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INTRODUCCIÓ
La Unió Europea és un dels projectes polítics més exitosos de la nostra història re-

cent. La seua creació va permetre un escenari de pau i prosperitat a Europa que ha 

comportat moltes millores en la vida de les persones. Tanmateix, les respostes des-

encertades d’aquesta Unió Europea a les crisis financera i econòmica han constribuït 

a una frustració i un desencant creixent de la nostra joventut cap a la política i les 

institucions europees.

A més, ocorre que per primera vegada ningú no pot garantir la continuitat d’un pro-

jecte europeu comú. Processos com el Brèxit o l’augment de forces d’extrema dreta 

qüestionen directament el futur de la Unió i fan evident la necessitat d’injectar a Eu-

ropa noves visions transformadores que permeten avançar cap a un projecte del qual 

tothom hi vulga formar part.

Per a Compromís, la UE ha de continuar avançant en la construcció de la ciutada-

nia europea i s’ha de dotar d’estructures més fortes que superen el poder dels es-

tats membres i donar més protagonisme, veu i decisió a les regions que existeixen en 

Europa. L’harmonització fiscal i la protecció social han de ser prioritàries. Elements 

simbòlics com que el dia d’Europa siga festa en tota la UE, contribuirien a potenciar 

una identitat europea cada dia més en qüestió.

QUINA ESTRUCTURA D’EUROPA VOLEM
La Unió Europea es troba en permanent tensió entre la voluntat d’avançar cap a un 

projecte de major integració i la reticència del nacionalisme d’estat a cedir competèn-

cies. La pressió dels Estats membre, exercida a través del Consell, està bloquejant la 

construcció europea i a la vegada no permet a molts pobles d’Europa, com el valencià, 

tindre una veu pròpia en la UE.

Per altra banda, les dificultats per donar veu directa a la ciutadania, amb un me-

canisme d’Iniciativa Ciutadana Europea molt complicat i un projecte de modificació 

de la Llei Electoral Europea amb l’exigència d’un llindar mínim de vots per estat que 

deixaria fora del Parlament Europeu les opcions polítiques de molts ciutadans, most-

ren una perillosa involució antidemocràtica. Cal, per tant, invertir la tendència, tot 

facilitant el mecanisme de la Iniciativa Ciutadana Europea i retirant la proposta de 

modificació de la Llei Electoral Europea.

Més enllà, per tal de donar veu a l’Europa dels pobles, cal convertir el Comité de les 

Regions, fins ara una entitat merament consultiva, en un òrgan de primer ordre, una 

cambra territorial europea amb capacitat de decisió, a l’altura del Parlament Europeu.
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POLÍTIQUES INCLUSIVES
La democratització de la Unió Europea i de les seues institucions, és fonamental per 

garantir la igualtat d’oportunitats i el suport a les famílies. A més, cal una perspectiva 

d’equitat que garantisca que els fons de cohesió social acaben amb la desigualtat en-

tre països de la Unió Europea. Igualment és necessària l’adhesió de la Unió Europea, i 

dels seus Estats membre, a la Carta Europea de Drets Socials, així com la construcció 

d’un pilar social europeu potent que supere l’actual model burocràtic i economicista i 

ens conduïsca cap a un espai de drets socials i igualtat d’oportunitats.

Per tot això proposem:

1. Aprovarem una Estratègia Europea per la Inclusió i la Cohesió Social que 

trenque amb la transmissió generacional de l’empobriment, amb el reconei-

xement d’una renda mínima europea i nous fons socials de cooperació re-

gional per a la inclusió sociolaboral, vinculada al canvi de model productiu: 

cultura, transició ecològica i la societat de persones que cuiden de persones, 

i l’accés universal als serveis públics d’Educació, Sanitat, Serveis Socials, 

Pensions, Cultura i Mobilitat.

2. Implementarem un programa d’envelliment actiu i solidaritat intergeneraci-

onal que fomente l’intercanvi de la gent gran entre els diferents països de la 

Unió Europea amb un enfocament comunitari i de reconeixement de la diver-

sitat cultural.

3. Protegirem els drets de la Infància migrant prohibint les repatriacions, en 

contra de la seua voluntat, i facilitant l’autorització de residència de treball 

dels xiquets, xiquetes i adolescents que hagen conviscut més d’un any en els 

diferents sistemes de protecció pública.

4. Realitzarem una directiva europea restrictiva que regule el joc i el joc en línia i 

prohibisca la publicitat, perquè suposar un problema de salut pública.
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EDUCACIÓ
A la UE els sistemes educatius i de formació estan organitzats i implementats pels 

Estats membre, de manera que el paper de la UE és donar suport i complementar la 

seua capacitat.

 

Considerem que els esforços de la Unió Europea han d’anar dirigits a garantir un ac-

cés generalitzat a una educació i formació de qualitat per a totes les persones dels 

països membres, de manera que puguem construir una Europa avançada, oberta i 

socialment cohesionada; ha de garantir sistemes educatius inclusius, basats en la 

convivència i el respecte per la diversitat que creen les condicions idònies per a la 

igualtat d’oportunitats.

 

En aquest sentit, el treball educatiu que es duga a terme des de la Unió Europea, s’ha 

d’adequar a la cada vegada més a la complexa i plural societat europea; és a dir, han 

de trobar respostes educatives als reptes que se’ns plantegen com a conseqüència 

dels canvis socials. La cada vegada major diversitat de l’alumnat i de les famílies i les 

noves causes d’exclusió social, fan que la inclusió i l’atenció específica de tot l’alum-

nat s’haja de posar en el centre de les polítiques de la Unió Europea com una tasca 

bàsica i fonamental del seu dia a dia.

 

La Unió Europea ha d’entendre l’educació com un dret fonamental i com la principal 

eina per a transformar la societat, per això cal que garantisca la igualtat d’oportuni-

tats i que anivelle els punts de partida de tot l’alumnat, des de l’alumnat de les etapes 

més primerenques passant pels nivells obligatoris i postobligatoris, fins a la formació 

superior, la formació per a l’ocupació o aquella que s’assoleix al llarg de la vida.

 

Per tot això proposem:

1. Treballarem per a un nou Erasmus+. El nou programa Erasmus+ ha d’assig-

nar una assignació pressupostària mínima per a aquests grups de persones. 

En el proper Marc Financer Plurianual, demanem més del doble del pres-

supost d’Erasmus+  actual, i subratllem la importància de la mobilitat, de 

l’aprenentatge no només per als estudiants de l’educació superior, sinó tam-

bé per a aquells que treballen en educació d’adults i en educació i formació 

professional. També cal millorar la mobilitat del personal docent en aquests 

sectors; així com impulsar més oportunitats de mobilitat per al professorat i 

l’alumnat de l’educació primària.

2. Instarem la Comissió Europea a prestar més atenció a la creació d’un entorn 

de suport per al personal docent i per a la dimensió social de l’ensenyament.  

S’ha de posar èmfasi en la validació i el reconeixement dels períodes d’edu-

cació i formació a l’estranger i en línia, i per tant, vincular l’assignació del 

pressupost a procediments que asseguraren la qualitat i les descripcions 

dels resultats d’aprenentatge, així com a les eines que contribueixen a re-

conèixer experiències educatives a l’estranger i garantir un aprenentatge de 

qualitat, com el Marc europeu de qualificacions (EQF), el Registre europeu 

d’assegurament de la qualitat de l’ensenyament superior (EQAR), el siste-

ma europeu de crèdits per a l’educació i la formació professional (ECVET) i 

l’assegurament europeu de qualitat en l’educació i la formació professional 

(EQAVET).

3. Promourem el reconeixement mutu de títols. Les decisions sobre l’admissió 

a un programa concret i les qualificacions requerides per accedir als estudis 

en universitats estrangeres, es deixen a discreció de les universitats. Així ma-

teix, el calendari i els criteris varien d’una universitat a una altra. Demanarem 

a la Comissió que inicie un nou procés per preparar políticament i tècnica el 

reconeixement mutu de diplomes d’educació superior i abandonament esco-

lar i facilitar la validació transfronterera dels certificats de formació especí-

fica i de formació contínua.
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4. Treballarem per millorar la cooperació entre les institucions de la UE i els es-

tats membres mitjançant el rellançament i l’actualització del marc per a la 

cooperació europea en educació i formació. És fonamental establir una línia 

d’educació sòlida tant en els fons de la UE com en els instruments d’inversió 

de la UE. Més inversió en educació serà necessària per a garantir una educa-

ció de qualitat per a totes i tots. De manera que demanem que s’establisca 

un nivell mínim d’inversió educativa per a tots els Estats membres, alhora 

que es fomenten les fonts de finançament diversificades. L’ajustament del 

Semestre Europeu al Pilar Europeu dels Drets Socials, que té com a principi 

bàsic la capacitació i l’educació, pot ser un bon començament per augmen-

tar-ne la inversió.

5. Europa necessita ser construïda des dels fonaments del coneixement i la 

ciència. Per tot això, proposem:

. Impulsar un Pla de modernització industrial europea, que es centre 

en potenciar la R+D+i als sectors estratègics de l’economia no con-

taminants, la innovació oberta, la investigació bàsica, la cooperació 

entre administracions i les millores en l’organització del treball.

. Prioritzar la investigació destinada a resoldre els reptes mediambi-

entals i socials del segle XXI, com ara: la lluita contra el canvi climàtic 

fins complir els compromisos adquirits a l’Acord de París, el foment 

de les energies netes, la sanitat, la lluita contra la pobresa i la coo-

peració al desenvolupament. Així mateix, potenciar els projectes que 

treballen pel creixement igualitari de la societat i el progrés social en 

col·laboració amb les universitats públiques.

. El programa Horitzó Europa no pot substituir la inversió dels sistemes 

estatals d’investigació, sinó que ha de ser una inversió complementària. 

Per això exigirem una major transparència en la distribució del finança-

ment en R+D+i perquè es repartisca de manera clara i evite les subven-

cions encobertes; igualment vetlarem perquè els Estats Membres inver-

tisquen un 3% del Producte Interior Brut en matèria de R+D+i.

. Impulsarem un Pla Europeu de retorn del talent investigador i models 

de carrera professionals estables que siguen garantia d’equips hu-

mans i tecnològics al llarg termini.

. Impulsarem una política activa de divulgació científica ide promoció 

de la cultura científica en l’àmbit europeu perquè estimule el pen-

sament crític i la vocació científica, especialment entre la població 

més jove.

