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L'Europa que volem
Després de molts anys d'imposicions de la fallida austeritat per part de Brussel·les
hem vist com cap canvi pot es completar sense una Unió Europea aliada en les
polítiques que rescaten persones. Per això, el jovent valencià hem d'actuar amb
valentia i ser protagonistes del profunds canvis als quals hem d'aspirar. El model
plural de la Generalitat Valenciana ens ha assenyalat el camí i poc a poc es va
reconeixent a l'estat com un exemple de bon govern que treballa en favor de les
persones corrents i no dels poders de l'establishment. Joves amb IniciativaCompromís tenim molt a dir a Europa i per això ens hem de posar a treballar amb
els nostres aliats preferents a la FYEG i al grup parlamentari Verds-ALE per
construir una Europa millor. El nostre impuls, i seguint el model del govern valencià,
ha de servir per anar més enllà i teixir complicitats més àmplies amb altres grups
polítics (com l'Esquerra Unitària o l'Aliança de Socialistes i Demòcrates) i
moviments europeus, parant especial atenció als pobles de la Mediterrània. Tot açò
ens ha de servir per construir una majoria alternativa passades les eleccions
europees de 2019 i facilitar un canvi de polítiques a la Comissió Europea.
Per tot això la VII Assemblea Nacional de JaI-Compromís es compromet a treballar
per aconseguir una l'Europa que volem:
1. Transparent i democràtica. Les institucions comunitàries han de rendir
comptes davant el Parlament, l'única institució comunitària escollida
directament per la ciutadania. La ciutadania no pot esperar a conéixer la presa
de decisions al si de la Unió mitjançant filtracions a la premsa. Exigim que es
publiquen les actes de les reunions del BCE així com la documentació de les
negociacions del TTIP que s'estan duent a terme. L'exemplaritat que exigim als
nostres càrrecs públics ha de servir també a escala europea i cal implantar
mesures per tancar definitivament les portes giratòries i evitar conflictes
d'interessos a les institucions europees.
2. Solidària. La crisi de les persones refugiades ha estat una demostració de la
fallida del projecte europeu com a mostra d'integració i acollida d'aquella gent
que fuig de la guerra. Demanem la derogació de l'acord de 18 de març entre la
UE i Turquia i facilitem les condicions per garantir un passatge segur a la
població refugiada així com la seua posterior integració a casa nostra. A més,
s'ha de fer pedagogia per explicar la veritat a la ciutadania i evitar l'avanç dels
moviments antieuropeus i xenòfobs.
3. Sostenible. La reconversió del model productiu i energètic necessita dels
esforços compartits de tots els estats europeus. S'ha de apostar per una
Europa més neta amb la prohibició del fracking i allunyar-se de la desregulació
mediambiental implícita al TTIP. La necessària reconversió energètica s'ha
d'entendre també com una oportunitat per crear riquesa i aplicar tot el
coneixement de tot el jovent valencià i europeu amb plans com el Green New
Deal capaços de generar molta ocupació de qualitat.
4. Econòmicament justa. La UE ha de treballar decididament per l'eliminació
total dels paradisos fiscals que es troben en sòl europeu i dotar-se de millors

Proposta de resolució

VII Assemblea Nacional JaI-Compromís

eines i restriccions per evitar futurs escàndols com els Panama Papers.
Apostem per la indústria productiva i honesta, què no enganye amb pràctiques
per evitar regulacions sanitàries o ambientals en pro del bé comú.
5. Social. La integració europea no pot es pot produir sols en termes econòmics.
S'han de fer efectives les 31 mesures de Carta Social Europea que el Consell
d'Europa, i que l'estat espanyol encara hui no ha ratificat. La seua ratificació i
la de molts altres estats permetria evitar que drets fonamentals com la sanitat
universal o el dret a la vivenda foren vulnerats de forma sistemàtica. Cal
garantir una igualtat de drets socials i laborals per a tots els europeus i així
facilitar la mobilitat per aquells que trien eixir de les nostres fronteres.
6. Plural. Hem de fer valdre el significat del lema oficial de la Unió Europea: Units
en la diversitat. Volem una Europa que senta orgull de la seua riquesa cultural i
lingüística i on totes les regions, nacions i pobles sense estat tinguen els seus
drets garantits. Cal una política comuna per eradicar les discriminacions en
totes les àrees de la societat: gènere, LGBT+, persones amb diversitat
funcional, origen, llengua, etc.

Otos, Vall d'Albaida, País Valencià
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