Direcció General de Relacions amb la UE i l’Estat

Any VII nº 104

#

Maig -Juny 2017

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notes d’actualitat jurídica europea

Contingut:
Debat Futur d’Europa: Reflexions sobre la Defensa Europea

2

Reflexió sobre l’aprofundiment de la Unió Econòmica i Monetària

3

Conclusions Reunió Consell Europeu 22-23 Juny

4-5

Canvi de Presidència del Consell De La UE i les seues Prioritats

6-7

Nou Consens Europeu de Desenvolupament

8

Proposta de Reglament Relatiu a la creació de la Fiscalia Europea
Avaluació del Codi de Conducta contra l’odi en línia

9-10
11-12

Cap a una major cooperació dels Serveis Públics d’Ocupació
Nova Plataforma de la Unió Europea sobre Benestar Animal
Nou Reglament sobre Etiquetatge Energètic

13
14-15
16

BREXIT: avanços en les negociacions

17-18

Curia: Obligatorietat de la mediació

19

Consultes obertes

20
23

1
EDVALENCIA
C/ Caballeros, 9
46001-Valencia

Direcció General de Relacions amb la UE i l’Estat
#

Any VII, nº 104
Maig-Juny 2017

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notes d’actualitat jurídica europea

NOTÍCIES
DEBAT FUTUR D’EUROPA: REFLEXIONS SOBRE LA DEFENSA EUROPEA
Amb data 1 de març de 2017, la Comissió Europea va presentar el Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa. Una sèrie
de documents que volen obrir un debat sobre el futur d’Europa amb 27 estats membres.
El document de reflexió sobre el futur de la defensa és el quart d’aquesta sèrie i s’hi assenyalen les principals
tendències i reptes en el futur de la nostra seguretat i defensa.
CONTINGUT DEL DOCUMENT
En la introducció del document es destaca el fet que durant més de setanta anys “el període més llarg en la
turbulenta història d’Europa” hem gaudit en el nostre continent d’una pau duradora que va sorgir de les cendres
de dues guerres mundials.
Noves realitats emergeixen al Mediterrani i a l’Àfrica subsahariana, estats fallits han deixat un buit perquè
terroristes i criminals poden actuar impunement. La responsabilitat de millorar la seguretat europea està en
primer lloc en mans europees. Actuar en la política de defensa militar conjuntament amb els nostres socis és la
norma, però també hem de poder actuar sols si és necessari.
Els pressupostos de defensa s’han incrementat. El camí cap a una autonomia estratègica d’Europa requereix
gastar en la nostra defensa, així com gastar més i gastar junts.
Segons el document, els líders de la UE s’han compromés en la seguretat i defensa Europea, i això és el que els
ciutadans demanen. Les enquestes d’opinió mostren com la seguretat s’ha convertit en una de les principals
preocupacions en molts països europeus.
La despesa en defensa està molt fragmentada, amb uns 30.000 milions d’euros en cost d’oportunitat.
Les amenaces a la seguretat i defensa no respecten les fronteres nacionals i la millor manera d’abordar aquest
assumpte és treballant junts amb un ambiciós programa de defensa que promoga la cooperació i estalvie costos
entre els estats membres.
En aquest document es plantegen diferents escenaris a l’hora d’afrontar aquesta problemàtica.
1. Un sistema de defensa i seguretat en comuna. Amb una política comuna, en què la Unió estaria en condicions
de dur a terme polítiques d’alt nivell amb una integració més gran. En aquest escenari, la protecció d’Europa
es convertiria en una responsabilitat mútua de la UE i l’OTAN.
2. Un sistema de defensa i seguretat compartit, en què els estats membres aportarien finançament i mitjans
operatius. La Unió assumiria un paper més vital en temes de ciberseguretat i protecció de fronteres, lluita
contra el terrorisme i protecció de fronteres, amb una més intensa cooperació entre la UE i OTAN.
3. Un sistema de defensa i seguretat basat en la cooperació, en què la Unió complementaria les polítiques
nacionals però no amb una molt elevada participació en les tasques més transcendentals.
La Comissió ha posat en marxa el Fons Europeu de Defensa, anunciat pel president Juncker al setembre de
2016 i que va aconseguir el suport del Consell Europeu al desembre de 2016. El Fons servirà per a coordinar,
complementar i ampliar les inversions nacionals en investigació en l’àmbit de la defensa, en el desenvolupament
de prototips i en l’adquisició de tecnologia i equips de defensa.
