Mensagem de Joseph Daul à 7ª Universidade Europa
Presidente do PPE e do Grupo Parlamentar do PPE no Parlamento
Europeu
(tradução portuguesa do original em francês)

Caros estudantes, caros amigos,
Tenho muito prazer em poder falar-vos hoje. Tenho uma mensagem
europeia clara e forte. Caros cidadãos, sobretudo os jovens, que têm a
tentação de pensar que a Europa está demasiado longe de vós. Digo-vos
que podem dormir descansados porque há Europa quando acordam.
Vivem numa União Europeia que é uma comunidade de valores
partilhados. A vossa dignidade e a vossa liberdade estão protegidas e
garantidas. Reparem no que se passa na Ucrânia e avaliem vocês
mesmos as diferenças entre nós e eles.
Quer vivam em Lisboa ou em Estocolmo, em Londres ou em Sófia, têm
os mesmos direitos. Podem viajar livremente, estudar ou trabalhar onde
desejarem em qualquer um dos 28 Estados-Membros. Têm a liberdade
de escolher a vossa vida, de falar, pensar e acreditar. Na nossa sociedade
democrática: é o vosso direito ! Têm também o direito de desejar um
futuro melhor e de trabalhar para o conseguir. E é tudo isto que a Europa
vos proporciona todos os dias.
Alguns receiam que o seu futuro profissional esteja bloqueado, sem
perspectivas. Creio que isso sucede porque temos Europa de menos e não
Europa de mais. Sou de opinião que a mobilidade no mercado de
trabalho ainda é insuficiente e não permite aos europeus fazerem valer de
forma cabal as suas competências em todos os cantos da Europa onde
essas oportunidades existem. Ultrapassar essas limitações é uma das
chaves para respondermos com sucesso a essa problemática complexa.
Eis porque precisamos de mais Europa.
No PPE, valorizamos a iniciativa individual, o espírito empreendedor, a
motivação das pessoas. Acreditamos naqueles que estão empenhados em
perseguir os seus sonhos. Acreditamos em vós !
Por isso damos prioridade à modernização do ensino superior.
Aumentámos as oportunidades dos jovens no programa Erasmus Plus. E
criámos a Garantia Jovem para lutar contra as elevadas taxas de
desemprego.
A Europa precisa de um crescimento sustentável. Precisamos de
estimular as nossas economias, com mudanças estruturais, com
investimentos e com inovação.

Sei que Portugal está na primeira linha nos domínios das tecnologias da
informação, das telecomunicações, software, energias alternativas e
biotecnologia. É a forma de apostar no desenvolvimento e no progresso.
Não apenas de Portugal mas de toda a Europa.
Caros amigos,
Este ano é de uma importância crucial. Neste ano, vamos votar não
apenas na direita ou na esquerda, nos liberais ou num partido qualquer.
Vamos escolher o modelo de Europa que desejamos. A minha mensagem
às próximas gerações de europeus é que não dêem por adquirido o que já
conseguimos na União. Devemos sempre recordar e sublinhar a maisvalia da Europa. Se não o fizermos, os eurocépticos acabarão por vencer.
Queremos que a vossa escolha seja claramente ouvida nestas eleições. O
PPE oferece-vos uma oportunidade fantástica de fazerem ouvir a vossa
voz e de fazerem propostas construtivas. E há algo que tenho de destacar
e a que dou muita importância: Os 10 participantes autores das melhores
propostas serão nossos convidados especiais no Congresso de Dublin
onde terão um encontro com o o candidato do PPE à Presidência da
Comissão Europeia. Alem disso, o autor da proposta que ficar em
primeiro lugar terá a oportunidade de fazer um estágio remunerado no
nosso Grupo Parlamentar em Bruxelas.
Desta vez, são vocês que decidem. Consultem o nosso site e enviem-nos
as vossas ideias. Contamos com a vossa iniciativa.
Caros estudantes,
Portugal é a porta de entrada na Europa no Atlântico. Vocês enriquecem
a Europa com os vossos laços estreitos com o Brasil, a África e a vasta
comunidade lusófona.
Precisamos de vós para reforçar a nossa unidade. Só uma Europa unida
dá cartas no Mundo global. O vosso sucesso é o sucesso da Europa.

