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Introducció
L’any 2013 ha estat proposat com l’Any Europeu dels Ciutadans, que se centra en la
necessitat de donar un impuls al processos d’accés a la ciutadania, de promoure la
ciutadania activa, de definir els drets associats i renovar el debat entorn els processos
migratoris centrípets i centrífugs dels ciutadans a Europa.
El moment per al debat d’aquestes qüestions no sembla idoni, donada la prioritat de temes
més urgents com l’estabilització dels mercats o la incentivació econòmica. Tanmateix,
discutir sobre quina ciutadania europea es va construint i sobre quines bases és igualment
necessari a la llum de processos d’incorporació i de secessió de potencials estats a la UE.
A mig termini, l’èxit del projecte de la UE radica precisament en l’enfortiment del seu
demos.
És també evident que el tema de la ciutadania europea està supeditat a la construcció
política d’Europa, procés que avança a batzegades i amb molts impediments i fracassos
(com l’intent fallit d’aprovar una constitució europea). Però ambdós temes se solapen i es
retroalimenten amb el desenvolupament d’un ciutadania plena a la UE. De forma
Aquest document pretén aprofundir en alguns dels debats i tendències de discussió entorn
el concepte i la concreció d’aquesta “ciutadania europea”. El primer apartat ho fa revisant
mínimament l’estat formal d’aquest concepte i apuntat a la necessita, o no, de la seva
actualització. El segon apartat es pregunta sobre el contingut d’aquesta ciutadania, des de
drets a deures i qüestions identitàries. L’apartat tres apunta a l’articulació d’aquesta
ciutadania europea amb tendències migratòries, centrípetes i centrífugues. Finalment, es
discuteixen les possibles vies d’actuació i instruments per avançar en la construcció d’un
concepte de ciutadania més sòlid i actiu.
1. Ciutadania a Europa: necessitat de canvis i actualització
A nivell formal, l’estatut de la ciutadania europea es va desenvolupar en el Tractat de
Maastricht i des d’aleshores ha patit poques modificacions, que quedaren plasmades en el
Tractat de Lisboa. Així, el marc legal del que significa ser ciutadà a la Unió Europea no
gairebé no s’ha modificat en els darrers trenta anys1. Ens podem preguntar aleshores, fins
1

L’article del Tractat de Maastricht i del de Lisboa on es defineix l’estatut de ciutadania, ha quedat clarament
desbordat. En aquest articulat es diu que: a) és ciutadà de la Unió tota persona que tingui la nacionalitat d'un
estat membre; b) la ciutadania de la Unió serà complementària i no substitutiva de la ciutadania nacional. Així
doncs, la ciutadania europea es concedeix de forma automàtica i és addicional a la ciutadania nacional. El
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a quin punt és necessari modificar i actualitzar aquest contingut a la llum del que estem
vivint? Són especialment rellevants els processos d’incorporació de nous països a la UE,
la permeabilitat de les fronteres i els processos circulars migratoris. Tan sols aquests fets
ja justificarien una revisió de l’estatut de ciutadà. Alhora, les aspiracions d’integració
supraestatal europea comporten, necessàriament, una revisió de l’estatut de ciutadania.
Malgrat la força simbòlica d’incloure els concepte de “ciutadania europea” en els diferents
tractats des dels inicis del projecte econòmic europeu, aquest concepte no es percep, ni
s’ha percebut mai, com a quelcom rellevant per a la vida democràtica de la UE ni ha format
part del discurs públic dins els propis estats i regions que composen Europa.
Si bé la lògica apunta a la necessitat de renovació de l’estatut de ciutadania dins la Unió
Europea, la qüestió és molt més complexa a la pràctica. D’una banda, reformar els tractats
és molt difícil, sobretot si allò que es vol reformar (l’estatut de ciutadania) implica avançar
en quelcom tan polèmic com és la integració política europea. Abans de tocar qualsevol
element de la força simbòlica que té el concepte de ciutadania, és probable que les
prioritats passin per l’harmonització de les polítiques fiscals.
