
Aliança Lliure Europea. 

Manifesto per les eleccions europeas 2004. 
 

 

L'Aliança Lliure Europea ha defensat durant dècades els drets de les nacions sense Estat, pobles i regions. La 

legitimitat democràtica fa que la nostra causa sigui imparable. Per a aconseguir els nostres drets històrics i millorar 

la qualitat de vida dels ciutadans i les economies dels nostres països, hem d'estar representats i presents a Europa.  

En les pròximes eleccions, els partits membres de l'ALE lluitaran perquè els nostres països estiguin millor 

representats a Europa. Actuarem en dos fronts. Els nostres representants s'han compromès a fomentar polítiques 

progressistes.  

Ens esforçarem per millorar les condicions socials i la qualitat de vida i per a aconseguir una distribució més justa de 

la riquesa. Defensem així mateix el principi del desenvolupament sostenible que permetrà millorar la qualitat de vida 

de les persones en un entorn net.  

El desig de construir un món millor per a les generacions actuals i futures forma part de la nostra ideologia. 

Tanmateix, donada l'actual situació constitucional dels nostres països, ens falta el nivell de representació de què 

disfruten altres països europeus i, a causa d'això, correm el risc de quedar-nos enrrere quan a Europa es prenen 

decisions vitals que afecten al nostre futur. Aquesta situació és contrària als principis democràtics i per això exigim 

una reforma. També per aquest motiu ens movem tant en l'àmbit nacional com en el regional i lluitem per a 

aconseguir que les nacions sense Estat gaudeixin d'una representació adequada en tots els nivells de govern.  

L'era de l'Estat nació ha acabat, però també rebutgem la Unió Europea monolítica que l'ha substituït, que deixa el 

poder en mans dels grans Estats membres. El repte a què ara ens enfrontem és aconseguir una major participació de 

tots els pobles en el procés polític.  

La nostra principal lluita política és aconseguir l'autogovern i el reconeixement de les identitats dels nostres pobles.  

Per a la pròxima legislatura europea les reivindicacions que considerem essencials són les següents:  

 Les institucions europees han de simplificar-se i democratitzar-se a través d'una estructura bicameral: el 

Parlament Europeu (constituït pels partits polítics) i el Senat dels Pobles (una nova cambra en què estaran 

representats els Estats, les nacions sense Estat, els pobles, les regions i tots aquells que consideren que 

posseixen la maduresa necessària per a gestionar els seus propis assumptes a Europa). Aquest Senat, que 

substituiria al Consell, legislaria en codecisió amb el PE. Aquest últim nomenaria els membres de la 

Comissió i tindria competència per a iniciar procediments de “recusació”. Aquesta estructura facilitaria el 

procés d'ampliació interna mitjançant l'autodeterminació. L'ALE defensa la plena participació dels nostres 

governs descentralitzats en el Consell de Ministres. Els nostres països haurien de tenir també accés al 

Tribunal de Justícia.  

 Pluralisme constitucional. Els diferents nivells de govern, per exemple, Unió Europea, Estats, Estats 

autònoms, ciutats, etc., tindran diferents nivells de competències amb el mateix grau de cooperació i sense 

estructures jeràrquiques, i d'aquesta manera constituirien una Confederació de Pobles, és a dir, una xarxa de 

governança.  

 Totes les llengües tenen dret a ser reconegudes a nivell europeu, sense que existeixi una diferència artificial 

entre llengües estatals i les altres llengües. L'ALE lluitarà per a aconseguir el respecte de la diversitat de les 

cultures i llengües a Europa, i la igualtat de totes les llengües europees. Per això l'Aliança Lliure Europea 

treballarà per a establir instruments jurídics vinculants i pressupostos per a la formació, desenvolupament i 

normalització de les llengües minoritàries.  

 Les regions assumiran el control i la gestió dels fons estructurals.  

 Llibertat per a establir xarxes de cooperació interregional i transfronterera no sotmeses a la tutela dels 

Estats. Desenvolupament d'euroregions.  

