
MANIFEST ELECTORAL. ALIANÇA LLIURE EUROPEA.

SOBIRANIA,  JUSTíCIA  SOCIAL,  SUBSIDIARIETAT.  CAP  A  UNA  EUROPA  DE  LA 
DIVERSITAT

L’Aliança Lliure Europea (ALE) ha estat defensant durant dècades els drets de les 
nacions sense estat, pobles i regions. La legitimitat democràtica fa que la nostra 
causa sigui imparable. A fi d’assolir plenament els nostres drets històrics i millorar 
el  benestar  dels  nostres  ciutadans així  com les economies dels  nostres  països, 
necessitem estar plenament representats a Europa.

S’ha  acabat  l’era  dels  estats  nació  sobirans.  Però  rebutgem una Unió  Europea 
monolítica com a substitut, amb el poder només en mans dels estats més grans. El 
repte és ara assolir una participació més àmplia de tots els pobles. La nostra lluita 
política es basa a aconseguir una descentralització política que condueixi a majors 
graus d’autogovern i al reconeixement de les identitats particulars.

En aquestes eleccions l’ALE farà campanya a favor d’una millor represen- tació dels 
nostres  països  a  Europa.  Treballem en  dos  fronts.  Els  nostres  re-  presentants 
polítics  estan  compromesos  amb  polítiques  progressistes  que  millorin  les 
condicions  socials,  la  qualitat  de vida i  la  redistribució de la rique-  sa.  També 
defensem aferrissadament el principi de desenvolupament sos- tenible com a base 
per millorar la qualitat de vida en un medi sa. La nostra ideologia coincideix amb el 
desig de construir un món millor per a les gene- racions presents i futures. Però la 
situació constitucional dels nostres països fa que no tinguem un nivell adequat de 
representació a Europa. Correm el risc de quedar-nos enrere quan Europa pren 
decisions vitals que afecten el nostre futur. Això no és democràtic i treballem per 
reformar-ho. I ho fem des de tots els nivells de govern, nacional, estatal i europeu.

L’ALE agrupa nacions sense estat i entitats territorials amb un forta identitat que 
volen tenir veu a Europa. 

Aquests són els nostres partits membres:

-Bloque Nacionalista Galego
-Chunta Aragonesista 
-Esquerra Republicana de Catalunya 
-Eusko Alkartasuna
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-Fryske Nasjonale Partij
-Libertà Emiliana–Nazione Emilia
-Liga Fronte Veneto
-Ligue Savoisienne
-Lithuanian Polish People’s Party
-Mebyon Kernow
-Mouvement Région Savoie
-Partei der Deutschsprachigen Belgier
-Partido Andalucista
-Partit Occitan
-Partito Sardo d’Azione
-Partitu di a Nazione Corsa
-Plaid Cymru–The Party of Wales
-Rainbow–Vinozhito
-Ruch Autonomii Slaska
-Scottish National Party
-Slovenska Skupnost
-Spirit
-Union Démocratique Bretonne
-Union du Peuple Alsacien
-Union für Südtirol
-Union Valdôtaine
-Unitat Catalana

Partits observadors: 
-Eusko Alderdi Jeltzalea–Partido Nacionalista Vasco
-Madarska Federalisticka Strana
-Partit Socialista de Mallorca i Menorca–Entesa Nacionalist
-Svaz Moravanu
-Transilvanian Party

En  el  període  1999-2004  els  nostres  nou  eurodiputats  (escocesos,  gal-  lesos, 
flamenc,  basc,  gallec,  català  i  andalús)  han  estat  treballant  intensament  al 
Parlament Europeu.

Amb el vostre vot continuarem liderant els debats següents al Parlament:

a. Calsimplificaridemocratitzarlesinstitucionseuropeesenunaestructura bicameral: el 
Parlament Europeu (escollit directament per la ciutadania europea) i un Consell o 
Senat  (integrat  per  representants  de  les  entitats  territorials  amb  autogovern). 
Aquest Senat, successor del Consell però transformat en cambra territorial, seria 
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colegislador juntament amb el Parlament. Aquest nomenaria la Comissió i podria 
dur  a  terme  mocions  de  censura.  Aquesta  estructura  facilitaria  el  procés 
d’ampliació  interna  mitjançant  l’autodeterminació.  Mentre  això  no  arribi,  l’ALE 
treballarà per la plena participació dels nostres governs al Consell de Ministres. El 
nos- tres països també haurien de tenir accés al Tribunal de Justícia.

