
Compromís dels candidats a les eleccions al 
Parlament Europeu per defensar la llengua 
a les eleccions europees del 2019

Aquestes eleccions del 2019 arriben en un moment en què la Unió Europea afronta molts nous reptes quant a la cohesió dels 
diferents pobles que la integren. La qüestió lingüística és un dels factors més forts d’identificació de la ciutadania europea amb 
les seves institucions i, a l’hora d’afrontar el futur sense el Regne Unit i en ple auge dels populismes, un bon tractament de la 
diversitat lingüística és clau per a cohesionar els diferents pobles d’Europa en la seva diferència. Les institucions europees no 
poden continuar donant l’esquena a 50 milions de ciutadans que parlen una llengua no oficial de la UE. Més Europa és més 
respecte a la diversitat. El futur d’Europa passa per no discriminar cap europeu, parli la llengua que parli.

En el cas del català, ha tingut fins a dia d’avui un tractament inèdit per part de les institucions en comparació amb les altres 
llengües europees de dimensions similars. No hi ha cap altra llengua amb 10 milions de parlants que no sigui oficial de la Unió 
Europea i, com a mínim, d’un dels estats membres.

En aquest context, i tot i que la iniciativa legislativa a la UE és essencialment competència de la Comissió Europea, els nostres 
representants electes al Parlament Europeu tenen una responsabilitat decisiva a l’hora de defensar activament la llengua 
catalana en els 5 anys de la legislatura. El redactat final de les diferents directives i reglaments pot suposar un impuls o un fre per 
al català i el seu paper pot esdevenir decisiu en la defensa dels catalanoparlants. Finalment, cal no oblidar els reptes pendents 
d’aconseguir el dret de poder fer servir el català a l’Eurocambra i, especialment, l’oficialitat del català a la UE. 

Així, la Plataforma per la Llengua demana a les diferents candidatures els següents

COMPROMISOS

Compromís general

El català, 25a llengua oficial de la UE
Defensar activament l’oficialitat del català a la UE.

Compromisos específics

1. Els eurodiputats han de poder parlar en català
 Demanar activament el dret dels eurodiputats de fer servir el català al Parlament Europeu i aprofitar el compromís 

preelectoral d’Antonio Tajani tot recordant-li que actualment hi ha marge jurídic i pressupostari per implementar aquesta 
mesura de manera immediata. 

2. El dret de petició, també en català
 Sol·licitar activament la modificació del TFUE per permetre que es pugui exercir el dret de petició davant del Parlament 

Europeu també en català, que és un dret fonamental de la ciutadania de la UE. Ara mateix, els parlants de català i de 
moltes altres llengües són ciutadans de segona.
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3. Comunicar-se en català amb les institucions europees ha de ser un dret real 
 Sol·licitar activament la reforma dels acords bilaterals entre Espanya i la UE per garantir el dret d’escriure en català a les 

institucions de la UE. Cal superar el procés actual que desincentiva totalment l’ús del català: no hi ha informació sobre quin 
organisme espanyol tramita les comunicacions, els procediments s’alenteixen respecte dels iniciats en castellà i la persona 
perd la comunicació directa amb la UE.

4. L’ensenyament del català, garantit
 Sol·licitar activament que la Comissió Europea inclogui explícitament el català en els seus programes d’aprenentatge de 

llengües. El català és la 7a llengua més apresa de la UE i hi ha un total de 120 universitats europees que l’ensenyen, però 
encara no és als programes europeus d’aprenentatge.

5. Els currículums vitae europeus, també en català.
 Sol·licitar activament a l’organisme Europass la inclusió del català com a llengua per poder fer el CV normalitzat europeu. 

Si la Unió Europea vol que els catalanoparlants s’adaptin al CV normalitzat, ha de posar-los facilitats per adaptar-s’hi. 
Actualment, ja estan traduïts a algunes llengües no oficials de la UE, com són el turc o l’islandès.

6. La qualitat lingüística dels serveis de l’Administració local no es veurà afectada 
pel fet que siguin prestats per empreses externes

 Cap servei públic perdrà qualitat lingüística pel fet de ser externalitzat. S’exigirà a les empreses que presten determinats 
serveis com ara formacions, activitats programades o taulers informatius que assegurin la capacitació lingüística vinculada 
a la prestació del servei. Els incompliments en els usos lingüístics orals i escrits previstos a la Llei de política lingüística 
suposaran penalitzacions de l’empresa adjudicatària, incloent-hi la rescissió del contracte.

7. Una llengua sense fronteres audiovisuals
 Denunciar l’incompliment de la Directiva 2010/13/CE en matèria de reciprocitat audiovisual i exigir que els tres estats 

implicats signin els acords bilaterals pertinents per implementar-la. 

8. Implementació total de la iniciativa Minority Safepack
 Donar suport a la iniciativa Minority Safepack. Si s’aprova la iniciativa, entre altres mesures, la Comissió Europea ha de 

valorar establir un mínim de protecció de les llengües no oficials de la UE amb una oficina de promoció lingüística, crear 
un règim jurídic comú de copyright per garantir la reciprocitat de les emissions audiovisuals entre territoris d’una mateixa 
llengua separats per fronteres i incloure la promoció de la diversitat lingüística en els criteris d’atorgament dels fons de 
cohesió regionals.

9. El català, llengua de l’administració electrònica i les noves tecnologies
 Lluitar activament per la implementació de la resolució Language equality in the digital age perquè els parlants de llengües 

com el català no quedin fora dels principals productes tecnològics i de l’administració electrònica.

10. Modificar la legislació que arracona el català
 En el període 2017-2018 les institucions de la UE han aprovat 55 normatives que imposen el castellà als territoris de parla 

catalana només pel simple fet que el català no és llengua oficial de la UE. Mentre no sigui llengua oficial cal que els nostres 
representants estiguin pendents que els nous reglaments europeus no arraconin l’ús del català ni limitin la capacitat de 
legislar a favor de la llengua que tenen les nostres institucions. També poden impulsar mocions per demanar a la Comissió 
Europea que impulsi procediments de revisió de reglaments, directives i decisions que puguin limitar l’ús del català o el 
seu impuls per part de les administracions públiques. 
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