En la mateixa línia, algunes veus apunten que el marc legal de l’estatut del ciutadà és
suficientment flexible com per deixar encara un gran marge de maniobra en quant a la
seva implementació i desplegament. Aquesta posició reforça el principi de la legalitat com
a reflex de la realitat, mentre que d’altres veus apunten a la necessitat de reforçar l’estatut
del ciutadà com a decisió política per se, com a fonament d’un projecte polític que s’anirà
forjant en el futur. Aquí l’obstacle és prou conegut: fins a quin punt els diferents estats de la
UE o la pròpia UE està preparada per fer aquest salt qualitatiu? Fins a quin punt la inèrcia
intergovernamental impedeix una reflexió pragmàtica sobre aquesta qüestió?
Així, entre els obstacles que podem identificar hi ha, per una banda, la inèrcia i els
interessos dels estats membres. Alhora, les posicions euroescèptiques creixen, de forma
paral·lela a l’augment de la desafecció ciutadana, de manera que la suposada adaptació i
actualització de l’estatut de ciutadania ja no només té l’oposició dels governs nacionals,
sinó també d’un percentatge creixent de la població.
Paral·lelament, la crisi ha revelat la disminució alarmant de la solidaritat entre països de la
UE. La solidaritat és un producte secundari del concepte de ciutadania, donat que dóna
per descomptat l’existència d’un projecte compartit per tots, on els costos i beneficis es
reparteixen per igual. Encara no hem arribat a aquest punt a la UE, quelcom que es
reflecteix tant en la gestió de la crisi del deute i financera, com en d’altres polítiques de
redistribució com la Política Agrària Comú.
Els elements simbòlics que permetrien construït un imaginari col·lectius també manquen:
els símbols europeus que existeixen, més enllà de l’euro, han tingut poc impacte, i aquells
que tindrien més impacte, com l’educació, tampoc s’han revisat en aquesta direcció2.
A aquests elements, cal afegir-hi un nou obstacle, que són els costos derivats d’integrar
models i sistemes que han funcionat separadament durant tants d’anys. Entre els sistemes
Tractat de Funcionament de la UE (Lisboa) defineix els drets dels ciutadans per circular i residir lliurement a la
UE; dret de sufragi actiu i passiu al Parlament Europeu i en les eleccions municipals; protecció per a les
autoritats diplomàtiques i consulars de qualsevol altre país de la UE; petició al PE i presentar una queixa
davant el Defensor del Poble Europeu.
2

Vegeu més endavant la discussió sobre l’educació a nivell europeu al punt 5.
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fragmentats que caldria revisar hi hauria els mitjans de comunicació, o uns partits polítics i
sindicats paneuropeus. De la mateixa manera, ens trobem mancats de líders prou forts i
duradors com per donar l’impuls que la UE necessita.
Amb tot, es pot considerar que la ciutadania europea ha fet avanços significatius en
relació a l’estatut de ciutadania europea, tots i els obstacles amb els que s'ha trobat, com
el lliure desplaçament dins de la Unió o la possibilitat de treballar sense discriminacions en
diferents països europeus. Tot i això, el camí que queda per recórrer en aquests punts i
d’altres és molt gran.
2. Agents polítics i construcció de ciutadania
Si bé la reforma dels articles de ciutadania dels tractats de la Unió Europea són difícils de
modificar, es pot anar més lluny per via judicial. Per exemple, els conveni europeu de drets
humans (1950) aportà poc al concepte de ciutadania donat la incapacitat dels estats
membres de posar-se d’acord sobre els drets de participació política. El Tribunal Europeu
de Drets Humans ha tingut una actitud molt deferent cap als estats i en la línia del dret
clàssic del drets sobirans nacionals.
Tanmateix, el Tribunal de Justícia (TJ) ha estat sensible a la necessitat de construir una
“ciutadania europea” i el seu activisme ha permès donar una major visibilitat al concepte
mateix de ciutadania europea. El TJ està construint una doctrina d’interpretació que
tendeix a separar la ciutadania europea del vincle amb la nacionalitat d’un estat membre.
En concret, ha tendit a establir un estàndard compartit en matèria de drets a tot Europa
(malgrat les debilitats i mancances d’aquest estàndard) i s’ha establert com una plataforma
última de defensa d’aquests drets. El TJ, finalment, s’ha centrat sobretot en els drets de
naturalesa socioeconòmica.