b. Pluralisme constitucional: els diferents nivells de govern (Unió Europea, estats 
membres, països amb autogovern, regions, ciutats,  etc.) han de tenir diferents 
àmbits  de  competència  i  han  d’interactuar  de  manera  cooperativa  i  sense 
jerarquia. Això crearia una xarxa de governança.

        c.Toteslesllengüesteneneldretaserreconegudesanivelleuropeu,sen- se cap 
diferenciació artificial entre llengües estatals i altres llengües. L’ALE promourà un 
reconeixement  ple  de  la  diversitat  cultural  i  lingüís-  tica  europea  així  com la 
igualtat  de  totes  les  llengües.  Per  aconseguir-  ho,  l’ALE  treballarà  per  establir 
instruments  legals  vinculants  i  assignar  recursos  per  la  promoció,  el 
desenvolupament i la normalització de les llengües europees minoritzades.

d. El control i la gestió dels fons estructurals ha de recaure a mans dels governs 
subestatals.

      e. Cal desenvolupar la cooperació interregional i transfronterera sense in- 
terferències dels estats. Així mateix, cal desenvolupar les euroregions.

      f. Totes les polítiques de la Unió Europea han de fomentar la solidaritat, la 
igualtat i el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes. L’ALE està com- promesa 
amb la cohesió social i l’estat del benestar. Considerem neces- sari l’establiment 
a nivell europeu d’estàndards socials mínims.

g. Cal fomentar la plena ocupació i l’harmonització dels drets dels treballa- dors i 
treballadores, que s’han vist retallats per les polítiques neoliberals.
h. Cal fomentar la igualtat en drets i posar fi a les discriminacions per raó d’origen 
ètnic, gènere, religió, llengua, edat o orientació sexual.
i. Cal una transformació radical de la PAC (Política Agrícola Comuna). Els grans 
productors agrícoles acaparen gran part del pressupost comuni- tari. Cal dirigir els 
recursos  vers  els  petits  productors,  explotacions  fa-  miliars  i  comunitats  de 
pescadors, i garantir la vitalitat i el futur de les comunitats rurals. Cal fomentar 
l’agricultura  sostenible  i  extensiva  per  contrarestar  les  amenaces  a  la  qualitat 
alimentària.
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j. En  termes  de  protecció  del  medi  ambient,  recolzem el  principi  «qui  paga 
mana». Cal racionalitzar l’ús dels recursos hídrics tot evitant posar obs- tacles al 
curs natural d’aquest recurs vital. És hora d’eradicar l’energia nuclear. És perillosa i 
segueix un model centralitzat de creació i  distribu- ció. La inversió en energies 
renovables  millorarà  el  nostre  medi  ambient  i  ajudarà  les  economies  locals  a 
millorar el control sobre els seus propis recursos.
k.  RecolzemunapolíticaexteriorcomunaperalaUnióEuropea.Seguretat,  defensa  i 
diplomàcia han de trobar-se en una instància comuna europea
44
que promogui un món multipolar unit contra la guerra, la fam i les injus- tícies, les 
principals causes dels conflictes.
l. La  Unió  Europea  hauria  d’actuar  com a  pacificador  quan  emergeixin  con- 
flictes dins i fora de les seves fronteres.
m. Cal fer més transparentes i obertes les actuacions de la Unió Europea.
Tenim una visió harmònica d’Europa, composada per diversos pobles que cooperen 
solidàriament. Volem protegir la nostra rica diversitat tot traient profit d’allò que 
una  unió  més  gran  ens  pot  oferir.  L’eina  política  per  acon-  seguir-ho  és  la 
subsidiarietat,  que  ens  ha  de  permetre  acostar  la  presa  de  decisions  a  la 
ciutadania. Necessitem una distribució justa i flexible de res- ponsabilitats sota la 
bandera de la sobirania compartida. Cal construir un sistema interconnectat en què 
tothom hi tingui paraula. Proposem una co- operació efectiva entre la Unió Europea 
i  els  estats  i  altres  entitats  amb  au-  togovern  que  respecti  el  principi  de 
l’autodeterminació.
La nostra prioritat és la defensa dels dret dels ciutadans i ciutadanes euro- peus a 
determinar el seu propi futur així com a viure en una societat pacífica, democràtica 
i diversa.

