
RESOLUCIÓ  DEL  CONSELL  NACIONAL  D’EUiA  SOBRE  ELS 
RESULTATS DE LES ELECCIONS EUROPEES DE 2014 DEL 25 
DE MAIG. (Aprovada amb 54 vots a favor, cap en contra, i 5 abstencions).

Esquerra  Unida  i  Alternativa  vol,  en  primer  lloc,  agrair  a  la  ciutadania  de 
Catalunya  el  suport  electoral  a  la  candidatura  d’ICV-EUiA  en  aquestes 
eleccions, amb 258.554 vots, que representen un 10,3%, esdevenint la quarta 
força política del país, per davant de PP i Ciutadans, entre altres. 
A  nivell  estatal,  el  suport  a  la  candidatura  d’Esquerra  Plural  ha  estat  de 
1.562.567 vots, que representen un 9,9% del total, essent la tercera força més 
votada de l’Estat, i que ha permès augmentar la representació parlamentària de 
2 a 6 eurodiputats/des.

Així mateix, EUiA vol agrair als nostres candidats i candidates, i a tota l’afiliació 
d’EUiA i d’AJ, de la coalició ICV-EUiA, i del conjunt de l’Esquerra Plural, l’esforç 
fet en campanya per assolir aquest resultat positiu.

VALORACIONS POLÍTIQUES DELS RESULTATS:  

a)A Catalunya:

-EUiA valora positivament l’augment de la participació a Catalunya en aquestes 
eleccions, un 47,63% es situa gairebé 10 punts per sobre de fa cinc anys, i 2 
punts per sobre de la mitjana estatal, i 4 punts per sobre de la mitjana europea. 
Tot i  així,  estar  per  sota del  50% ho considerem preocupant,  i  continuarem 
treballant per augmentar la implicació política quotidiana de la ciutadania, i una 
de les seves derivades, que és la participació electoral.

-El resultat  electoral  global a Catalunya és positiu,  ja que la ciutadania s’ha 
decantat  majoritàriament per opcions de progrés i  favorables a l’exercici  del 
dret a decidir (la suma de CiU, PP, i Ciutadans es queda en el 38%)

-Valorem positivament el resultat de la coalició ICV-EUiA, que ha estat segona 
o tercera força a ciutats importants, destacant Barcelona, on amb el 12,61% 
dels vots és tercera força per davant del PSC, del PP, i de Ciutadans, entre 
altres. En el conjunt de Catalunya, i especialment en les zones metropolitanes, 
la coalició ha doblat o encara més els seus resultats respecte 2009, consolidant 
el creixement dels últims anys. 

-Felicitem ERC per  la  seva  victòria  electoral,  superant  CiU en  dos  punts,  i 
esdevenint  la  principal  força  política  catalana  per  primer  cop  des  del 
restabliment de la democràcia. Així mateix, l’emplacem a no donar suport a les 
polítiques conservadores de CiU, i a treballar per una nova majoria d’esquerres 
i catalanista, tal i com ha expressat la societat catalana. 
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-S’ha fet evident el desgast electoral que han sofert les dretes per les seves 
polítiques antisocials, que han estat castigades a les urnes per la ciutadania.
Per un costat, CiU a pesar de guanyar vots, ha perdut percentatge i ha estat 
segona força política catalana en detriment d’ERC. 
Per un altra, el PP català ha perdut gairebé la meitat del seu percentatge de vot 
i ha passat a ser 5a força a Catalunya per darrera d’ICV-EUiA, en un doble 
càstig per les retallades i per la seva actitud contrària al dret a decidir i el seu 
suport a l’anticatalanisme.

-Continua  la  crisi  del  PSC,  que  perd  la  meitat  dels  seus  suports  electorals 
respecte 2009, i que a molts indrets, ha quedat per sota d’ERC i de la coalició 
ICV-EUiA.

-Felicitem  la  iniciativa  de  participació  ciutadana  del  Multireferendum,  i 
denunciem l’error de la seva prohibició, i l’actuació repressiva dels cossos de 
seguretat contra les persones organitzadores.

b)A Espanya:

-EUiA valora que s’està obrint un nou cicle polític a nivell estatal, caracteritzat 
per un fort desgast del bipartidisme, que en aquestes eleccions no ha arribat al 
50% dels vots, quan al 2009 PP i PSOE tenien el 80% dels vots.

