
Iniciato de la Eŭropaj Civitanoj

Titolo: NEW DEAL 4 EUROPE – POR EKSTERORDINARA EŬROPA PLANO FAVORE AL 
POR SUBTENEBLA EVOLUIGO KAJ OKUPATECO. 

Objekto: publika investoplano por elirigi Eŭropon el la krizo pere de disvolviĝo de socio de kono 
kaj kreo de novaj laborpostenoj, precipe por gejunuloj.

Ĉefaj celoj:
• Programo eksterordinara de publikaj investoj de EU por la produktado kaj financado de pu-

blikaj havaĵoj eŭropaj (renovigebla energio, esplorado, novigo, infrastrukturaj retoj, ekolo-
gia agrikulturo, media protektado kaj kultura heredaĵo ktp.);

• Eksterordinara Eŭropa solidareca fonduso por krei novajn laborpostenojn, precipe por geju-
nuloj;

• Kresko de propraj rimedoj de la EU-buĝeto pere de imposto pri financaj transakcioj  kaj im-
posto pri karbo.

Leĝa bazo: Artikolo 3 de TEU, artikoloj. 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352 de 
TFEU.
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ALDONITAĴO: EŬROPA PLANO POR DAŬRIGEBLA EVOLUIGO

En konstante  ŝanĝiĝanta  tutmonda  kunteksto,  kiu  postulas  racian  kaj  efikan  uzadon  de  naturaj 
rimedoj  (nutraĵo,  energio),  Eŭropo devas realigi  politikon de strikta  kontrolo de la rimedoj  por 
transformi juste kaj daŭrigeble sian ekonomian kaj produktivan sistemon.

La vojo al strikta buĝeta disciplino (kaj por Ŝtatoj kaj por individuoj) kaj daŭrigebla evoluigo povas 
esti  celata  nur  per  komuna  klopodo  je  eŭropa  nivelo.  Evoluo  povas  esti  rekomencata  nur  per 
investoj, kiuj igas la eŭropajn entreprenojn konkurenckapablaj, reduktante la koston de energio kaj 
krudaj materialoj,  plene utiligante la informteknologiojn,  valorigante kaj antaŭenigante la konan 
socion, reekvilibrigante la aĉetopovon. Se, tamen, oni ne klarigas bone, ke eblas ekmoviĝi al nova 
kaj malsama etapo de evoluigo, tiu decida ŝanco inkludi la eŭropan ekonomion en la nova tutmonda 
ciklo estos perdita.

La kapablo produkti industriajn varojn pere de alta teknologia komponanto, progresintajn servojn, 
kulturajn heredaĵojn estas jam disvastiĝinta en multaj sektoroj kaj areoj kaj de la Eŭropa ekonomio 
sed nur se ĝi estas enigita en eŭropan strategian elekton, ĝi kapablas disvastiĝi, etendiĝi, plibonigiĝi.

Pere de la komuna merkato unue kaj pere de la unika merkato poste Eŭropo komencis longajn 
plivastigajn ciklojn. Nun necesas simila rekta elekto cele plene enigi Eŭropon en la novan mondan 
ekonomion. La proponoj cirkulantaj en tiu ĉi malfacila fazo de la Eŭropa ekonomio ofte celas la 
ĝustan  direkton  sed,  limigante  ilin  al  individuaj  naciaj  kadroj,  kompromitas  ilian  fareblecon, 
efikecon, ekonomikecon.

La plej elstara ekzemplo estas donita fare de investoj en esplorado - precipe en la kampo de novaj 
energioj - por kompreni kiel  nur naciaj  planoj kaj ne integritaj  je eŭropa nivelo estas grandega 
malŝparo de rimedoj, ne pli permesitaj de la necesa rigora politiko kiu devus orientigi la publikajn 
buĝetojn kaj la privatajn entreprenojn mem.

Estas esenca la starigo de "Eŭropa Plano", limigita tamen decida, por indiki la marŝdirekton al ĉiuj 
ekonomiaj kaj sociaj aktoroj eŭropaj. Estas la primara respondeco de la Eŭropa Komisiono proponi 
la necesajn aranĝojn al la Parlamento kaj al la Eŭropa Konsilio kaj prezenti ilin al la civitanaro, al la 
politikaj, ekonomiaj kaj sociaj fortoj.

La Plano devas ankaŭ kuntreni la regionojn plej strkte interrilatajn kun la Unio, pro ilia geografia 
proksimeco,  speciale  la  mediteraneajn  landojn,  kiuj  envojigis  gravan  politikan,  ekonomian  kaj 
socian evoluon.

La investada plano proponita iam, kun granda antaŭvidemo fare de prezidento Delors devas hodiaŭ 
esti denove ripetita  por krei la necesajn kondiĉojn je konkuremo, ekologia daŭrigeblo kaj socia 
egaleco, favore al la eŭropa relanĉo.

