
INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA  
UN MILIÓ DE SIGNATURES  

PER UN PLA ESPECIAL EUROPEU  
PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I L'OCUPACIÓ  

CIUTADANS PER UNA EUROPA DIFERENT 
La unitat europea va portar la pau, la democràcia i el benestar a un continent empobrit i 
devastat per dues guerres mundials. Però avui la Unió Europea no està responent als 
desafiaments als quals s'enfronta. Cal canviar. 
 
Ja no estem disposats a acceptar aquesta Europa de l'atur, el treball precari i mal pagat, de 
les retallades en la protecció social, l'augment de la pobresa, de la decadència econòmica i 
social, de la fi de tota esperança. 
 
Exigim un canvi en les polítiques de la Unió Europea: per una Europa de la solidaritat social, el 
desenvolupament sostenible i la democràcia participativa. Demanem un gran New Deal europeu 
per a superar la crisi. 
 
Fem una crida als Estats Units d'Europa: no només un mercat comú, sinó un govern 
veritablement comú amb responsabilitats i competències compartides, capaç de parlar amb una 
sola veu al món. 

Si perdem aquest desafiament, estem perduts. 
 
Demanem als ciutadans europeus que participin, per a superar aquest repte amb una 
iniciativa popular , comú a tots els països de la UE. 
 

Aquesta iniciativa urgentment necessitada és 
 
La Iniciativa Ciutadana Europea New Deal 4 Europe, per un Pla Especial Europea 
per al Desenvolupament Sostenible i l'Ocupació. 
 
Anem a recollir almenys un milió de signatures en almenys set països europeus per a demanar 
a la Comissió Europea que presenti una proposta legislativa que implementi aquest Pla, amb 
l'objectiu de posar fi a la crisi actual, per a canviar Europa, per a donar-nos una nova esperança. 
 

Ciutadans europeus, se sentirà la nostra veu! 
 

SIGNEM 
www.newdeal4europe.eu 
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El Tractat de Lisboa (article 11.4, del TUE) contempla la possibilitat que un milió de ciutadans de 

la Unió Europea, d'almenys set Estats membres, pugui proposar a la Comissió Europea una 

legislació sobre assumptes en què la UE té competència per a legislar. Aquest és un important 

instrument de la democràcia participativa, la implementació de la qual pot ajudar a recuperar el 

suport dels ciutadans $al projecte europeu en un moment en que la campanya electoral europea 

s'acosta, mentre populistes, nacionalistes i tendències euroescèptiques estan guanyant terreny. 

Creiem que ja és hora de fomentar un fort moviment de base a través d'una Iniciativa Ciutadana 

Europea (ICE) que requereix la implementació d'un pla especial europeu per al desenvolupament 

sostenible i l'ocupació. Tenint en compte els límits de les polítiques d'austeritat que s'han posat 

al seu lloc, aquesta sembla ser la principal forma de superar la crisi . El pla ha de finançar-se 

amb recursos propis provinents de: un nou impost sobre les transaccions financeres (ITF) –

necessari per penalitzar l'especulació financera (la Comissió Europea preveu un ingrés digne 

d'almenys 30 milions d'euros per any)–, un impost sobre el carboni –per lluitar contra el canvi 

climàtic i promoure la transició a les energies renovables (que ha de ser un valor d'almenys 50 

milions d'euros per any)–, i els eurobons, en particular els bons de projectes sobre l'euro. Els 

fons aportats per la Unió per a lluitar contra la desocupació són totalment inadequats. Per tant 

hem d'assignar nous recursos a un fons europeu per a l'ocupació, sobretot per als joves. 

La proposta de la ICE és promoguda i recolzada per una àmplia gamma de forces polítiques, 

econòmiques i socials: els federalistes europeus, els sindicats, organitzacions de la societat civil, 

els alcaldes d'algunes ciutats, i personalitats del món de la cultura. Els comitès nacionals per a 

la seva promoció es van establir a Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Luxemburg, 

la República Txeca. Altres comitès s'estan establint en altres països de la Unió Europea. 

  

 

Ciutadans europeus, se sentirà la nostra veu! 
 

SIGNem 
www.newdeal4europe.eu 


