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COMISSIÓ A:  EUROPEES 2014 2	  

 3	  

1.- Context Polít ic 4	  

La Unió Europea sofreix una profunda crisi econòmica, ecològica, social 5	  
i democràtica que està posant en perill molt dels seus avanços. La UE no ha 6	  
sabut fer front a la gran recessió econòmica iniciada al 2008, l'atur (26 milions 7	  
de persones en la UE, dels 28 països que la conformen), la crisi financera i els 8	  
mega deutes bancaris, o l’escletxa socioeconòmica entre països nòrdics i 9	  
perifèrics del sud, en són alguns exemples de la poca capacitat de reacció que 10	  
mostren les institucions europees per donar respostes clares i contundents. Al 11	  
contrari, les polítiques d'austericidi i retallades han aprofundit en aquesta 12	  
dinàmica nefasta.  13	  

D'altra banda, la UE arrossega una manca de lideratge i problemes de 14	  
governança (clamorosa en el cas de Xipre o Grècia), agreujada pels egoismes 15	  
dels governs nacionals (que utilitzen a nivell domèstic la UE com a boc 16	  
expiatori per diluir les seues pròpies responsabilitats) o la complexitat i poca 17	  
transparència de l'entramat institucional europeu. Per aquestes raons, part de 18	  
la ciutadania està perdent la confiança en el projecte europeu, i la UE apareix 19	  
com una institució aliena a la ciutadania que li imposa mesures socialment 20	  
doloroses i injustes mentre els veritables culpables de la crisi continuen 21	  
impunes als estats membres.  22	  

Finalment, tot i que devem a la UE una millora substancial en les 23	  
legislacions ambientals nacionals, el model de producció i consum europeu 24	  
segueix molt allunyat d'un marc sostenible, i provoca una profunda crisi 25	  
ecològica (energètica, climàtica i alimentària) que es retroalimenta amb les 26	  
crisis econòmiques i socials.  27	  

Davant aquesta situació, apunta d'una banda el perill de l'extrema dreta 28	  
com a resposta violenta, xenòfoba i feroçment antieuropea a la crisi econòmica 29	  
i la desorientació col·lectiva (Grècia, Hongria, Finlàndia o França) i, d'altra 30	  
banda, arriba el replegament erroni cap a més dosi d'Estat-Nació. 31	  

Dins d'aquesta situació, Espanya travessa un dels moments més delicats 32	  
de la seua recent història democràtica. La profunditat de les crisis que vivim no 33	  
té precedents. A una crisi econòmica galopant, causada per decisions 34	  
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polítiques que van afavorir l’expansió de la bombolla immobiliària i que ha 35	  
acabat amb un rescat bancari i una crisi financera que encara no ha acabat, 36	  
s'uneix una gravíssima crisi política, agreujada per la corrupció, que afecta les 37	  
més altes institucions de l'Estat. A més, l'aposta per les energies brutes 38	  
(fracking, nuclear, etc.) i un model de desenvolupament antiecològic (com 39	  
exemple, la Llei de Costes) porta Espanya, i altres parts del món, a cometre 40	  
novament les errades que ens han conduït a aquest atzucac de crisi sistèmica. 41	  

 42	  

És urgent, per tant, abans que siga massa tard, canviar les polítiques i 43	  
les maneres de funcionament de la UE. Els que seguim pensat que la UE és 44	  
important, hem d'actuar i afrontar aquesta crisi i transformar-la en una 45	  
oportunitat perquè prenga un camí més legítim i sostenible. La UE que isca 46	  
d'aquesta crisi ha de ser més democràtica, socialment justa i cohesionada, i 47	  
més sostenible. 48	  

Cal denunciar l'estat d'emergència institucional i social que se'ns ha 49	  
imposat i consolidar l'espai transformador des de la radicalitat democràtica, 50	  
l'ecologia política, la igualtat social i els drets democràtics; cal treballar per 51	  
aconseguir el canvi de model econòmic i de desenvolupament; i cal lluitar 52	  
contra la corrupció institucional i la indefensió política i econòmica de la 53	  
ciutadania 54	  

