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Des del primer dia d’exili, a més de defensar els nostres drets, hem continuat fent política, 
treballant per cercar solucions per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. 
Som la veu lliure de Catalunya.

La veu d’aquesta Catalunya que se sent representada per les idees de radicalitat democràtica, 
de progrés social i llibertat nacional en una Europa dels pobles s’ha de fer sentir alta i clara 
al Parlament Europeu.

Tanmateix, mentre t’enviem aquesta carta no sabrem si podrem ser a les butlletes electorals 
el 26 de maig. Ens ho volen prohibir. És una nova violació de drets fonamentals. Dels nostres 
drets com a candidats i del teu com a elector. És un intent matusser d’influenciar el resultat 
de les eleccions a Catalunya. Tenim dret a presentar-nos a les eleccions europees. 

Estem convençuts que els tribunals ens donaran la raó tal com han fet sempre des que vam 
marxar a l’exili a finals d’octubre de 2017.

Per això, tant si els noms de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí són a la butlleta 
com si han de ser substituïts finalment per Gonzalo Boye, Xavier Trias i Bea Talegón, et 
demanem el vot per Junts per Catalunya. Un vot que sigui un no a la repressió i un sí a la 
democràcia. Un vot que porti l’1 d’octubre al Parlament Europeu. 

Fem-ho junts a les urnes. Donem junts amb el nostre vot una lliçó a tots aquells que creuen 
que des dels despatxos podran derrotar tot un moviment pacífic i democràtic.
 
AQUEST 26M ENS HI JUGUEM EL FUTUR COM A POBLE, I EN AQUEST ESFORÇ, 

ARA MÉS QUE MAI, COMPTEM AMB TU.

Carles Puigdemont 
i Casamajó

Antoni Comín 
i Oliveres

Clara Ponsatí 
i Obiols

Èrika Casajoana 
Daunert

Gorka 
Knörr Borràs
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DRETS HUMANS, CIVILS I  DELS POBLES

Som europeus. La vinculació històrica de Catalunya amb el continent europeu és fonamental 
per entendre el desenvolupament del nostre país. A més, des de la fi del franquisme, Catalunya 
i el nacionalisme català ha estat capdavanter en l’impuls de la integració a Europa, per 
convicció, però també amb la voluntat de modernitzar l’estat espanyol i forçar-ne la reforma. 
L’existència d’un mercat únic europeu que ha permès a l’economia catalans multiplicar les 
exportacions, la llibertat de moviments gràcies a l’acord de Schengen i l’existència de l’euro 
com a moneda única i de valor estable són i seran èxits innegables de la construcció europea.
Malauradament aquest impuls reformador provinent d’Europa no ha estat suficient per a la 
democratització plena de l’Estat, i per això des de Junts per Catalunya treballarem per construir 
una Europa encara millor, amb institucions plenament democràtiques i compromeses amb 
els seus valors.
Avui Catalunya és una oportunitat per a Europa per a demostrar que la pertinença al projecte 
europeu no depèn d’antigues estructures estatals sinó de la voluntat d’adhesió dels propis 
ciutadans. Europa té la oportunitat de demostrar que al segle XXI els conflictes territorials 
s’han de resoldre amb la força de les urnes i no mitjançant la violència i la repressió, tal i 
com ha fet l’estat espanyol els darrers anys. En un món en què les autocràcies estan en 
auge, Europa no pot permetre’s callar davant la violació de drets a Catalunya sense danyar 
greument la seva credibilitat a nivell global.
Per aquest motiu, Junts per Catalunya portarà la defensa del dret a l’autodeterminació al cor 
d’Europa. Considerem l’1 d’Octubre la millor aportació que hem fet els catalans els darrers 
anys per construir una Europa més democràtica i més justa.
A més, no oblidem que la nostra nació així com el català i l’occità/aranès han de tenir el 
respecte i la representació que es mereixen al Parlament Europeu, que també ha de defensar 
els drets de tots els pobles i individus.