 La solidaritat, la igualtat i la qualitat de vida, dels seus ciutadans han d'estar en la base de totes les 

polítiques de la Unió Europea. L'Aliança Lliure Europea es compromet a defensar la cohesió social i l'estat 

del benestar i considera necessari que la Unió Europea estableixi unes normes mínimes socials.  

 Plena ocupació i recuperació dels drets de treballadors, que s'han vist retallats per les polítiques neoliberals.  

 Igualtat de drets i fi de la discriminació per motius de raça, sexe, gènere, religió, llengua, edat o orientació 

sexual.  

 un canvi radical de la PAC. Els grans productors agrícoles estan absorbint la major part del pressupost de la 

Unió Europea, quan les ajudes econòmiques comunitàries haurien de destinar-se als petits agricultors, a les 



explotacions agrícoles familiars i a les comunitats de pescadors, a fi de protegir la vitalitat de les 

comunitats rurals i garantir el seu futur. L'agricultura sostenible i l'explotació intensiva poden ser possibles 

si s'aconsegueix fer front a les amenaces que pesen actualment sobre la qualitat dels aliments.  

 Donem suport al principi “el que contamina paga” per a protegir el medi ambient. En relació amb l'aigua, 

l'únic camí és la racionalització del seu ús i evitar, al mateix temps, alterar el flux natural d'aquest recurs 

vital. Ja és hora que s'abandoni l'energia nuclear, atès que és un recurs perillós, que respon a un sistema 

centralitzat de creació i distribució. Les inversions en fonts d'energia renovables contribuiran a millorar el 

medi ambient i a impulsar les economies locals que podrien llavors controlar els seus propis recursos.  

 Donem suport a una política exterior comuna per a la Unió Europea. La seguretat, la defensa i la 

diplomàcia de la UE han d'estar englobades en una única institució que preconitzi un món multipolar 

contrari a la guerra i que combati la injustícia i la fam, que són les principals causes de la majoria dels 

conflictes.  

 Reivindiquem el paper de la UE com a garant de la pau quan sorgeixin conflictes dins de les seves 

fronteres.  

 Exigim més obertura i transparència en la gestió de la Unió Europea.  

Tenim una visió d'una Europa harmoniosa constituïda per una diversitat de pobles que col·laboren entre si. 

Desitgem protegir la riquesa de la nostra diversitat i beneficiar-nos, al mateix temps, de les possibilitats que ens 

ofereix una Unió ampliada, i l'instrument polític per a aconseguir-ho és la subsidiarietat, que acosta més al ciutadà el 

procés de presa de decisions. Exigim que les responsabilitats es distribueixin d'una forma més justa i més flexible en 

un marc de sobirania compartida i, per a això, l'únic camí és crear un sistema interconnectat en el que tots tinguin 

cabuda. Defensem unes relacions de cooperació bilaterals eficaces entre la UE i els Estats autònoms i les entitats en 

el respecte del principi d'autodeterminació. La nostra prioritat és defensar els drets dels ciutadans europeus per a 

decidir el seu propi futur i viure en pau, democràcia i en una societat plural.  

Els partits firmants d'aquest acord ERC, EA, CHA, PSA, AA, CNC i ICLR igualment subscrivim el manifest de 

l'ALE en relació amb la defensa de la diversitat.  

 

I – Una Europa de diversitat (Una Europa multicultural de 

pobles, llengües i identitats)  
 

La Unió Europea necessita integrar en el seu marc institucional la realitat de les entitats territorials amb 

competències legislatives i polítiques. L'existència d'un Estat no ha de ser l'únic criteri per al reconeixement de la 

representació política en el pla europeu. Aquesta contradicció resultarà més evident en el context del procés 

d'ampliació, en el que més de deu nous Estats membres s'adheriran a la Unió Europea, perquè la majoria d'ells són 

països petits. Si l'única garantia d'existència política a escala europea és l'estatalitat, l'única alternativa de les nacions 

sense Estat per al seu reconeixement en el pla europeu serà convertir-se en Estats independents en el si de la Unió 

Europea.  