. Proposarem un full de ruta europeu amb objectius a curt i llarg ter-

mini per corregir les pràctiques que generen barreres en la carrera 

científica de les dones.
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CULTURA
La cultura ha demostrat tenir un impacte en la millora de la cohesió social, la in-

clusió, el diàleg i la comprensió mútua, i en la creació d’un sentiment de pertinen-

ça. No es pot subestimar el seu paper en l’empoderament de les persones a través 

de la participació i la creació culturals. Això és especialment important i es refe-

reix a tots els grups socioeconòmics i d’edat, incloent minories, migrants, joves i 

persones grans, persones amb discapacitat i amb menys oportunitats. L’actiu més 

gran de la cultura europea és la seua diversitat de visions, veus i expressions, i 

això ha de ser preservat, millorat i promogut.

Els Estats membres de la UE segueixen sent responsables de les seves pròpies 

polítiques del sector de la cultura; el paper de la Comissió Europea és ajudar a 

afrontar reptes comuns, com ara l’impacte del canvi digital, els models canviants 

de governança cultural i la necessitat de donar suport al potencial d’innovació 

dels sectors cultural i creatiu. La Comissió hauria d’assumir un paper actiu en la 

promoció de la diversitat cultural i lingüística i el diàleg intercultural, la protecció 

del patrimoni cultural, la disminució dels obstacles per a la mobilitat dels profes-

sionals culturals i el suport a la contribució de les indústries culturals i creatives 

per impulsar el creixement i el treball a tota la UE. en línia amb els principis de 

l’actual Agenda europea per a la cultura.

La mobilitat dels artistes i els treballadors culturals té un impacte fonamental en 

la millora de l’espai cultural europeu. És un requisit previ per promoure la diversi-

tat cultural i la cooperació. Per tant, acollim amb satisfacció la intenció d’elaborar 

el pla de mobilitat d’artistes i professionals de la cultura i demanem l’eliminació 

dels obstacles restants com ara les vises i el risc de la doble imposició i la difusió 

de les obres d’art, incloent el repertori i les actuacions.

 

Per tot això proposem:

1. Millorarem les sinergies entre educació i cultura com a pilar de la nova po-

lítica cultural europea.

2. Donarem suport a l’acció preparatòria del Parlament Europeu “Music Move 

Europe” com un primer pas important per estimular la creativitat, la diver-

sitat i la innovació en el sector musical europeu.

3. Implementarem l’Estratègia de Relacions culturals externes amb la deguda 

atenció a les organitzacions culturals locals i de base i als actors. No només 

per exportar cultura europea sinó també per crear vincles i millorar el diàleg 

intercultural.

4. Demanarem doblar el pressupost d’Europa Creativa i el desenvolupament 

d’una estratègia coordinada per incorporar la cultura en altres àmbits po-

lítics.

5. Convidarem a  la Comissió Europea a desenvolupar un lloc web / portal de 

“finestreta única” on tots els instruments existents de finançament de la 

UE s’enumeren d’una manera fàcil, exhaustiva i eficient.

6. Impulsarem una estratègia per establir una normativa definida que reco-

nega el valor intrínsec de la cultura, que protegisca la llibertat d’expressió 

i creació en el món artístic,així com de les aportacions als valors democrà-

tics i als drets humans en tot el territoride la Unió Europea.

7. Incentivarem les carreres professionals, l’emprenedoria i la formació en el 

sector cultural i creatiu, i potenciarem la mobilitat internacional a tots els 

àmbits..

8. Reclamarem la millora de les condicions laborals en el sector cultural i cre-

atiu,i inclusió de les indústries culturals a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

9. Facilitarem l’accés al finançament europeu dels microprojectes, en especi-

al a l’Europa Creativa, i treballarem per coordinar els diferents programes 

de finançament europeu per tal que el sector cultural i creatiu també estiga 

reconegut.
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SALUT
La millora de la salut i el benestar de les persones ha de ser l’objectiu fonamental del 

desenvolupament social i econòmic. És per això que per a Compromís el model d’aten-

ció a la salut a la UE ha de ser universal, públic, gratuït, de qualitat, fonamentat en l’evi-

dència científica i adequadament finançat. Ha d’estar orientat cap a la promoció de la 

salut, la prevenció de la malaltia i l’assistència sanitària efectiva, prioritzant l’atenció 

primària i comunitària com a eix vertebrador i afavorint el treball en xarxa.

Considerem que les cures pal·liatives han de ser part del serveis de salut i, en conse-

qüència, que la impossibilitat de disposar d’aquest servei constitueix una violació dels 

drets humans. Treballarem perquè tots els ciutadans i ciutadanes de la UE hi tinguen 

un adequat accés. Com no podia ser d’altra manera, el nostre treball anirà encaminat a 

continuar vetllant perquè es complisquen de forma efectiva en tots els estats de la UE 

les polítiques que determina el “Marc Europeu per a l’acció en matèria de salut mental 

i benestar” pel que fa a la promoció de la salut mental, la prevenció i tractament dels 

trastorns mentals, la coordinació de l’atenció sanitària i social en salut mental, l’enforti-

ment del coneixement basat en l’evidència científica i les bones pràctiques.

Els governs que es preocupen per la salut de la ciutadania han de desplegar propostes 

de salut pública en totes les seues polítiques. Lluitar contra les desigualtats socials i 

a favor de l’accés a l’educació i als serveis és el tipus de polítiques que més influència 

tenen sobre la salut de les persones.

No podem obviar que en les últimes dècades s’estan produint importants canvis demo-

gràfics en el món. S’estima que en la UE el percentatge de persones majors de 65 anys 

passarà del 16% en l’any 2000 a un 27% en el 2050. L’augment de l’edat de la població i 

el patró de les malalties, amb un predomini de les malalties cròniques, ens ha de con-

duir a un canvi en la direcció dels sistemes de salut. La millor forma d’afrontar aquest 

repte és proporcionar una atenció integral a la salut amb malalts actius i compromesos 

amb la seua malaltia.

La Unió Europea ha de realitzar un paper en política farmacèutica que responga a les 

necessitats de la ciutadania: millorar l’assistència, impulsar la investigació innovado-

ra i controlar la dinàmica de la despesa en fàrmacs.

Les tecnologies de la informació i la comunicació en salut són eines imprescindibles 

per afrontar els reptes actuals de modernització i racionalització dels sistemes sani-

taris europeus. Faciliten l’accés, l’equitat, la seguretat, la integració, la continuïtat i la 

qualitat dels serveis sanitaris i la seua convergència amb els serveis socials, a més 

d’afavorir el teixit industrial, la innovació i el desenvolupament econòmic dels estats.

La investigació i la innovació en aquest camp tenen com a repte assegurar la salut al 

llarg de tota la vida, garantir el benestar de totes les persones i propiciar uns sistemes 

sanitaris d’alta qualitat i econòmicament sostenibles, amb oportunitats per a generar 

ocupació i creixement econòmic.

Per tot això proposem:

1. Treballarem per garantir l’assistència sanitària pública per a totes les persones 

de la Unió Europea. També implementarem polítiques de millora de la salut 

específiques per a grups de població vulnerables.

2. Treballarem per prioritzar el finançament públic de la recerca en l’àmbit euro-

peu per a eliminar les desigualtats, els efectes del canvi climàtic i la contami-

nació en la salut.

3. Exigirem l’augment de les restriccions i dels imposts sobre l’alcohol, el tabac 

i les begudes ensucrades, a més de controls en la publicitat o sistemes d’eti-

quetatge senzill en els productes alimentaris sobre la base de la seua qualitat 

nutricional, amb especial èmfasi sobre els productes dirigits a població infantil 

i juvenil.
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4. Promourem l’avaluació de l’impacte en salut de totes les polítiques públiques 

rellevants amb influència sobre els determinants econòmics, socials i ambien-

tals de la salut i el benestar de la població.

5. Promourem un major control de la influència de les empreses farmacèutiques 

sobre el sector sanitari.

6. Crearem una agència europea que recopile les dades i siga la responsable dels 

programes de control coordinat. Treballarem en la lluita contra les plagues, mi-

llorant la vigilància i compartint dades entre els estats de la UE i unificarem el 

criteri de quines són les malalties de declaració obligatòria.

7. Treballarem perquè les ciutats, més enllà de convertir-se en espais saludables 

i sostenibles, es convertisquen en ciutats cuidadores i proporcionen recursos 

comunitaris per fer-se càrrec de les necessitats de persones que viuen soles, 

majors i dependents.

8. Ampliarem la Tarja Europea Sanitària amb la inclusió de la dispensació de me-

dicaments en tots els estats de la UE.

9. Afavorirem el desenvolupament i l’ús de nous medicaments genèrics i biosimi-

lars i crearem un mecanisme d’informació normalitzat i transparent sobre els 

motius que provoquen l’escassetat de medicaments.

10. Promourem i donarem a conèixer el procediment de la UE per a l’adquisició 

conjunta de vacunes, de manera que tots els estats membres aprofiten plena-

ment aquest instrument.

11. Les avaluacions de les tecnologies sanitàries són un instrument important i 

eficaç per a millorar l’accés als medicaments i contribueixen a la sostenibilitat 

dels sistemes de salut dels estats. Introduirem, per tant, avaluacions conjun-

tes a escala europea per a evitar la fragmentació dels sistemes d’avaluació, 

duplicació d’esforços i assignació inapropiada de recursos de la UE.

12. Donarem prioritat al desenvolupament  i aplicació de solucions relacionades 

amb la sanitat electrònica i mòbil, per a garantir nous models d’atenció sani-

tària segurs, fiables, accessibles, moderns i sostenibles per als i les pacients, 

personal cuidador i sanitari i finançadors.
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ESPORT
Apostem perquè l’esport siga un element de cohesió social, reductor de desigual-

tats i generador de salut. En la promoció de l’esport i l’activitat física cal seguir 

l’estel dels avanços aconseguits al govern valencià i, al mateix temps, cal imple-

mentar un altre tipus d’actuacions, des de les institucions europees.

Per tot això proposem:

1. Augmentarem el suport als projectes per millorar els hàbits saludables 

de la ciutadania europea, així com per treballar la inclusió social a través 

de l’activitat física.

2. Lluitarem contra la violència, la discriminació, el racisme i el masclisme a 

l’esport a través de tots els mitjans possibles, i fomentarem l’educació en 

valors a través de la pràctica esportiva.

3. Treballarem per aconseguir que les i els esportistes i clubs esportius dels 

territoris puguen concórrer a les competicions d’àmbit europeu en igual-

tat de condicions amb la resta de territoris.

4. Lluitarem contra el dopatge en les competicions esportives a través de 

tots els mitjans possibles.

5. Establirem les mesures normatives adients per equiparar les condicions 

de treball de les esportistes femenines amb els esportistes masculins.

6. Impulsarem l’obligatorietat de codis de bon govern en les federacions i 

clubs esportius.

