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DISSABTE, 9 DE MAIG DEL 2015 ara   

Regne Unit Victòria ‘tory’

premier britànic és renegociar amb 
els socis europeus les relacions po-
lítiques i jurídiques de Londres amb 
la Unió fent un pas enrere en la in-
tegració del país al club comunitari. 
I després, sotmetre els canvis a re-
ferèndum. En qualsevol cas, Came-
ron amenaça de convertir aquest re-
ferèndum en la seva eina per acon-
seguir uns canvis que inquieten 
molt a Brussel·les. 

El líder dels conservadors brità-
nics no tan sols vol que algunes 
competències retornin als estats 
membres o que els Parlaments esta-
tals tinguin més poder per vetar de-
cisions comunitàries. També vol li-
mitar alguns drets que formen part 
dels pilars del club europeu, com la 
lliure circulació de persones, per 
evitar l’arribada de més immigrants 
al Regne Unit. El portaveu de la Co-
missió Europea, Margaritis Schi-
nas, ja va advertir ahir que hi ha lli-
bertats que són “innegociables”.  

Brussel·les espera que qualsevol 
negociació amb Londres no impli-
qui un canvi dels tractats europeus, 
però Schinas va admetre que la de-
cisió és en mans dels governs dels 
estats membres. Juncker té previst 
reunir-se “aviat” amb David Came-
ron, tot i que encara no hi ha data 
per a la trobada. 

Si fins ara el conservador britànic 
ha vist sovint com la resta de líders 
europeus l’havien deixat sol en les 
seves reclamacions, aquesta vegada 
podria ser diferent. La cancellera 
alemanya, Angela Merkel, ja es va 
mostrar a principis d’any disposada 

a estudiar “reformes raonables” per 
millorar l’encaix del Regne Unit a la 
UE, i ara Cameron podria veure 
com la resta de líders també s’ave-
nen a negociar. Però ni la Comissió 
Europea ni els socis desitgen impul-
sar canvis que suposin una reforma 
dels tractats, atès que el procés de 
negociació i ratificació és molt lent 
i políticament complicat.  

Por del ‘Brexit’ a Londres 
La incògnita és què passarà si Ca-
meron pressiona la resta de capitals 
per fer canvis constitucionals. ¿La 
por d’un Brexit farà transigir els lí-
ders? ¿El primer ministre britànic 
estarà disposat a fer campanya per 
marxar de la Unió? El director del 
think tank Consell Europeu de Re-
lacions Exteriors (ECFR), Mark Le-
onard, creu que són algunes elits les 
que pressionen per sortir de la UE, 
però defensa que una majoria de 
britànics vol quedar-s’hi.  

“Una petita elit euròfoba està 
corrent cap a la sortida. Igual que els 
neoconservadors van empènyer els 
EUA a envair l’Iraq, el Regne Unit té 
un poderós marc intel·lectual, pa-
trocinadors rics i defensors als mit-
jans de comunicació, a la Cambra 
dels Comuns i fins i tot al consell de 
ministres” que aposten per sortir de 
la UE, assegura Leonard. El diari 
britànic progressista The Guardian 
també adverteix en el seu editorial 
que deixar el club europeu seria per 
al Regne Unit “una catàstrofe eco-
nòmica, social i política” i també se-
ria negatiu per a la UE.e

I ara un referèndum... sobre la UE
Brussel·les admet que haurà de negociar un acord amb Cameron per evitar que el Regne Unit marxi

La victòria aclaparadora de David 
Cameron va deixar ahir glaçades les 
elits comunitàries. Les posicions 
clarament euròfobes del conserva-
dor britànic han complicat la políti-
ca europea en els últims anys, i no és 
cap secret que els socis més europe-
istes confiaven en les enquestes 
d’intenció de vot, que auguraven un 
futur govern britànic de coalició que 
hauria aigualit el lideratge de Came-
ron i que, sobretot, hauria pogut evi-
tar el que més tem Brussel·les: el re-
ferèndum sobre la pertinença del 
Regne Unit a la Unió Europea que el 
líder conservador va reafirmar ahir 
que faria abans del 2017.  