Així doncs: 

•  Impulsarem que la Unió Europea reconegui el dret a l’autodeterminació de Catalunya i 
s’impliqui en una solució política del conflicte català que inclogui l’alliberament dels presos 
polítics i el retorn dels exiliats, amb l’objectiu que Catalunya esdevingui un nou estat membre 
de la UE.
•  Defensarem els principis fundacionals del projecte europeu —democràcia, estat de dret, 
pau, llibertat, igualtat i subsidiarietat— així com les llibertats i els drets europeus.
•  Impulsarem una reforma per reforçar el control del compliment de la legislació europea als 
estats membres de la UE, amb sancions en cas d’infracció, tenint en compte que Espanya és 
el que arrossega més incompliments, fet que perjudica la ciutadania i les empreses catalanes.
•  Proposarem un Mecanisme dels Drets Humans i de la Democràcia de la UE que funcioni de 
manera autònoma i doni suport al Defensor del Poble Europeu en aquests temes.
• Combatrem els atacs contra l’espai judicial europeu i el sistema d’euroordres i rebutjarem 
qualsevol intent de modificar-los que comporti una pèrdua de garanties.
•  Defensarem l’estat de dret europeu davant de l’estat de llei, garantint que les lleis serveixin 
sempre per protegir la democràcia i no per silenciar-la.
• Denunciarem i combatrem l’afebliment de la separació de poders a Espanya, especialment 
entre el poder legislatiu i el judicial, basant-nos en els informes de les institucions europees.
•  Reivindicarem la memòria històrica del nostre país i del continent, explicant que a Espanya 
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no hi va haver ruptura total amb el franquisme i que moltes institucions en són successores.
•  Lluitarem contra la bretxa salarial abordant-ne les causes fonamentals, incloent-hi la major 
precarietat que pateixen les dones i els estereotips de gènere en el mercat laboral.
•  Ampliarem els recursos per combatre la violència masclista i contra altres col•lectius 
vulnerables, posant l’accent en la prevenció de la violència i la compartició de bones pràctiques.
•  Promourem la creació d’un marc legal europeu únic per lluitar contra la violència masclista.
•  Garantirem els drets sexuals i reproductius de les dones a tot el territori europeu i vetllarem 
per la interseccionalitat de gènere en tots els àmbits i línies de treball mitjançant polítiques 
públiques europees.
•  Treballarem perquè els matrimonis homosexuals celebrats en un estat membre hagin de 
ser reconeguts pels altres, com ja és el cas dels matrimonis heterosexuals.
•  Impulsarem una ampliació de la legislació europea en matèria de noves tecnologies i 
Internet per garantir els drets digitals de ciutadans i empreses davant dels poders públics.
•  Exigirem l’oficialitat del català i l’occità a totes les institucions europees i treballarem perquè 
estiguin presents en les accions de la UE, especialment en l’àmbit cultural i lingüístic.
•  Lluitarem per convertir el dret de comunicar-se en català i occità amb les institucions 
europees en un dret real: els diputats han de poder parlar en català i occità i cal garantir el 
dret de petició, l’ensenyament i els currículums europeus en aquestes llengües.
•  Treballarem per tombar les barreres a l’ús del català i l’occità en l’administració electrònica 
europea, així com per esmenar tota legislació europea que els arraconi en l’àmbit públic o 
privat.
•  Seguirem donant suport a la Iniciativa Ciutadana Europea de defensa de les llengües 
minoritàries (Minority Safepack) per tal que la Unió Europea i els seus estats membres 
protegeixin millor la seva diversitat lingüística i cultural.
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 ECONOMIA , PIMES, COMERÇ, FINANCES I AGRICULTUR A

Avui en dia, molts reptes són globals i només es poden afrontar amb garanties mitjançant 
la unitat d’acció amb els nostres socis europeus. L’euro ens ha permès contenir la inflació i 
augmentar les exportacions. Europa ha de donar una resposta eficaç a les crisis financeres. 
Tanmateix, la unió econòmica i monetària, la unió de mercats de capitals, el mercat únic 
digital i la unió bancària encara estan a mig fer.
Creiem en una Europa que reivindiqui la seva ciutadania, sigui econòmicament ambiciosa, 
acompanyi els emprenedors i protegeixi l’agricultura, la ramaderia i la pesca catalanes i 
europees.

