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JORNADA: “AMPLIANT ELS LÍMITS DE LA 
CIUTADANIA EUROPEA: LA INICIATIVA 

CIUTADANA EUROPEA (ICE)” 
Divendres 11 de maig de 2012 

Parlament de Catalunya- Barcelona 
9.00h – 18:30h 

 

Document de contingut 
(versió ampliada) 
INTRODUCCIÓ 

El passat divendres 11 de maig de 2012, en les instal∙lacions del Parlament de Catalunya, es va 
desenvolupar  la jornada “Ampliant els  límits de  la ciutadania europea: La  iniciativa ciutadana 
Europea”. Aquesta jornada forma part del projecte ICE‐LINK coordinat per l’organització ECAS 
(European Citizen Action Service)  i compta amb el suport del programa “Europe for Citizens” 
de  la Comissió Europea. L’objectiu genèric del projecte  ICE‐LINK és, per una banda, divulgar 
entre  la  ciutadania  europea  l’existència  d’aquest  nou  canal  de  participació,  el  primer 
mecanisme transnacional de democràcia directa, i , per l’altra banda, analitzar de forma crítica 
el seu reglament per tal d’anticipar possibles problemes, facilitar el seu exercici i contribuir a la 
revisió  i avaluació del  seu  funcionament que es preveu per al 2015. El projecte  ICE‐LINK es 
concreta  amb  la  realització  de  quatre  jornades  en  ciutats  de  quatre  països  (Brussel∙les, 
Barcelona,  Paris  i Viena)  i  compta  amb  la  participació,  juntament  amb  la  Fundació  Ferrer  i 
Guàrdia i ECAS, del Austrian Institute for European Law and Policy, Toute l’Europe, Goverment 
To You i la Universitat d’Estocolm. 

La  jornada a Barcelona va tenir  lloc pocs dies després de  l’activació de  la  ICE (l’1 d’abril)  i un 
cop s’havien registrat per la Comissió Europea les primeres iniciatives. En el seu disseny, a més 
a més dels objectius genèrics abans esmentats, es van intentar abordar de forma més acurada 
els aspectes relacionats amb les qüestions legals. Cada una de les jornades o conferències del 
projecte  s’especialitza  en  un  àmbit.  A  Barcelona  hem  analitzat  els  aspecte  legals,  a  Paris 
s’aprofundirà en com fer campanyes efectives i a Viena debatrem sobre la fase que s’inicia un 
cop s’han presentat i certificat les signatures corresponents. 

Per la realització de la jornada a Barcelona vam comptar també amb el suport de l’Ajuntament 
de  Barcelona  i  amb  l’inestimable  col∙laboració  del  Parlament  de  Catalunya,  que  molt 
generosament  ens  va  oferir  les  seves  instal∙lacions,  contribuint  de  forma  decidida  al 
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reconeixement de  la  importància estratègica  i  institucional de  la  ICE, tal  i com va remarcar  la 
presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en la inauguració de la jornada. 

La jornada es va desenvolupar durant tot el dia, des de les 9h fins a les 18,30h. L’assistència era 
gratuïta  però  es  requeria  d’inscripció  prèvia.  Va  ser  considerablement  alta,  donat  el  gran 
desconeixement que existeix sobre  la ICE al conjunt de  la societat catalana. Aproximadament 
un  centenar  de  persones  van  acudir  al  Parlament  per  assistir  a  les  diferents  conferències, 
taules  rodones  i  grups  de  treball.  El  perfil  de  les  persones  assistentes  va  ser  heterogeni, 
incloent  especialistes  en  participació  ciutadana,  membres  d’institucions  públiques, 
sindicalistes, membres d’organitzacions socials i estudiants. 
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CONTINGUTS 

Oriol Illa 

(Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia) 

 Volem col·laborar a fer de la ICE un instrument útil al servei de la democràcia i la 
participació política europea. 

JoanFrancesc Pont 
(President de la Fundació Ferrer i Guàrdia) 

 La política és avui més important que mai; no podem deixar l’economia sola, sense una 
orientació política que inclogui ètica i desitjos de la ciutadania. Els parlaments necessiten del 
suport de la ciutadania (vehiculada mitjançant instruments com la ICE). Alhora, la ciutadania 
ha d’ajudar als governs. 

 La ICE ajuda a construir una ciutadania europea. Ciutadania és un concepte nuclear d’una 
bona societat. “Ciutadania és llibertat, igualtat, fraternitat, dignitat i laïcitat” (Hollande), valors 
que tota Europa hauria de compartir per construir una ciutadania europea real. 

Núria de Gispert 

(Presidenta del Parlament de Catalunya) 

 Catalunya sempre ha demostrat tenir vocació europeista. Volem una ciutadania europea amb 
pes creixent i major incidència política; així com apropar les institucions europees a la ciutadania 
per a sentir-nos plenament partícips. 

 En visita recent de Martin Schulz (president parlament europeu) al Parlament, aquest expressava 
l’objectiu de “reconquerir la confiança dels ciutadans en Europa”, objectiu que compartim. 

 Està a les nostres mans reduir els dèficits democràtics de la UE. És Important difondre el 
coneixement i l’existència de la ICE. 
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El  procés  de  creació  política  de  la  Unió 
Europea i la construcció de la ciutadania 
europea. Introducció a la ICE. 
MARIA BADIA 
(Diputada al Parlament Europeu) 

Antecedents històrics 

Des del principi (Tractat Roma, 1957), el projecte europeu ha tingut el propòsit d’unir ciutadans, no 
només Estats (Schumann i Monnet). Aquesta voluntat es va desenvolupar amb la constitució del 
Parlament Europeu i la formació dels partits europeus. 

Als anys 90, el concepte Ciutadania Europea apareix al Tractat de Maastricht, al costat de la llibertat 
de moviments, de residència, així com el dret a votar i a ser elegit. 

El 2004 fracassa el projecte de Constitució Europea (que incloïa la Carta de Drets fonamentals); el 
2007 el tractat de Lisboa recupera la Carta en el preàmbul. 

Aquest fet coincideix amb la revolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), 
factor que incideix en la possibilitat de posar en marxa mecanismes de democràcia participativa. Les 
eleccions al Parlament Europeu de 2009 potencien l’ús de les TIC (els partits europeus compten 
amb més facilitat de comunicació entre ells i els ciutadans, i poden adoptar més fàcilment les 
propostes de la societat civil), coincident amb la campanya d’Obama (marcada per l’ús de les TIC i 
per la idea de la política com un procés de baix a dalt). Tanmateix, en les eleccions de 2009 la 
participació és molt reduïda (43% UE), i s’elegeixen més de 116 diputats declarats euroescèptics. 
Aquest “fracàs” obliga a repensar sobre les mancances de participació ciutadania en el projecte 
europeu tot i comptar amb una eina tan potent com són les TIC. 

És un moment per fer una reflexió conjunta: “què més volem fer junts els ciutadans europeus?” 