A nivell de les estructures de la UE el Consell no té massa incentius per aprofundir en els
drets dels ciutadans europeus, donat que és un òrgan de representació dels governs dels
estats, tot i que ha facilitat debats i consultes en aquesta línia.
La Comissió Europea, per altra banda, supervisa, de fet, l'execució i aplicació pels Estats
membres dels drets de ciutadania de la UE d'acord amb el que disposa el Tractat de
Lisboa. A la pràctica, això comporta identificar i eliminar els obstacles que els ciutadans
han d’enfrontar en fer ús dels seus drets. Diverses Directrius de la Comissió emeses el
2009 arrel de l’informe de l'eurodiputat francès Alain Lamasourre sobre la necessitat de
millora dels drets dels ciutadans europeus, establiren l'enfortiment de la ciutadania
europea com una prioritat política.
Seria lògic, per altra banda, que el Parlament Europeu encapçalés el procés
d’aprofundiment de la ciutadania europea, quelcom que reforçaria de forma paral·lela el
procés de democratització interna de la Unió. Per a això caldria que gran part dels partits
polítics europeus assumissin aquest projecte com a necessari, i això demanaria a priori
que existissin veritablement partits europeus, és a dir, iniciar un procés d’integració dels
partits a nivell europeu. Una major una coordinació dels partits europeus permetria superar
les inèrcies polítiques nacionals. Pactar programes és el primer pas, però cal integrar les
estructures dels partits. Paral·lelament, el reconeixement d’un demos europeu i la seva
plasmació en unes institucions representatives d’abast i elecció europea (President,
Parlament, Partits i candidatures úniques...) seria sens dubte un gran pas endavant.
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Altrament, el dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions al Parlament Europeu resulta
insuficient quan només es pot exercir en el marc d’unes eleccions que continuen essent de
“segon ordre” nacional, per acabar escollint una cambra que no “controla” cap govern i no
té un poder d’iniciativa legislativa.
Els diferents estats membres també s’haurien de corresponsabilitzar amb l’avenç de la
ciutadania europea, tot i que és contrafactual, donat que en certa mesura va contra els
seus propis interessos. Per exemple, en relació als drets polítics, els diferents països
podrien portar endavant les reformes legals o constitucionals que fossin necessàries per
atorgar als ciutadans dels estats membres de la UE que residissin en un altre estat
membre de la UE poguessin adquirir el dret de sufragi a les eleccions generals o
autonòmiques.
L’espai públic europeu també és clau per avançar en el desenvolupament d’un imaginari
ciutadà i d’un concepte més sòlid. Habermas apuntava que les manifestacions contra la
guerra d’Irak o la vaga a nivell europeu començaren a fer emergir la consciència d’aquesta
societat civil paneuropea.
3. La definició del demos europeu
Si bé, els obstacles són molts, també la crisi és un moment d’oportunitat per replantejar-se,
si més no, la conveniència de modificar el model de ciutadania europeu. Què significa el
concepte “ciutadania europea”?
En aquest debat és important preguntar-se si la futura ciutadania europea ha d’emfatitzar:
a) els elements formals, els drets, la subjecció formal a institucions polítiques; o b) els
elements substantius o identitaris, com els elements culturals o nacionals i la identitat
compartida davant dels no-europeus? o els valors fonamentals compartits. En principi, res
impedeix que una concepció de la ciutadania tracti d’aglutinar elements propis de
concepcions formals així com de concepcions materials, però com veurem en les dues
seccions següents, on s’esquematitzen sumàriament el que es pot entendre per ciutadania
formal i substantiva, hi ha elements a valorar en ambdós casos.
3.1. Les concepcions formals
Aquesta concepció formal, concep la ciutadania des d’un marc jurídic que inclou,
típicament, un conjunt de drets i obligacions i la vinculació a la nacionalitat. Entre els drets i
obligacions són especialment importants els drets polítics, que vinculen els ciutadans amb
una comunitat política a través d’un sistema institucional de naturalesa democràtica. Des
d’aquest punt de vista ciutadania i democràcia són les dues cares de la mateixa manera.