-EUiA expressa la seva preocupació per que el PP continuï sent la força més 
votada al conjunt de l’Estat, guanyant en 32 de les 50 províncies (1 més que en 
2009). No obstant, la suma de vots de les forces de progrés és superior a les 
de  les  forces  conservadores,  confirmant-se  les  possibilitats  de  canvi  en  el 
proper cicle polític.

-EUiA felicita a Izquierda Unida, Anova, i  les altres forces amigues que han 
participat de la candidatura Izquierda Plural, pel seu bon resultat. Haver assolit 
gairebé el 10% dels vots, i un milió de sufragis més que en 2009, ha de ser 
motiu de satisfacció per als nostres companys i companyes, tenint en compte el 
punt de partida i els condicionants polítics adversos en campanya, com l’escàs 
seguiment mediàtic de la candidatura. 

-Saludem positivament la irrupció de PODEMOS en l’escenari  polític estatal, 
una  nova  expressió  de  l’esquerra  transformadora  a  qui  animem a  treballar 
plegats per  construir  una alternativa unitària  al  bipartidisme, a les polítiques 
d’austeritat, i per poder fer efectiu el dret a decidir dels pobles.

c)A Europa:

-Expressem la nostra gran preocupació per l’avenç de la dreta i de l’extrema 
dreta en el conjunt d’Europa. No només és una mala noticia que entrin amb 
força a les institucions comunitàries, si no que el seu creixement també tindrà 
efectes negatius en les polítiques de cada Estat membre, com ja hem vist en el 
cas francès, on l’auge del FN ha estirat cap a la dreta el nou govern d’Hollande.
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-Denunciem el gran frau democràtic a la ciutadania que suposaria escollir un 
President/a de la Comissió Europea que no fos cap de les persones que s’han 
presentat públicament com a candidats/a a presidir-la en aquestes eleccions.

-Felicitem als companys i companyes grecs de SYRIZA, que han guanyat les 
eleccions europees a Grècia,  i  que han obtingut  excel·lents resultats  en els 
comicis locals que també es celebraven.  

-Saludem el resultat de la resta de partits germans europeus que han obtingut 
representació i que formaran part del GUE/NGL. 

PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA:  

a) En l’àmbit de la política catalana:

Preparar en les properes setmanes el curs polític vinent, especialment pel 
que fa a les següents qüestions:

1-  Donar  un  nou  impuls  conjuntament  amb ICV i  altres  actors  socials  i 
polítics  a  la  continuïtat  i  desenvolupament  territorial  de  la  iniciativa 
“Araésdemà”, concretant el Nou Espai definit a la 6a Assemblea d’EUiA.

2- Començar a treballar,  amb un equip específic,  les properes eleccions 
municipals de Maig de 2015.

3- Mobilitzacions unitàries del 11 de Setembre.

4- Continuar treballant segons l’acordat tots els aspectes relacionats amb la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de Novembre.

b) En l’àmbit de la política estatal:

1- Continuar  treballant  per  l’obertura  i  eixamplament  del  projecte  federal 
d’Izquierda  Unida,  per  concretar  el  Bloc  Polític  i  Social  que  la  10a 
Assemblea Federal d’IU va definir.

2- Contribuir amb pedagogia i vocació unitària a la suma de més col·lectius 
socials i polítics a una alternativa estatal d’esquerres, tal i com s’ha fet 
amb Izquierda  Plural,  i  amb  l’objectiu  d’anar  més  enllà,  donades  les 
expectatives obertes pels resultats de les eleccions europees.

3- Posar els dos anteriors punts en relació a l’objectiu principal: una nova 
majoria  d’esquerres  que  obri  processos  constituents  que  permetin 
superar el marc sociopolític instaurat des de la Transició.
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c) En l’àmbit de la política europea:

1- Contribuir a la construcció d’un gran bloc antiausteritat plural d’esquerres 
al Parlament Europeu, i potenciar el treball conjunt dels eurodiputats/des 
de les diverses famílies europees d’esquerres contràries a les polítiques 
de la Troika.

2- Posar com a prioritat política el combat frontal al feixisme i al populisme 
ultraconservador que ha crescut amb les crisis a Europa, per que son 
una amenaça real per la democràcia.
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