
  
 

 

 

2014 serà un any crucial per a Europa. La Unió Europea no 

sobreviurà l’actual o les futures crisis si no completa llur procés 
d’integració i si no recupera la confiança dels llurs ciutadans. Al 
maig, en les Eleccions Europees, els europeus / el poble europeu 
poden escollir quina direcció hauria de prendre Europa.  
 
La Unió dels Federalistes Europeus i els Joves Europeistes 
Europeus apel.len als partits europeus i llurs candidats a les 
Eleccions Europees a ajudar els ciutadans a triar la bona opció, 
tot mostrant el seu suport als principis següents: 
 

 

 

FEU QUE AQUESTES ELECCIONS SIGUIN VERTADERAMENT EUROPEES 

 Faré campanya parlant de temàtiques europees, promovent els interessos 
europeus en contra de crides populistes basades en l’egoisme nacional i lliutaré 
contra les il.lusions de les solucions nacionals als problemes / reptes europeus; 

 Insistiré que el / la proper/a President/a de la Comissió Europea es trii entre 
els candidats nomenats pels partits polítics europeus durant la campanya 
electoral 

 
 

ENFORTIU L’EURO I RECUPEREM L’ECONOMIA EUROPEA  

 Donaré suport a  la finalització de la Unió Monetària Europea incloent-hi una 
unió econòmica i fiscal completa per a l’eurozona, amb un pressupost de 
l’eurozona, mecanismes europeus de solidaritat i recursos propis per a un Pla 
europeu per a la recuperació econòmica; 

 
 

CONSTRUIU LA UNIÓ DEMOCRÀCTICA  

 Reclamaré una Covenció Constitutional per reformar els Tractats per construir 
un sistema federal de governança per a la Unió Europea o, com a mínim, 
l’eurozona.  

 Exigiré que la Comissió Europea esdevingui un vertader Govern europeu i 
que el Parlament Europeu gaudeixi dels mateixos poders que els dels 
representants dels Estats Membres en el procés de presa de decisions, en tots 
els àmbits;  

 
 

ENFORTIU EL PAPER D’EUROPA AL MÓN  

 Promouré per a una Política Exterior, de Seguretat i de Defensa 
vertaderament europea perquè Europa pugui parlar amb una sola veu per 
defensar la pau i l’estabilitat, i per promoure els interessos i els valors europeus 
al món. 
 



  
 

 

 
 
Signatura:   ____________________________ 

 
 
Estat: ________________________________ 
 

  
Nom (maj.): ____________________________ Partit polític: ___________________________ 

 