La ICE 

La ICE és una via per potenciar la participació política europea, en un context de necessitat de 
canvis en la forma d’organitzar la política a nivell europeu, tant pel que fa als partits com a les 
institucions. Els partits tenen un paper essencial, cal que es transformin, per exemple, en llistes 
transnacionals que presentin un únic candidat a la presidència europea.  

Per a la ponent hongaresa Zita Gurmai, la ICE “no només es tracta de poder fer ús de l’instrument, 
sinó que la ciutadania el pugui emprar”. La ICE obre la porta a que la ciutadania s’acosti a 
Europa i faci sentir la seva veu, en favor d’una democràcia més representativa.  

Però la normativa de la ICE presenta problemes. Per exemple, “Només per competències de la 
Comissió Europea”. En conseqüència, és molt important assessorar la ciutadania a l’hora 
d’emprar aquest instrument per tal d’evitar frustracions. La ICE és una oportunitat per potenciar 
el sentiment de ser europeus, però cal vetllar que no es giri en contra. 

JORDI XUCLÀ  
(Diputat al Congrés de l’Estat espanyol) 

La ICE és un instrument fàcil (suport d’1 milió de ciutadans), en comparació als requisits que, per 
exemple, imposen les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) a l’Estat espanyol (500.000 signatures) 
o al Parlament de Catalunya. Cal pensar que Europa compta amb més de 500 milions d’habitants. 
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Cal advertir però que, per exemple, en 34 anys, les Corts espanyoles mai han pres en consideració 
una ILP. Cal confiar que la Comissió Europea mostri una sensibilitat més propera a la del Parlament 
de Catalunya (que sí ha pres en consideració i ha votat ILP) que no pas a les Corts de l’Estat. 

Des de Maastricht (ja fa 20 anys), existeix el concepte de “ciutadania europea”. Es tradueix en 
exemples com la targeta sanitària europea (instrument de coordinació eficaç a nivell europeu).  

Però també hi ha instruments que deriven en “frustració” europeista, al no entrar en la lògica federal i 
mantenir la lògica dels Estats. Per exemple, les eleccions al Parlament europeu. Poca consciència 
de llistes europees, debats electorals sovint domèstics, vot en clau domèstica.... Es va proposar 
l’elecció directa de la presidència europea, però va fracassar. Manca lideratge europeu. El sistema 
espanyol opta per una llista única de l’Estat, mentre França, Itàlia, Alemanya... tenen diferents 
circumscripcions. Això fa que a Espanya s’accentuï l’allunyament entre ciutadania i els seus 
representants. Es va proposar canviar-ho, però va ser rebutjat a les Corts.  

Un altre exemple de llunyania entre ciutadania i representants. Amb el Tractat de Lisboa també entra 
en vigor el “sistema d’alerta temprana”, de manera que els projectes de normativa Europea són 
enviats als Estats membres, que tenen un període de 8 setmanes per a fer esmenes, 
consideracions, etc. A Espanya es donen 4 setmanes als Parlaments autonòmics per a que revisin 
els projectes europeus en cas que afectin a les seves competències, i altres 4 setmanes per a ser 
tractats a la Comissió mixta Congrés-Senat sobre la UE. Per tant, els projectes de directives sobre 
drets dels consumidors o la PAC, passen pel Parlament de Catalunya i les Corts Generals, però no 
arriba cap d’aquests debats (sobre legislació europea) als mitjans de comunicació del país. 

Per debatre temes europeus, per un bon ús de l’instrument que representa la ICE, convindria 
un marc comunicacional europeu, que expliqués notícies d’Europa. Aquí no consumim mitjans 
comunicació europeus! 

Context crític: O bé avancem cap a una UE més federal (menys intergovernamental) o la UE 
fracassarà en els propers mesos/anys. No existeix una “demos” europea, no hi ha consciència 
europea. Cal tenir en compte els errors, les apostes arriscades, com l’ampliació a l’est (amb Estats 
que volen formar part de la UE, però sense cedir sobirania), o la miopia de veure la UE com un bosc 
de catedrals: si Turquia fos dins la UE (que ho demana des de 1974), la importància i la realitat 
geoestratègica de la UE al món seria molt diferent. 

SANTI CASTELLÀ 
(Professor de Dret Internacional Públic i Relacions Institucionals a la Universitat Rovira i Virgili) 

Tres elements importants: 

1) Europa “indignada”. Necessitat d’articular formes polítiques més directes, de recuperar part 
del poder polític “segrestat” pels aparells dels partits. Creix la demanda de posar en marxa 
instruments de democràcia participativa. 

2) El paper que ha de jugar la UE al món (un món canviant). A Europa li correspon parlar amb 
claredat sobre DD.HH., medi ambient i democràcia. 

3) Aproximació històrica a la idea de la construcció d’Europa des de 2 motors: 
a) El Parlament europeu va guanyant poder normatiu 
b) La ciutadania va guanyant protagonisme 

Europa pateix un dèficit democràtic, no ha aconseguit articular veus sub-estatals en el procés de 
construcció europea. Això ha provocat una paradoxa, ja que moltes competències (no només de 
gestió, també legislatives) són en mans sub-estatals, en aplicació del principi de subsidiarietat que 
propugna la pròpia UE. 

Des del principi del projecte europeu s’ha parlat de la idea d’una construcció progressiva. Construir 
solidaritat, pas a pas, mitjançant realitats concretes, sobre la base d’equilibris institucionals. Per 
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exemple, creant una autoritat europea (la Comissió), amb iniciativa normativa però controlada pels 
Estats. Un model polític comparable al dels EUA, amb lògica bicameral: Parlament Europeu escollit 
per ciutadans similar a Congrés, i el Senat com a equivalent del Consell de Ministres. Tot i que el 
Consell de Ministres encara cerca la unanimitat, canviarà amb el temps. 

La “Ciutadania Europea” fou una proposta incorporada pel govern espanyol de Felipe González, que 
va trencar 2 dinàmiques:  

1) El dret a vot de tots els ciutadans de la UE allà on resideixin (en eleccions locals i europees). 
Desvincula la ciutadania de la nacionalitat (ciutadania no nacional sinó republicana, cívica i 
multicultural), vinculant-la a la idea d’un món de ciutats. 

2) Desvincula la lliure circulació de persones de l’exercici de les activitats econòmiques. 

La ICE complementa 1 i 2. I ho fa definint-se no pas com a iniciativa popular (relativa als pobles) 
sinó com a iniciativa ciutadana (compromís amb la comunitat). 

La ICE incorpora un element nou. La Comissió Europea era l’única institució amb iniciativa 
normativa. El Parlament Europeu i el Consell Ministres poden incitar a la Comissió. Amb la ICE, 
s’afegeix la ciutadania als processos d’impuls legislatiu.  

El procés de construcció europea ha viscut grans canvis (euro, ampliacions, tractat de Lisboa, etc.), 
però no s’ha consultat/preguntat a la ciutadania. La percepció de la ciutadania és que fins ara, tot i 
tenir voluntat de participar en la construcció de la UE, se l’ha deixat de banda. Amb la ICE, la 
ciutadania pot recuperar la capacitat de protagonisme en la construcció d’Europa.  