•  Lluitarem contra els abusos de mercat i oligopolis bancaris mitjançant la correcta aplicació 
de la legislació financera europea i el desenvolupament de les finances sostenibles.
•  Denunciarem els incompliments reiterats de la directiva de morositat per part de l’estat 
espanyol, que perjudiquen milers d’empreses que tenen problemes de tresoreria, es veuen 
forçades a aturar la inversió o fins i tot han de tancar degut a la morositat de governs i grans 
empreses.
•  Creiem que cal revisar l’“Small Business Act” (SBA) per a fer-ne un balanç i planejar noves 
regulacions amb una visió integrada que protegeixi i tingui en compte les PIMEs en tota la 
legislació europea. A més, un cop assolit l’acord sobre la reforma de la Directiva 2012/30 de 
Segona Oportunitat, creiem que cal assegurar la seva transposició en temps i forma a l’Estat 
espanyol.
• Treballarem per a què les Pimes reben la majoria dels recursos destinats a empreses dins 
els programes europeus de suport a la digitalització, com l’“Horizon Europe” (antic “Horizon 
2020”) i el futur “Digital Europe”.
•  Treballarem per garantir l’equilibri de poder entre grans i petites empreses, en particular per:
a)   vetllar per l’aplicació del nou Reglament de Promoció de l’Equitat i Transparència per als 
Usuaris Empresarials de Plataformes Digitals (COM 2018/209 final), que hauria de protegir 
les Pimes davant els gegants d’Internet.
b)   Assegurar la correcta i puntual transposició a l’Estat espanyol de la nova Directiva sobre 
Pràctiques Deslleials a la Cadena de Subministrament Agroalimentari (COM 2018/173 final).
c)   Garantir la participació de les organitzacions de Pimes a l’actualització de la regulació 
europea sobre acords d’empresa verticals i horitzontals (“vertical/horizontal block exemption”).
d)   Assegurar que les Pimes estiguin representades als processos de normalització europea 
de CEN i CENELEC, i que aquests no defensin només els interessos de les grans empreses.
•  Apostarem clarament per la negociació de nous acords de lliure comerç i exigirem que 
els tractats de lliure comerç que signi la UE tinguin en compte els drets humans, els drets 
laborals i la conservació del medi ambient. 
•  Defensarem la introducció d’un petit aranzel sobre les importacions procedents d’Estats 
que no respectin els drets humans, l’estat de dret i la democràcia.
•  Aprofundirem el mercat únic digital amb una regulació integrada per a serveis digitals, 
comerç electrònic i telecomunicacions.
•  Avaluarem la possibilitat de impulsar un impost o una regulació més estricta a nivell europeu 
sobre les dades massives (big data) que s’apliqui a les operacions de venda de dades amb 
finalitats publicitàries o similars.
•  Insistirem en la necessitat de regulacions per a un mercat lliure i just, on l’emprenedor sigui 
ajudat i mai maltractat, i denunciarem tota complicitat entre el poder financer i el polític.
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•  Promourem la fi de la concentració bancària, afavorirem el desenvolupament de bancs 
petits i mitjans i estudiarem la possibilitat de separar la banca d’inversió de la comercial.
•  Ampliarem, integrarem i diversificarem els mercats de capitals europeus, tombant barreres 
burocràtiques i legislatives per millorar l’accés al crèdit de les nostres empreses.
•  Crearem un programa de suport a les reformes i un fons europeu que ajudi els estats 
membres a fer front als xocs econòmics asimètrics, tots dos basats en la condicionalitat 
perquè els estats apliquin degudament la legislació europea.
•  Impulsarem una bateria de mesures per reforçar els controls democràtics sobre els rescats 
financers d’estats membres de la UE durant les crisis.
•  Farem que Catalunya esdevingui un centre neuràlgic de la supercomputació a Europa i 
treballarem perquè Barcelona sigui elegida per al projecte de supercomputació EuroHPC.
•  Treballarem perquè, en el marc de la PAC, s’augmentin els ajuts a petites i mitjanes empreses 
i es limitin als grans terratinents, assegurant un repartiment just dels beneficis de l’agricultura, 
amb especial atenció al petit productor.
•  Actualitzarem la Política Agrícola Comuna (PAC) per ajustar els subsidis agraris a criteris de 
competitivitat econòmica i equilibri territorial, amb especial atenció al secà.
•  Liderarem una marca de qualitat agroalimentària europea per a la dieta mediterrània 
i apostarem perquè Catalunya sigui una referència en bioeconomia i la defensa de la 
biodiversitat.
•  Impulsarem la visibilitat de les nostres denominacions a Europa, defensant el paper 
estratègic de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca en la nostra societat.
•  Desenvoluparem el potencial de l’agricultura sostenible, per exemple, mitjançant la promoció 
de la producció i el consum dels productes de proximitat o quilòmetre zero.
•  Abanderarem l’economia blava per garantir la gestió sostenible dels nostres recursos 
hídrics, posant l’experiència del delta de l’Ebre com a exemple per a tot Europa.
•  Promourem la presència de productes catalans en presentacions, esdeveniments i activitats 
a Brussel•les, sobretot a les instal•lacions del Parlament Europeu.
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TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES

Les vies de comunicació que vertebren el nostre territori i les infraestructures de classe 
mundial que han contribuït a convertir el nostre país en la millor regió per invertir del sud 
d’Europa el 2018 i el 2019, segons el Financial Times, ocupen un lloc central en la nostra visió 
de la Catalunya del segle XXI. La Unió Europea i els seus recursos polítics i financers són la 
palanca ideal per desenvolupar al màxim el potencial de les nostres infraestructures i afavorir 
la creació de centenars de milers de llocs de treball d’alt valor afegit al llarg dels anys vinents.

•  Exigirem a la Comissió Europea el compliment efectiu del reglament que obliga Espanya a 
desenvolupar el Corredor Mediterrani, una infraestructura clau per al creixement econòmic i 
l’ocupació arreu de Catalunya, amb finançament adequat.
•  Treballarem per augmentar el pes del ferrocarril en el transport de mercaderies mitjançant 
el desenvolupament d’una xarxa vertebrada de corredors multimodals i la connexió 
d’infraestructures ferroviàries ja existents amb el Corredor Mediterrani.
•  Vetllarem per la correcta aplicació de la legislació ferroviària europea i l’obertura del mercat 
ferroviari a operadors d’altres països per fomentar la competència i millorar el servei a les 
persones que depenen del tren per anar a la feina cada dia.
•  Lluitarem per aconseguir fons europeus per millorar la connectivitat de les Comarques 
Centrals i Ponent amb la resta del territori de Catalunya i Europa.
•  Promourem el desenvolupament del transport fluvial per l’Ebre i altres rius europeus per 
potenciar l’economia i la sostenibilitat del transport de mercaderies per Europa.
•  Defensarem els interessos i l’autonomia dels ports de Catalunya i fomentarem sinergies 
amb altres actors marítims d’Europa per reforçar la projecció dels nostres ports.
•  Impulsarem mesures per garantir que cada aeroport es pugui gestionar de manera individual, 
atenent criteris econòmics i deslliurant l’Aeroport del Prat del centralisme polític i d’AENA.
•  Treballarem per garantir que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, si efectivament 
es produeix, tingui un impacte mínim sobre l’activitat econòmica als diferents aeroports de 
Catalunya.
•  Desenvoluparem les infraestructures necessàries en col•laboració amb altres estats i 
regions d’Europa per convertir Catalunya en un centre de les cadenes de blocs (blockchains), 
5G i intel•ligència artificial.
•  Donarem un nou impuls al desplegament de la Internet d’alta velocitat arreu del nostre país 
per garantir la connectivitat de totes les parts del territori i potenciar l’economia digital.
•  Potenciarem l’atractivitat de Catalunya en l’àmbit de la logística, posant les condicions 
necessàries per a la implantació de centres logístics i de distribució al nostre territori i 
afavorint la intermodalitat en l’arribada i sortida de les mercaderies d’aquests centres.
•  Treballarem conjuntament amb les Illes Balears i Occitània per aprofitar el potencial de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània en el desenvolupament de noves infraestructures, alhora 
que posem els fonaments d’iniciatives similars amb l’Aragó i el País Valencià.
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ENERGIA , MEDI AMBIENT I  CANVI CLIMÀTIC

