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New Deal 4 Europe – Per a un Pla Especial 
Europeu de Desenvolupament Sostenible i 

l’Ocupació



Una eina per a la democràcia participativa



El Texte de la Proposta

Demanem a la Comissió Europea que proposi

«una inversió pública addicional per 
ajudar Europa a sortir de la crisi 
mitjançant el desenvolupament de la 
societat del coneixement i la creació 
de nous llocs de treballs, 
especialment per als joves»



Objectius principals

- Un programa especial d’inversió pública de la UE per a la 
producció i finançament de béns públics europeus (energies 
renovables, recerca i investigació, xarxes d’infrastructures, 
agricultura ecològica, protecció del medi ambient i patrimoni 
cultural, etc)

- Un Fons Especial Europeu Solidari per a crear nous llocs de 
treball, especialment per a la gent jova

- Incrementar nous recursos del pressupost europeu mitjançant 
una taxa a les transaccions financeres i una taxa sobre el 
carboni



Emergència Atur



POBRESA

119 milions de persones a la UE 
són en risc de pobresa
24,2% de la població





Deute Públic als Estats Membres



La Unió Europea no té deute públic



EL NOSTRE PLA: 400.000 MILIONS D’EUROS EN 3 
ANYS PER A CREAR NOUS LLOCS DE TREBALL

INVERSIONS
 Recerca i Innovació

 Energies renovables

 Infrastructures de transport

 



400.000 MILIONS D’EUROS EN 3 ANYS PER 
A CREAR NOUS LLOCS DE TREBALL

INVERSIONS
 Banda ampla de 

telecomunicacions

Xarxes d’Energia



400.000 MILIONS D’EUROS EN 3 ANYS PER 
A CREAR NOUS LLOCS DE TREBALL

INVERSIONS
 Protecció del Medi Ambient i 

del Patrimoni Cultural
 Agricultura Ecològica



Finançant el Pla

Taxa a les Transaccions
 Financeres

30.000
M/ANY

130.000 M/ANY

 x 3 ANYS =

€ 400.000 M

GARANTINT

Taxa sobre el Carboni

50.000
M/ANY

100.000
M/ANY BONS



Article 11 del TEU

4. No menys que un milió de ciutadans 
nacionals d’un significatiu nombre 
d’estats membres poden endegar una 
iniciativa per a demanar a la Comissió 
Europea, dins dels marcs legals de les 
seves competències, de presentar 
qualsevol proposta sobre matèries on els 
ciutadans consideren que es requereix 
l’actuació legal de la Unió per a 
implementar aspectes dels Tractats.



Els objectius de la Unió:
article 3 del TEU

Desenvolupament sostenible

Increment sostingut de l’economia

Un mercat social altament competitiu

Ocupació total

Qualitat del Medi Ambient

Avenç científic i tecnològic



Base Legal: article 352 del TFUE

1. Si és necessària l’acció de la Unió, dins del seu marc de 
competències definit als Tractats, per a tractar algun dels 
objectius establerts als Tractats, i aquests Tractats no han 
establert els poders necessaris, el Consell, actuant 
unànimement sobre una proposta de la Comissió i després 
d’haver obtingut el consentiment del Parlament, adoptarà les 
mesures apropiades. On s’adoptin aquestes mesures per 
part del Consell, en concordància amb el procediment 
legislatiu especial, s’haurà d’actuar també unànimement 
sobre la proposta de la Comissió després d’obtenir el 
consentiment del Parlament.



ICE – Comitès Nacionals

FRANÇA

ITÀLIA
GRÈCIA

TXÈQUIA

ESPANYA

BÈLGICA

LUXEMBURG
HONGRIA



Mèdia

Website: 

www.newdeal4europe.eu

Twitter: @NewDeal4Europe

Facebook: NewDeal4Europe

Flickr: NewDeal4Europe

Youtube: NewDeal4Europe

E-mail: info@newdeal4europe.eu

mailto:info@newdeal4europe.eu
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