La ICE és una aportació d’oxigen democràtic, necessari en una Europa indignada. 
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Marc  normatiu  de  la  UE.  Introducció  al 
reglament  i  criteris  legals  a  tenir  en 
compte en el mecanisme de la ICE. 
MAX VIVES 
(Director de la Fundació Catalunya-Europa) 

Percepcions inicials ICE: 
La ICE és un Instrument concret i pràctic, que contribueix a apropar les institucions europees a la 
ciutadania. 

És un instrument de democràcia directa; compatible amb la democràcia representativa i la 
participativa (són 3 formes complementàries d’expressió democràtica). 

Alguns aspectes generen una sensació negativa, com la percepció de la dificultat que es puguin 
canviar elements fonamentals de les institucions de la UE i aspectes claus de la democràcia a la UE. 
Tot i això, hi ha l’esperança que algunes ICE serveixin per impulsar canvis reals en el funcionament 
de la UE (p.ex. augmentar el pressupost de la UE, pressionar els Estats per una transposició més 
efectiva de les directives de la UE, intentar unificar la política exterior i l’exèrcit, canviar el sistema 
electoral per escollir President de la UE, etc.) 

Inicialment, es té la percepció que la Comissió posava excessius filtres i dificultats per a que es 
portessin a terme les ICE, però també cal reconèixer el paper clau de la mateixa Comissió en 
l’impuls i l’aprovació del reglament de la ICE; sense la implicació de la Comissió no s’hauria aprovat, 
i s’ha enfrontat als frens que van intentar posar-hi els Estats membres. 

El paper que tindrà la Comissió en les ICE sembla més  interessant del que el reglament inicialment 
predisposa, i es manté la confiança en que el Parlament Europeu sabrà encaixar les ICE en la 
política europea. 

Sobre el Reglament. 
2 contribucions principals ICE: 

1) Reduir distància UE – ciutadans 
2) Enfortir democràcia.  

Agents que intervenen en el procés: 

- Ciutadania (Comitè de ciutadans). Impulsa la iniciativa. Es va decidir que els eurodiputats no 
podien formar-ne part. Quantitat de signatures necessàries: 1 milió (amb mínims per país), de 7 
països diferents (1/4 part països membres UE) 

- Comissió Europea. És qui rep la ICE i té la funció de registrar-la; ha de verificar-la i redactar les 
conclusions abans de poder iniciar el procés de recollida de signatures 

- Els Estats membres. Participen en el control formal. 

- El Parlament Europeu. Acull audiències (la ciutadania explica la proposta) i exerceix una  funció 
co-legislativa junt amb el Consell.  

Drets i obligacions de la ciutadania: 

Drets: 
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• Dret a participar en la vida democràtica de la Unió. 
• Dret a provocar un acte legislatiu. 
• Dret a contactar amb la Comissió mitjançant el Comitè dels Ciutadans. 
• Dret a explicar la iniciativa en una audiència pública. 
• Dret a fer servir les llengües oficials de la Unió per redactar la iniciativa. 
• Dret a interposar els recursos contra les resolucions de la Comissió. 
• Dret a retirar la iniciativa. 
• Dret a ser contestats per la Comissió en els terminis establerts. 
• Dret a rebre informació per part de la Comissió 

 

Obligacions: 

• Respecte absolut a les dades personals dels ciutadans. 
• Constituir un Comitè organitzador. 
• Complir amb els terminis establerts per la recollida de signatures. 
• Recollir 1 milió a 1/4 dels Estats membres. 
• Finançar la iniciativa (costós) i explicar-ho (caldria mecanisme d’ajut?).  
• Complir amb els requisits formals detallats en els annexes al Reglament. 
• Complir amb els requisits materials, aspectes més determinants donada la complexitat en la 

matèria. 

El ciutadà enfront la iniciativa 
La tramitació digital és fonamental (pel fet d’haver de recollir-ne de diferents Estats) 

Els Estats membres poden ajudar a resoldre qüestions formals des de la proximitat. 

Compta amb un termini ampli (1 any) 

Dubtes i aspectes + complexes: 

- Com encaixar la proposta dins les possibilitats del reglament (Que no sigui frívol i que no 
contradigui valors de la UE són conceptes amplis, que poden produir dubtes) 

- La valoració de caràcter polític, deixa molt espai a l’ambigüitat en la decisió de la Comissió. 

Dificultats: 

- Aplegar organitzadors de 7 països 

- Recollida signatures 

- Aconseguir finançament 

- Risc de sancions per incompliment 

Potencialitats: 

+ Equipara la facultat d’iniciar un procés legislatiu que fins ara tenen el Parlament i el Consell 
Europeu amb el que tindran a partir d’ara els ciutadans amb la iniciativa 

+ Sembla que el procediment serà clar, senzill, fàcil i proporcionat a la naturalesa de la 
iniciativa 

+ Sembla que durant el procés hi haurà un equilibri entre drets i obligacions dels ciutadans 

+ La disposició de la Comissió a informar i assessorar informalment prèvia petició 

+ Important respecte a les dades personals 

+ Important confiança en les noves tecnologies 

+ Transparència en el finançament 
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Incògnites: 

 La vaguetat en els criteris a l’hora de rebutjar el registre d’una ICE  

 L’àmplia facultat de la Comissió per decidir si iniciar o no un acte legislatiu 

 El caràcter polític de les consideracions finals 

 Quines ICE prevaldran? 

Les que es promouran motivades per influents i sectoritzats lobbies europeus? 

O les que respondran a interessos més populars per millorar la vida dels ciutadans 
europeus? 

 Els efectes de la presència dels organitzadors de la ICE al Parlament Europeu. 

LIDIA SANTOS 
(professora de Dret Internacional Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

Fa dos dies es va registrar i admetre la primera iniciativa, que proposa incentivar programes 
d’intercanvi formatiu (Erasmus és un dels pocs instruments que han promogut el demos europeu, el 
sentiment de pertinença a una ciutadania europea). 

Introducció 

El concepte de ciutadania europea és un element polític que vincula el ciutadà amb un ens polític (la 
UE). Pretén apropar les institucions i compensar els dèficits democràtics de la UE; i ajudar a crear 
un sentiment de pertinença a Europa. 

La ciutadania europea està també en construcció. Compta amb drets, però encara domina la lògica 
del  “mercat interior” per sobre de la lògica de la ciutadania. Fins ara, la jurisprudència de la UE és 
“oscil·lant”, en favor d’un o altre concepte. 

El concepte de ciutadania europea avança, però amb resistències dels Estats. 

Els drets de sufragi actiu i passiu municipal, el dret de petició, de circulació i de residència, etc. 
pràcticament són els mateixos des de Maastricht. Ara s’incorpora el dret a impulsar una ICE. Els 
anteriors s’exerceixen en l’àmbit d’un Estat i individualment, enfront les institucions europees. La ICE 
té una gran importància simbòlica, ja que és el primer dret polític a escala europea, el primer dret 
polític transnacional. 

