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Des del 2012, Horitzó Europa coopera activament amb el Moviment Federalista 

Europeu (MFE / UEF Itàlia – Unió dels Federalistes Europeus a Itàlia) en el 

projecte d’Iniciativa Ciutadana Europea per un Pla de desenvolupament sostenible i 

ocupació a Europa. El MFE coordina la proposta en col•laboració amb el Moviment 

Europeu (Mouvement Européen; European Movement) i diversos interlocutors 

socials.  

 

Durant aquest temps, Horitzó Europa ha impulsat la creació del comité espanyol 

d’aquesta Iniciativa i, actualment, promou l’adhesió de més entitats al projecte.  
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Per una Europa basada en el desenvolupament sostenible i el  i el 

foment de l’ocupació, sobretot per a la gent jove  

 

www.horitzo.eu 

 

Els principals objectius de l’esmentat Pla que promou aquesta Iniciativa Ciutadana 

Europea són: 

 

o Instaurar un programa especial d'inversió pública per a la producció i 

finançament de béns públics europeus com les energies renovables, la recerca i 

innovació R + D + I, les noves tecnologies, la protecció del medi ambient i del 

patrimoni cultural; 

o Crear un Fons Especial de Solidaritat europeu per crear llocs de treball per la 

gent jove 

o Incrementar els recursos propis de la UE  

 
El programa d'inversió pública hauria de finançar-se gràcies al Banc Europeu d’Inversió (BEI), i hauria de 

garantir-se per l'emissió de Project bonds per un total d’aproximadament 100.000 milions d'euros (segons 

la proposta de Lamassoure al Parlament Europeu). Només els interessos sobre el capital invertit 

s'inclourien en el pressupost europeu. Altres mesures del pla de desenvolupament es finançarien a través 

de nous recursos propis de la UE (impost sobre les emissions de diòxid de carboni i/o impost sobre les 

transaccions financeres, proposat per la Comissió Europea el 28 de Juny 2011). 

http://www.horitzo.eu/
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Què és una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE)? 

  

  

QUÈ 
 

  

Instrument de participació ciutadana previst pel Tractat de Lisboa (article 11.4 TUE) i regulat pel 

Reglament (UE) núm. 211/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011 

  

  

  

QUI 

 

  

Nacionals dels Estats Membre majors de 18 anys (excepte a Àustria on l'edat mínima són 16). 

Residents no. Nacionals residents a l'exterior de la UE podran participar-hi si la legislació del seu 

estat ho permet. 

  
  

  

  

QUANTS 

  

Comitè Organitzador 
Mínim de 7 persones (de 7 estats). Els 

parlamentaris europeus no computen. Les 

organitzacions no poden formar part del 

comitè. 

 

  

Signatures 
Perquè la Iniciativa prosperi són necessàries un 

mínim d'un milió de signatures. Poden adherir-s’hi 

persones jurídiques. 

 
 

  

D’ON 
  

És necessària la participació de nacionals de com a mínim 7 estats (1/4 part dels Estats Membre 

de la UE)  

  
    

Distribució territorial ponderada del milió de signatures. Cal un mínim de signatures per estat. 

Llindar fixat d’acord amb la població (ex: Espanya 37.500 signatures)  
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SOBRE QUÈ 
  

  

La Iniciativa només pot versar sobre assumptes que són competència de la 

Comissió Europea. No es pot proposar una reforma dels Tractats. 

  

COM   

- 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 del Cens 

Electoral.  

- La Comissió emet decisió raonada (3 mesos) 

  

FINANÇAMENT No es preveu cap mecanisme de finançament públic comunitari per ajudar a pagar 

les despeses d'una Iniciativa Ciutadana Europea. 

 
DADES 

 

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

Primera ICE en recollir 1 milió de signatures = “Right2Water”  

(comunicat de la Comissió 11.02.2013) 
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Què és la Iniciativa Ciutadana Europea per la creació d’un Pla 
europeu de desenvolupament sostenible i de creació d’ocupació 

  

 QUÈ 

  

  

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) 

 

  

  

COM 

  

  

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). 

  

  

OBJECTIUS 

  

  

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” 

  

  

QUI 

  

  

Projecte sorgit de la secció italiana de la Unió de Federalistes Europeus (UEF) 

Suport d’organitzacions socials a Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Luxemburg, Polònia i 

Romania 

Suport de la secretària general de la Conferència Europea de Sindicats 
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La Iniciatitva: per què, i per què ara? 

www.horitzo.eu 

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-ne l’eficàcia i 

prevenint el malbaratament. Al mateix temps, 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 23,5% (Març  2013) 

 

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” 
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Idees amb força  

www.horitzo.eu 

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 entitats 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 Membre. 

 

o El 2013 és l’any de la Ciutadania Europea 

 

o El 2014 és l’any d’unes eleccions al Parlament Europeu decisives.  

Un repte històric per als partits polítics i la ciutadania.  
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