Iniciativa Ciutadana Europea proposada pel Moviment Federalista Europeu,
amb el Moviment Europeu i els Interlocutors Socials
El reglament d'aplicació de la ICE –que va entrar en vigor l'1 d'Abril 2012– requereix els següents
elements per a enregistrar una iniciativa ciutadana:
1) El títol de la iniciativa:
Pla de desenvolupament per al creixement sostenible, la recuperació econòmica i l'ocupació a la Unió
Europea.
2) L'objecte de la proposta:
Demanem a la Comissió Europea que proposi un pla per al desenvolupament sostenible –almenys 1%
del PIB europeu– per a impulsar el creixement econòmic i crear nous llocs de treball mitjançant la
inversió pública, finançats pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) i el pressupost europeu.
3) Descripció dels objectius de la proposta:
Els principals objectius d'aquest pla de desenvolupament són:





un programa d'inversió pública per a la producció de béns materials (infraestructura de transport, xarxes
d'energia, telecomunicacions de banda ampla, etc);
ajuda financera de la UE per donar suport a la producció de béns públics europeus (energies renovables,
recerca i innovació R + D + I, noves tecnologies, protecció del medi ambient i del patrimoni cultural, etc);
modificació dels objectius del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) establert pel Reglament
1927/2006, per a finançar mesures socials per a l'ocupació i la flexiseguretat europees (o, alternativament, la
creació d'una nova eina de política social europea).

El programa d'inversió pública hauria de finançar-se gràcies al 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). El pressupost europeu,
finalment, hauria de finançar-se exclusivament gràcies als recursos propis de la Unió Europea (nou
impost fiscal, d’emissions de diòxid de carboni, i els impostos sobre les transaccions financeres).
4) Disposicions del Tractat de Lisboa considerades rellevants per a aquesta acció proposada:
Article 3, paràgraf 3 del Tractat de la Unió Europea (Tractat de Lisboa, 2009) estableix, entre els
objectius de la UE, el desenvolupament sostenible d'Europa, un creixement econòmic equilibrat i una
economia social de mercat tendent a la plena ocupació i al progrés social. Tanmateix, aquest Tractat
no ha previst els mitjans d'acció necessaris per assolir aquests objectius. En conseqüència a aquesta
darrera observació, les institucions de la UE haurien d'utilitzar un reglament o una decisió sobre la
base de l'article 352 del TFUE per a realitzar aquest pla de desenvolupament. La creació de nous
recursos propis haurà d’operar amb un acte jurídic basat en l'article 311 del TFUE.