Les institucions europees han volgut que fos una peça important, i han facilitat que es pugui portar a 
terme: reduint el nº de signatures necessàries (0,4% població de la UE) envers les 500.000 de les 
Iniciatives Legislatives a Espanya (ILP) o les 50.000 requerides a Catalunya. També s’ha facilitat 
posant a disposició de la ciutadania una web molt clara explicant les passes a portar a terme per 
iniciar una ICE. 

És important recordar que l’existència d’aquest nou instrument és producte d’una demanda de la 
ciutadania. 

Què és la ICE 

L’Art. 10 del Tractat de la UE, diu que el funcionament de les institucions es basa en la democràcia 
representativa, però també que tot ciutadà té dret a participar en la vida democràtica de la UE. 
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L’Art.11 del Tractat de la UE i l’art. 24 del Tractat de Funcionament de la UE, regulen aquesta 
participació, amb cauteles vinculades al complex procés legislatiu de la pròpia UE. És per aquest 
motiu que la ciutadania “convida” (i no obliga) a la Comissió Europea a que presenti una proposta 
legislativa. Aquest matís és el que explica perquè es tracta d’una Iniciativa Ciutadana, no legislativa. 
La ICE té la funció de posar sobre la taula temes que part de la ciutadania creu que la UE hauria de 
tractar; però no es tracta d’una participació en un procés legislatiu pròpiament dit. (sí és participació 
democràtica, però no legislativa) 

És un instrument per a la ciutadania, no per a les entitats, per tal de compensar el poder d’influència 
que ja tenen els lobbies. 

La ICE té un abast acotat, però el seu desenvolupament és una incògnita (tot i que la ciutadania 
tendeix a ocupar tots els espais de participació que se li ofereixen). 

Naturalesa jurídica de l’instrument. Les Iniciatives Legislatives Populars (ILP), com les que 
existeixen a Catalunya i Espanya, són proposició de llei. Un cop admeses van a ple, on es fa un 
debat legislatiu, en el que els proponents de la ILP defensen la proposició (com ho pot fer un 
conseller, ministre o grup parlamentari). La ICE no segueix aquest mecanisme. 

Cal que s’entengui el repartiment de papers entre el que és la promoció de la iniciativa i el poder 
legislatiu. Cal evitar la confusió. En aquest sentit, tot i ser instruments diferents, resulta il·lustratiu un 
exemple viscut amb les ILP a Catalunya: En la legislatura anterior, 2 ILP van presentar signatures al 
Parlament de Catalunya i es van debatre al ple, amb resultat diferent: la prohibició de curses de 
braus fou acceptada i va esdevenir llei; i la prohibició de transgènics va ser rebutjada, fet que va 
comportar la frustració dels promotors d’aquella ILP; pensaven que la cambra havia d’acceptar i 
aprovar la proposta pel simple fet de provenir d’una iniciativa ciutadana.   

Cal entendre que les iniciatives ciutadanes no poden ser vinculants, ja que responen a interessos 
d’un sector de la ciutadania, no corresponen al 100%. Per exemple, les ICE presentades (energia 
nuclear, matrimoni gay, taxa Tobin..), són temes en què hi ha una divisió entre la ciutadania, i que 
una part impulsi una proposta no pot implicar que calgui acceptar-la. 

En les cambres legislatives, on està representada tota la ciutadania, és on cal estudiar i negociar les 
propostes. És l’espai on col·labora la participació directe amb la participació representativa. 

La ICE no és una iniciativa legislativa, és posar sobre la taula temes d’interès. Cal remarcar que es 
presenta davant l’Executiu europeu (que té capacitat d’iniciativa legislativa), no davant el poder 
legislatiu. 

La Comissió Europea ha de decidir si la proposta s’ajusta inicialment als criteris fixats pel reglament. 
Un cop presentades les signatures, torna a tenir 3 mesos per decidir com actuar. Pot reunir-se amb 
proposants per precisar què i com actuar. 

Els proposants poden fer una audiència pública al Parlament Europeu. Però la seva naturalesa és 
de compareixença, només té valor informatiu (a diferència de les ILP, on es defensa la proposta ja 
en ple procés legislatiu). 

 

Dubtes i qüestions no resoltes  

No queden aclarits quins recursos es poden presentar a la Comissió si rebutja una ICE. 
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En l’art.4 apareixen conceptes jurídics indeterminats; cal remarcar que s’introdueix el terme 
“manifestament”, de manera que s’han d’interpretar de manera restrictiva, fet que afavoreix les ICE 
(s’ha d’explicitar el rebuig). 

Problema del finançament. No hi ha suport institucional (en les ILP de Catalunya i Espanya hi ha un 
finançament posterior per compensar despeses). És molt important la transparència, cal informar de 
l’origen dels fons, fet que pot dificultar que en facin ús els lobbies; tot i que “feta la llei feta la 
trampa”, i sempre serà possible que se saltin la prevenció (p.ex. als EUA hi ha empreses que 
ofereixen serveis de recollida de signatures). 

Hi ha una intenció “no confessada” del reglament, en establir la necessitat de sumar persones de 
diferents estats: obliga a formar xarxes socials/ciutadanes transnacionals. 

  
 

PREGUNTES 

No es tracta d’un procés massa costós (en temps, diners, etc.) per a que després la Comissió 
pugui fer (o no fer) el que en vulgui? 

R: La Comissió ha de preservar poder per evitar l’ús pervers del mecanisme (difícil equilibri) 

L’aspecte “participatiu” del procés queda reduït als promotors. Com implicar la resta de la 
ciutadania i sostenir l’atenció amb el pas del temps sense la col·laboració dels mitjans 
comunicació? 

R: El problema és la manca de cultura participativa pròpia del nostre país; però les ICE permeten 
centrar l’atenció sobre un tema, així com generar debat entre la ciutadania i entre el representants 
(cal valorar-ho molt positivament). 
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Competències  legals  a  Europa:  De  la 
teoria a la pràctica 

TONY VENABLES 
(Director d’European Citizen Action Service – ECAS) 

Resposta a 3 preguntes: 

1) Quin grau d’optimisme podem tenir? 

Quan hi ha tanta distància entre la ciutadania i les institucions de la UE... quin sentit polític tindria 
que la Comissió no acceptés les iniciatives?  

El procés de naixement d’aquest instrument constitueix per sí mateix una garantia. Va comptar amb 
una àmplia participació en l’elaboració i l’aprovació del reglament, i per tant, hi ha una pressió 
favorable a prendre en consideració les ICE. 

Important ressaltar que ja s’han presentat 10 iniciatives el primer mes, i n’hi ha d’altres en 
preparació. 

2) Posició sobre temes legals de la ICE? 

El reglament és clar. Només quan la iniciativa estigui MANIFESTAMENT fora dels principis de la UE, 
serà rebutjada. Per tant, la porta està oberta, i seria sorprenent que es refusessin moltes. 

Cal anar amb compte amb el que estableixen els Tractats (és a dir, amb la jerarquia competencial de 
la UE).  

