
Prioritats d’Espanya durant la
presidència de la UE

Durant la segona meitat del 2023, l’Estat Espanyol ostentarà la presidència rotativa
del Consell de la Unió Europea. Aquesta institució de la UE du a terme funcions de
coordinació dels estats membres i forma part de processos legislatius i creació de
polítiques públiques en els àmbits d’actuació on la UE té comeptència única o
compartida amb els estats membres. Els diferents estats membres hi són
representats a través de representants públics de rang ministerial. En general, els
textos legislatius a nivell de la UE (directives, decisions i reglaments) han de ser
aprovats tant pel Consell de la UE com pel Parlament Europeu després d’haver estat
presentats a iniciativa de la Comissió.

Durant els darrers mesos, Espanya ha assolit èxits en la seva tasca diplomàtica en el
context de la Unió Europea. Si bé és veritat que a nivell de política exterior el govern
central ha dut a terme actuacions que hem denunciat sense embuts, el lideratge
d’Espanya en assumptes com l’energia ha permès augmentar l’influència entre els 27.
Per això, el govern de l’Estat té una oportunitat històrica de fer ús de la presidència
del Consell de la UE per tal d’impulsar canvis i reformes en diferents àmbits.

Per tant, Joves Ecosocialistes proposa que el govern d’Espanya lideri i prioritzi
transformacions en les següents matèries:

1. Joventut: Acabar amb les pràctiques no remunerades a escala europea en la
línia de les resolucions del Parlament Europeu i de l’Estatut del Becari.

2. Clima: Impulsar un desenvolupament econòmic sostenible que respecti els
límits mediambientals i que assumeixi la responsabilitat europea de reduir les
emissions en tant que beneficiaris històrics de l’ús de combustibles fòssils,
incorporant la perspectiva de la justícia climàtica.

3. Energia: Reformar el model energètic europeu substituïnt el model
marginalista de fixació de preus per un que no regali beneficis caiguts del cel
a les grans elèctriques.

4. Lluita contra la pobresa: Situar la reducció de les desigualtats i la lluita contra
la pobresa al centre de les polítiques de la UE mitjançant la creació de
sistemes tributaris justos on paguin els grans empreses i fortunes.
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5. Igualtat de gènere: impulsar un pacte Europeu pels drets de les dones per
evitar cap retrocés a cap país europeu i seguir reduïnt les desigualtats de
gènere.

6. Drets de les minories i Estat de dret: Vetllar per la protecció dels drets de les
minories (LGTBIQ+, migrants, persones racialitzades, i totes les altres).

7. Fiscalitat: Recolzar i anar més enllà de les propostes de la Comissió en
matèria fiscal per tal d’acabar amb les temptacions austericides.
Eventualment impulsar una reforma del Pacte d’Estabilitat i Creixement en
una direcció social i progresista.

8. Seguretat i defensa: Continuar amb el recolzament a Ucraïna tot mantenint
contactes amb Rússia afavorir la desescalada diplomàtica del conflicte.
També afavorir el desenvolupament de capacitats europees de defensa en
dominis com l’espai, el ciberespai i la intel·ligència així com millorar
l’interoperabilitat i la cooperació entre les forces armades europees.

9. Migració i fronteres: Treballar per materialitzar una reforma de la política
fronterera de la Unió per tal de garantir els drets humans de les persones
migrants.

10. Llengües cooficials: Impulsar la oficialitat de les llengües espanyoles
cooficials a les institucions europees.
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