Els dirigents de la Unió que van adoptar la Declaració de Roma el 25 de març de 2017 es van comprometre a
treballar per una Europa dels Vint-i-set que ajudara a crear una indústria de defensa més competitiva i integrada,
i que en reforçara la defensa i seguretat comunes en cooperació i complementarietat amb l’OTAN.
Més informació:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1516_en.htm
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NOTÍCIES
REFLEXIÓ SOBRE L’APROFUNDIMENT DE LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA
La Comissió Europea va publicar el passat 31 de maig un document de reflexió sobre l’aprofundiment de la Unió
Econòmica i Monetària (UEM).
El document, que forma part d’una sèrie de reflexions en els diferents àmbits d’actuació continguts en el Llibre Blanc sobre
el Futur d’Europa de 31 de març de 2017, es basa en les opinions expressades en l’informe dels cinc presidents (2015) i
s’emmarca en la cinquena prioritat de la Comissió Juncker: una nova Unió Econòmica i Monetària més integrada i més
justa.
Contingut i objectius
L’objectiu principal és facilitar el debat actual sobre el futur de la UEM i per a això exposa possibles opcions per a reforçarla i poder completar-ne la construcció d’ací al 2025.
Tot i que recentment la situació econòmica ha millorat, seria un error considerar que el seu estat actual és satisfactori. El
document de reflexió tracta de conscienciar sobre la necessitat d’evolucionar, de fer passos per a reforçar el paper de l’euro
com a font de prosperitat compartida i de benestar econòmic i social, basada en el creixement inclusiu, estable i equilibrat.
S’hi proposa una aproximació en dues fases: la primera, fins a finals de 2019, en la qual haurà de completar-se la Unió
Bancària i la Unió dels Mercats de Capitals amb els elements ja existents a dia de hui; la segona, que comprendrà el
període 2020-2025, per a completar l’arquitectura de la UEM.
Àmbits clau en què caldrà adoptar mesures:
1. Completar una vertadera Unió Financera – Un sistema financer integrat és essencial per a l’estabilitat de la UEM. S’ha
d’arribar a un consens sobre el camí a seguir.
2. Aconseguir una Unió Econòmica i Fiscal més integrada – Un element essencial per a l’èxit de la UEM a llarg termini és la
creació d’estructures socials i econòmiques fortes en els estats membres.
3. Reforçar la responsabilitat democràtica i les institucions de la zona euro – Els estats membres haurien de compartir
més responsabilitats en assumptes de l’euro, dins d’un marc legal comú, per exemple a través dels tractats de la UE i
les seues institucions.
En línies generals, el document és una invitació a tots els ciutadans perquè expressen els seus punts de vista sobre el futur
de la UEM, en el context de l’ampli debat sobre el futur d’Europa. A més, vol recordar la importància de construir sobre la
base del consens i sense oblidar els reptes futurs que es presenten a escala global.
Més informació:
Document de reflexió sobre l’aprofundiment de la Unió Econòmica i Monetària
Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa
Informe dels cinc presidents
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NOTÍCIES
CONCLUSIONS REUNIÓ CONSELL EUROPEU 22-23 JUNY
El 22 i 23 de juny ha tingut lloc una reunió del Consell Europeu. Els temes principals que s’hi han tractat han sigut:
•
•
•
•
•
•

Seguretat i defensa
Acord de París sobre el canvi climàtic
Ocupació, creixement i competitivitat
Migració
Europa Digital
Negociacions BREXIT

A continuació, s’assenyalen les conclusions principals en cada àmbit:
SEGURETAT I DEFENSA
➢
Seguretat interior i lluita contra el terrorisme
Després dels últims atemptats terroristes, el Consell Europeu ha manifestat la seua condemna i la ferma intenció de
prendre mesures preventives i d’eradicació del terrorisme. Especialment en l’àmbit d’internet, on s’ha produït un avanç de
la radicalització, es proposa un fòrum de la UE sobre internet així com l’adopció de noves mesures legislatives.
Els dirigents europeus insten els estats membres a col·laborar en la transmissió de coneixements en aquest àmbit; també
sol·licita a la Comissió que prepare com més prompte millor projectes d’actes legislatius sobre la interoperabilitat dels
sistemes d’informació.