Si tenim en compte algunes veus que denuncien el dèficit democràtic de la UE, deduiríem
que la ciutadania europea també compta amb un dèficit important. Tanmateix,
l’aprofundiment democràtic i la construcció d’un demos europeu que pogués exercir la
seva sobirania política directament sobre les institucions europees, planteja l’interrogant de
fins a quin punt és compatible la doble nacionalitat, o en altres paraules, si és possible o
congruent pensar en termes de sobirania compartida.
Altres veus apunten, tanmateix, que la democràcia a nivell europeu té uns altres
condicionants que la fan difícil de comparar amb les democràcies dels estats-nació. Per
exemple, Show (2012) apunta que si bé hi ha moltes veus que afirmen que la ciutadania
europea està destinada a convertir-se en l'estatut fonamental dels nacionals dels estats
6
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membres, aquesta ciutadania està inherentment limitada, tan a nivell normatiu com a nivell
simbòlic. Fins i tot si creiem que l’estructura institucional de la UE li dóna una certa
capacitat per gestionar i donar contingut a la ciutadania, fins que no hi hagi un procés
polític cap a la integració, el concepte de ciutadania estarà necessàriament limitat. Aquí
podem dir, tanmateix, què va primer, si el procés d’integració o la voluntat de promoure
una ciutadania sòlida o si les dues coses es basteixen de forma paral·lela.
Dins les concepcions formals de la democràcia també es pot posar l’èmfasi en els drets. El
nucli central dels drets ciutadans europeus ha estat, tradicionalment, vinculat als drets de
naturalesa socioeconòmica, talment la llibertat de moviment i de treball. Aquests són els
drets que s’han anat fent més extensius a mesura que ha passat el temps, i on s’han posat
més esforços per reduir els obstacles que fan possible el seu gaudi. Els drets polítics han
vingut a posteriori, principalment a través de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea. Aquests darrers són essencials si es vol construir una democràcia europea.
Alhora, és possible ampliar i fer més robustos els drets fonamentals a través del Tractat
Europeu de Drets Humans, que agrupa molts més països que els estats membres de la
UE i que s’articula de forma independent d’aquesta. La protecció d’aquests drets quedaria
a mans del Tribunal Europeu de Drets Humans (Estrasburg). Tanmateix, això podria
comportar de forma paradoxal que el sistema de drets que estableix l’estatut de ciutadania
europea de la UE fos menys important que el que estableix i protegeix el propi Tribunal
Europeu de Drets Humans, que és en principi una institució més amplia i menys exigent.
També podem veure com el desplegament de drets no ha ajudat a generar ciutadania. . I,
com apunta Show (2012), fins i tot els que gaudeixin de drets associat a la UE, per
exemple, la millora dels drets dels consumidors com a resultat d'una harmonització
supranacional, no solen veure’s a sí mateixos com a ciutadans de la UE.
Finalment, també es tendeix a equiparar ciutadania amb nacionalitat (en sentit jurídic). En
aquest cas, els ciutadans europeus gaudirien d’una doble nacionalitat, o d’una única
nacionalitat (la del seu país d’origen) amb un tractament i reconeixement internacional (des
de tenir passaport europeu, fins a un cert tipus de protecció diplomàtica o consular).
En suma, si posem l’accent en els drets polítics, caldrà repensar l’ordre democràtic
europeu, establir el nivell d’autogovern i sobirania al qual es vol arribar, definir quins drets i
obligacions addicionals caldrà assumir, i veure si requereix buidar de contingut les
obligacions de cara als estats membres, donades les paradoxes i problemes que presenta
una sobirania fragmentada. En qualsevol cas, la “realització plena” del concepte de
ciutadania ha de ser el resultat d’un procés polític, més que no pas venir d’un esforç de
codificació jurídica i reconeixement formal i simbòlic.
3.2. Les concepcions materials o substantives
Plantejar-se la ciutadania en termes de drets formals pot resoldre força dilemes pràctics a
curt termini, però no constitueixen una base sòlida quan parlem de política o de
construcció de futur d’una entitat com l’europea, tal com emfatitzaria concepcions més
materials o substantives.