Les ICE presentades estan treballant amb grups d’advocats per verificar que la base legal sigui 
l’adequada. 

Hi ha tensió entre la societat civil (amb ideals europeus) i els Estats membres. El Tractat de Lisboa 
ha obert una porta (estreta) en tot allò que deleguen els estats membres a la UE. Aigua, mitjans de 
comunicació... són iniciatives vinculades a la legislació dels Estats, però també formen part de 
l’espai legislatiu de la UE. 

S’estan pressionant els límits de la legislació europea, fet que és positiu des del punt de vista 
democràtic, però complex. 

3) Revisió 2015? 

L’adaptació pràctica del reglament potser no s’adapta a les expectatives, però està prevista una 
revisió el 2015; per tant, és important analitzar les situacions que es produeixin. 

D’entrada, 3 reptes: 

a) Finançament. Cal anar molt en compte. Cal que les ICE siguin genuïnes, que no vinguin de 
lobbies grans (el reglament ja estableix, amb un sentit molt simbòlic, el concepte “comitè de 
ciutadans”). S’està treballant en un centre d’ajuda sense ànim de lucre, sumant experts 
legals de diferents països, i pensant en el finançament per a les fases preparatòries 
(comporten aproximadament un any de treball previ). Es preveu un cost d’1 milió d’€ per 
cada ICE (un repte molt gran). 
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b) Millores en el mateix reglament. En la seva elaboració, va mancar temps, especialment per 
part de la societat civil. Un any pot ser un termini insuficient, caldrien 18 mesos de recollida 
de signatures. 

Per altra banda, no és un procés legislatiu, i per tant, es podrien rebaixar les exigències 
referents a dades personals. 

Caldrà veure i analitzar el funcionament del mecanisme per corregir-lo i millorar-lo. 

c) Manca coneixement del dret/instrument ICE. En conseqüència, es dificulta el procés de 
recollida de signatures. Cal major implicació de les institucions per informar públicament 
sobre l’existència de les ICE. 

 

FERNANDO J. ANTON PÉREZ 
(representant de l’European Federation of Public Service Unions, promotors de la ICE per demanar 
l’aigua com un dret humà bàsic) 

Han presentat una ICE (acceptada) que demana que la UE garanteixi el dret a l’aigua i en promogui 
l’abastiment i el sanejament com a serveis públics essencials per a la ciutadania. Està impulsada per 
la Federació Europea de Sindicats de Serveis Públics (EPSU). 

Han fet un ampli treball previ abans de presentar la iniciativa (explicar-la a parlamentaris, ajustar la 
proposta als requisits del reglament...). Hi estan treballant conjuntament els principals sindicats, tot 
col·laborant amb entitats de la societat civil. 

No viuran cap frustració si no se’n surten. Valoren la importància que el dret humà d’accés a l’aigua i 
al seu sanejament sigui un tema que s’estigui projectant arreu d’Europa (mitjançant la coordinació 
dels sindicats). 

Primers problemes amb que s’han trobat en l’aplicació pràctica de la normativa:  

 Necessitat de certificació de la pàgina per part de la UE (només hi estan destinats 3 
funcionaris i no donen abast). La certificació costa més de la meitat de la quantitat inicial 
que es demana per a finançar la ICE (100.000 €). 

 S’ha acceptat el registre de la ICE  sense concedir abans la certificació de la pàgina web: en 
conseqüència, ja computa el termini de recollida de suports però encara no en poden recollir 
per internet. 

 

LUCCA COPETTI 
(representant del comitè promotor de la ICE Fraternité 2020) 

Fraternite 2020 planteja que la UE ofereixi millors oportunitats de mobilitat interna (reforç dels 
programes d’intercanvi, etc.).  
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Ha estat la 1ª ICE registrada. No representen cap lobby. Sorgeix d’una trobada de joves i antics 
alumnes de la Universitat d’estiu de Cluny. Suggereixen (Comissió decideix) tres mesures, que 
s’inscriuen en el marc competencial de la UE. 

Problemes detectats: 

 Haver de concretar una idea amb possibilitats d’èxit a 7 estats diferents (proposta transnacional). 
Via internet van generar un grup de 1.800 persones de diferents Estats, i van fer una pluja 
d’idees. Internet també permet una major difusió d’informació. Van contactar amb entitats socials 
per cercar suport, i amb europarlamentaris (tot i que no signin, el seu suport implícit ajuda). 
També van enviar una carta demanant suport a càrrecs institucionals. Tots ells, aspectes que 
ajuden a aconseguir signatures. 

 El procés de recollida de suports on line requereix un pressupost elevat. Estan cercant sponsors 
o donacions. Calen 11.000 € per pagar el lloguer d’un servidor durant 1 any, on poder allotjar el 
software cedit per la Comissió Europea. Constitueix un problema important, ja que no compten 
amb recursos econòmics, són ciutadans/es corrents sense lobbies al darrera. 

 El requisit de recollir 1 milió de signatures; expressen la seva percepció de que es tracta d’una 
xifra excessiva. 

 

Valoren positivament que la Comissió Europea els hagi donat suport en tot (excepte en l’aspecte de 
la infraestructura per a la recollida de suports on line). 

Les xarxes socials (internet) ajuden a institucionalitzar de baix a dalt (camí que creuen que també 
hauria de seguir la política). 

Preveuen 2 opcions/resultats ICE:  

a) Èxit. Es verificarà la possibilitat que la ciutadania pot tenir influència en la política europea.  

o bé, 

b) Fracàs. Generarà la percepció d’un augment en la distància entre ciutadans i institucions, i 
es mostrarà una buidor de significat de la representativitat en la democràcia europea. 

 

Preguntes i respostes. 
Per què la Comissió Europea va facilitar software gratuït però no la part operativa? 

R: Es desconeix el motiu; s’està pressionant per resoldre aquest tema 

 

Com compensar les dificultats plantejades? 

R: Cal professionalització, no mantenir-se “amateurs”. Cal cercar finançament, recursos, 
organitzacions de suport per a la recollida de signatures, etc. 

R: És un handicap ser dels primers, però és bo intentar-ho. Més endavant, s’hauran vist els 
problemes i mancances, es farà revisió del reglament, i es podran millorar els mecanismes per a les 
iniciatives futures. 
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Workshops 

Taller  1:  La  ICE  Pas  a  pas.  El  procés  i  els  elements  a  tenir  en 
consideració per presentar una ICE. 

Objectiu: Aprofundir en la divulgació i el debat al voltant dels passos, els terminis i els requisits que 
s’han de seguir per presentar una ICE des dels punts de vista jurídic, teòric i pràctic 

Ponents: 
• Andreu Olesti Rayo, Catedràtic de Dret Internacional Públic (Dret Comunitari Europeu) 
de la Universitat de Barcelona  

• Albert Royo, representant de la Comissió Europea a Barcelona 

• David del Valle, responsable d’Euronews a Espanya i representant del comitè promotor 
de la ICE Let me vote 

Modera: Marc Cases, President d’Esplac 

 

Continguts: 

Abans d’iniciar el procés és fonamental valorar si ICE és l’estratègia més adient per al propòsit 
fixat. Cal veure si la Comissió té competències, o si pot ser més pràctic recórrer a altres 
vies/instruments: exercir dret de petició al Parlament Europeu, adreçar-se a l’Ombudsman, 
adreçar-se a institucions, etc. A diferència d’aquestes alternatives, la ICE és una eina limitada a 
ciutadans europeus. 

