
 

 

 

Iniciativa Ciutadana Europea 

 

Títol: NEW DEAL 4 EUROPE – PER A UN PLA EUROPEU EXTRAORDINARI QUE 
PROMOGUI EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I L’OCUPACIÓ   

 

Objecte: Programa d’inversió pública para ajudar a Europa a sortir de la crisis mitjançant el 
desenvolupament de la societat del coneixement i de la creació de nous llocs de treball, 
especialment pels joves.   

Objectius Principals:  

• Programa especial d’inversió pública de la UE para la producció i el finançament de bens 
públics europeus (energies renovables, investigació i innovació, xarxes d’infraestructures, 
agricultura ecològica, preservació del medi ambient i del patrimoni cultural, etc);  

• Fons Europeu Especial de Solidaritat per crear nous llocs de treball sobretot pels joves; 

• Augment dels recursos propis de la UE, a través de la taxa que gravi les transaccions 
financeres i les emissions de CO2  

 

Marc legal: Article 3 del TUE; Articles 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352 del 
TFUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLA EUROPEU PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 
En un context mundial en constant canvi caracteritzat per la participació d'una massa creixent en 
desenvolupament que requereix un ús racional i eficient dels recursos naturals (aliments, energia), 
Europa ha de posar en pràctica una política d'estricte control dels recursos mitjançant la 
transformació del seu sistema econòmic i la producció de forma justa i sostenible. Les opcions 
d'Europa s'orienten en la direcció correcta: el propòsit establert en el Tractat de Lisboa de 2009, a 
més de la decisió del Consell Europeu envers l'horitzó 2020. L'estret camí de rigor pressupostari 
(tant per als estats com per als individus) i el desenvolupament sostenible només és possible amb un 
esforç comú europeu. El desenvolupament es pot reprendre només amb les inversions envers les 
empreses europees competitives, la reducció del consum i el cost de l'energia i les matèries 
primeres, fent ple ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), promoció i difusió 
de la societat del coneixement i l’equilibri en la compra d'energia. 

L'augment gradual de la renda per càpita dels ciutadans de les economies emergents obre enormes 
possibilitats per a Europa a l’hora d’exportar béns i serveis de qualitat. Sense una clara indicació en 
que es pot avançar cap a una etapa nova i diferent de desenvolupament, Europa perdrà la oportunitat 
d'entrar amb èxit a les economies campiones del món nou.  

La capacitat de produir béns industrials amb alt component tecnològic, serveis avançats, amb el seu 
patrimoni cultural, està ja molt estesa en molts sectors i àrees de l'economia europea, però només si 
s’encaixa pot transmetre’s en una opció estratègica a ampliar i millorar. Amb el mercat comú 
primer i amb el mercat únic després, Europa va començar un llarg cicle expansiu. Ara necessita una 
opció similar per a viure en plenitud la integració d'Europa en la nova economia global. Les 
propostes que circulen en aquesta difícil fase de l'economia europea sovint s'aborden en la direcció 
correcta, però si es limiten als diferents marcs nacionals afectarà la viabilitat, l'eficiència i la relació 
cost–efectivitat. El programa del mercat únic de 1992 volia contrarestar el fantasma de l'Europa 
desestructurada, i fins ara les solucions estan limitades pel cost pel que s’ha de suportar. L'exemple 
més rellevant ve de les inversions en recerca i investigació, especialment en el camp de la nova 
energia –els plans nacionals no integrats a nivell europeu resulten en un enorme malbaratament de 
recursos, ja que la política d'austeritat no permet que els pressupostos públics i les empreses 
privades puguin convergir en aquest sentit–. 

Es necessita la posada en marxa essencial ' d'un pla europeu limitat però decisiu per a tots els 
sectors econòmics i socials d'Europa. La responsabilitat primordial de la Comissió Europea ha de 
proposar les mesures necessàries al Parlament i al Consell d'Europa i presentar-los als ciutadans, a 
més d’als diferents actors polítics, econòmics i socials del continent. El pla també ha d'incloure les 
relacions amb les àrees més fortament associades a la Unió, per la seva proximitat geogràfica, en 
particular els països mediterranis que han iniciat un canvi profund en el desenvolupament polític, 
econòmic i social de les seves estructures i institucionals socioeconòmiques. El pla d'inversions es 
proposa alhora amb la gran visió de l'expresident de la Comissió Jacques Delors, i ha de repetir-se 
avui per a crear les condicions necessàries per a la competitivitat , la sostenibilitat , la cohesió social 
per a la recuperació europea. La Comissió té per objecte precisar els projectes que hagi recolzat, fer-
los viables, garantir la seva gestió rigorosa i transparent. El pressupost de la Unió al llarg termini es 
finançaria íntegrament amb recursos propis i un impost sobre el carboni, una operació financera, el 



