MOVIMENTO EUROPEO
CONSIGLIO ITALIANO
_____
Tio punkter för ett enat, solidariskt och demokratiskt Europa, som tjänar freden i en globaliserad värld
Överenskommelse om att

1. garantera rättsstaten: principerna om lagstyre, rätten att ha rättigheter, icke-diskriminering, maktdelning och
sanktioner mot maktmissbruk – för att komplettera Området med frihet, säkerhet och rättvisa med beaktande
av de grundläggande rättigheterna och de demokratiska principerna,
2. bevara och vörda den kulturella mångfalden med utgångspunkt i städerna och regionerna inom ramen för den
identitet på flera plan som utmärker den europeiska modellen då ju sammanhållningen och integrationen måste
lyckas på lokalplanet för att inte misslyckas,
3. garantera asylrätten och mottagandet av de som flyr krig, politisk förföljelse, hungersnöd, miljökatastrofer och
markrofferi inom ramen för en utrikespolitik som är inkluderande och omfattar alla medlemsstater och
lokalsamfund; förnya och stärka samarbetet i medelhavsområdet och med Afrika genom en europeisk
investeringsplan som bygger på offentlig-privat samverkan; hantera migrantströmmarna med övernationella
åtgärder och medel,
4. garantera rätten till yttre säkerhet genom en fortgående integrering av de nationella arméerna för att bygga
och upprätthålla freden och en gemensam utrikespolitik vars syfte är att främja samarbete, avspänning och
nedrustning; grunda europeiska fredskårer; garantera rätten till inre säkerhet genom att intensifiera kampen
mot organiserad brottslighet, korruption och övernationell terrorism; lägga grunden till en europeisk straffrätt
genom att stärka Europeiska åklagarmyndigheten och inrätta en gemensam underrättelsetjänst i enlighet med
europaparlamentets och de nationella parlamentens föreskrifter,
5. inrätta en ekonomisk förvaltning av EMU på grundval av demokratiska politiska institutioner: övervinna
distinktionen mellan övernationell penningpolitik, mellanstatlig ekonomisk politik och nationell socialpolitik;
respektera principen att euron är hela unionens valuta som alla medlemsstater bör införa samt skapa de
politiska och finansiella verktyg som behövs för att säkra allas delaktighet i välfärden,
6. anta en långsiktig budget med fem års löptid 2021-2025, anpassad årligen enligt kortfristiga behov, baserad på
en skattekapacitet som är oberoende av nationella budgetar, förstärkt genom lån och inteckningar vilka
möjliggör långsiktiga, innovativa investeringar och europeiska offentliga tjänster för medborgarna,
7. vidta effektivare åtgärder för att främja konvergensen, minska ojämlikheten med en stark europeisk politik för
sammanhållning och bygga ett europeiskt välfärdssamhälle helt i enlighet med principerna för den europeiska
pelaren för sociala rättigheter, som antogs i Göteborg; göra dessa principer bindande och skapa
förutsättningarna för en förnyad social dialog, som blir den ekonomiska demokratins kännetecken,
8. göra EU med dess industri-, teknologi- och vetenskapspolitik till en ekologisk övergångsmodell genom att fullt
ut genomföra Förenta nationernas mål för hållbar utveckling från 2015 och Parisavtalen, som undertecknades
2016,
9. skapa ett sant europeiskt federalt medborgarskap, som ökar det nationella medborgarskapets värde med
ytterligare individuella och kollektiva rättigheter; förstärka det europeiska medborgarskapet genom
underteckning av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europeiska sociala stadgan, vilket
vore ett signifikant första steg; införa transnationella listor för val till Europaparlamentet med beaktande av
jämställdheten mellan könen,
10. öppna en konstituerande fas för ett förenat, ansvarigt och demokratiskt Europa genom att i samband med
valet till EP våren 2019 och bland de länder och de folk som önskar välja en ”kongress” med mandatet att rita
grundlagen för en framtida federal gemenskap, som är demokratiskt godkänd genom en europeisk
folkomröstning.
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