7. Augmentarem el pressupost de la Unió Europea destinat als programes 

Erasmus + Sport.

8. Promourem ajudes directes als i a les joves esportistes per facilitar-ne la 

participació en competicions internacionals.

9. Establirem mesures de protecció i foment dels esports tradicionals prac-

ticats al nostre territori, a l’estat espanyol i a Europa, com a mostra de la 

diversitat cultural.

10. Proposarem l’aprovació d’una normativa que permeta garantir la formació 

dual dels i les esportistes (estudis acadèmics i/o mercat de treball).

11. Establirem el marc adequat per regular la figura del voluntariat esportiu.  
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OCUPACIÓ
La situació del mercat de treball a la Unió Europea, tot i la incipient recuperació 

econòmica que s’ha produït durant els darrers anys, continua sent preocupant en 

múltiples dimensions. Si bé és cert que hi ha hagut una recuperació important de 

l’ocupació en termes quantitatius, aquesta millora ha estat clarament insuficient 

des del punt de vista de la qualitat. Els problemes de precarietat, temporalitat, 

desigualtat salarial o d’atur estructural, han persistit i fins i tot s’han agreujat, 

especialment a les regions i països del sud d’Europa.

D’altra banda, cal assenyalar l’impacte dels grans canvis de fons que estan trans-

formant el mercat de treball a la Unió Europea i al món. L’acceleració tecnològica, 

l’automatització i la intel·ligència artificial, estan possibilitant com mai abans el 

creixement de la productivitat sense incrementar, o fins i tot reduint, la quantitat 

de mà d’obra necessària. Es generen nous llocs de treball altament qualificats, 

però a canvi se’n destrueixen intensament altres més rutinaris i de més baixa qua-

lificació. A més, cal afegir també el repte de fons que suposa el canvi climàtic o 

l’aparició de noves formes d’organització econòmica, com l’economia digital de 

plataformes.

Gestionar aquest context d’incertesa, requereix combinar accions d’urgència per 

millorar la qualitat dels llocs de treball, però també abordar un debat i una pla-

nificació a llarg termini que ens ajuden a avançar cap a una nova concepció de 

l’ocupació a Europa. Una nova concepció que haurà de prioritzar per damunt de tot 

el benestar de les persones, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental.

Fins ara, la Unió Europea ha emprés diferents polítiques en l’àmbit d’ocupació que 

han estat útils per a pal·liar les dramàtiques conseqüències de la desocupació, 

especialment entre els joves a través del programa de “Garantia Juvenil”. No obs-

tant això, aquests programes són sovint concebuts des d’una narrativa econòmica 

de mercat, focalitzats en resoldre els problemes d’ocupabilitat d’una forma des-

humanitzada, magnificant l’empenta a esdevindre emprenedor i sempre al servei 

de les relacions de mercat.

Front això, des de Compromís ens proposem posar en marxa mesures que propi-

cien la construcció col·lectiva d’un nou model de relacions laborals de qualitat, 

adaptat a les necessitats reals de les persones i que prioritze per damunt de tot el 

seu benestar. El creixement econòmic i l’ocupació no com un objectiu per se, sinó 

com a instruments al servei de les necessitats socials.

Per tot això, proposem:

1. Enfortir les polítiques actives d’ocupació a la Unió Europea, especialment 

aquelles dirigides als grups de població amb majors dificultats d’accés al 

mercat laboral.

2. Lluitar contra la precarietat, establint línies d’ajudes per als Serveis Pú-

blics d’Ocupació que permeten subvencionar la contractació estable i de 

qualitat.

3. Promoure una legislació europea que lluite contra l’escletxa salarial entre 

homes i dones, promovent la igualtat de drets i d’oportunitats.

4. Promoure la reducció de la jornada laboral a quatre dies setmanals en 

l’àmbit europeu, establint ajudes per a les empreses que milloren les se-

ues polítiques de conciliació i flexibilitat interna.

5. Impulsar campanyes de conscienciació i control coordinades a la Unió 

Europea, per a lluitar contra l’economia submergida i l’incompliment de 

mesures de salut i seguretat en el treball.

6. Impulsar l’associació de treballadors i treballadores de forma cooperati-

va, estimulant noves formes d’organització econòmica sostenibles i amb 

major retorn social.
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7. Promoure una cultura sana i responsable de la innovació i l’emprenedoria 

a la Unió Europea, fent especial èmfasi en la formació i en el coneixement 

com a alternatives per estructurar un nou model econòmic de progrés.

8. Establir polítiques que perseguisquen l’equiparació salarial a la Unió Eu-

ropea.

9. Aprovarem d’una directiva europea de reconeixement del permís igual, 

intransferible i irrenunciable per naixement, adopció o acolliment perma-

nent per afavorir la criança, la coresponsabilitat i la igualtat laboral i de 

gènere.

10. Ratificació, per part de la Unió Europea i els seus Estats Membres, del 

tractat 189 de l’OIT en defensa de les treballadores i treballadors de la llar.
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HABITATGE
Les polítiques europees han d’assegurar l’accés a un habitatge digne i assequible 

per a tota la població, amb especial atenció als col·lectius més desfavorits i amb 

necessitats d’emancipació, com les persones joves o amb pocs recursos.

Per tot això, proposem:

1. Impulsarem un pla perquè els Estats membre amplien el seu parc públic d’habi-

tatges destinat a lloguer assequible, amb l’objectiu final que cap unitat familiar hi 

destine més del 30% dels seus ingressos. Aquest pla ha de prioritzar la mobilització 

del parc d’habitatges buits de les entitats financeres rescatades amb diners públics 

així com de bancs, empreses o fons d’inversió per acabar amb l’especulació.

2. Posarem fi als avantatges fiscals de les SOCIMI (Societats Anònimes Cotitzades 

d’Inversió en el Mercat Immobiliari).

3. Promourem una normativa que obligue a destinar un mínim d’un 30% de la nova 

construcció a habitatge protegit de Protecció Oficial, de Preu Taxat i de lloguer; del 

qual, un 7% es destinarà a habitatge jove.

4. Regularem a l’àmbit europeu els desnonaments i llançaments per tal de garantir que 

no es puga fer fora de l’habitatge cap persona sense una alternativa habitacional 

digna i adequada.

5. Garantirem que els Estats membres limiten la responsabilitat de la persona deutora 

hipotecària al bé hipotecat, permetent el dret a la dació en pagament de l’habitatge 

quan es tracte de l’habitatge habitual de la persona deutora i aquesta es trobe en 

situació d’insolvència no buscada.

6. Crearem un ambiciós programa que aposte decididament per la rehabilitació urbana 

i la reforma d’habitatges i edificis, tant públics com privats, amb l’objectiu de reduir la 

demanda energètica amb actuacions de millora de l’accessibilitat, l’aïllament tèrmic 

i l’autoconsum.
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CANVI CLIMÀTIC
Europa ha de complir amb els compromisos adquirits en matèria de canvi climàtic 

i amb l’Acord de París, limitant l’augment de temperatura als 1,5 graus centígrads 

a escala global. Per poder fer-ho, Europa necessita mostrar el seu lideratge en 

l’àmbit global i accelerar la transició energètica cap a les energies renovables. En 

cas de dur-se a terme correctament la transició energètica cap a les energies re-

novables, reduirem la contaminació, crearem nous llocs de treball i augmentarem 

la nostra independència energètica, al mateix temps que ens permetrà democra-

titzar el sector on la ciutadania podrà exercir un paper més actiu.

L’energia és un factor de producció clau i la forta dependència europea de les 

fonts energètiques amb l’exterior plantegen un risc evident. La prioritat europea 

ha de ser la d’aconseguir els objectius climàtics d’eficiència energètica i energies 

renovables (del 32% i del 35% per a 2030) i de reduir les emissions d’efecte hiver-

nacle del 40 % al 55% per a l’any 2030, aprovats pel Parlament Europeu. Aquests 

reptes han de servir com una oportunitat per a encetar el camí cap a la transi-

ció verda, i construir un nou model energètic on l’eficiència energètica i l’estalvi 

d’energia siguen el centre de la política energètica. És indispensable, per tant, 

eliminar gradualment el carbó abans de l’any 2030 i altres combustibles fòssils 

tan prompte com siga possible. Només amb aquest important gir transformador, 

serem capaços de reduir dràsticament l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i ar-

ribar a l’objectiu que en 2050 aconseguim un sistema energètic 100% renovable. 

Entenem el subministrament energètic com a un dret i volem evitar situacions on 

l’oligopoli elèctric pose límits. Abordarem la lluita contra la pobresa energètica 

per garantir el dret de l’accés universal i assequible al consum d’electricitat, de 

manera que, qualsevol persona a la UE tinga cobertes les seues necessitats ener-

gètiques bàsiques, així com el manteniment de les llars en condicions climàtiques 

adequades per a la salut. La ciutadania no hauria de finançar amb els seus impos-

tos els combustibles fòssils; és més, considerem que aquestes quantitats podrien 

reinvertir-se en solucions sostenibles destinades a l’eficiència energètica, la xar-

xa ferroviària o l’agricultura sostenible. En aquest sentit, cal una fiscalitat positiva 

cap a la mobilitat elèctrica.

Europa pot patir grandíssimes pèrdues en cas que l’escalfament global augmente 

tal com ho ha estat fent en les últimes dècades. Per tant, impulsar polítiques afec-

tives i coordinades en el si de la UE en adaptació al canvi climàtic és garantir que 

el conjunt europeu estiga millor preparat per a fer front als impactes climàtics: les 

onades de calor, les inundacions, les sequeres i les marejades ciclòniques.

En el sector de l’energia, les dones són molt poques vegades convidades en quali-

tat d’expertes en els esdeveniments públics com a conferències, debats o taules 

rodones. La injustificada absència de dones al sector de l’energia suposa una limi-

tació a un debat tan necessari. Prenent com a exemple l’“Energía, no sin mujeres” 

pensem que és el moment d’impulsar i augmentar la presència d’expertes en els 

espais públics, de manera que la transició energètica cap a un model més soste-

nible siga també una transició cap a un model més just i igualitari. 

Per tot això proposem:

1. Un nou model energètic europeu, net, gradualment lliure d’energies 

fòssils, sense energia nuclear, sense fracking i basat en l’eficiència i les 

energies renovables; basat en l’autosuficiència energètica i el foment 

de l’autoconsum i les microxarxes. El nou model energètic ha de vindre 

acompanyant d’un pla d’interconnexions que fomente l’ús de les xarxes 

i done solucions a les febleses de la dependència de fonts renovables.  