La Unió Europea ha de reconèixer i posar en pràctica la "unitat en la diversitat", respectant la realitat dels seus 

diferents pobles i, en particular, de les nacions i regions que posseixen una llengua, una història, unes 

característiques socials i econòmiques i unes aspiracions polítiques. La Unió Europea haurà de superar aquesta 

mentalitat i aquestes pràctiques jacobines dels Estats, que encara predominen en l'arena política europea.  

A fi de respectar plenament les llengües que no són llengües oficials de l'Estat, resulta essencial un major 

reconeixement de la diversitat lingüística de les regions i nacions sense Estat, la qual cosa suposaria, bàsicament, 

que la UE acceptés com a llengües oficials les diferents llengües que ja tenen el reconeixement oficial dels seus 

Estats membres i de les seves nacions o regions internes. Les polítiques de la UE també hauran de respectar la 

diversitat cultural de la ràdio i la TV en les nacions sense Estat.  

 

II – Una Europa dels ciutadans (democràcia, dimensió 

social, drets)  
 



Noves formes de participació popular  

La participació democràtica ha de ser reforçada. Per aquesta raó proposem:  

1-Impulsar les formes de participació directes, a més de l'elecció dels representants en els òrgans legislatius: 

referèndums, assemblees, etc.  

2-Promoure la participació dels ciutadans a tots els nivells i no només en època electoral.  

3-Desenvolupar sistemes educatius capaços d'impulsar l'interès dels ciutadans pels assumptes públics.  

4-Sotmetre a control les activitats dels grups de pressió.  

5-Garantir que els mitjans de comunicació, en particular els públics, siguin oberts i reflecteixin la naturalesa plural 

de la societat.  

6-Promoure sistemes electorals capaços de fomentar la participació i impulsar el caràcter representatiu dels 

parlaments.  

7-Proporcionar a tots els ciutadans accés directe a la informació sobre els debats europeus.  

8-Reconèixer la importància de les ONG, les organitzacions i la societat civil a l'hora d'elaborar la legislació.  

El model social europeu  

Hauria de reforçar-se el model social europeu com a fonament del model europeu de societat basat en la solidaritat: 

plena ocupació de qualitat en un entorn de treball segur i saludable, amb accés a serveis universals d'interès general. 

Aquest model té per objectiu aconseguir l'equilibri entre el desenvolupament econòmic sostenible en un entorn 

dinàmic, la plena ocupació, la protecció social i la justícia social, de conformitat amb els criteris de Lisboa i 

Goteborg, així com la igualtat entre dones i homes.  

Per un Pacte d'estabilitat social  

Per a aconseguir la plena ocupació de qualitat i garantir un alt nivell de protecció i seguretat social han de pactar-se a 

escala comunitària una sèrie d'objectius vinculants, tant en termes quantitatius com qualitatius. Una solució podria 

ser el Pacte d'estabilitat social, per a aconseguir la plena ocupació, el benestar social, la igualtat social i la 

sostenibilitat ecològica, que es posaria en marxa en combinació amb el “mètode de coordinació”. Dins d'aquest 

Pacte d'estabilitat social, el nostre Grup recolza la idea d'establir un punt de partida que serveixi d'orientació a cada 

país a l'hora de reflectir els costos del benestar i els serveis socials en el PIB.  

Per un món en pau  

És essencial rebutjar qualsevol forma d'agressió o violència com a mitjà per a imposar determinats plantejaments. 

Advoquem pels mitjans no violents i pel diàleg per tal de resoldre els conflictes.  

Per a prevenir els conflictes i aconseguir una pau duradora és imprescindible un equilibri més igualitari en el comerç 

mundial i un desenvolupament sostenible. En les negociacions de l'OMC, la Unió Europea hauria de defensar els 

interessos dels països en desevolupament.  