L’economia, la salut, la seguretat, el combat contra la desigualtat, l’agricultura, la ramaderia i 
la pesca, els nostres rius, la conservació del nostre patrimoni natural i pràcticament tots els 
altres aspectes de la nostra societat estan directament relacionats amb la lluita contra el canvi 
climàtic. Junts per Catalunya porta a Europa l’esperit la Llei del Canvi Climàtic impulsada pel 
Conseller Josep Rull amb l’objectiu de protegir el planeta per a les generacions futures i alhora 
lluitar per la creació de nous llocs de treball sostenibles, la baixada del preu de l’electricitat i 
l’eradicació de la pobresa energètica.

•  Impulsarem una estratègia energètica basada que combati les males pràctiques dels 
oligopolis elèctrics i impulsi la producció d’energia renovable i l’autoconsum, per tal d’abaixar 
el preu de l’electricitat a un nivell raonable per a les llars, la indústria i la petita i mitjana 
empresa.
•  Identificarem i eliminarem les barreres injustificades a l’entrada de nous operadors i 
productors al mercat elèctric basant-nos en la legislació europea sobre el lliure mercat.
•  Mantindrem una estreta col•laboració entre els nostres representants al Congrés i Europa 
per investigar tota pràctica anticompetitiva que es produeixi en el mercat elèctric espanyol.
•  Denunciarem a les institucions europees l’incompliment de directives relatives al lliure 
mercat de l’electricitat per Espanya i les instarem a prendre les mesures necessàries per 
revertir-ho.
•  Lluitarem per una millor integració de les xarxes elèctriques europees en termes quantitatius 
i qualitatius per reforçar la seguretat energètica del continent.
•  Establirem les condicions necessàries perquè Europa i, més concretament, Catalunya 
aprofitin les oportunitats que ofereix la indústria renovable per impulsar R+D i crear llocs de 
treball.
•  Fomentarem el paper de Catalunya en la ciència i tecnologia sostenibles, promovent la 
creació de centres d’excel•lència i activitat econòmica d’alt valor afegit.
•  Mobilitzarem el múscul polític i financer de la Unió Europea per desenvolupar el gran 
potencial del Mediterrani i les seves costes en energies renovables.
•  Instarem la UE a declarar una emergència climàtica que reconegui la lluita contra l’escalfament 
global com a gran prioritat de la Unió i els seus estats membres, alhora que estableixi un full 
de ruta clar cap a la descarbonització de l’economia europea en un termini que permeti limitar 
l’escalfament de la Terra a menys de 2 °C per sobre dels nivells preindustrials.
•  Donarem suport a iniciatives per mobilitzar fons públics o privats per a projectes de lluita 
contra el canvi climàtic, especialment a nivell regional, amb un nou Fons Europeu del Clima.
•  Denunciarem a Europa les ajudes espanyoles al carbó, una font d’energia bruta i obsoleta, 
que es repercuteixen en la factura elèctrica i vulneren la normativa europea sobre ajudes 
d’Estat.
•  Integrarem la perspectiva de gènere a les estratègies de lluita contra la pobresa energètica 
i l’impacte del canvi climàtic en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
•  Defensarem en tot moment l’Ebre i tot el parc fluvial de Catalunya davant de les propostes 
de transvasaments que no compleixin rigorosos criteris de sostenibilitat.
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EDUCACIÓ, TREBALL I  POLÍTIQUES SOCIALS
La nostra societat i les persones que la conformen tan sols podran viure en plenitud si 
mantenim i potenciem una educació de qualitat, llocs de treball dignes, un sistema de salut 
punter al món i una xarxa de seguretat social amb totes les garanties.