Necessitem un mínim del 35% d’energia renovable en el 2030.
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2. Revisarem el mercat europeu d’emissions, per tal d’augmentar els costos 

de cada tona d’emissions, així com la creació d’una taxa de carboni eu-

ropea per les emissions difuses. Acabarem amb les exempcions fiscals 

als carburants en el transport aeri i es crearà un fons finalista destinat al 

transport baix en emissions.

3. Demanarem un Pla de tancament progressiu de totes les centrals nucle-

ars existents en territori comunitari; així com una transició justa al carbó 

i a la resta d’instal·lacions d’energia fòssil i nuclear, que atenga a les dis-

posicions sobre una transició justa que va aprovar el Parlament Europeu 

perquè la Comissió done suport al procés d’eliminació i ajuda a les regi-

ons afectades i minimitze els impactes socials i industrials de la transició 

energètica.  

4. Impulsarem mesures coordinades a l’àmbit europeu, perquè els Estats 

membre, atenguen degudament la pobresa energètica i protegisquen als 

col·lectius en risc d’exclusió, dels efectes socials de l’augment dels preus 

energètics, amb mesures com la rehabilitació energètica d’edificis i lluita 

contra situacions d’oligopoli que impedeixen la competència. Defensarem 

l’aplicació de tarifes abordables i realistes, tant en capacitat com en preu 

per als clients. I instarem a les empreses energètiques a negociar un preu 

de mercat superreduït per al conjunt d’administracions de la UE.

5. Demanarem una auditoria per saber de quina manera han sigut utilitzats 

els fons europeus dedicats a l’energia en el passat i detectar les males 

pràctiques que van dur a terme a casos de corrupció (com el cas Castor a 

les costes del nord de Castelló) així com la utilització dels fons en projec-

tes insostenibles i nocius per al territori.

6. Assegurarem que les inversions destinades a les energies fòssils siguen 

excloses dels plans europeus. A més, impulsarem que els Fons de Globa-

lització o de Modernització de la Comissió Europea es destinen a la tran-

sició justa així com en la investigació i innovació per alinear-ho amb les 

millors polítiques que s’adeqüen en virtut de l’Acord de París.

7. Garantirem que la UE estiga preparada per a fer front als impactes del 

canvi climàtic donat que és un factor clau per a la seguretat del conjunt 

europeu. Adaptar-se al canvi climàtic identificant, actuant i reduint el risc 

de catàstrofes i incrementant la resiliència, ha de ser una prioritat euro-

pea per rebaixar a llarg termini la vulnerabilitat de les diferents regions 

d’Europa enfront dels seus impactes.  

8. Treballarem per incrementar la presència de les dones en un sector molt 

masculinitzat com és el de l’energia, on les dones són molt poques vega-

des convidades en qualitat d’expertes a esdeveniments, públics o privats, 

conferències, debats o taules rodones.
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MEDI NATURAL
Els fons europeus per al desenvolupament rural i altres ajuts agro-ambientals 

tenen un paper molt important en les comarques valencianes d’interior, de predo-

mini rural, on les activitats de caràcter agrícola, ramader i forestal poden incidir 

de manera positiva o no (segons la regulació, planificació i execució de les activi-

tats) en la conservació dels valors ambientals, per la qual cosa resulta essencial 

que els ajuts i subvencions es canalitzen de manera escaient per maximitzar els 

efectes positius i sinèrgics amb altres activitats compatibles amb la preservació 

del medi i evitar els usos ineficients, inadequats o simplement fraudulents.

L’experiència de la implementació d’aquests fons i ajuts al País Valencià (i a al-

tres llocs) ens mostren tota una sèrie d’exemples indesitjables que no poden re-

petir-se. Ajuts que van a parar prioritàriament a grans propietaris i personatges 

aliens al món rural; actuacions destinades a efectuar transformacions inviables 

econòmicament i ecològicament impactants; ajuts manipulats per polítics locals 

del PP i que van a parar a usos impropis que no tenen res a veure amb l’esperit o la 

lletra dels fons europeus, etc.

Per tot açò resulta necessari el control i bon ús d’aquests ajuts en la línia que es 

proposa a continuació, donat que, ben emprats, aquests fons europeus són una 

important eina de desenvolupament sostenible i conservació ambiental en les co-

marques més despoblades i amb menys recursos econòmics del nostre territori 

on, alhora rau una part molt destacada dels ecosistemes d’alt valor del nostre 

país.

Cal mostrar una total oposició a la plantació, en àrees forestals, d’espècies exò-

tiques de creixement ràpid (Paulowia, etc.) per a usos energètics, i per tant deixar 

fora dels ajuts aquestes intervencions. S’ha d’exigir una especial supervisió i cau-

teles ambientals rigoroses en l’extracció de biomassa forestal de qualsevol classe 

en àrees naturals protegides. Calen controls més estrictes de l’aprofitament de la 

fusta provinent d’incendis forestals que s’ha de fer, en qualsevol cas, de manera 

estrictament respectuosa amb la vegetació en regeneració i amb el sòl fèrtil, do-

nat el greu risc erosiu; garantir la minimització d’impactes en els processos d’ex-

tracció.

En relació a la Directiva europea d’Hàbitats i la Xarxa Natura 2000, el País Valen-

cià s’ha distingit per reiterats retards en la seua implementació i en mancances 

que han estat detectades i subratllades per les institucions europees que han 

obligat a reelaborar llistats i ampliar els espais a catalogar. En la pràctica aquests 

espais encara no gaudeixen d’una bona regulació que garantisca la protecció dels 

seus valors i els esborranys coneguts en relació a la regulació de les àrees ZEC 

(zones d’especial conservació) mostren un absolut desinterés en avançar en la 

seua efectiva preservació.

És prioritària, per tant, l’exigència d’estudis d’impacte ambiental rigorosos i sot-
mesos a participació pública, publicitació, etc. Assegurar que els òrgans de parti-

cipació en àrees protegides emparades per la Xarxa Natura 2000 siguen realment 

participatius, plurals i operatius.

Per tot això proposem:

1. Mecanismes de control estricte dels fons i subvencions europees de ca-
ràcter ambiental adreçats al medi natural i rural (FEDER, LEADER, etc.) 

per garantir la seua correcta utilització i els mínims impactes ambientals 

i socials en la seua aplicació (garantir la sostenibilitat i l’equitat). Calen 

mecanismes rigorosos de vigilància i supervisió de les activitats subven-

cionades i dels seus efectes pràctics, donats els antecedents d’usos im-

propis.



Programa 2019 

28

2. Supervisió dels ajuts europeus per l’extracció de Biomassa d’origen fo-
restal per a usos energètics, per tal de garantir que es tracta estrictament 

de biomassa residual i que no hi ha riscos ambientals associats al seu 

aprofitament. Cal donar preferència a l’aprofitament de restes agrícoles i 

ramaderes i la fracció orgànica dels residus urbans dels municipis rurals, 

per produir metà (combustible) i compost.

3. Suport i ajuts a iniciatives locals i a xicoteta escala de turisme rural 
sostenible, excloent activitats que no complisquen requisits i premiant  

iniciatives amb mínims impactes ambientals i màxims beneficis socials 

(distribució entre la població i el territori, equitat social, viabilitat futura) 

especialment en àrees protegides. Prioritzar activitats de baix impacte 

com senderisme, turisme ecològic (basat en el coneixement de fauna, flo-

ra, paisatge, ecosistemes singulars, etc.), turisme etnogràfic i cultural, re-

habilitació d’edificis i construccions tradicionals, com a infraestructures 

de base (allotjaments, restaurants, centres d’interpretació...), manteni-

ment de sendes tradicionals, etc.; tot açò vinculat a la creació d’ocupació 

rural, i connectat amb la transformació, venda i distribució de producci-

ons agrícoles locals.

4. Suport a l’agricultura ecològica de qualitat en àrees rurals de muntanya i 
predomini forestal, primant la qualitat per damunt de la quantitat, i la vin-

culació a pràctiques de mínim impacte i compatibilitat amb la protecció 

del medi. Prioritzar activitats que puguen beneficiar-se de la denominació 

d’origen, bones pràctiques agràries, vinculació a espais naturals prote-

gits, etc. Integració d’aquestes activitats amb activitats complementàries 

de turisme rural interior i distribució en zones de proximitat (km. 0).

5. Implementació total i correcta de la Xarxa Natura 2000 per acabar amb 

el retard i les diferents deficiències. Seguiment per part d’Europa per ga-

rantir que les normatives de les zones ZEC siguen rigoroses i d’acord amb 

els objectius de la Directiva Europea d’Hàbitats. Atenció a la connectivitat 
entre hàbitats i regulació apropiada d’activitats impactants.     
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BENESTAR ANIMAL
Tot ésser viu, com a ésser que sent, és subjecte de drets individuals i col·lectius com 

a integrants de l’ecosistema natural on vivim. Per tant, tots els animals, en especial 

aquells considerats de companyia per la seua convivència amb les persones, han de 

ser protegits de qualsevol tipus de maltractament o de crueltat injustificada.

Així, les administracions han de vetllar en primer lloc perquè les persones siguen 

responsables i asseguren el benestar dels animals que en depenen directament o 

indirectament, i per implementar les normes necessàries per a la seua protecció i 

cura.

Per això cal que des d’Europa s’impulse aquesta protecció animal per tal que es 

consciencie i s’augmente la implicació de les persones en la cura dels animals, com 

que es revisen les tradicions que incloguen animals.

Igualment cal que la Unió Europea propose a les administracions que milloren els 

serveis d’arreplega i tractament d’animals abandonats, la vigilància de centres de 

cria, les residències i els establiments de venda.

Per tot això:

1. Impulsarem una Directiva de Prohibició dels Festejos amb Animals 

que assegure que cap finançament públic vaja destinat a activitats 

nocives contra els animals. A més, impulsarem la incorporació de cri-

teris de benestar animal als parcs zoològics.  

2. Promourem l’eliminació del caràcter excepcionalitat, per raó de cul-

tura o tradició, com a justificació de l’incompliment de la normativa 

sobre benestar animal i contra la crueltat en tots els casos.   

3. Promulgarem l’eliminació de les excepcions a la normativa euro-

pea sobre el sacrifici amb atordiment d’animals i l’obligatorietat de 

l’adopció d’estàndards de benestar animal com ara la densitat ade-

quada per a cada espècie de peixos en piscifactories, i la reducció 

i millora del temps de transport d’animals vius. A més, impulsarem 

la millora en l’etiquetatge i contingut de la informació sobre els pro-

ductes d’origen animal.  

4. Impulsarem el foment de la inversió econòmica i científica per al 

desenvolupament d’alternatives i mètodes per a la reducció i adap-

tació de l’ús de l’experimentació amb animals.
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AGRICULTURA
L’agricultura és la base de l’alimentació de les persones i els animals. És la part 

més important de la cadena alimentària i, per tant, de sosteniment de la vida. Des 

d’aquesta premissa, ens cal una Europa que defense la producció local i de qua-

litat que, a més, siga un dels motors econòmics del nostre territori dins d’Europa.