Un codi de conducta vinculant a escala comunitària per a les empreses multinacionals que es dediquen al tràfic 

d'armament i a l'explotació dels recursos naturals seria una condició essencial per a un món més just i més pacífic. 

La lluita contra la pobresa hauria de ser la màxima prioritat en els primers anys d'aquest mil·lenni.  

 

III - Per una Constitució europea  
 

Cap a una Europa dels pobles i les nacions  

Fins ara la base de la UE ha estat constituïda quasi exclusivament pels Estats membres, que es mostren 

extremadament reticents a cedir la seva sobirania a una institució política europea. A més, les diferències de tamany 

i població entre els Estats membres fan més difícil que existeixi coordinació entre ells.  

A pesar que, en opinió del Grup ALE – Partit Democràtic dels Pobles d'Europa, l'actual procés d'unitat europea és 

inadequat, el partit manifesta la seva voluntat de treballar en el marc de les institucions vigents, influir, participar i 

aprofitar les oportunitats que se'ns brinden per a aconseguir que la UE avanci en la direcció adequada.  

L'objectiu prioritari del nostre Grup és garantir als diversos pobles un paper decisiu en la integració europea i lluitar 

contra el dèficit democràtic de les institucions, centrant-nos per a aconseguir-ho en els següents punts:  



 Fomentar i ampliar el paper que exerceixen les nacions i regions internes en el si de les institucions, és per 

això que exigirem que estiguin representades en el Consell de Ministres.  

 Aplicar plenament el principi de subsidiarietat, ja que el que pot portar a terme un organisme més petit no 

ha de realitzar-ho un altre situat a un nivell superior.  

 Facilitar en la mesura que es pugui la cooperació interterritorial i transfronterera entre els diversos països 

que constituixen la UE, les fronteres de la qual són d'origen històric i no reflecteixin necessàriament els 

vincles naturals, econòmics o culturals que els uneixin.  

 Avançar cap a un únic sistema electoral per al Parlament Europeu en tot el territori comunitari, de 

conformitat amb el principi de proporcionalitat i en el que tinguin representació directa els pobles i les 

nacions.  

Per una Constitució europea  

L'Aliança Lliure Europea dóna suport a la idea d'una Constitució per a la Unió Europea, que considera essencial 

perquè els ciutadans disfrutin d'una autonomia democràtica i transparent en el si de la Unió, en el respecte dels drets 

humans, inclosa l'autodeterminació, i del principi de subsidiarietat, que garanteixin que les decisions es prenguin el 

més a prop possible dels ciutadans als que afecten.  

Des d'un punt de vista democràtic, el Projecte de constitució proposat per la Convenció Europea representa un avanç 

important en l'embolic de Tractats que defineixen la UE i les seves competències, i el nostre Grup es congratula, en 

particular, de la inclusió de la Carta dels Drets Fonamentals com a part integrant de la Constitució. No obstant això, 

el fracàs de la Conferència Intergovernamental, en no aconseguir que s'aprovés el text de la Convenció, va constituir 

un important retrocés en el camí cap a una Unió més raonable.  

No obstant això, també el Projecte de constitució té defectes inevitables. Les oportunitats de participació de les 

nacions sense Estat seran molt escasses, fins i tot en el cas que gaudeixin d'un grau considerable d'autonomia dins 

dels Estats membres.  

 

IV – Un Planeta més segur per als nostres fills  
 

La sostenibilitat és un element nuclear dels objectius del nostre Grup: tant en el pla cultural i lingüístic com en 

l'ambiental. Volem desenvolupar comunitats sostenibles en una Europa sostenible.  