Quan es parla d’una ciutadania substantiva es fa referència sovint a la importància dels
sentiments o de l’adscripció voluntària. Es tracta d’una caracterització subjectiva. És
evident que resulta difícil parlar de ciutadania europea en aquest sentit, donat que la major
part de ciutadans europeus no s’identifiquen com a tals o no volen ser-ho.
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Des d’una altra perspectiva es ressalten elements com la nació comuna, la cultura
compartida, l’adscripció a determinats valors o, en alguns casos, fins i tot de raça o d’ètnia
comuna. És cert que molts d’aquests elements no són presents quan ens referim a la idea
de ciutadania europea. És també evident que la realitat plurinacional de la UE impedirà
que elements tradicionalment vinculats a la identitat com la llengua o la religió puguin
funcionar com aglutinadors. Però també és cert que existeixen alguns elements històrics
comuns i valors compartits (humanisme, democràcia, la geografia, el laïcisme, el diàleg
polític, pau, etc.) a nivell europeu, tot i que ara per ara no són suficients com per crear una
identitat europea comuna prou sòlida.
Incloure el concepte “identitat” en el debat és complex i pot comportar malentesos, però
alhora es pot interpretar com un concepte flexible que funcioni per capes. La identitat, o
com a mínim els valors sobre la qual se sustenta si no hi ha una identitat monolítica, té la
capacitat de sumar un projecte cohesionador comú. La promoció d’aquests elements
s’hauria d’articular de forma suficient com per no crear tensions amb les identitats de
nivells inferiors. La promoció d’aquesta identitat, a més dels símbols (euro, dies festius
compartits, senyeres, himnes i demés), es pot facilitar a través de programes educatius
(vegeu punt 5), en la línia d’europeitzar els europeus.
En suma, cal formular un model coherent de ciutadania europea, en el qual el benestar
social sigui una prioritat a la mateixa alçada que garantir uns drets civils i polítics propis en
el marc europeu. La realització plena del concepte de ciutadania, serà possible si
s’aconsegueix articular els tres nivells.
3.3. Drets
Més enllà del concepte de ciutadania que s’acabi articulant, una de les qüestions
importants a definir serà el tipus de drets associats a l’estatut de ciutadania. La ciutadania
europea s'ha definit al voltant d'un número força reduït de drets3. Alhora, la ciutadania
europea s'ha centrat fins ara excessivament en aspectes econòmics, laborals o de
desplaçament i massa poc en els aspectes essencialment polítics o socials.
La UE és un projecte polític sense nació; per tant, caldria desvincular els drets dels
ciutadans europeus de la nacionalitat. Això significaria, per exemple, que els drets
garantits per la UE es poguessin atorgar a persones exiliades o individus que no
necessàriament fossin ciutadans d’un dels estats membres de la UE.
És per això que segurament la base hauria de ser els drets polítics, als quals s’hi haurien
d’afegir els drets socials. Una altra possibilitat és que la ciutadania europea estigués
vinculada fonamentalment als drets socials. A dia d’avui, malgrat els impediments pràctics i
legals que encara existeixen, força d’aquests drets socials estan ja garantits, per exemple
els drets de jubilació està garantida, la llibertat de circulació.
No es pot deslligar la discussió entorn la ciutadania del moment actual de deteriorament
econòmic i social, ni de l’atac dels darrers trenta anys a la noció de ciutadania per part del
neoliberalisme econòmic. L’existència d’uns nivells manifestos de precarietat i pobresa
impossibiliten l'exercici d'una vida digna, augmenten la inseguretat i el patiment i impliquen
una restricció de la ciutadania a tots nivells. La reivindicació dels drets socials forma part
3

De fet, tal i com hem comentat anteriorment, el Conveni Europeu de Drets Humans ha fet més per la garantia
dels drets fonamentals arreu d'Europa que totes les dècades precedents de construcció de la UE.