Easta tasko de la Komisiono indiki la projektojn apogendajn, garantii ties fareblecon, certigi ties 
striktan kaj travideblan uzadon. La eŭropa buĝeto devus, laŭleĝe, esti financata abslute nur fare de 
propraj rimedoj kaj la imposto pri financa transakcio kaj pri CO2-emisioj kaj la nova Eŭropa IVA 
devus esti  ĝiaj  esencaj komponantoj.  La proponoj jam faritaj  de la Komisiono en la kampo de 
imposto de financa transakcio kaj karbon-imposto konstituas esencajn elementojn de la "Plano" kaj 
ilia adopto povas garantii ilian financadon.

La karbon-imposto povas, krome, puŝi la ekonomion al daŭrigeblaj elektoj kaj estas kongrua kun 
transiraj mezuroj celantaj ŝarĝigi la imposton eĉ sur produktoj importitaj el zonoj kiuj ankoraŭ ne 
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adoptis similajn mezurojn.

Aliflanke, la imposto pri financaj transakcioj povas esti uzata por igi sociale daŭripova la transiron 
de la ekonomia sistemo,  refinancante kaj signife pliigante la Fonduson por la konformiĝo al  la 
tutmondigo, redifinante ties devojn, delokante almenaŭ parte la impostan ŝarĝon de nekvalifikita kaj 
provizora laboro al la financa produktokapablo.

La  lanĉo  de  la  "Plano",  kun  ĝiaj  komunaj  eŭropaj  impost-mezuroj,  devus  esti  akompanata  de 
redukto de elspezoj nun antaŭviditaj je nivelo de la membro-ŝtatoj en la areoj de komuna agado.

Ĉar la ĉefa celo de la "Plano" estas la renaskiĝo de investado, necesas antaŭvidi signifajn financajn 
helpojn - eĉ se per diferencita pago – funkciigante la emision de Euro project bond, implikante la 
BEI en la esploro kaj mastrumado de la operacioj, realigendaj per "Fonduso Posedaĵa" kiu subtenu 
la propraĵon de la faritaj investoj, por la financa parto de la Plano por disponigi - kvankam kun 
diferencitaj enspezoj de tiuj investoj - rimedojn por la futuraj generacioj.

Kvantaj indikoj

La rimedoj bezonataj por financi la planon devus veni el imposto pri financaj transakcioj kaj pri 
karbon-imposto (respektante mekanismon similan al tio, kio regas la partan atribuon de la rimedoj 
devenantj de IVA al la EU-buĝeto) kaj de emisio de eŭropa prunto, pere de la Euro project bond.

Pere de la imposto pri financaj transakcioj necesus serĉi pli malpli 30/40 miliardojn da eŭroj de pliaj 
resursoj por la eŭropa buĝeto por permesi adekvatajn financajn rimedojn en la sektoro de esplorado 
kaj en la refinanciado de la "fonduso" kreita de la Komisiono en 2006 por alfronti la malfacilaĵojn 
kaŭzitajn de la konformiĝo de la labormerkato al la tutmondiĝo. La buĝeto de la Unio devus fiskiĝi 
tiel proksime de la sojlo de 1, 27% aprobita siatempe de la membroŝtatoj.

En antaŭaj espansivaj cikloj Eŭropo sukcesis krei pli ol 15 milionojn da novaj laborpostenoj. La 
"Plano" devus permesi la kreon de almenaŭ 20 milionoj da novaj laborpostenoj, konsiderante ke ĝi 
devus igi konkurenckapabla precipe la sektoron de la servoj kaj tiel duonigi la aktualan kvanton de 
senlaboreco.

La kvanto de la investoj antaŭviditaj de la "Plano" devus atingi almenaŭ 300/500 miliardojn, elspe-
zendajn dum tri ĝis kvin jaroj. Por permesi la emision de “Euro project bond” aŭ garantiojn fare de 
la EU, devus esti iu “carbon tax” kapabla produkti enspezodonon de almenaŭ 50 miliardoj jare por 
repagi la forcejon. La uzado de "karbon-imposto" por apogi la ekan fazon de la investadplano estus 
plene pravigita de la fakto, ke la imposto mem emos malpligrandiĝi iom post iom kiam la eŭropa 
ekonomio – ankaŭ danke al la "Plano" proponita - uzos energifontojn kiuj ne generas CO2.

Je la fino de la "Plano" la Unio posedus havaĵon kiu povus valori almenaŭ duoble pli ol la investa-
do, tiel certigante taŭgan apogon al la novaj generacioj. Aparte la "Fonduso Proppraĵa” povus elpor-
ti la inkludon de junaj eŭropanoj kun trejnadaj projektoj por forigi la provizorecon, de promocio de 
junulara entreprenemo, de komunumaj servoj por geknaboj, kiuj je la fino de siaj studoj prezentas 
sin al la mondo de laboro (bazitaj ankaŭ sur la sperto de "Erasmus").

Parta aŭ kompleta aktivigo de la "Plano" fare de  parto de grupo de membroŝtatoj

Se oni trovus nesupereblajn malfacilaĵojn por la partopreno de ĉiuj ŝtatoj necesus antaŭvidi la eblecon, ke iu grupo 
de almenaŭ naŭ ŝtatoj procedu, funkciigante la normojn pri la plifortigitaj kunlaboradoj antaŭviditaj fare de la  
Traktato de Lisbono.
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