Cal aprofitar els programes de mobilitat i formació contínua per dotar els nostres estudiants 
i treballadors amb els coneixements i les habilitats que necessiten al segle XXI, tot creant 
ocupació de qualitat al nostre país per revertir la fuga de talent i fer que marxar a fora per 
estudiar o treballar sigui sempre una oportunitat i mai una obligació.

•  Defensarem la creació d’una motxilla laboral europea que permeti els treballadors que 
vulguin treballin en diferents Estats durant la seva vida laboral poder conservar els seus drets 
socials adquirits.
•  Mobilitzarem els recursos de la Unió Europea en pro d’una educació inclusiva, equitativa i 
de qualitat per a tothom en línia amb l’Agenda Mundial 2030 de la UNESCO.
•  Promourem la mobilitat educativa dels nostres estudiants en l’àmbit europeu, tant a través 
del programa Erasmus com a través d’intercanvis en Formació Professional i d’altres tipus.
•  Impulsarem nous models d’aprenentatge que garanteixin l’assoliment de coneixements i 
competències, d’acord amb les millors pràctiques a nivell internacional.
•  Ampliarem els programes europeus de formació i reorientació laboral per lluitar contra l’atur 
i, particularment, l’atur juvenil o de llarga durada.
•  Donarem suport al Fons Social Europeu en la lluita contra la pobresa en tots els àmbits, 
posant especial atenció en la pobresa femenina, infantil i de persones en situació de 
vulnerabilitat per malaltia o edat avançada.
•  Potenciarem la cooperació transfronterera en matèria de salut, tant en l’àmbit administratiu 
com en instal•lacions compartides, com ara l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya.
•  Afavorirem la integració de col•lectius de gent gran del nostre país en organitzacions 
europees que els permetin coordinar-se i defensar els seus interessos de manera conjunta i 
eficaç.
•  Recolzarem una estratègia europea per a la integració que serveixi per facilitar la plena 
integració dels refugiats i immigrants a la seva societat d’acollida.
•  Treballarem per facilitar la inserció laboral dels refugiats com a motor d’integració, 
especialment en els casos que aportin coneixements i habilitats amb molta demanda al 
mercat laboral.
•  Combatrem i denunciarem l’antisemitisme en tot moment, proposarem la creació d’una 
Estratègia Europea contra l’Antisemitisme i defensarem la llibertat de religió.
•  Promourem un diàleg entre religions basat en el respecte de la llibertat religiosa a Europa i 
la resta del món i treballarem amb les comunitats religioses per combatre el fonamentalisme.
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UNA VISIÓ PER A EUROPA
El lideratge actual de la UE ha portat el projecte europeu a un profund estancament que 
l’allunya dels seus valors fundacionals —pau, democràcia, progrés econòmic i solidaritat— i 
alimenta l’euroescepticisme. La solució no passa per desarticular un projecte que, malgrat 
els seus defectes, ha portat la pau al continent després de segles de guerra. L’Europa 
intergovernamentalista ha de deixar pas a una Europa multilateralista i radicalment 
democràtica per crear una veritable sobirania compartida. Europa ha de defensar plenament 
la democràcia i  els drets humans, també en el seu interior, si vol seguir sent un actor rellevant 
a nivell global.