El nostre Grup ha participat activament en diferents àmbits de la política ambiental com ara la campanya per a 

regions i zones lliures d'OMG i una legislació més estricta per al seu etiquetatge i rastrejabilitat. Quasi el 90% de la 

població europea rebutja els OMG. En conseqüència, no es tracta només d'un assumpte de salut alimentària, sinó 

també del dret democràtic d'elegir què es menja i de col·locar els drets de les persones per damunt del benefici 

econòmic. Donem suport a l'agricultura sostenible i volem que els nostres agricultors puguin subministrar els seus 

millors productes als mercats locals. Advoquem per un desenvolupament sostenible en el que l'actual població pugui 

satisfer les seves necessitats sense minvar la capacitat de les generacions futures de fer la seva.  

La lluita contra el canvi climàtic s'ha convertit en un exemple concret de lideratge europeu. Independentment de les 

seves implicacions per a les futures polítiques europees en matèria d'energia i transport, la campanya contra 

l’escalfament global és de gran transcendència política. Per exemple, la gran dependència de l'economia dels EUA 

dels combustibles fòssils va fer que el control dels recursos energètics, en particular dels camps petrolífers, exercís 

un paper crucial en l'atac militar nord-americà contra l'Iraq. Europa segueix liderant l'aplicació del Protocol de Kioto 

sense la participació dels EUA, el major emissor de CO2, que es va negar a firmar-lo.  

Quant a l'energia nuclear (Euratom), l'ALE defensa una clara posició antinuclear. Desitgem posar fi escalonadament 

d'energia nuclear a Europa. L'estalvi energètic, les energies renovables i l'eficàcia energètica representen el futur de 

la societat europea.  

Atès que més 1.200 milions de persones sobreviuen amb menys d’1€ al dia, propugnem la consecució dels vuit 

Objectius del Mil·lenni de l’ONU i el compliment dels compromisos de Johannesburg. Per a aconseguir pau i 

justícia és necessari combatre la pobresa i la fam, que tots tinguin accés a l'ensenyament bàsic, reconèixer els drets 

de la dona i que tothom disposin d'assistència sanitària.  

En l'àmbit intern de l'Estat espanyol, les formacions polítiques ERC, EA, CHA, PSA, AA, CNC i ICLR consideren 

que és necessari realitzar les següents reivindicacions:  

1. Modificació de la Llei Electoral, de manera que desaparegui la circumscripció electoral única per a les eleccions 

europees i s'estableixin circumscripcions acords a les distintes nacions que componen l'estat.  



2. Participació de les CCAA en l'àmbit de les seves competències exclusives en el Consell de Ministres de la Unió 

Europea.  

3. Reclamar al Govern espanyol que sol·liciti el reconeixement oficial a nivell europeu de totes les llengües 

recollides o protegides en els respectius Estatuts d'Autonomia de les distintes nacions.  

4. Reconeixement de les CCAA perquè puguin tenir accés directe al Tribunal de Justícia de la UE en la defensa de 

les seves pròpies competències.  

5. Reclamar la necessitat d'elaborar una llei que compleixi el Protocol de Subsidiarietat i Proporcionalitat del 

projecte de la Constitució Europea aprovada per la convenció, que permeti que els Parlaments Autonòmics en 

l'àmbit de les seves competències participin de l'elaboració i control de les normes comunitàries.  

6. Potenciar com a canal habitual les comissions bilaterals que en matèria d'assumptes europeus existeixin a la 

Comunitat Autònoma del País Basc i a la Comunitat Autònoma de Catalunya amb el Govern de l'Estat, i aquelles 

altres que puguin constituir-se en el futur, així com la Conferència sectorial sobre assumptes europeus.  

7. Proposar, en el marc de la reforma dels Fons Estructurals, la incorporació de nous criteris (baixa densitat 

demogràfica, reconversions industrials, envelliment de la població, orografia muntanyosa o insularitat) per a la 

distribució d'importants recursos que contribueixin al reequilibri territorial en el si dels Estats membres de la Unió 

Europea.  

8. Desenvolupar els principis de la Nova Cultura de l'Aigua (eficiència, sostenibilitat, diàleg) i renunciar a la vella 

política hidrològica de transvasaments entre conques i grans embassaments d'enorme impacte ambiental, econòmic i 

social.  

 