 

Per això, necessitem una PAC (Política Agrícola Comuna) que realment protegisca 

i ajude a posar en valor els sistemes alimentaris valencians i de la mediterrània, 

basada en quatre eixos fonamentals: en la diversitat productiva i el patrimoni cul-

tural agrari; en la competitivitat dels sistemes agroalimentaris; en la sostenibilitat 

i qualitat socioambiental i econòmica de les seues produccions i, sobretot, en la 

dignificació del treball de les persones que es dediquen a l’agricultora com a base 

del sistema productor, desenvolupador del medi rural i generador de treball esta-

ble i digne.

 

A més, s’han d’incorporar de forma transversal a les polítiques agràries dos fac-

tors transversals per al sosteniment de l’agricultura: el foment del relleu genera-

cional i el paper fonamental i múltiple de la dona en el sosteniment del sistema 

agrari, com a llauradora i també com a propietària i encara com a mantenidora 

dels elements productius associats a la producció agrícola (manufactura, artesa-

nia, venda directa, etc.).

 

Per últim, cal incidir, d’una banda, en la importància cabdal de l’agricultura en la 

lluita contra el canvi climàtic, com un element per posar en valor dintre de la PAC i, 

d’una altra, en fer noves polítiques per a incorporar l’aprofitament alimentari com 

un element imprescindible de la sostenibilitat.

 

Per tot això proposem:

1. Exigirem mesures de protecció dels mercats propis amb una remu-

neració digna per als  nostres productors i productores, així com 

l’exigència de reciprocitat efectiva respecte a tercers països. Estric-

ta vigilància dels mercats per l’aplicació de la clàusula de salvaguar-

da als acords citrícoles i d’altres produccions amb tercers països.

2. Defensarem el potencial productiu endogen front a la potencial 

amenaça fitosanitària externa.

3. Potenciarem la protecció del model de l’agricultura familiar valen-

ciana, com un tret identitari valencià, i de les xicotetes empreses 

agràries.

4. Potenciarem la multifuncionalitat dels llauradors i llauradores, la 

dedicació a temps parcial, així com la diversitat i adaptabilitat del 

producte; totes elles característiques úniques de la nostra agricul-

tura.

5. Reforçarem la sostenibilitat, potenciant l’ús racional dels recursos 

naturals, amb una reducció efectiva i computable dels contaminats, 

reduint l’ús de nitrats, millorant la qualitat de l’aigua i de les emis-

sions.

6. Promourem la identitat, el patrimoni agroalimentari i els sistemes 

socioeconòmics basats en l’agroecologia, és a dir, les DO (denomi-

nacions d’origen), les marques europees i, especialment, l’agricul-

tura ecològica.

7. Treballarem per impulsar normatives europees de pesca adaptades 

a les nostres modalitats. La sostenibilitat no és incompatible amb 

les nostres arts tradicionals.
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TERRITORI
El projecte europeu té també una vessant en les infraestructures. No és altre que la xarxa 

transeuropea de transports, Ten-T, formada per nou corredors d’infraestructures, uns dels quals 

és el corredor Mediterrani. Aquesta xarxa té un potencial d’integració social i econòmica, salvant 

les distàncies, com ho ha sigut l’euro al sistema monetari. Permetrà a tots els europeus els movi-

ments per tot el continent, des d’Ucraïna a Portugal, o des de Suècia fins a Grècia.

El País Valencià conta amb l’avantatge de estar creuat de nord a sud pel corredor mediterrani, 

tant la xarxa ferroviària, com viaria, així com els ports i aeroports principals valencians. Des de 

Compromís hem promogut la utilització dels fons CEF (Connecting Europe Facility) per a l’exe-

cució del Corredor Mediterrani ferroviari, que permeta la nostra connexió amb Europa de forma 

sostenible i també per millorar les nostres connexions internes al País Valencià.

Per tot això  proposem:

1. Treballarem perquè el Corredor Mediterrani ferroviari siga realitat. Aquesta in-

fraestructura és clau per a la descarbonització del transport al País Valencià, 

una directriu europea clau per al benestar i el futur dels valencians. Així les au-

topistes ferroviàries promogudes des de Compromís deuen ser les que absor-

pensionsbisquen en gran part els transports que creuen o generen el nostre ter-

ritori, preservant el medi ambient i reduint les nostres emissions contaminants.

2. Treballarem per a la millora de totes les connexions secundàries que permeten 

una millor mobilitat. Dins de les feines més importants desenvolupades en 

aquest anys, està la inclusió del corredor Cantàbric-Mediterrani, la connexió 

Sagunt-Saragossa, en la xarxa transeuropea. Això permetrà la millora de la via, 

i amb això les connexions de la província de Castelló i de tot el territori d’Aragó. 

A més permet la seua electrificació, reduint l’impacte del pas del ferrocarril pel 

nostre territori. 

3. Promourem iniciatives que ajuden i difonguen la importància per a la nostra 

economia dels desenvolupament dels nostres aeroports i ports, de forma 

sostenible ambiental i socialment. El turisme és una peça clau per a nosal-

tres, així com del sector logístic, fonamental per permetre les exportacions 

valencianes. 

4. Impulsarem accions per a reforçar el paper de les regions a nivell europeu a 

les decisions preses a Brussel·les. Així ho hem defensant al Comité Europeu 

de Les Regions, a on estan representades més de 300 regions la necessitat 

d’augmentar la subsidiarietat a l’hora de prendre decisions per a desenvolu-

par les infraestructures i els fons europeus.

5. Promourem la millora de la mobilitat sostenible al llarg de tot el país i més 

encara a les àrees metropolitanes valencianes. Així els fons FEDER destinats 

a la descarbonització han de permetre la millora de les línies del Tram a les co-

marques d’Alacant i van a permetre la finalització de la línia L-10 a la ciutat de 

València, fins Nazaret. Cal incidir en la millora de cooperació institucional per 

arribar als estàndards europeus de transport públic i sostenible a les àrees 

del País Valencià.



Programa 2019 

35

Protegim la Terra

13. Economia sostenible

Programa Electoral per a les
Eleccions al Parlament Europeu de 2019



Programa 2019 

36

ECONOMIA SOSTENIBLE
La crisi econòmica i la resposta neoliberal per part de la Unió Europea han provocat un aug-

ment de la desigualtat i dels índexs de pobresa, que afecten cada vegada capes més àmplies 

de la població, alhora que han augmentat les xifres de negoci i de riquesa acumulada. Al ma-

teix temps, en aquesta dècada perduda, la Unió Europea no ha sabut afrontar i regular els 

principals reptes econòmics que se li presenten.

En conseqüència, assistim a una crisi institucional i dels valors europeus que només pot re-

dreçar-se si construïm un projecte europeu social però també econòmic, que cree riquesa i 

benestar general de forma sostenible i inclusiva. Assegurar el benestar de la ciutadania i ga-

rantir els pilars bàsics de l’educació, la sanitat i les pensions públiques han de ser les prioritats 

de la UE, així com l’aposta radical per un model econòmic basat en la formació i la I+D+i, en 

una revolució digital progressiva i al servei de les persones, en la transició ecològica, en els 

nous sectors potencials, en les xicotetes i mitjanes empreses i un model que cree ocupació 

de qualitat.

L’Agència Europea del Medi Ambient, en el seu informe “Polítiques europees, economia verda 

i ús eficient dels recursos”, assenyala que Europa podria crear més ocupació i incentivar millor 

la innovació apostant per l’economia verda, a través d’un ús més eficient dels recursos, alhora 

que es compleixen els objectius ambientals a llarg termini.

Per això, l’ambició de la UE ha de ser aconseguir una economia eficient en l’ús dels recursos i 

climàticament neutra, a través d’una transició cap a una economia verda i justa.

Per tot això:

1. Impulsarem l’establiment d’uns estàndards mínims de drets socials i eco-

nòmics europeus que, tenint en compte el desenvolupament desigual dels 

Estats membres, creen una base de cobertura mèdica, assegurança de deso-

cupació, jornada laboral màxima o salari mínim, entre altres.

2. Promourem la implantació d’un impost sobre les transaccions financeres.

3. Desenvoluparem els instruments antidúmping per a lluitar contra la compe-

tència deslleial de països com la Xina o Sud-àfrica.

4. Treballarem per a democratitzar les institucions europees com ara el Banc 

Central Europeu, inclòs el control dels lobbies, amb una major transparència.

5. Impulsarem i defensarem la transició econòmica innovadora, ecològica, in-

clusiva i socialment justa i donarem suport als treballadors afectats per la 

transició cap a una economia baixa en carboni.

6. Lluitarem per fer de l’energia un bé comú garantint l’accés i la gestió pública, 

l’eficiència energètica, la producció descentralitzada, la interconnectivitat i les 

energies renovables.

7. Promourem un augment de les inversions i el finançament de projectes sobre 

la base de criteris de sostenibilitat i subsidiarietat, de responsabilitat social, 

ètica i mediambiental, i sobre la base de l’avaluació de resultats.

8. Promourem un pla de reindustrialització europeu, amb l’objectiu que la in-

dústria arribe a un 20% del PIB, com assenyala la Unió, mitjançant l’augment 

de la productivitat a través de l’impuls de la I+D+i, el disseny i la formació i la 

reducció de costos a través, entre altres aspectes, de l’eficiència energètica.

9. Defensarem el desenvolupament sostenible de sectors clau per a la societat 

del benestar com ara la rehabilitació urbana i d’edificis, el sector de les energi-

es alternatives, un turisme divers i sostenible, l’economia del coneixement i la 

transformació digital, els productes ecològics, la gestió de residus, la cultura 

i el sector audiovisual, l’economia social, el sector d’atenció de les persones 

dependents i la tercera edat...

10. Defensarem les pimes (són el 99% de les empreses de la UE) i el petit comerç, 

i les polítiques que protegeixen i fomenten la producció i el consum local o de 
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km 0, artesà i tradicional.

11. Impulsarem la generalització de les clàusules socials en la contractació públi-

ca, que prioritzen les xicotetes i mitjanes empreses.

12. Impulsarem l’ampliació del programa d’intercanvi d’alumnes de Formació 

Professional Erasmus +.