El 25 de maig de 2014, es celebraran eleccions a l’estat espanyol per 55	  
triar, en circumscripció única, els representants que corresponen a l’Estat en el 56	  
Parlament Europeu. 57	  

Aquestes eleccions es fan en un marc polític on prevalen les 58	  
conseqüències negatives que per a la majoria de la població generen les 59	  
polítiques d’ajustament, austericidi i recentralització que la troika decideix i el 60	  
govern espanyol aplica, amb la intenció de donar una eixida a la crisi favorable 61	  
als interessos dels especuladors i de les grans corporacions financeres. 62	  

Des d’Iniciativa i des de Coalició Compromís ens hem situat en la 63	  
primera línea de la denuncia d’aquestes polítiques que deixen de costat les 64	  
necessitats vitals de les persones i prioritzen els interessos dels poderosos, 65	  
com es va posar de manifest amb la modificació unilateral per part del PP i del 66	  
PSOE de l’article 135 de la Constitució, i hem avançat propostes per una eixida 67	  
solidària i sostenible de la crisi. 68	  
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L’actual cicle electoral ha estat presidit a l’Estat espanyol per l’esclat de 69	  
la bombolla immobiliària i financera, així com hem vist trontollar les fonaments 70	  
d’un sistema capitalista inútil i poc operatiu per a resoldre els problemes dels 71	  
ciutadans,  on s’ha primat el salvament dels mercats i entitats financeres en 72	  
comptes d’aplicar accions i iniciatives adreçades al rescat de les persones, i on 73	  
s’està utilitzant la crisi com una estafa per aplicar els models neoliberals que la 74	  
dreta està imposant a base de “Decretazos”, posant en perill la continuïtat del 75	  
benestar i de les polítiques socials i laborals. Aquestes decisions afecten la línia 76	  
de flotació dels sectors més desafavorits i més concretament les economies 77	  
familiars, augmentant els índexs de pobresa mentre creixen les grans fortunes. 78	  

Des de Compromís apostem per una Europa dels pobles i la seua gent, 79	  
social i integradora, on es desapareguen les diferencies econòmiques entre el 80	  
nord i el sud, on es reconega el paper dels pobles sense estat, i on les 81	  
persones siguen l’eix de la presa de decisions i els poders econòmics estiguen 82	  
al seu servei i no a l’inrevés. 83	  

 84	  

 85	  

Sabem i destaquen la importància de les eleccions europees, ja que és 86	  
en Europa on es prenen les grans decisions econòmiques i socials que, al 87	  
remat, ens afecten com a individus i incideixen en la nostra qualitat de vida i en 88	  
molts àmbits de les decisions del Estats membres. Per això apostem per teixir 89	  
una aliança electoral amb altres formacions i moviments arreu l’Estat per 90	  
representar la seua plurinacionalitat i la voluntat de renovació política.  91	  

2.- Opció de canvi 92	  

La composició plural de Compromís i la nostra aposta decidida pel 93	  
valencianisme, la democràcia al servei de les persones, la justícia social i la 94	  
sostenibilitat ecològica ens obliga a presentar davant la ciutadania valenciana 95	  
una proposta electoral que permeta traslladar a l’àmbit europeu aquests 96	  
plantejaments cada vegada compartits per més gent als nostres pobles i 97	  
ciutats. 98	  

Es per això que apostem i treballem per aglutinar en un pol electoral 99	  
d’ample espectre polític i social, una candidatura a les eleccions europees que 100	  
es trobe enquadrada en el marc del que actualment és el Grup VERDS-ALE al 101	  
Parlament Europeu. Una opció de canvi possible per crear sinèrgies per a la 102	  
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configuració d’un espai polític i ciutadà per una nova Europa, l’Europa de les 103	  
persones. 104	  

La candidatura europea en què Compromís és part capital, tant en la 105	  
part qualitativa com quantitativa, ha de ser el trampolí que ens impulse i ens 106	  
ajude a afrontar els comicis locals i autonòmics (igual els estatals) en el 2015, o 107	  
abans, amb garanties d’èxit. Hem d’obrir portes a la configuració d’un espai 108	  
electoral i de col·laboració política amb altres forces homòlogues, i que siga la 109	  
base d’una entesa plurinacional i ecosocialista, i per tant, ha d’ajudar al 110	  
creixement polític electoral de la Coalició. 111	  