 

 

 

nou IVA europeu, que hauria de ser component suficient. Les propostes ja presentades per la 
Comissió en quant a l'impost sobre el carboni i l'impost sobre les transaccions financeres són un 
element essencial del pla i la seva adopció pot assegurar el finançament . L'impost sobre el carboni 
també pot empènyer l'economia cap a opcions sostenibles i és compatible amb les mesures 
transitòries destinades a fer front a la càrrega fiscal, fins i tot en els productes importats des d'àrees 
que encara no han adoptat mesures similars. L'impost sobre les transaccions financeres, així mateix, 
pot ser utilitzat per a fer la transició econòmica i social sostenible del sistema de manera 
significativa, per al refinançament del Fons d'adaptació a la globalització, la tasca de redefinició i 
passar part de la càrrega fiscal del treball a no qualificats i precaris rendiments financers. El 
llançament d'aquest Pla, amb les seves mesures fiscals europees comunes, hauria d'anar acompanyat 
d'una reducció de les despeses, i s'espera que també es faci a nivell dels estats membres en les àrees 
d'acció conjunta. Per a garantir la màxima transparència i l'eficiència de l'ús dels recursos és 
necessari establir en tots els casos que sigui possible i, certament, en el camp de la investigació 
sobre noves fonts d'energia i l'activació de programes específics, si escau, els organismes l'ús 
responsable del fons. Atès que l'objectiu principal del Pla és la reactivació de la inversió necessària 
per a proporcionar assistència financera significativa que permet l'emissió d'euros del projecte de 
bons, la participació del BEI en la investigació i la gestió d'operacions, que es duria a terme a través 
d'un Fons de béns en el que es conservaria la propietat de les inversions realitzades per la part 
finançada pel Pla, fins i tot amb l'ingrés d'aquest tipus d'inversions diferides . 

 

La informació quantitativa 

Amb l'impost a les transaccions financeres s'haurien d'obtenir uns 30 o 40 milions d'euros en 
recursos addicionals per al pressupost europeu, permetent la dotació adequada en la investigació i 
en el refinançament del Fons creat per la Comissió el 2006 per a fer front a les dificultats induïdes 
per globalització en els mercats de treball. El pressupost de la Unió està prop del llindar d'1,27% i 
va obtenir l'acord dels Estats membres: en cicles anteriors econòmicament expansius, a Europa es 
van crear més de 15 milions de nous llocs de treball. El Pla ha de permetre la creació d'almenys 20 
milions de nous llocs de treball, tenint en compte que ha de ser competitiu, particularment el sector 
de serveis i per tant reduir a la meitat la taxa actual d'atur. 

La suma de les inversions en el marc del Pla ha d'arribar almenys a 300 o 500 milions d'euros per a 
ser desemborsats en un període d'entre tres a cinc anys. Per permetre l'emissió dels bons del projecte 
s'hauria d'establir un impost al carboni capaç de produir un rendiment d'almenys 50 milions de 
dòlars anuals per a cobrir totes les emissions. L'ús d'aquest impost al carboni recolzaria el pla 
d'inversions per a la posada en marxa del Pla i estaria plenament justificat pel fet que el mateix 
impost tendiria a disminuir a mesura que l'economia europea vagi substituint la utilització d'energia 
basada en la generació de CO2 per una nova economia no tradicional i més sostenible. Al final 
d'aquest proposat Pla per a la Unió s'hauria d’establir un patrimoni que podria valer com a mínim el 
doble de la seva inversió, fet que garanteix un suport adequat a les noves generacions, com per 
exemple que als joves noruecs se’ls garanteix un gruix en la caixa de pensions impulsat pels 
ingressos petroliers del seu país. En aquest cas, seria el lloguer de noves fonts d'energia envers la 
inversió i les despeses en investigació. El Saldo del Fons podria donar suport a la inclusió dels 
joves europeus a projectes de servei comunitari per als estudiants que després de completar la seva 



 

 

 

educació estan entrant en el món del treball (també basat en l'experiència del programa Erasmus), 
per eliminar la formació d'inseguretat en l'ocupació, per fomentar l'autoocupació i desenvolupar 
l'esperit empresarial dels joves. 

 

L'activació total o parcial del "Pla " per un grup d'estats membres 

Si es troben dificultats insuperables per a la participació de tots els estats membres envers aquest 
Pla, hauria de ser possible que aquest procedeixi gràcies a un simple grup d'estats, provocant 
disposicions relatives a la cooperació reforçada sobretot per l'Eurogrup i els estats que vulguin unir-
se posteriorment, com es preveu en el recent acord de l'Euro Plus, presentat pel govern alemany 
sobre la competitivitat i ratificat per tots els altres estats amb la moneda comuna, l'euro. 

 