13. Vetlarem per la protecció de les persones consumidores
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
El benestar de les comunitats locals ha de ser abordat com un procés integral fet de compli-

citats i relacions entre múltiples sectors i agents socials. La Unió Europea ha de donar suport 

a un model de desenvolupament local integral i integrador que supere barreres territorials i 

socials. Polítiques que han de tindre com a objectiu principal territoris i societats vibrants i 

resilients amb capacitat de resposta i adaptació als canvis per tal de millorar la qualitat de 

vida. Aquest objectiu s’ha d’assolir per mitjà d’estratègies locals adaptades a la realitat social 

i territorial però partint d’un model inclusiu al qual els beneficis socials tinguen tant pes com 

els econòmics als projectes públics i privats.

En aquest sentit programes o mesures com LIFE, LEADER, INTERREG, HORITZÓ 2030, etc. han 

fet importants avanços en incloure clàusules i línies que aborden qüestions com les de gène-

re, la inclusió de col·lectius marginals o la ruralitat. El següent pas és que la legislació i l’acció 

política de la UE aposte decididament per la multilateralitat i la transversalitat com principis 

bàsics, fent que qüestions com la sostenibilitat, el gènere, l’urbanisme inclusiu o l’equilibri ter-

ritorial i poblacional siguen part fonamental de tot projecte. Temes com el reforçament dels 

teixits locals de PIME, que són la base real de l’economia europea, han de ser abordades des 

d’aquesta perspectiva; a la qual s’han d’afegir altres elements com l’R+D+I, les sinergies o la 

cooperació entre els diferents agents que operen sobre un territori. Atès que és l’única forma 

de garantir una competitivitat més enllà del model economicista actual.

Per tot això:

1. Potenciarem les experiències que aporten participació ciutadana efectiva i 

transparència al desenvolupament local. Iniciatives com els parlaments ru-

rals europeus, s’han de traslladar i institucionalitzar a escala regional de for-

ma que els models locals de desenvolupament siguen fruit d’un ample con-

sens que permeta consolidar les propostes més enllà dels cicles electorals.

2. Treballarem per desenvolupar polítiques europees contra el despoblament 

que han d’adaptar-se a la realitat dels nostres pobles. 

3. Rebaixarem la complexitat burocràtica dels programes europeus d’ajudes i 

suport, de manera que es facilite que moltes administracions i entitats públi-

ques i privades aprofiten millor el seu potencial.

4. Fomentarem la difusió d’experiències d’èxit a escala europea amb finança-

ment per a la rèplica en les comunitats locals, ja siguen urbanes o rurals.

5. Orientarem les polítiques comunitàries perquè tinguen en compte les espe-

cificats valencianes de forma que territoris com el nostre, amb una forta dua-

litat rural/urbà i muntanya/litoral puguen traure el màxim profit d’estratègies 

com els Plans Operatius o els Plans de Desenvolupament Rural.

6. Treballarem perquè la UE comprenga la necessitat de mantindre activitat 

productiva al nostre territori més enllà del turisme o determinades formes de 

comerç. Demanarem que la consolidació i l’enfortiment de l’economia produc-

tiva siga alguna cosa més que una intenció en les polítiques comunitàries.
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JOVES
Hem d’entendre que són els i les joves qui construeixen el futur d’Europa. Per això, cal que els 

facilitem les circumstàncies vitals que els permeten apoderar-se i ser l’actor primari d’aquest 

nou projecte europeu.

En la pràctica, aquestes millores en les seues condicions impliquen, entre d’altres, la protec-

ció del dret a l’emancipació, el dret a rebre una educació superior assequible i de qualitat, o 

l’accés just a treballs ben remunerats. Ocupacions precàries, falta d’habitatges assequibles, 

o malalties de salut mental són algunes de les realitats diàries a les quals la nostra joventut 

han de fer front.

Per a aconseguir unes polítiques públiques que puguen respondre a aquests reptes, apostem 

per unes polítiques de joventut integrals, unes polítiques que consideren les persones joves 

com a subjectes des de totes les dimensions: educativa, laboral, emancipadora, d’oci, de sa-

lut; i que tinguen en compte els contextos socials, culturals, territorials i econòmics que els 

envolten.

D’altra banda, aquestes polítiques de joventut han d’estar ben coordinades i suficientment 

finançades; a més a més, han de ser protagonistes de l’agenda europea. Per aquest motiu, 

apostem per unes polítiques de joventut transversals, que es despleguen des de totes les 

institucions europees que actuen en àmbits rellevants per a la joventut (inclusió, educació, 

habitatge o salut), i coordinades per l’European Youth Forum.

Per tal d’assegurar que els i les joves tinguen garantit l’accés a un treball segur i de qualitat, 

implementarem polítiques de formació que permeten una millor transició estudis-treball. La 

Garantia Europea Juvenil, que assegura que un jove ocupat continue l’educació, l’aprenentat-

ge o una pràctica laboral dins dels quatre mesos posteriors a l’acabament de l’educació, s’ha 

de desplegar d’una manera molt més eficaç.

Calen també majors inversions econòmiques en garantia juvenil, i aquesta s’ha de fer obliga-

tòria per a tots els estats membres. A més, una prioritat del nostre treball serà l’augment de 

les ajudes als joves fins als 30 anys en la recerca d’ocupació als diversos estats membres de 

la UE i l’assoliment d’una remuneració justa de qualsevol ocupació, incloses les pràctiques 

acadèmiques i professionals.

Així doncs, promourem mesures i programes que faciliten l’accés a l’habitatge i que posen es-

pecial atenció als nous contexts transnacionals com són el turisme de masses, l’especulació 

o el canvi climàtic.

Implementarem polítiques eficaces de formació, mobilitat i assessorament entre les perso-

nes joves, d’acord amb els programes marc Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat. Impul-

sarem polítiques que fomenten l’ocupabilitat entre els joves, d’acord amb el mapa de noves 

competències i amb especial interès als nous jaciments laborals. D’igual manera, treballarem 

per un reconeixement real de les experiències de voluntariat, activisme i educació no formal 

que ofereixen les organitzacions juvenils, i del seu valor educatiu i social.

Reivindicarem, a més, un finançament suficient per al cos de voluntariat del Cos Solidari Eu-

ropeu, que donaria als joves l’oportunitat i els mitjans financers per a desenvolupar projectes 

de voluntariat propis.

Com hem dit, entenem que aquest nou projecte europeu només tindrà sentit amb una parti-

cipació activa de la joventut en l’elaboració de totes aquestes polítiques. És per això que en-

tenem el diàleg estructurat amb els i les joves com una prioritat en els processos de presa 

de decisions polítiques, i donarem suport a la participació activa de la joventut en la política, 

amb mesures com la disminució de l’edat del vot a 16 anys en els estats membres de la Unió 

Europea.

Defensarem, per tant, unes polítiques de joventut transversals i transformadores, impulsades 

des dels diferents àmbits de les institucions europees i en coordinació amb el teixit associatiu 
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juvenil a Europa. Caldrà no només consultar, sinó també decidir amb els joves la formulació de 

les polítiques europees i l’avaluació del seu impacte en la vida dels joves.

Per tot això, proposem:

1. Implementarem polítiques eficaces de formació, mobilitat i assessorament 

entre les persones joves, d’acord amb els programes marc Erasmus+ i el Cos 

Europeu de Solidaritat.

2. Impulsarem polítiques que fomenten l’ocupabilitat entre la gent jove, d’acord 

amb el mapa de noves competències i amb especial interès als nous jaci-

ments laborals.

3. Augmentarem les ajudes a la població jove fins als 35 anys, en la recerca 

d’ocupació als estats membres de la UE, garantint la remuneració justa de les 

pràctiques.

4. La Garantia Europea Juvenil, que assegura que un jove ocupat continue l’edu-

cació, l’aprenentatge o una pràctica laboral dins dels quatre mesos posteriors 

a l’acabament de l’educació, s’ha d’implementar de manera molt més eficaç. 

La garantia juvenil s’ha de fer obligatòria per a tots els estats membres, fent 

que la garantia d’un treball estable, remunerat i de qualitat siga el seu objectiu 

principal.

5. Un finançament suficient per al cos de voluntariat del Cos Solidari Europeu 

donaria als joves l’oportunitat i els mitjans financers per desenvolupar els 

seus propis projectes de voluntariat.

6. Implementarem mesures i programes que faciliten l’accés a l’habitatge i que 

posen especial atenció als nous contextos transnacionals com són el turisme 

de masses, l’especulació o el canvi climàtic.
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PER UNA EUROPA FEMINISTA
Igualtat i equitat entre dones i homes.

A Europa els drets de les dones i la igualtat de gènere han estat llargament desenvolupats 

dins el context de reivindicació de drets civils i socials i les directrius europees i les polítiques 

que se’n deriven han estat un referent.  No obstant això, la desigualtat entre dones i homes 

des de l’econòmica fins a la presència de les dones als llocs de presa de decisions, la creació 

cultural, la responsabilitat majoritàriament femenina en les tasques de cura i manteniment 

de la vida, la precarietat laboral, ila violència de gènere i masclista continua sent un greu pro-

blema social.

La violència contra les dones és una violació del de drets humans que afecta a dones de tots 

nivells socials i econòmics. Les estadístiques a l’àmbit europeu revelen que continua sent un 

problema persistent que hem de acarar per tots el mitjans.

La igualtat de gènere és un principi fonamental de la UE i treballarem, per a reduir la bretxa 

entre el reconeixement del dret, la seua garantia legislativa i la seua implementació efectiva. 

Només amb una veritable transversalització de les polítiques feministes, en les quals és bàsic 

el foment de la participació de les dones en la vida pública i la incorporació de la perspectiva 

feminista a totes les accions i decisions legislatives, es pot avançar. Per tant, reivindiquem po-

lítiques actives transformadores del model patriarcal en un altre d’ igualitari. Cal treballar per 

la conciliació de la vida laboral i familiar, a partir de dos vectors: la corresponsabilitat i una nova 

gestió dels usos del temps.

Les institucions europees han de treballar per harmonitzar la vida laboral i privada de tota la 

ciutadania com a element bàsic per a la igualtat. S’han de regular les condicions i drets labo-

rals a nivell europeu per tal que el pes de la cura de les persones i del sosteniment de la vida 

no continue sent responsabilitat particularment de les dones. Cal elaborar directives i campa-

nyes per als diversos grups, problemàtiques i sensibilitats per tal de produir una transforma-

ció real. Cal reivindicar polítiques de serveis públics que acompanyen la ciutadania, inclusives 

i democratitzadores. La Unió Europa ha de ser l’Europa social i de la ciutadania.

Segons xifres oficials, la bretxa salarial en la UE es troba en el 16,2%, però la diferència en 

la quantia de les pensions s’agreuja al 40,2% de mitjana, segons l’Índex d’Igualtat de Gènere 

que realitza l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere. Açò es deu, sobretot, al fet que el 

percentatge de dones que té ocupacions a mitja jornada, una remuneració més baixa per hora 

o s’acullen a permisos parentals o per a la cura de familiars és molt més gran.