•  Ens comprometem a la internacionalització de la causa catalana a Europa i al món, tant 
a través de l’activitat habitual del Parlament Europeu com d’accions pròpies que puguem 
organitzar gràcies a la nostra feina a les institucions europees.

•  Defensarem el dret a l’autodeterminació dels pobles i la defensa dels drets humans i la 
democràcia com els valors fonamentals sobre els quals cal construir el futur de la UE.
•  Tornarem a situar els seus valors fundacionals al cor d’Europa i exigirem que els Tractats 
tinguin un major respecte pels drets de les minories nacionals, culturals i lingüístiques.
•  Donarem suport a les accions encaminades a dotar el Parlament Europeu d’iniciativa 
legislativa per reforçar les seves funcions com a màxim exponent de la democràcia europea.
•  Defensarem l’elecció del president de la Comissió Europea pel Parlament Europeu i 
promourem noves mesures de democratització per a aquesta institució.
•  Desplegarem plenament el principi de subsidiarietat, entenent que les competències han de 
correspondre a la institució més propera als ciutadans que pugui gestionar-les amb eficàcia.
•  Lluitarem per reduir les votacions per unanimitat en favor del principi de majoria qualificada 
al Consell de la Unió Europea i exigirem més transparència en les seves deliberacions.
•  Impulsarem una reforma de les Iniciatives Ciutadanes Europees perquè es puguin dur a 
terme amb 500.000 signatures de quatre estats (actualment, 1 milió de signatures de set 
estats).
•  Vetllarem perquè els ciutadans catalans residents al Regne Unit i els britànics residents a 
Catalunya conservin els seus drets després del Brexit, en cas que es produeixi, i defensarem 
el dret d’Escòcia, Gal•les, Irlanda del Nord i Gibraltar a decidir el seu futur al llarg de tot el 
procés de sortida.
•  Treballarem per augmentar la transparència del funcionament de les institucions europees, 
garantir el retiment de comptes i facilitar l’accés dels ciutadans a informació del seu interès.
•  Reformarem l’administració europea per evitar la politització del seu funcionariat i l’ús 
partidista de les institucions en el seu funcionament intern.
•  Dotarem el Tribunal Europeu de Justícia dels recursos necessaris per agilitzar els tràmits 
dels ciutadans que cursin denúncies per violacions del dret europeu.
• Impulsarem una reforma dels fons estructurals europeus perquè siguin gestionats 
directament per les regions europees i no pels estats, en línia amb el principi de subsidiarietat.
•  Exigirem que la mida geogràfica i demogràfica de les circumscripcions electorals europees 
garanteixi una connexió real amb els votants, incloent-hi una circumscripció per a Catalunya.
•  Lluitarem per la creació d’una Junta Electoral Europea que sigui l’encarregada de vetllar 
perquè les eleccions europees es duguin a terme amb garanties democràtiques a tots els 
estats membres i eviti irregularitats.
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•  Donarem suport a la integració de les forces de defensa europees per protegir el continent i 
els seus ciutadans de les amenaces exteriors, incloent-hi en l’àmbit de la ciberdefensa.
•  Treballarem per millorar la capacitat de la Unió Europea per evitar casos com el de la venda 
d’armes d’Espanya a l’Aràbia Saudita, aturant la venda d’armes a estats que no respectin els 
drets humans i desenvoluparem criteris objectius per mesurar-ho.
•  Promourem el reforç de les competències de la UE en el control de les fronteres exteriors 
per a una política d’asil que reparteixi millor les responsabilitats i sigui més humana.
•  Donarem un nou impuls a les polítiques europees de veïnatge per tal que la Unió Europea 
desenvolupi relacions més estables i mútuament beneficioses amb el seu entorn.
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