La ciutadania també pot denunciar l’incompliment de la legislació comunitària per part d’un 
Estat membre. Quan hi ha conflicte transfronterer hi ha mecanisme específic (SOLVIT). I quan 
la Comissió Europea vol proposar legislació, abans d’elaborar l’articulat, obre una consulta 
pública (llibre verd), en la que pot participar ciutadania. 

La ICE és una sol·licitud a Comissió Europea que presenti “acte jurídic”, no concreta un 
instrument legislatiu (pot ser resolució, programa, directiva...). 

El mateix reglament preveu: 

1) Delegar en la Comissió la modificació reglament 
2) 1 d’abril 2015 es revisi reglament 

Les competències de la UE són les atribuïdes pels Estats membres, i en la intensitat fixada pels 
Estats. Problemàtiques abast competències UE (en molts casos compartides i subjectes a 
principi subsidiarietat). En conseqüència, tot i que tingui voluntat positiva de cooperar, la 
capacitat acció de la Comissió pot ser limitada. 

Existeix complexitat per determinar si les institucions europees tenen competències, per 
exemple, per obligar els Estats a legislar sobre un tema. Complexitat accentuada quan pot 
afectar a les constitucions dels Estats... però precisament, el passat estiu,  Espanya va fer 
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modificació urgent  de la Constitució per temes europeus. En conseqüència, és més important 
la voluntat política que no pas els components jurídics. 

La ICE exclou la possibilitat de demanar reforma del Tractat, ja que escapa a les competències 
de la Comissió Europea. 

Passes del procés: 

Registre: Cal crear Comitè ciutadans que han de residir en 7 Estats diferents (no cal que en 
siguin nacionals). Han d’escollir 1 com a representant (interlocutor amb Comissió) i un altre com 
a substitut. Després registrar ICE amb una llengua oficial, posant títol, objecte i objectiu (breu, 
500 caràcters), així com quins articles dels tractats justifiquen la proposta. També especificar 
finançament rebut (declarants a partir de 500€ any). Es pot presentar annex i una proposta 
d’acte jurídic. 

Si compleix requisits, acceptada. Queda registrada i exposada públicament. Es dona accés al 
representant de la ICE a un compte segur en el web per a les comunicacions amb la Comissió. 

El comitè pot aturar el procés en qualsevol moment fins al lliurament de les signatures. 

La comissió ofereix software gratuït per la recollida dades, tot i que es pot usar un altre. El 
software ha de ser validat per les autoritats dels Estats membres (el de la Comissió pot facilitar 
el procés d’aquesta validació). 

Els 12 mesos comencen a computar des del moment en què la iniciativa queda registrada 
oficialment. Les declaracions de suport poden ser en format electrònic o en paper, i cal utilitzar 
els formularis previstos en el reglament (són descarregables lliurement). S’han de presentar per 
separat (digitals i paper). 

Cal tenir en compte les diferències estats membres: p.ex. edat mínima varia segons Estat, o 
que a on amb el matrimoni es canvien els cognoms cal afegir el cognom inicial. 

El nombre mínim per país és el resultat de multiplicar el nombre d’eurodiputats de cada Estat 
per 750 (els canvis en la composició del Parlament Europeu comporten canvis en les 
signatures mínimes per Estat) 

Les autoritats competents de cada estat han de verificar les signatures. Es recomana recollir-ne 
més de les mínimes exigides, ja que és possible que algunes siguin descartades. 

Un cop verificades i assolit el milió de signatures, en el procés de presentació del plec a la 
Comissió cal afegir la informació relativa al finançament rebut. 

Cal recordar que si la Comissió presenta proposta, l’aprovació correspon al Consell i al 
Parlament. 

Traves per a les ICE: s’expressen algunes dificultats, com el finançament, les limitacions 
derivades de les condicions de protecció de dades i la manca de coneixement d’aquest nou 
instrument. A més, el 50% d’Estats membres no compten encara amb un sistema de certificació 
vàlid. 
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El termini formal és d’un any per recollir signatures, però el termini pràctic és més reduït, ja que 
s’han registrat ICE (ja compta termini) sense certificació. En la pràctica, exigeix esforços de 
finançament només abastables si darrera hi ha organitzacions transnacionals o capitals privats, 
resulta molt complex per la ciutadania. 

El reglament indica que siguin persones individuals, però en realitat és inevitable la participació 
de diferents entitats i lobbies, especialment tenint en compte el requisit transnacional de les 
ICE.  

De fet, des d’una perspectiva més positiva, pot incentivar la creació de nous lobbies per part de 
la ciutadania per defensar els seus interessos. Es calcula que actualment hi ha uns 10.000 
lobbies a Brussel·les (més de 2.000 registrats). 

Un altre problema per la ICE també és el “desconeixement d’Europa” per part de la ciutadania, 
manca “opinió pública europea” i manca “visibilitat” de la UE, la seva presència en la realitat 
quotidiana (un 70% de la legislació prové directa o indirectament d’institucions europees) queda 
tapada per Estats  i burocràcia. Els Estats haurien de col·laborar en donar a conèixer aquesta 
“realitat” europea, però les grans infraestructures finançades majoritàriament per la UE com 
depuradores, dessaladores, AVE, autovies... són inaugurades només per autoritats nacionals i 
locals. 

 

Taller 2: Certificació del sistema de recollida de signatures i de les 
declaracions de suport. La protecció de dades. 

Ponents: 
• José Luis Viedma Lozano, subdirector de l’Oficina del Cens Electoral de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE)- organisme designat a l’Estat espanyol com autoritat per la 
verificació i certificació de la ICE. 

• Josep Domingo, Càtedra de privacitat de Dades a la Universitat Rovira i Virgili 

• Jordi Herrera Joancomartí, professor del Departament d’Enginyeria de la Informació i 
de les Comunicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Modera: Joffre Villanueva, patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

Continguts:  

Hi ha 2 sistemes de recollida: paper i electrònic; i un formulari personalitzat per cada Estat 
membre. El sistema ha de garantir la protecció de dades i que no es facin declaracions de 
suport “programades” (falses). 

Cas espanyol. L’Oficina del Cens Electoral no ha participat en la normativa, només assumeix la 
funció de certificació com a autoritat competent. Inicialment els va generar dubtes el fet 
d’assumir certificació electrònica (sense precedents en les ILP a l’Estat). La web de l’Oficina del 
Cens publica la informació del procediment. 
Espanya forma part del grup de països que requereix dades especials: un model específic de 
formulari perquè requereix identificació personal del signant (DNI o passaport).  