Per tot això, proposem:

1. Impulsarem una Directiva Europea contra la Violència Masclista que possibili-

te actuacions comunes, coherents i coordinades en tots els països membres. 

Potenciarem els instruments internacionals i europeus per abordar totes les 

formes de violència de gènere i sol·licitarem la ratificació i implementació ple-

na del Conveni d’Istanbul dins tots els Estats de membres.

2. Reclamem la implementació de les recomanacions aprovades en el Parla-

ment Europeu sobre l’informe  “La igualtat entre dones i homes en la UE en 

2014-2015”.

3. Promourem mesures legislatives i no legislatives que impulsen l’equilibri 

entre la vida laboral i la personal. En particular impulsarem propostes sobre 

baixa de maternitat i paternitat, recuperant el debat sobre la Directiva dels 

permisos de maternitat i paternitat (Maternity Leave Directive) al sí de la Unió 

Europea amb l’objectiu que tots els permisos siguen iguals, intransferibles i 

pagats al 100%           

4. Treballarem per desenvolupar mesures adreçades a garantir els drets de les 

treballadores dels sectors més precaritzat i desregularitzat: treballs de cura i 

a la llar, treball en el sector agrícola, etc.  
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5. Cal aprovar una directiva europea que establesca la igualtat en els consells 

d’administració tant públics com privats així com en totes les institucions i 

òrgans de presa de decisió.

6. S’ha de preservar l’autodeterminació de les dones. Volem garantir la plenitud 

de drets sexuals i reproductius per a tothom. Cal garantir l’accés de les dones 

a serveis de planificació familiar i a tota la gamma de serveis relacionats amb 

la salut sexual i reproductiva, incloent mesures anticonceptives i accés a avor-

tament segur, legal i gratuït.

7. Vigilarem la sexualizació i mercantilització, cosificació,  de les dones en la in-

dústria publicitària i els mitjans de comunicació i l’ús d’estereotips femenins 

masclistes que associen la joventut, bellesa i atractiu sexual a l’èxit social.

8. Treballarem per eliminar la tracta de persones amb fins d’explotació sexual i el 

reconeixement de la prostitució com a directament relacionada així com que 

la pràctica de la gestació subrogada és contraria als drets humans.

9. Promourem campanyes de prevenció i conscienciació social a tots els nivells 

de manera que la ciutadania en general tinga informació i formació sobre les 

diverses manifestacions de la violència cap a les dones.

10. Europa ha de ser garantia de drets humans i ha de tindre una política coherent 

amb les persones que necessiten refugi. Les dones pateixen especialment el 

transit i cal una política digna per alleugerir en la mesura del possible aquest 

drama. També cal reconèixer la violència de gènere i masclista com a motiu 

per demanar l’asil.
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DRETS LGTBI
Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de 

discriminació. Cal defensar i conquerir la igualtat de drets per al  col·lectiuLGTB+ 

com a part fonamental dels drets humans i dels drets de ciutadania.

Lluitarem contra tota forma de discriminació per raó de l’orientació sexual, com a 

drets individual i com a via per avançar en la  cohesió i la llibertat de la societat.

És urgent l’harmonització o si més no el respecte als drets reconeguts al col·lectiu 

LGTBI+ en els diversos estats quan es traslladen a altres territoris per tal d’evitar 

la minva dels drets ja reconeguts.

Per tot això, proposem:

1. La Unió Europea reconeixerà el matrimoni igualitari i a les persones 

se’ls reconeixeran els mateixos drets que en el cas de les parelles 

heterosexuals, inclòs el dret a l’adopció. Les institucions europees 

vetlaran perquè aquests drets siguen efectius.

2. La Unió Europea elaborarà una llei integral per la igualtat i no discri-

minació de les persones LGTB+ a tots els seus estats, que implicarà 

tots els àmbits de la societat, però especialment les administraci-

ons públiques.

3. Es protegirà al col·lectiu LGBTI enfront de l’assetjament laboral i 

es revisarà el marc comunitari sobre lluita contra certes formes i 

expressions de racisme i xenofòbia mitjançant la legislació penal 

corresponent, per incloure el sexisme i la incitació a l’odi per motius 

d’orientació sexual i identitat sexual.

4. Es promouran campanyes de sensibilització i visibilització dels 

col·lectius LGTB+, amb especial cura als àmbits de l’educació i als 

mitjans de  comunicació.

5. A cap país de la Unió Europea s’exigirà a les persones transgènere 

sotmetre’s a l’esterilització per a ser reconegudes legalment.

6. Cada persona ha de tindre garantit el dret de determinar la seua 

identitat i expressió de gènere, incloent tindre accés al reconeixe-

ment jurídic de gènere.

7. La persecució ha altres parts del món per persecució del col·lectiu 

LGTB+ ha de trobar en Europa un lloc de llibertat i és per això que 

aquesta persecució ha de ser motiu d’asil.
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PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

La UE necessita un mecanisme vinculant i global per vigilar periòdicament l’estat 

de la democràcia, la llibertat de premsa i els drets fonamentals. Necessita, així 

mateix, un sistema de diàleg polític, mesures d’intervenció ràpides i de suport i 

protecció tant per als mitjans de comunicació independents, periodistes i activis-

tes que revelen informacions ocultes en benefici de l’interès públic.

A més, la injusticia fiscal contribueix a la desigualtat i al seu creixement. Entre les 

nostres prioritats està l’elaboració de règims fiscals que no continuen privilegiant 

les grans multinacionals i les persones més adinerades. 

Per tot això:

1. Fomentarem la participació directa, comunitària i plural a través de refe-

rèndums vinculants en l’àmbit europeu, i aproparem la UE especialment 

a la realitat valenciana.

2. Reforçarem les iniciatives ciutadanes europees que aniran directament 

al Parlament sense passar per la Comissió. També facilitarem l’exigència 

de responsabilitats polítiques a qualsevol estat membre. Per això, de-

fensarem que el Parlament Europeu, com a institució legislativa esco-

llida democràticament per la ciutadania, tinga més pes en la presa de 

decisions, puga exercir més control a la resta d’institucions i siga un ver-

tader altaveu de la societat civil, més enllà dels processos de consulta i 

informació obligatoris des del Tractat de Lisboa.  

3. Farem una estricta auditoria pública del deute i establirem una rendició 

periòdica de comptes a la ciutadania, d’una manera clara, comprensible 

i de fàcil accés.

4. Impulsarem un detallat registre de transparència i regularem clarament 

sobre els lobbies i els grups de pressió a escala europea (incorporant-hi 

reunions, peticions i finançament), i inclourem les fundacions associa-

des a cada partit.

5. Instarem a la regulació i prohibició real de les portes giratòries pels alts 

càrrecs de la Unió Europea. Exigirem per a tots els càrrecs un marc regu-

lador d’incompatibilitats, conflicte d’interessos i transparència durant la 

seva activitat pública.

6. Prohibirem, mitjançant Directiva Europea, la publicitat als mitjans de 

comunicació  audiovisuals i als espais públics dels jocs en línia de les 

cases d’apostes.

7. Elaborarem un pla europeu amb propostes concretes per tal de comba-

tre l’evasió d’impostos, els paradisos fiscals, l’evasió i el frau fiscal dins 

l’espai de la UE.
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EL DRET A MIGRAR COM A DRET HUMÀ
Les polítiques d’immigració focalitzades en el control de fronteres han demostrat 

ser inútils a l’hora d’avançar en un sistema d’asil comú europeu. En els últims 

cinc anys hem vist que la mal anomenada ‘crisi dels refugiats’ i les diferències en-

tre països en política migratòria s’han agreujat fins al punt que la unitat europea 

sembla estar trencada.

La UE seguix incomplint deliberadament i reiterada les seues obligacions interna-

cionals d’asil i refugi, i està permetent les devolucions en calent. Tenim clar que 

construir murs o fer tanques més altes no són opcions viables, i permetre que el 

Mediterrani es convertisca en un cementiri, menys encara.

Els Estats membre no poden ser els únics responsables de la gestió migratòria i 

de persones refugiades. Salvar vides en la mar no és un delicte, és una responsa-

bilitat. Ajudar a les persones migrades mai ha de ser un acte criminalitzant, sinó 

que ha de ser un acte al qual done suport la UE, tot coordinant-se amb els Estats 

membre.

Per tot això:

1. Garantirem rutes segures i regulars per Europa a través de visats huma-

nitaris, obrint vies legals per a l’arribada de persones migrades i avan-

çant en la reforma del conveni de Dublín. Promourem la possibilitat de 

sol·licitar asil en missions diplomàtiques (ambaixades i consolats) i po-

tenciarem programes de reubicació i reassentament i de reagrupament 

familiar.

2. Defensarem una posició garantista en les negociacions de la reforma 

del Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA) que respecte i faça complir les 

obligacions internacionals contretes pels Estats membre de la Unió Eu-

ropea, tant els drets establerts pel Conveni Europeu de Drets Humans, 

com per la Carta Social Europea, i per la resta de normativa internaci-

onal. La Unió Europea i els seus Estats membre  han de posar fi a les 

polítiques d’externalització de fronteres.

3. Complirem els estàndards del Consell d’Europa en matèria de migraci-

ons i drets de les persones migrades. I garantirem l’articulació d’un siste-

ma d’acollida flexible i sostenible que assegure a totes les persones sol-

licitants d’asil un procés d’inclusió efectiu, adequant-se a les canviants 

necessitats socials i laborals, i tenint en compte els mitjans oportuns per 

a atendre persones amb necessitats especials. A més, reconeixerem les 

habilitats apreses als país d’origen i la capacitació en idiomes com a fer-

ramenta per combatre el racisme i integrar així als nouvinguts al mercat 

laboral.

4. Exigirem a la Unió Europea el desenvolupament d’instruments de finan-

çament comú, com ara el pressupost comunitari, per a donar suport a 

tots el territoris que reben a un gran nombre de persones migrades o 

refugiades, facilitant així la integració i abordant les qüestions socials 

i sanitàries.

5. Garantirem que el personal dels llocs fronterers reba formació en matè-

ria de gènere per a identificar i atendre adequadament les necessitats 

especials derivades de situacions d’especial vulnerabilitat i de possibles 

casos de tracta amb finalitats d’explotació o de violència sexual.

6. Demanarem el tancament definitiu dels Centres d’Internament per a Ex-

trangers (CIE) ja existents en Europa i ens oposarem a la creació de nous.
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SEGURETAT
La seguretat humana va molt més enllà que l’absència de violència. Europa ha d’abordar els 

diversos desafiaments de seguretat que enfronta, amb una perspectiva multidimensional. 