La majoria absoluta dels tories 
obligarà la Unió Europea a escoltar, 
ara sí, les demandes de Cameron si 
vol evitar el temut Brexit, la sortida 
del país del club europeu. Per resu-
mir-ho en una idea, Londres recla-
ma més mercat únic i menys unió 
política, una exigència que fins ara 
la resta de líders havien sabut esqui-
var. Però la nova victòria de Came-
ron no deixa gaire marge a Europa 
per continuar ignorant els seus re-
clams amb accent populista, sobre-
tot si es vol evitar que el referèndum 
acabi amb un adéu al Regne Unit.  

El president de la Comissió Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, a qui 
la victòria de Cameron no deu haver 
fet gens de gràcia –el Regne Unit va 
intentar sense èxit vetar el seu no-
menament com a cap de l’executiu 
comunitari–, va enviar ahir mateix 
un missatge conciliador. La felicita-
ció per la seva victòria no arribava ni 
a les quatre línies de text, però dei-
xava clar que Brussel·les obre la por-
ta a negociar les demandes del go-
vern britànic. “Estic a la seva dispo-
sició per treballar plegats per arri-
bar a un acord just per al Regne Unit 
a la UE i espero les seves idees i pro-
postes en aquest sentit”, assegura-
va Juncker. 

Disposició a trobar un consens  
Per la seva banda, el president del 
Consell de la UE, Donald Tusk, va 
demanar a Cameron que no faci 
campanya contra la UE. “Espero 
comptar amb el nou govern britànic 
perquè defensi la permanència del 
Regne Unit. Estic disposat a ajudar-
hi”, va assegurar. “Estic convençut 
que no hi ha una vida millor fora de 
la UE per a cap país”, va subratllar 
Donald Tusk. Tant les paraules de 
Juncker com les del president del 
Consell revelen la preocupació per 
la victòria dels conservadors i la dis-
posició a trobar un consens que evi-
ti un daltabaix polític a Europa. 

Tot i que Cameron no ho ha aca-
bat de concretar mai, el seu objectiu 
no seria fer un referèndum per pre-
guntar ras i curt als ciutadans brità-
nics si es volen quedar a la UE o 
marxar-ne, sinó que la intenció del 
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Missatge  
La Comissió 
Europea 
adverteix que 
hi ha llibertats 
que són 
innegociables

Negociació  
Els socis 
europeus 
volen  
evitar una 
modificació 
dels tractats

● ¿El Regne Unit enfila el camí de 
sortida de la UE? 
No som en aquest escenari, ja que a 
ningú li interessa una sortida del 
Regne Unit de la UE quan encara hi 
ha altres crisis obertes a Europa. El 
mateix Cameron posarà sobre la 
taula les seves propostes per renego-
ciar la relació amb Brussel·les i, sem-
pre que no s’hagin de tocar els trac-
tats, la resta de socis l’escoltaran.  
● ¿És alarmant que líders proeuro-
peistes com Clegg o Miliband hagin 
plegat? 
El camp proeuropeu queda orfe i 
pot acabar passant que el mateix lí-
der que va defensar la sortida de la 
UE s’erigeixi en el principal defen-
sor de mantenir-s’hi dins.  
● Quina pressa té Cameron per ce-
lebrar el referèndum? 
Molta. El primer ministre britànic 
voldrà accelerar els tempos al mà-
xim i que el referèndum sigui tan 
aviat com es pugui per evitar el res-
sorgiment de les ales més euroes-
cèptiques del país, com ara el UKIP, 
i també allunyar la possibilitat que 
la campanya per al referèndum es 
converteixi en un vot de càstig al seu 
executiu.

“Cameron voldrà que 
la consulta sigui tan 
aviat com es pugui”
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FUTUR DEL REGNE UNIT  
David Cameron ha promès un 
referèndum sobre la UE per a 
l’any 2017. IAN FORSYTH / GETTY IMAGES