• Les declaracions de suport d’espanyols residents a Espanya seran certificades per 
l’Oficina  del Cens Electoral.  
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• Les declaracions d’espanyols residents a l’estranger, en funció del model de formulari 
que facin servir (model espanyol també Oficina Cens; model d’un altre país, es podrà 
validar per aquell país).  

• Residents d’altres països a Espanya han de ser validades pel seu país d’origen. 

Punt més “conflictiu”, les signatures via electrònica-digital. La responsabilitat de compliment de 
les garanties de protecció de dades fixades en el reglament és exclusivament dels 
organitzadors. Autoritats de certificació tenen la funció de verificar-ne el compliment.  

Com fer aquesta verificació?  
Discussió europea al voltant de 2 possibles plantejaments: 
a) alguns països defensaven que fos restringida a la documentació que aporten organitzadors, 
amb declaració que el seu sistema compleix condicions de compliment per part de mateixos 
organitzadors 
i b) països defensaven que es fes comprovació efectiva dels sistemes (anàlisi sistema 
informàtic, avaluació contingències que poden produir fallades de seguretat, etc.). 

S’ha optat per simplificar. Segons normativa, si la plataforma de recollida s’allotja en un centre 
amb certificació ISO 27001, es considera garantida la seguretat. Problema: és molt car.  
(el servidor ha d’estar ubicat en un Estat membre, que és el que ha de validar-lo). 

En relació al hardware, l’aplicació gratuïta oferta per la Comissió Europea simplifica també el 
procés, ja que només cal verificar que s’estigui utilitzant. Si s’opta per una altra, caldrà verificar-
la. El sistema ha de poder permetre l’exportació de totes les dades necessàries en format .xml 
per a la seva verificació. 
Cal remarcar que mentre a les ILP cal verificar “la signatura”, en el cas de les ICE, segons el 
seu reglament, no cal. 

Signatura Digital 
Simplifica la logística de recollida i els requisits de seguretat. També comporta proporcionar 
menys dades (menys riscos), amb el nom n’hi ha prou. 

Procediments “informals” (però vàlids), com una pàgina web on introduir les dades de suport, 
presenten un problema de seguretat: és fàcil falsificar suports. Ex. referèndum de la Diagonal 
de Barcelona hi van haver nombroses falsificacions; el sistema de votació electrònica el duia 
una empresa solvent, però el sistema d’acreditació dels signants va fallar, en optar per telèfon 
mòbil per facilitar participació. 

En conseqüència, es defensen “signatures digitals”, per cost reduït i facilitats legals i tècniques 
que ofereix. Consisteix en una clau secreta privada (en xip) d’un usuari, combinada amb una 
clau pública (l’una desxifra l’altra). El problema és que la clau pública ha d’estar vinculada de 
manera clara a una identitat; es resol amb un document signat per l’autoritat institucional que 
certifiqui la identitat vinculada a la clau.  

Hi ha un marc legal europeu per les signatures digitals, però és molt genèric. 

La signatura digital depèn del contingut original del document. Si algú en canvia el contingut, la 
signatura perd la seva validesa. És verificable de manera massiva i ràpida, i tècnicament es 
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podrien verificar des de qualsevol Estat membre. El que caldria és que l’autoritat de cada Estat 
validés la identitat. No cal un gran emmagatzematge de dades, seguretat tècnica garantida 
(només vetllar per no “perdre” les dades). 

La ICE és de rang legislativament inferior a les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) , ja que la 
ILP inicia el tràmit legislatiu, mentre que la ICE és una “proposta”. Per tant, els requisits legals 
de la ICE són inferiors a ILP. En la ICE el terme “signants” està entre cometes, ja que es 
declara suport, però no cal signar quan es fa en format electrònic. 

Hi ha aspectes de la llei que tècnicament no es poden assegurar: 
P.ex. Dades sempre xifrades per protegir de tercers, però no protegeix dels mateixos 
promotors/organitzadors de la ICE.  
En declaracions suport, la data és modificable (el termini de 12 mesos pot ser falsejat) 
Hi ha el risc que una ICE traspassi declaracions a una altra ICE (tècnicament senzill) 
(es resoldria amb una signatura digital que garantís data i objectiu de la declaració de suport) 

Aspectes generals 

S’ha optat més per donar facilitats que no garantir seguretat i rigor. 
Però trobem la contradicció en el fet que s’han imposat uns requeriments forts sobre la 
plataforma informàtica,  que comporta elevat cost de lloguer i manteniment d’un servidor vàlid. 

L’obligació de destruir dades impedeix “retorn” de l’organització als signants per informar del 
resultat o per a que puguin fer seguiment del procés. 

Hi ha coincidència entre experts en què potser hauria estat millor optar per un sistema únic de 
recollida de signatures per la via digital. La combinació amb el sistema d’adhesions via pàgina 
web complica el procés. 

Taller 3: Anàlisi del Reglament i casos pràctics 

Continguts:  

Un cop presentat el milió de signatures, la Comissió Europea té l’obligació de: 

1- Publicar-ho en el registre que el procés ha conclòs (és una obligació de mínims; es 
podria haver afegit, p.ex. que ho publiqués al Diari Oficial de la UE) 

2- Convocar audiència als organitzadors “al nivell adequat” (expressió ambigua) 

3- Ha d’emetre comunicació en la que expressi la seva posició (favorable o desfavorable) 

Si és favorable, s’inicia el tràmit (tot i que s’adverteix que en aquest pas es pot demorar 
procés, la resposta no pot ser automàtica, i es poden obrir consultes públiques, 
presentar llibre blanc o verd per preparar la proposta... també cal demanar informes 
d’impacte, motiu pel qual la proposta pot canviar molt en relació al que s’ha presentat). 

Si es desestima, es poden argumentar elements jurídics o polítics. Però cal recordar 
que hi ha un control inicial “de mínims” (que no vagin “manifestament” en contra de 
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competències i valors UE), fàcilment superable. Una valoració més acurada, en canvi, 
pot provocar el rebuig. 

La desestimació ha de ser justificada, motiu pel qual l’apel·lació difícilment serà 
acceptada. Quan la decisió és política no hi ha recurs jurisdiccional possible. 

Tanmateix, una cosa és el procés legal i l’altre la pressió política. Amb l’aval de les 
signatures recollides, es poden obrir nous canals, per exemple, cercar que algun grup 
polític del Parlament Europeu es fes seva la proposta/iniciativa. 

Així mateix, la Comissió accepta gairebé sempre les iniciatives que provenen del 
Parlament i del Consell. En conseqüència, seria estrany que rebutgés les que provenen 
de la ciutadania. 

 

El reglament obeeix a 2 tipus de lògica: 

1) Lògica del diàleg, de l’accés de la ciutadania a les institucions, d’obrir-les i aproximar-hi 
la ciutadania. (A més de l’audiència privada, es farà una audiència pública al Parlament 
Europeu).  