Això passa per combatre la desinformació i les ‘fake news’,  la dependència energètica Eu-

ropea amb els països hostils o el crim organitzat. La reducció de les desigualtats, la protec-

ció del medi ambient i l’enfortiment de la democràcia són formes sostenibles d’abordar les 

causes fonamentals de les amenaces violentes para construir societats resistents.

La seguretat i l’estabilitat no es poden construir amb armes. Europa ha de ser molt més 

activa en la cerca de solucions pacífiques per als conflictes armats, tant dins del continent 

europeu com a nivell global. Volem que Europa es dedique a la prevenció de conflictes civils, 

la mediació, la reconciliació i el manteniment de la pau.  Considerem que abordar les causes 

dels conflictes és menys costós i més humà que lidiar amb les conseqüències.

Per tot això proposem:

1. Instarem a que la UE establisca una política exterior i de seguretat comuna i 

cohesionada, orientada cap a la defensa de valors com la justícia universal, 

la solidaritat, la pau, així com dels béns comuns globals. La consecució d’es-

te objectiu, permetrà que la UE actúe en peu d’igualtat amb els grans poders 

polítics i econòmics.

2. Defensarem que la UE done suport a una governança global multilateral que 

reforce el paper de l’ONU, com a garant de la defensa dels drets humans, la 

prevenció i la resolució dialogada i pacífica dels conflictes internacionals en 

el marc de la Carta de les Nacions Unides i del Dret internacional. La UE ha 

de liderar la reforma del Consell de Seguretat de Nacions Unides, comen-

çant per la desaparició del dret de veto.

3. Promourem activament la universalització del Tractat sobre el Comerç 

d’Armes. Europa ha de treballar activament per al desarmament inter-

nacional, inclosa la prohibició de les armes nuclears; i impedirla venda 

d’armes –tal com va sol·licitar el Parlament Europeu en una resolució 

del ple de l’Eurocambra al novembre de 2017– a qualsevol Estat quan 

existisca un risc substancial que les armes puguen ser utilitzades per a 

cometre o facilitar violacions flagrants dels drets humans i del dret inter-

nacional humanitari.

4. Ens oposem a que els Fons Europeus i el pressupost comunitari es des-

tine a finalitats militars.

5. Redigirirem els fons de FRONTEX cap a la creació d’un servei públic 

de rescat i salvament marítim i es facilitarà el treball de les ONGDs en 

aquesta línea. 
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CIUTADANIA, LLIBERTAT I PAU
Europa és un projecte de pau. La dignitat humana, la igualtat i la solidaritat són valors clau 

de la construcció europea. No volem que Europa s’allunye dels seus principis. És més, volem 

convertir-la en una veu internacional forta i unitària en la defensa dels drets humans inclo-

sos en una societat justa i equitativa independentment de la procedència, l’ètnia, la religió, 

el gènere o l’orientació sexual de cada persona.

Per tant, rebutgem qualsevol intent de violació de la llibertat o dret fonamental provinent de 

moviments xenòfobs i reaccionaris que pretenen amenaçar la qualitat oberta i democràtica

de la nostra societat. I exigirem:

1. L’impuls de la universalització dels drets humans recollits a la Declaració 

Universal de Drets Humans, al Conveni Europeu de Drets Humans i a la 

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Així com la finalització del 

procediment d’adhesió al Carta Europea de Drets Humans per part de la UE.

2. L’impuls d’una major supervisió en el compliment dels drets humans i sanci-

ons més efectives per a penalitzar els Estats membre que violen o permeten 

la violació dels drets humans al territori europeu.

3. La lluita contra la violència i la pobresa mundial amb recursos econòmics 

suficients, per promoure al món i al si de la UE valors de cultura de pau, jus-

tícia i igualtat.

4. La promoció d’una política exterior unitària i en coherència amb les po-

lítiques de desenvolupament sostenible, integrant els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides per tal 

d’establir, de manera transversal i interinstitucional, un clar horitzó de sos-

tenibilitat ambiental, social, econòmica i cultural per al 2030.

5. L’elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Exterior i de la Unió Europea que 

identifique els objectius estratègics en termes d’acció exterior i de la Unió 

Europea, i establirem objectius operatius clars i mesurables que ens perme-

ten avaluar l’avanç en les diferents fites.

6. El reforçament del nostre rol euromediterrani i augmentarem la cooperació 

social, econòmica i ambiental; principalment amb els territoris de la Medi-

terrània occidental.
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RELACIONS AMB ALTRES TERRITORIS 
Un dels grans reptes de l’Europa que volem és que siga inclusiva, respectuosa amb la di-

versitat i que valore positivament a cadascuna de les regions que la componen. És per això 

que per a Compromís és important visibilitzar el País Valencià dins d’Europa i més enllà. 

Per a complir amb aquest objectiu, la ferramenta que tenim al nostre abast és la coopera-

ció internacional. Amb ella, podem teixir aliances que ens ajuden en les nostres fites com 

per exemple una veritable connexió ferroviària de persones i mercaderies; negociar tractats 

comercials que tinguen en compte a les xicotetes productores, treballar per un desenvo-

lupament sostenible, la gestió dels fluxos migratoris, la lluita contra el canvi climàtic i la 

consolidació de drets i llibertats a tots els territoris de la UE, etc.

Per tot això:

1. Integrarem els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 

2030 de Nacions Unides per a establir, de manera transversal i interinstitu-

cional, un horitzó de sostenibilitat ambiental, social, econòmic i cultural per 

a 2030.

2. Reforçarem el nostre paper mediterrani i augmentarem la cooperació soci-

al, econòmica i ambiental, principalment amb els territoris del Mediterrani 

occidental

3. Demanarem que les relacions de la Unió Europea amb el Consell d’Europa 

siguen més fluides, quan s’estiguen tractant temes de drets fonamentals, 

inclosos els drets socials.

4. Exigirem que la Unió Europea ratifique el Conveni europeu de drets Humans  

i la Carta Social Europea, malgrat les discrepàncies incomprensibles del Tri-

bunal de Justícia de la UE, perquè és un tema  clau per a construir una Unió 

Europea més humana i social.

5. Demanarem que en matèria de tractats comercials que la Unió Europea, es 

respecten les clàusules de protecció dels drets humans als països signants. 

El respecte dels drets humans s’entén d’acord amb el principi d’indivisibili-

tat dels drets fonamentals, és a dir que s’hauran de respectar tan drets civils 

i llibertats públiques com a drets socials.

6. Reclamarem que la cooperació al desenvolupament i l’acció exterior de la 

Unió Europea tinguen com a eix principal la consolidació democràtica, el 

respecte dels drets humans i el benestar social dels països destinataris. 
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Els valencians i valencianes venim de dècades on s’ha intentat diluir la nostra identitat lingüís-

tica, perseguint qualsevol acció en què es poguera intuir el més mínim avanç en increment dels 

usos lingüístics del valencià. 

L’any 2008 la Comissió Europea a través del «Grup d’intel·lectuals en favor del diàleg intercul-

tural» va proposar quin hauria de ser el full de ruta respecte a la convivència de les llengües a 

Europa: la convivència de les llengües hegemòniques  amb les llengües regionals o minoritàries. 

De 2008 ençà, calia haver implementat polítiques públiques que generaren espais i sinergies on 

el valencià i la resta de llengües objecte de protecció avançaren en la dura tasca d’arribar a con-

dicions d’igualtat i equitat amb les llengües hegemòniques. Dues dècades després concloem 

que encara ens trobem en la casella d’exida.

La política lingüística de la Unió Europa s’ha caracteritzat també per donar carta de naturalesa 

només a les llengües oficials que en el seu moment proposaren els diferents estats. Són molts 

els europeus i europees que actualment estan exclosos a comunicar-se en la seua llengua ma-

terna, oficial en molts casos en diferents estats i regions europees. Per tot això s’han posat en 

marxa diferents iniciatives de coordinació per part de governs regionals (Network to Promote 

Linguistic Diversity-NPLD) o per la societat civil (European Language Equality Network-ELEN) 

per tal d’avançar en la normalització de les llengües regionals i minoritàries. 

Diferents estats s’han adherit al tractat internacional proposat pel Consell d’Europa, la Carta 

Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries que ha aprofitat per a avançar tímidament. 

En el nostre cas, no és fins a l’arribada del Govern del Botànic que s’assumeix amb escreix la 

seua implementació per impulsar polítiques actives de promoció, increment dels usos i desple-

gaments normatius del valencià. Aquesta Carta ha de ser el punt de partida real també de la 

Unió Europea i per això convindria que fóra assumida pel Parlament Europeu i proposada a la 

Comissió Europea.  

El multilingüisme no és una qüestió aïllada, sinó que forma part d’una política transversal amb 

presència en tota l’acció de govern i reflectida en tots els àmbits d’acció social, perquè aspirem 

al fet que la societat valenciana s’expresse en diverses llengües.

Hui dia, la defensa dels drets lingüístics dels ciutadans passa tant per garantir que es puguen 

expressar en totes les llengües oficials en el seu territori i en la Unió Europea, com per assegu-

rar-los una formació lingüística que els permeta viure a Europa amb plenitud. Per això la nostra 

aposta és el model 2+2: volem que la nostra societat estiga capacitada en les dues llengües ofi-

cials en igualtat de condicions més en dues llengües més: una de comunicació internacional i 

una altra més, la denominada llengua personal adoptiva, és a dir, les llengües d’Europa.

Per tot això proposem:

1. Cal una implicació i un desenvolupament eficaç i efectiu de la “Carta europea 

de les llengües regionals i minoritàries” així com un compromís ferm per vigilar 

els incompliments d’alguns dels preceptes que vénen proposats pel comité 

d’experts. Cal que el Parlament Europeu i la Comissió Europea facen seua la 

carta i implementen polítiques de foment de l’ús en coordinació amb el Consell 

d’Europa.

2. La presència de la llengua pròpia dels valencians i valencianes a Europa, durant 

el proper període de treball del Parlament Europeu en matèria lingüística ha de 

quedar garantida: intervencions dels eurodiputats i eurodiputades, comunica-

cions amb la Unió Europea, implementació de la iniciativa Minority Safepack i 

modificacions normatives que entrebanquen la nostra llengua, han de ser una 

prioritat. Així com la coordinació i suport a les xarxes NPLD i ELEN.

3. Cal desenvolupar polítiques de promoció del multilingüisme autocentrat: pro-

moure totes les llengües començant per la nostra.

4. Informar i denunciar en les institucions europees totes aquelles agressions lin-

güístiques que durant els últims anys pateix el nostre poble.



Programa Electoral  per a les eleccions 
al Parlament Europeu 2019


