#11 perquè hem de treballar junts per
defensar el nostre estil de vida
La nostra Unió garanteix que l’origen i la qualitat dels aliments estiguin
protegits per llei. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, per la
seva banda, contribueix a garantir que el que mengem és segur.

#12 perquè les notícies falses no fan bé a
ningú
A la nostra Unió creiem que no hi pot haver democràcia sense llibertat
de premsa, pluralisme i informació basada en fets.

#13 perquè encara hi ha massa joves sense
feina
Mai des del 1999 no hi ha hagut tants europeus treballant com avui.
El nostre objectiu és que tots els joves tinguin una ocupació o segueixin
alguna formació com a màxim als quatre mesos d’estar sense feina.

#14 perquè una societat més igualitària és
més sana i també més feliç
La nostra Unió es basa en el respecte dels drets humans, de la dignitat
humana i dels drets de les minories.

#15 perquè prefereixo assumir la
responsabilitat del futur que culpar
uns altres del present
#16 perquè el món no esperarà a una
propera vegada
Preguntes sobre la Unió Europea?
Europe Direct et pot ajudar

dues coses a fer ja i una
bona llista de raons per
fer-les
Les eleccions europees se celebraran al maig de 2019. Entre el dijous 23 i el
diumenge 26, depenent d’on visquis o votis.
Europa afronta nombrosos reptes. Des de la migració fins al canvi climàtic i des
de la desocupació juvenil fins a la protecció de dades.
La necessitat de trobar solucions comunes mai no ha estat tan gran.
Però també ens hi esperen oportunitats, com per exemple l’ampliació del
mercat únic digital juntament amb el reforç d’una adequada protecció dels
consumidors i creadors europeus.
Aquestes són les qüestions que més preocupen als europeus, segons les seves
pròpies afirmacions. I aquestes són les qüestions en les quals el Parlament
Europeu actua.
I seguirà fent-ho. Sempre que se li atorgui el poder democràtic, a través del vot.
Aquesta vegada les eleccions se celebren en un context molt diferent al de fa cinc anys.
Al nostre voltant veiem com les mentides no combatudes poden convertir
fàcilment la diversitat en divisió.
I com de fràgil pot ser la democràcia si no hi participem activament.
Aquesta vegada no n’hi ha prou amb limitar-se a confiar en un futur millor.
Aquesta vegada tots nosaltres hem d’assumir la nostra responsabilitat i decidir
aquest futur.
Per aquesta raó ens permetem demanar-te que et comprometis a votar i que
convencis els teus familiars i amics que ho facin també.
Trobaràs una bona llista de raons per fer-ho a sota. Per descomptat, n’hi ha
moltes més.
Et demanem que dediquis uns minuts a visitar estavezvoto.eu, que pensis a
votar i a demanar als teus familiars i amics que segueixin el teu exemple.

#1

perquè vull tenir dret a viure, estimar,
estudiar i treballar on jo vulgui

#6

A la Unió Europea, tots tenim dret a la lliure circulació.

#2

perquè vull tenir dret a passar temps
amb la meva família
La Directiva europea sobre ordenació del temps de treball ens
garanteix a tots el dret a passar temps amb la família.

#3

perquè hem de treballar junts per
protegir les nostres fronteres
L’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes ens ajuda
a administrar millor el control de les fronteres. D’aquí al 2020 es
contractaran més de 10.000 guàrdies fronterers.

#4

perquè crec que tothom ha de pagar els
seus impostos i demostrar-ho
L’evasió i el frau fiscal són un problema d’abast mundial. Treballem per
solucionar-ho intentant millorar la cooperació i la transparència.

#5

perquè desitjo protegir la meva
intimitat
Amb el nou Reglament general de protecció de dades, les teves
dades són teves i qui les vulgui utilitzar necessita el teu permís.

perquè hem de combatre el canvi
climàtic ja
La nostra Unió ens ajuda a ser líders mundials en innovació i inversions
necessàries per combatre el canvi climàtic. L’any 2030, haurem reduït
les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle un 45% en un
període de 40 anys.

#7

perquè hem de treballar junts per
gestionar la migració
La nostra Unió treballa per salvar vides de migrants, protegir les nostres
fronteres i reduir la migració irregular mitjançant polítiques d’asil i
migració comunes, humanes i eficaces.

#8

perquè hem de treballar junts per
derrotar el terrorisme
La nostra Unió treballa per combatre el terrorisme reforçant les nostres
fronteres, millorant la cooperació entre els nostres serveis de seguretat,
reforçant els controls d’armes i frenant la propaganda terrorista.

#9

perquè hem de treballar junts per
protegir el nostre medi ambient
La nostra Unió aprova lleis que protegeixen la naturalesa i els hàbitats
naturals fonamentals per al nostre planeta, les nostres societats, les
nostres economies i el nostre benestar.

#10 perquè hem d’invertir per contribuir al
creixement de les nostres economies
La nostra Unió afavoreix un creixement econòmic intel·ligent,
sostenible i integrador que ajuda a què les persones surtin
de la pobresa.