2) La normativa no supera l’existència en “pseudo-monopoli” de la iniciativa legislativa de la 
Comissió Europea en el procés de la ICE. La Comissió Europea proposa i el Parlament  i 
el Consell decideixen. La ciutadania pot “demanar” a la Comissió, però no té poder de 
decisió. En la mateixa lògica, la reforma dels Tractats queda fora de la ICE. 

 

Tot i el risc que hi ha que la Comissió Europea desestimi les iniciatives (risc de frustració), 
s’espera que intentarà acollir-les positivament per tal de no generar rebuig en la ciutadania. 

Per altra banda, es destaca la importància de no fixar-se només en el resultat legislatiu, sinó 
també en el procés en sí mateix: generar xarxes transnacionals ciutadanes, generar 
consciència col·lectiva europea, capacitat de la ciutadania d’introduir temes en l’agenda 
política, generar debat, construcció d’espai polític europeu, etc. 

Es planteja la paradoxa de que en principi la ICE està limitada a la ciutadania (no entitats, 
sindicats, partits...), però el mecanisme obliga a nivell pràctic la implicació de lobbies i/o 
organitzacions socials.  

Hi ha qui considera que el nombre de signatures (1 milió) és excessiu, però és qüestió de 
perspectiva (a Espanya les ILP exigeixen mig milió i s’han recollit).  

La necessitat de recollir signatures en diferents països obliga a adoptar una perspectiva 
europea en les propostes que defensem. 

Es demanen més facilitats per utilitzar el mecanisme de la signatura electrònica, ja que es 
considera que reduiria la despesa de la recollida. 

Es valora la ICE com un pas més cap a la construcció europea, un pas cap a una Europa més 
democràtica. 
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Es destaca l’encert d’introduir mecanismes electrònics de recollida de suports, no només per 
facilitar el procés, sinó també per tal d’aconseguir la implicació dels joves.  
A més, es destaca potencial dels joves en relació a la ICE: 

1) Més habilitats per interactuar en xarxes socials 2.0 (element important per cercar 
suports i difondre transnacionalment les iniciatives) 

2) Més experiència europeista (programes intercanvi, Erasmus, etc.) 
3) Canvi en el paradigma de participació juvenil, més proclius a la participació immediata, 

puntual, via xarxes socials, predisposats a signar peticions, etc 

En cas de que la Comissió Europea no complís el termini inicial de 2 mesos pel registre, hi ha 
l’opció a un requeriment a la Comissió, i si seguís sense respondre, hi ha opció a recurs davant 
el Tribunal de Justícia de la UE. 

S’adverteix que pot existir dificultat jurídica a l’establir la competencialitat de la Comissió 
Europea en molts temes. En alguns casos caldrà el suport de juristes experts als Comitès. 
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Conferència  final:  ECI.  Avancem  en  la 
pràctica  de  la  ciutadania  europea. 
Oportunitats i reptes. 
 

Johannes Pichler 

(Director del Austrian Institute for European Law and Policy) 

El Tractat de Lisboa ens convida als ciutadans a “reconquerir Europa”. Els ciutadans som els 
sobirans. Podem pensar que ha començat una nova era, però no és el mateix les paraules que 
la realitat. 

Crítiques: 

 No s’ha fet difusió de la nova eina (la ICE) 

 Termini de 12 mesos pot significar un marge massa reduït  

 Algunes restriccions (dades demanades, etc.) són excessives 

 Els requeriments exclouen en la pràctica les iniciatives petites; dit d’una altra manera, la realitat 
pràctica exigeix la participació de grans organitzacions. 

 Cal facilitar el procés i evitar costos excessius (p.ex. problema servidors acullin les dades) 

 La responsabilitat en la protecció de dades recau sobre els organitzadors, i en cas d’alguna 
negligència, els podria generar una “catàstrofe” financera. 

Respostes 

El Projecte ECAS generarà una eina online per ajudar les ICE. 

Cal suport “mental”, animar, crear un entorn favorable. 

Cal aprofundir en el tema de la recaptació de fons 

És important avaluar i analitzar els efectes pràctics de la ICE per presentar un informe el 2014 (de 
cara a la revisió prevista per l’any 2015)  

Oportunitats 

Cal aprofitar les oportunitats que ofereix la ICE. És una oportunitat per fer un pas cap a una 
“Comissió Europea dels ciutadans europeus”. 

Els costos polítics podrien ser desproporcionadament alts si la participació ciutadana acaba en 
frustració. Les institucions europees ho han de tenir en compte. 

No es pot aturar l’evolució “participativa” de la ciutadania de les societats modernes. Cal més 
ciutadania compromesa (i substituir el model de predomini dels grups de pressió). De fet, el Tractat 
de Lisboa recull la democràcia participativa per un càlcul de necessitats: sense el suport de la 
ciutadania, la UE es desfaria. 
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Cal veure la ICE com el principi d’una nova estructura política. En el futur s’hi sumaran l’elecció 
directa de l’executiu i de la presidència europea, els referèndums d’abast europeu, etc. 

El punt central de la ICE és fer campanya, arribar al major nombre possible de gent, col·laborar amb 
altres ICE, generar dinàmiques de col·laboració. 

Si no s’aconsegueix l’objectiu (1 milió), sempre es pot tornar a insistir (tota millora o canvi de 
qualsevol societat, sempre ve impulsada, inicialment, només per una minoria). I si s’assoleix un 
nombre important, encara que no s’arribi al milió, es generarà un diàleg polític (horitzontal i vertical). 
És fonamental generar aliances, cercar suports, potenciar el diàleg civil horitzontal. 
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Cloenda 

Oriol Illa 

(Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia) 

 La Jornada ha permès veure aspectes positius i negatius de l’aplicació pràctica de la ICE 

 La ICE està vinculada al procés de construcció de la UE 

 La ICE és una porta oberta per a la participació democràtica en la UE (una UE més propera 
a la ciutadania). Cal aprofitar-la. 

Carles Llorens 
(Director General de Cooperació al Desenvolupament, de la Generalitat de Catalunya.) 

 Tot i tenir motius per l’euroescepticisme (com el fet que les reivindicacions d’oficialitat de la 
llengua catalana hagin estat ignorades per la UE), Catalunya és un territori que es continua 
definint com a europeista. Convenciment que a Catalunya sorgiran ICE i hi trobaran ressò 
les ICE impulsades des d’altres punts d’Europa. 

Tony Venables 

(Director d’European Citizen Action Service – ECAS) 
 Encara és massa d’hora per extreure conclusions sobre el funcionament d’aquesta nova eina. 

 Cal ser conscients que qualsevol ICE és una tasca a mitjà termini. Els ritmes de la UE són lents, 
no podem esperar resultats immediats. 

 Si veiem l’ICE amb desconfiança no funcionarà. Cal transmetre confiança i creure en la utilitat i el 
bon resultat de les ICE; també en què les institucions europees hi donaran bon tracte. 

 Només funcionarà amb la implicació plena de la ciutadania. 

 

 

 

 

 

"Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. La publicació reflecteix el punt 
de vista de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer la de la informació que 
contingui. 

 

 


