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HE és una entitat sense afany de lucre, creada 

el 2004 i constituïda oficialment el 2008 

56 membres, de 7 nacionalitats diferents,  i més de 

500 contactes regulars 

Activitats a Barcelona, Brussel·les i Londres 

L’organització 

L’entitat 

El finançament 

Únicament amb recursos propis aportats pels 

socis a través de quotes  anuals 



Sopars – conferència: més de 80  

 

Organització de jornades i debats 

 

Realització d’estudis 

 

Publicació d’articles d’opinió en mitjans de 

comunicació especialitzats i generalistes 

 

Presència a les xarxes socials i a Internet: 

http://www.horitzo.eu 

 

 

Les activitats 

http://www.horitzo.eu/




Activitats 



Relacions i col·laboracions 

Amnistía 

Internacional 



La Iniciativa 

Ciutadana Europea 



Què? 
Instrument de participació ciutadana previst pel Tractat de Lisboa (article 

11.4 TUE) i regulat pel Reglament (UE) Nº 211/2011 del Parlament Europeu i 

del Consell de 16 de febrer de 2011.  

Quants? 

Qui? 
Nacionals dels estats membres majors de 18 anys (excepte a 

Àustria on l'edat mínima són 16). Residents no. Nacionals residents 

a l'exterior UE podran participar si la legislació del seu estat ho 

permet. 

Comitè Organitzador 

Mínim de 7 persones (de 7 estats). Els parlamentaris 

europeus no computen.  

Signatures 

Perquè la iniciativa prosperi són necessàries un 1 milió de 

signatures. Poden adherir-se persones jurídiques. 

És necessària la participació de nacionals de com a mínim 7 

estats (1/4 part dels estats membres de la UE)   

Distribució territorial ponderada del milió de signatures. Cal un 

mínim de firmes per estat. Llindar fixat d’acord amb la població. 

Ex: Espanya 37.500. 

D’on? 



La iniciativa només pot versar sobre assumptes que són 

competència de la Comissió. No es pot proposar una reforma 

dels tractats. 

Sobre 

què ? 
- Constitució del Comitè organitzador 

- Inscripció de la proposta d’ICE al lloc web habilitat per la 

Comissió (es pot fer en 23 llengües oficials) 

- Dictamen d’admissibilitat de la Comissió (2 mesos) 

- Recollida de signatures. Software habilitat per la Comissió 

per la recollida electrònica (1 any)  

- Autoritat estatal verifica el procés (3 mesos) a Espanya és 

l’Oficina Cens Electoral.  

- La Comissió emet decisió raonada (3 mesos) 

Com? 

No es preveu cap mecanisme de finançament 

públic comunitari per ajudar a sufragar les 

despeses d'una iniciativa ciutadana europea. 

Finançament 

L’instrument va entrar en vigor l’1 d’ abril de 2012 

Presentades 24 Iniciatives Ciutadanes Europees 

8 rebutjades per causes d’inadmissibilitat, 16 en curs 

Primera ICE en recollir  1 milió de signatures  

“Right2Water” (comunicat de la Comissió 11.02.2013) 

Altres 

dades... 



La Iniciativa Ciutadana 

Europea per a la 

creació d’un Pla 

europeu de 

desenvolupament 

sostenible i de creació 

d’ocupació  



Petició a la Comissió Europea que creï un Pla de 

desenvolupament econòmic que impulsi el creixement en 

sectors productius sostenibles i fomenti la creació de llocs de 

treball estables i de qualitat (un New Deal per a Europa). 

Què? 

- Destinant un 1% del PIB europeu a la inversió pública en 

sectors productius clau no especulatius: energies renovables, 

xarxes de transport, innovació i R+D, noves tecnologies. 

-  Finançament a través del Banc Central Europeu i del 

pressupost comunitari. 

-  Recursos provinents d’ingressos tributaris europeus: Taxa 

sobre les emissions de CO2 (Carbon tax) i taxa sobre les 

transaccions financeres (Tobin tax). 

Com? 

Complir un dels objectius estratègics de la Unió Europea 

“ el desenvolupament sostenible basat en el creixement 

econòmic, l’estabilitat dels preus, una economia social 

competitiva, la plena ocupació, el progrés social i un alt 

nivell de protecció i millora del medi ambient”.  

Objectius 



Projecte sorgit de la secció italiana de la Unió de Federalistes 

Europeus (UEF) 

Suport d’organitzacions socials a Bèlgica, França, Romania, 

Luxemburg, Polònia i Espanya 

Suport de la secretària general de la Conferència Europea de 

Sindicats 

Qui? 

- 22.1.2013- Constitució del comitè nacional a Grècia 

- 11.2.2013- Constitució del comitè nacional a Itàlia: 22 

organitzacions donen suport al projecte 

- Procés de constitució dels comitès nacionals 

- Previsió constitució comitè Europeu en els propers mesos 

- Presentació proposta a la Comissió abans de l’estiu 2013 

Estat del procediment 



Perquè ara aquesta 

iniciativa, i per a què? 
o Europa pateix una crisi econòmica, financera i política sense 

precedents. Les mesures adoptades fins ara no han estat 

suficients per superar-la. 

o Cal sanejar la hisenda pública i racionalitzar la despesa, garantint 

l’eficàcia i prevenint el malbaratament però també cal impulsar 

l’economia. 

o Urgeix revertir les polítiques d’austeritat : Per enfortir Europa cal 

invertir en Europa.  El pressupost de la UE és 20 vegades inferior 

al dels EUA.  

o Necessitat d’una Europa més unida perquè som interdependents 

 

o Taxa d’atur juvenil a la UE és del 23,4%  (desembre 2012) 

 

o El 2012 l’atur va créixer en 20 dels 27 estats de la UE respecte  2011 

o Esgotament de la narrativa del “somni europeu del benestar” 



Idees força ... 

o La ICE és un instrument que promou la cohesió del teixit social 

europeu i ajuda a consolidar la ciutadania europea. Obliga a 

treballar en xarxa i debatre sobre els problemes comuns.  

o Estimula el rol actiu de les organitzacions civils, agents 

imprescindibles en qualsevol moviment transnacional. Permet 

escurçar la distància entre les entitats i els seus usuaris.  

Oportunitat per vèncer el descrèdit i la desafecció ciutadana. 

o Dóna veu a la ciutadania que pot liderar debats polítics europeus i 

exigir a les institucions que es pronunciïn sobre qüestions fora de 

l’agenda marcada dels Estat Membres.  

o El 2013 és l’any de la Ciutadania Europea 

 

o El 2014 hi haurà eleccions al Parlament Europeu. Repte pels 

partits polítics. 



http://www.horitzo.eu 