El pol electoral en què participa Compromís als comicis europeus ha de 112	  
traslladar el model de cooperativa política que representem, els eixos 113	  
ideològics de l’ecosocialisme que identifiquen Iniciativa i ser una plataforma on 114	  
tinguen cabuda el nacionalisme progressista, l’esquerra transformadora i 115	  
l’ecologisme polític. 116	  

La pròxima campanya electoral ha de servir com a motor de mobilització 117	  
de la militància d’Iniciativa i de tot Compromís i ha de ser un element que ens 118	  
ajude al creixement dels nostres col·lectius locals. També ha de servir-nos com 119	  
a precampanya autonòmica i municipal. 120	  

Pero tampoc podem oblidar que per a moltes persones que pateixen l’actual 121	  
política económica, social, ambiental, etc dels governs de Rajoy i Fabra, el 122	  
factor de proximitat és molt important. És per això que caldrà explicar que una 123	  
derrota aclaparadora per part del PP a les europees pot tindre un efecte de 124	  
concreció del rebuig a les seues polítiques i de demanda de canvis en 125	  
l’orientació política. 126	  

 127	  
 128	  
3.- Propostes Electorals  129	  
 130	  

1.- La regeneració democràtica: obertura d'un procés constituent a nivell 131	  
europeu per avançar cap a una Europa Federal més democràtica i transparent, 132	  
amb més poder per al Parlament Europeu i per a la ciutadania i garant dels 133	  
drets humans, que aposte per la democràcia directa i lluite contra la corrupció i 134	  
el frau. Utilitzar els referèndums europeus com a mitjà de democràcia directa. 135	  
Establir una nova Declaració de Drets de la Ciutadania Europea. Garantir la 136	  
transversalitat, amb la possibilitat de presentació de llistes electorals d’àmbit 137	  
europeu i obertes a tots els ciutadans de la UE. Potenciar les relacions directes 138	  
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entre els territoris de la UE veïns i/o amb interessos coincidents, així com la 139	  
conformació d’espais d’encontre i col·laboració no supeditats als estats. 140	  
 141	  

2.- Millorar la governança econòmica amb més justícia fiscal i social, 142	  
regulació dels mercats, democratització del Banc Central Europeu, impuls de la 143	  
solidaritat i la convergència econòmica entre nord i sud, i tolerància zero amb 144	  
els paradisos fiscals. Desenvolupament d’una banca pública al servei del 145	  
ciutadà. 146	  
 147	  

3.- Aposta per un model alternatiu d’Europa, més social i integrador, 148	  
que impulse iniciatives econòmiques que avantposen el benestar dels 149	  
ciutadans, com ara l’economia del bé comú o la nova economia verda (New 150	  
Green Deal). Lluita prioritària per l’erradicació de la pobresa i per 151	  
l’assegurament de nivells de vida dignes per tota la població. 152	  
 153	  

4.- Lluitar per una Europa sostenible, a l'avantguarda de la lluita contra 154	  
el canvi climàtic, per un nou model energètic europeu (lliure d'energia fòssil, 155	  
nuclear, carbó i de fracking, i basat en la reducció de consum, les energies 156	  
renovables i l’eficiència energètica), per la protecció de la biodiversitat i de la 157	  
sobirania alimentària i l’agroecologia (política de pesca comuna i PAC 158	  
sostenibles i justes). 159	  
 160	  

5.- Convertir  la UE en una veu forta pel que fa a la llibertat i a la defensa 161	  
dels drets humans, incloent els drets socioeconòmics i mediambientals tant 162	  
dins com fora de les nostres fronteres. La Unió Europea ha de ser un espai en 163	  
el qual estiguen garantits els drets socials (educació, sanitat, justícia, etc), sota 164	  
el criteri del millor servei públic i no del lucre. Rebuig a tota classe de guerres i 165	  
aposta decidida per la pau, pel desarmament nuclear i pel desmantellament 166	  
progressiu de la industria armamentística convencional. 167	  
 168	  
        169	  
 170	  
 171	  


