falta de governança, tant econòmica com democràtica, amenaça amb portar
a Europa cap a una recessió.
S’ha prioritzat la contenció salarial, sense aplicar alhora polítiques de creixement i d’ocupació,
descuidant així la solidaritat i la lluita contra la desigualtat, reduint Europa a un espai de
vigilància i compliment, i deixant de banda el diàleg social i la democràcia. I aquests objectius,
als quals s’ha donat l’esquena, són la nostra prioritat ara.
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La Unió Europea ha de tornar a donar les respostes apropiades.
La responsabilitat i la disciplina fiscal són imprescindibles per l'estabilitat de l’ Eurozona, i pel
rellançament del model social europeu. Cada estat ha d’establir el marc que garanteixi la
reducció del dèficit i el deute; aquest marc és essencial per reduir el deute sobirà a Europa.
I s'ha de fer de manera responsable, respectant les regles democràtiques d'un model europeu
de nova sobirania compartida i de conformitat amb els principis d'igualtat i justícia social.
Aquestes iniciatives s'han de prendre a nivell europeu sense demora, per estimular un
creixement sostingut i sostenible. Les intervencions per promoure les inversions per part del
Banc Central Europeu han d’enfortir‐se. La creació d'ocupació i la lluita contra la segmentació
del mercat de treball han de ser objectius prioritaris, especialment pel que fa joves i dones.
La política industrial ha de ser reinventada.
La política industrial ha d’estar orientada al desenvolupament de grans projectes tecnològics
industrials, d’infraestructures, de recerca i innovació, i a la promoció de la transformació
ecològica d'Europa. S’ha de promoure una indústria baixa en carboni, basada en la tecnologia
verda, que proporcioni llocs de treball sostenibles i de qualitat.
Per contribuir a la lluita contra l'escalfament global, hem de donar suport a la generalització i
l'estandardització dels certificats verds ja existents en alguns països de la Unió Europea.
S’han de crear nous ingressos.
La proposta, realitzada des de fa molt temps pels europeus progressistes, i presentada
recentment pel Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament
Europeu, que té per objectiu la creació d'un impost sobre les transaccions financeres, ha de ser
aprovada pel Consell sense demora. Això permetrà un ingrés provinent de les operacions
especulatives que ajudarà a reequilibrar la fiscalitat del capital i la del treball, lluitant contra la
injustícia fiscal que existeix actualment. Aquest impost ha d'assegurar que els responsables de
la crisi financera són aquells que més contribueixen a reactivar l'economia.
La Unió Europea haurà de prendre la iniciativa i repensar les seves relacions amb els paradisos
fiscals, per lluitar contra l'evasió fiscal i contribuir al sanejament dels comptes públics.
No obstant això, s'haurien d'abordar seriosament els profunds desequilibris macroeconòmics i
socials que s’han creat arran de la crisi dintre la zona euro.
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La millora de la competitivitat dels països en dèficit comercial ha d'anar acompanyada
d'esforços recíprocs als països amb superàvit, per estimular la demanda interna. D’aquesta
manera s’invertiria la tendència d'aquestes últimes dècades, on hi ha hagut una distribució
desigual de la riquesa. Caldria, a més, distingir les despeses d’inversió d’aquelles que són
merament de funcionament.
La solidaritat ha de ser situada al centre de les polítiques europees. Així, l'estabilitat de
la nostra moneda està garantida.
Suggerim l’enfortiment d’una responsabilitat comuna europea vers el deute sobirà. Creiem
que els eurobons contribuiran a la creació d’un nou fons que reabsorbirà el deute alhora que
permetrà la consolidació fiscal.
El fracàs dels governs conservadors d'Europa en els seus intents de respondre a la crisi a la
zona de l'euro han portat el Banc Central Europeu a exercir un paper actiu en els mercats
financers. Si aquesta falta de lideratge polític persisteix, el Banc Central Europeu es veurà
obligat a tenir un paper encara més actiu a l’hora de combatre la crisi financera.
Aquesta reorientació de les polítiques econòmiques a Europa, però, no serà possible si no hi ha
una regulació financera que posi als mercats financers al servei de l'economia real i restableixi
el vincle necessari entre les finances i l'economia real.
Això implicaria l'enfortiment d'una veritable democràcia a nivell europeu.
Per aconseguir‐ho, la Unió Europea hauria d’enfortir les seves competències i dotar‐se d’un
veritable govern. Els ciutadans europeus haurien de poder decidir amb claredat les principals
directrius de política de la UE. El mètode intergovernamental practicat pels governs
conservadors no hi contribueix. S’ha d’intentar estendre la codecisió de les decisions bàsiques
que afectin la política econòmica i social.
Això implica una democràcia europea basada en el mètode comunitari, un paper més actiu pel
Parlament Europeu i els Parlaments nacionals, basat en la subsidiarietat i la participació
ciutadana, i acompanyat d'un enfortiment de la influència dels partits polítics europeus. Amb
aquest objectiu, els partits progressistes europeus proposaran un candidat comú a la
presidència de la Comissió Europea.
Així, de conformitat amb la Carta dels Drets Fonamentals, un altre camí per Europa és
possible.