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de la noció d’exercici dels drets de ciutadania i hauria d’anar vinculat a garantir la plena
autonomia de les persones i assegurar unes condicions socials bàsiques per a tothom en
termes d’igualtat (educació, salut, protecció davant la desocupació, pensions justes, etc.).
En un moment de deconstrucció de les bases del benestar construït en els darrers 50
anys, vincular ciutadania i benestar hauria de ser un motor de mobilització massiva per
defensar un altre model de projecte europeu. El reconeixement i impuls d’aquesta
ciutadania tindria uns efectes integradors molt importants.
Fins a quin punt, tanmateix, es poden estendre els drets socials? L’extensió d’un estat del
benestar similar als països escandinaus no és una qüestió de sostenibilitat del sistema
(vinculat a qüestions demogràfiques), sinó també, o principalment una qüestió d’estructura
econòmica i productiva. Per al sosteniment d’un estat del benestar ampli és necessària
una classe mitjana prou nombrosa i amb capacitat de treball, quelcom difícil de mantenir a
llarg termini donades les tendències polaritzadores arrel de la crisi econòmica.
4. Ciutadania europea i territori
La ciutadania sempre ha estat vinculada a un territori corresponent a un estat-nació. Donat
que la UE no és una nació i les seves fronteres territorials són encara fluctuants, com es
poden deslligar els dos conceptes? Si fos així, es podria donar el cas, com hem comentat
anteriorment, d’atorgar drets de ciutadania a individus sense que aquests fossin ciutadans
de cap estat membre de la UE.
Si això és possible, caldria veure com s’articulen en aquest marc les nacions sense estat.
Per exemple, davant la possibilitat d’independència d’algunes regions europees, deixarien
aquests ciutadans de ser europeus?
Malgrat l’interès d’aquest concepte, cal veure com garantir l’exercici de drets dins la Unió
Europea, és a dir, determinar quines institucions executen aquests drets. Alhora, caldria
poder traçar una línia clara entre aquells ciutadans a qui se’ls pot garantir els drets i
aquells que no.
Aquesta qüestió és més complexa del que sembla, a la llum de les fronteres canviants de
la UE, dels immigrants de llarga durada o fins i tot del europeus residents a l’estranger. En
relació a aquesta darrera qüestió, la UE està desenvolupant una iniciativa per garantir la
ciutadania europea als expatriats (drets de vot, representació democràtica, matrimonis i
demés).
En relació als immigrants de llarga durada a la UE, es podria desenvolupar un sistema
flexible de combinació de drets exclusius per als ciutadans europeus i d’altres que
poguessin ser comuns i compartits per a les persones que treballen a la UE. El moment
actual és especialment difícil en el context de crisi, en què la tendència és a reduir els
drets dels treballadors estrangers, per exemple a través de la suspensió de l’espai
Schengen.
5. Educació europea
Gran part de l’èxit de qualsevol programa d’integració radica en l’educació. A nivell
europeu qualsevol persona coincidiria a valorar positivament l’èxit del Programa Erasmus
en la percepció d’una unitat comuna entre els joves europeus. Malgrat tot, ara s’estan
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intentant reduir les partides per a aquest programa, precisament quan caldria més
integració i cohesió a escala europea que mai.
Més enllà de l’intercanvi d’estudiants, també es podria treballar per a l’establiment d’un
currículum educatiu comú, una història d’Europa comuna. Hi ha precedents, com els
acords entre GB i França per establir un mínim denominador comú educatiu. Això no
hauria de ser especialment complicat donat que Europa, des de l’edat mitjana, funcionava
com una unitat integrada (dinasties “transnacionals”, moviments polítics de països veïns
influenciant-se mútuament, projectes econòmics compartits, etc.). La historiografia
nacionalista ha distorsionat aquesta visió més integradora.
Una certa homogeneïtzació educativa permetria, alhora, una major facilitat de moviment i
treball de les famílies amb fills. Aquesta homogeneïtzació, més enllà d’un currículum de
mínims, també funcionaria a través de l’establiment d’uns estàndards de qualitat.
Finalment, la filosofia del programa Erasmus es podria estendre a moltes més esferes,
talment programes d’intercanvi professional (per exemple, un programa de FP europeu) o
un IMSERSO europeu.
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