editorial

UNIó POLíTICA A LA UE: UN SOMNI?
Un nou pas: Completar
la Unió Econòmica i Monetària
del seu màxim representant, Jean-Claude Juncker,
ha comptat amb la participació de Donald Tusk,
Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi i Martin Schulz.
Representen les màximes institucions de la UE; és
a dir, la Comissió, el Consell Europeu, l’Eurogrup, el
Banc Central Europeu i el Parlament Europeu.

Max Vives-Fierro,

Director de la Fundació Catalunya
Europa
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olts som els que pensem que sí és
possible avançar en la Unió política
a la UE. Tot i que el ritme és lent i
complex, qualsevol persona entesa
en política europea dirà que aquesta
integració s’està produint dia rere dia, any rere any,
en les diferents capes, nivells, organismes, cossos
jurídics, fins que, de tant en tant, en determinats
moments històrics, s’expliciten formalment en la
reforma dels Tractats. Moments solemnes que van
precedits normalment d’una gran excitació política.
Uns prefereixen que s’acceleri el procés d’integració,
amb més cessió de sobirania cap a les institucions
comunitàries –els comunitaristes– i altres, més
intergovernamentalistes –i més conservadors–
defensen l’autonomia sobirana de cada Estat i no
desitgen una cessió ràpida de sobirania. A aquests dos
grups tradicionals cal afegir-hi ara un grup de partits
polítics, que han format diversos grups al Parlament
Europeu, i que defensen un futur molt menys polític
per a Europa: els euroescèptics i euròfobs.

En aquest context, s’ha produït un fet rellevant, els 5
Presidents de les institucions més importants de la
Unió Europea es van unir per aprovar i proclamar un
nou rumb per a la Unió Europea, dirigit clarament
a completar la Unió Econòmica i Monetària. Aquest
document, que ha estat iniciativa de la Comissió i
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Un document rellevant, clarament executiu i
ambiciós. És rellevant perquè ha estat elaborat
pels principals mandataris europeus, que són
al capdavant de les institucions que decideixen
la política econòmica europea. És un document
executiu, que fixa terminis, el primer dels quals
immediat –aquest mes de juliol– per començar a
prendre les primeres iniciatives. Però que fixa també
un horitzó a mig termini –el 2025– per completar
la Unió Econòmica i Monetària. I és ambiciós,
ja que es pretén abordar la naturalesa de la Unió
Econòmica i Monetària: una Unió econòmica sota
els principis de convergència, prosperitat i cohesió
social; una Unió financera, sota els principis de la
integració financera i econòmica; una Unió Fiscal,
sota el principi de la integració fiscal dins d’un marc
per a poder desenvolupar una política econòmica
comuna, i una Unió Política, amb legitimitat
democràtica i unes institucions fortes.
Entretant, la vida a Europa, el món econòmic, els
moviments de capitals, persones, etc. segueix
endavant, però el disseny, el marc polític i normatiu,
s’ha de completar. El cas de Grècia és un exemple
de la dificultat de fer encaixar les propostes i el nou
ordre comunitari en les polítiques econòmiques de
cada Estat, amb un risc evident d’un retrocés en la
integració econòmica de l’Eurozona. Les propostes
que conté el document dels 5 presidents –elaborat,
principalment, per la Comissió– fixen una sèrie de
mesures d’una forma pragmàtica per completar
la integració. Esperem que les institucions i els
cosignants converteixin efectivament les propostes
en realitats. •