I.  L’EUROPA  DE  LA  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 poders polítics i legislatius. Ser un estat no pot ser l’única 
condició  per  obtenir  representació  política  a  nivell  europeu.  L’am-  pliació,  que 
comporta l’accés de més d’una desena de nous estats mem- bres, la majoria dels 
quals  són  països  petits,  reforçarà  encara  més  aquesta  contradicció.  Si  l’única 
garantia  per  a  l’existència  política  a  nivell  europeu  és  l’»estatalitat»,  l’única 
possibilitat que ens queda a les nacions sense estat per ser reconegudes a Europa 
és la independència.
La Unió Europea ha de reconèixer i posar en pràctica la «unitat en la di- versitat»,  
respectant la realitat dels seus pobles i, en particular, les nacions sense estat i les 
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regions  amb trets  propis  com ara  llengua,  història,  carac-  terístiques  socials  i 
econòmiques i aspiracions polítiques. La Unió Europea ha de superar la mentalitat i 
les pràctiques centralistes i  tecnocràtiques dels estats,  predominants encara en 
l’arena política europea.
Un reconeixement més ampli de la diversitat lingüística de les nacions sense estat i 
regions  és  essencial  per  respectar  plenament  idiomes  diferents  als  oficials.  En 
essència, això implicaria per part de la Unió Europea l’accepta- ció dels idiomes 
reconeguts  com a  oficials  pels  estats  membres  i  les  seves  nacions  internes  o 
regions al mateix nivell que les llengües oficials de la Unió Europea. Les polítiques 
europees  també  han  de  respectar  l’especificitat  cultural  dels  mitjans  de 
comunicació de les nacions sense estat.
46
II. L’EUROPA DELS CIUTADANS (DEMOCRàCIA, DIMENSIÓ SOCIAL, DRETS)
Noves formes de participació popular i de reforç democràtic
Cal reforçar la participació democràtica. Per això, proposem les mesures següents:
– Promoure  formes  directes  de  participació  més  enllà  de  la  participació  en 
eleccions: referèndums, assemblees, etc.
– Encoratjar la participació ciutadana a tots els nivells. – Desenvolupar sistemes 
educatius que promoguin la implicació en els
afers públics. – Posar  sota  control  les  activitats  dels  grups  de  pressió.  –

Garantir que els mitjans de comunicació, particularment els públics, si-
guin receptius i reflecteixin la naturalesa plural de la societat. – Promoure sistemes 
electorals que garanteixin que els parlaments siguin
com més representatius millor. – Accés directe a la informació per a totes les 
iniciatives ciutadanes relaci-
onades amb Europa. – Reconèixer la importància de les ONG i la societat civil en 
general per a
la preparació de les lleis.
El model social europeu
El model social europeu ha de ser la pedra de toc del model europeu de societat, 
basat  en  la  solidaritat,  la  plena  ocupació  amb  treballs  de  qualitat  en  unes 
condicions sanes i segures i l’accés universal a serveis d’interès general.
47
Caldria establir, a nivell europeu, objectius quantitatius i qualitatius vincu- lants. 
S’ha de dur a terme un pacte europeu per l’estabilitat social, un gran acord per la 
plena ocupació, el benestar social, l’equitat i la sostenibilitat ecològica. Proposem, 
com a part d’aquest pacte, l’establiment d’uns límits mínims per a cada país pel 
que fa al percentatge del PIB dedicat a benestar i serveis socials.
Per un món en pau
Rebutgem  qualsevol  forma  d’agressió  o  violència  com  a  mitjà  per  imposar 
determinats valors. Els mitjans no violents i el diàleg són les eines adequa- des per 
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resoldre conflictes.
La prevenció de conflictes i la pau durable requereix una balança més justa en el 
comerç  internacional  i  el  desenvolupament  sostenible.  La  Unió  Euro-  pea  s’ha 
d’alinear amb els països en desenvolupament en les negociacions de l’Organització 
Mundial del Comerç.
Per avançar vers un món més just i pacífic caldria establir un codi de con- ducta 
vinculant sobre el tràfic d’armes i també per evitar l’explotació dels recursos per 
part de les multinacionals.
La prioritat ha de ser l’eradicació de la pobresa.
48
III. PER A UNA CONSTITUCIÓ EUROPEA
Cap a una Europa dels pobles i les nacions
Fins ara, la Unió Europea s’ha basat exclusivament en els estats membres, que són 
extremament reacis a cedir sobirania vers una entitat política eu- ropea. A més, les 
grans diferències entre estats membres quant a mida i població no faciliten una 
coordinació efectiva entre ells.
Tot i que la direcció actual del procés d’unitat europea no és el més adequat, el 
nostre partit vol treballar dins les institucions existents per influir, partici- par i 
utilitzar totes les oportunitats a fi d’empènyer la Unió Europea cap a la direcció que 
volem.
Les institucions haurien de ser reformades d’acord amb els criteris se- güents:
— Millorar el paper de les nacions internes i de les regions dins les institu- cions.  
Cal que estiguin representades al Consell de Ministres.
— Aplicar efectivament el principi de subsidiarietat, en el sentit que tot allò que 
pugui fer la institució més propera a la ciutadania no ho faci una altra d’àmbit 
superior.
— Facilitar  la  cooperació  interterritorial  i  transfronterera  entre  els  països  de la 
Unió, amb fronteres que són resultat de la història i  no reflecteixen els vincles 
naturals, econòmics o culturals que els puguin unir.
49
— Avançar vers un únic sistema electoral per al Parlament Europeu que respecti la 
proporcionalitat i la representació directa dels pobles i les na- cions.
L’actual procés constitucional
L’Aliança Lliure  Europea és  favorable a  la  idea  d’una constitució  per  a  la  Unió 
Europea. És essencial per avançar vers un sistema de governança democràtic i 
transparent  dins  la  Unió  que  respecti  els  drets  humans  (inclòs  el  dret  a 
l’autodeterminació) i el principi de subsidiarietat, tot garantint que les decisions 
siguin preses tan a prop com sigui possible dels ciutadans i ciutadanes.
Des  d’un  punt  de  vista  democràtic,  el  projecte  de  constitució  elaborat  per  la 
Convenció  Europea representa  un avenç real  respecte  de l’actual  embo- lic  de 
tractats que defineixen la Unió i els seus poders. Valorem de manera especialment 
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positiva la inclusió de la Carta dels Drets Fonamentals com a part integrant de la 
Constitució. La incapacitat de la Conferència Intergo- vernamental per adoptar el 
text de la Convenció és una passa enrere en el camí cap a una reconstrucció més 
coherent de la Unió.
Però també hi ha defectes en el projecte de constitució. Per a les nacions sense 
estat, fins i tot aquelles dotades d’importants prerrogatives d’autogo- vern, hi va 
haver poquíssimes oportunitats per participar en la Convenció.
50
IV. UN PLANETA MéS SEGUR PER ALS NOSTRES FILLS I FILLES
La sostenibilitat (mediambiental, cultural i lingüística) es troba al cor de la nostra 
estratègia política.
Construint comunitats sostenibles en una Europa sostenible
La Unió Europea hauria de promoure zones i regions lliures d’OGM (orga- nismes 
modificats  genèticament)  així  com una  legislació  estricta  sobre  eti-  quetatge  i 
traçabilitat. Gairebé el 90% de la població europea és contrària als OGM. Per tant, 
no és només una qüestió de seguretat alimentària,  sinó també del  nostre dret 
democràtic a escollir què mengem i a ser posats per davant dels beneficis.
La lluita contra el canvi climàtic ha esdevingut un exemple concret d’àmbit en què 
Europa pot exercir el seu lideratge. La campanya contra l’escalfa- ment global té 
amples implicacions més enllà dels efectes sobre el futur de les polítiques europees 
d’energia i transports. Per exemple, l’elevada de- pendència de l’economia nord-
americana dels  combustibles fòssils  va fer  del  control  dels recursos energètics, 
sobretot del petroli, un factor decisiu per a l’atac dels EUA a l’Iraq. Europa continua 
liderant l’aplicació del Proto- col de Kyoto, sense comptar amb els EUA (el major 
emissor de CO2), que va refusar adherir-s’hi.
L’ALE adopta una posició contrària a l’energia nuclear i promou a nivell eu- ropeu 
l’abandonament gradual d’aquest tipus d’energia. L’estalvi energètic, les energies 
renovables i l’eficiència energètica són el futur per a la societat europea.
51
Amb més d’1,2 bilions de persones que sobreviuen amb menys d’un euro al dia 
necessitem urgentment assolir els Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides i 
els compromisos de Johannesburg. Combatre la pobresa i la fam, universalitzar 
l’educació primària, reforçar el paper de la dona i fer acces- sibles els serveis de 
salut a tothom són qüestions essencials per assolir la pau i la justícia.

Barcelona, 26 de març de 2004
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