➢
Seguretat exterior i defensa
El Consell Europeu assenyala que considera positiva la creació a Hèlsinki d’un Centre Europeu d’Excel·lència per a la Lluita
contra les Amenaces Híbrides.
Subratlla que la relació UE-OTAN resulta beneficiosa per a reforçar les labors en defensa.
Un altre punt que el Consell destaca és la necessitat d’avançar en l’elaboració de projectes conjunts amb la participació
de tots els estats membres en matèria de defensa; és per això que assenyala el seu suport a la proposta de la Comissió
sobre el Fons Europeu de Defensa.
Els dirigents europeus manifesten la necessitat d’establir una cooperació estructurada permanent integradora i ambiciosa.
Finalment, quant al mecanisme Athena, indica que aquest ha d’assumir com a cost comú i de forma permanent el
desplegament de grups de combat.

ACORD DE PARÍS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC
El Consell Europeu insisteix a reafirmar el compromís de la UE respecte a l’aplicació de l’Acord de París, així com l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible.
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CONCLUSIONS REUNIÓ CONSELL EUROPEU 22-23 JUNY (II)
OCUPACIÓ, CREIXEMENT I COMPETITIVITAT
Mercat únic
Els dirigents europeus ressalten la necessitat de continuar avançant, especialment pel que fa als serveis, el mercat únic
digital, la Unió de Mercats de Capitals i la Unió de l’Energia, incloses les interconnexions. També posen el focus en la
necessitat de prendre mesures que generen una base industrial sòlida i competitiva del mercat únic.
➢

Comerç
El Consell Europeu té com a propòsit elaborar un programa ambiciós en matèria de lliure comerç d’àmbit global però sense
perjudicar determinades normes bàsiques de caràcter social, mediambiental, de salut, etc. En aquesta línia, troba positius
els avanços en les negociacions dels tractats de lliure comerç, especialment amb Mèxic, Mercosur i la regió d’Àsia i el Pacífic.
➢

Semestre Europeu
Els dirigents europeus ratifiquen les recomanacions del Semestre Europeu de 2017.
➢

MIGRACIÓ
El Consell Europeu insta a reforçar el control que du a terme la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i altres organismes,
de manera que es puga reduir el control en l’àmbit intern.
Continua mantenint com a eix prioritari dins de la migració el desafiament davant de la pèrdua de vides com a conseqüència
dels fluxos migratoris que travessen el Mediterrani. Enfront d’això proposa l’increment dels recursos financers, la cooperació
amb els països d’origen i de trànsit, la millora dels processos de tornada i la readmissió.
EUROPA DIGITAL
S’assenyala que s’ha d’aplicar l’Estratègia per al Mercat Únic Digital en tots els seus elements, i millorar determinats
aspectes de la regulació en l’àmbit digital i de la ciberseguretat.

Més informació:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8-2017-INIT/es/pdf
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NOTÍCIES
CANVI DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA UE I LES SEUES PRIORITATS
El 30 de juny de 2017 s’ha produït el canvi de la Presidència del Consell de la UE. Estònia n’assumeix la presidència
per als pròxims 6 mesos des de l’1 de juliol.
La Presidència d’Estònia ha anunciat que el seu paper ha de ser trobar un equilibri entre diferents punts de vista,
tradicions i interessos en l’Europa actual per a aconseguir el millor resultat possible per a ciutadans europeus.
Per a assolir els seus objectius s’han marcat 4 prioritats:
1.
2.
3.
4.

Una
Una
Una
Una

economia europea oberta i innovadora
Europa segura
Europa digital i amb llibertat de moviment de les dades
Europa inclusiva i sostenible

Dins de cada prioritat, els aspectes en què se centraran són els següents:
Prioritat 1
•
•
•
•

Protegir i promocionar les quatre llibertats de la UE (béns, persones, serveis i capital)
Assegurar que la provisió de serveis i l’inici d’un negoci resulte el més fàcil possible
Establir un mercat elèctric estable, amb un bon funcionament i que apodere els consumidors
Garantir una competència justa a través de la prevenció de l’evasió fiscal

Prioritat 2
•

•
•
•

Reforçar la lluita contra el terrorisme i el crim organitzat, incrementant la seguretat interna així com la
protecció de les fronteres exteriors de la Unió Europea, millorant la cooperació i usant sistemes d’informació
innovadors
Continuar el treball que aborda la crisi de migració i reformar el Sistema d’Asil Comú europeu
Donar suport a les relacions amb els països de l’Associació Oriental i reforçar-les
Augmentar la despesa de defensa, desenvolupant la cooperació en la defensa europea i l’associació UE-OTAN

Prioritat 3
•
•

•

Desenvolupar el comerç electrònic fronterer i els serveis en benefici de consumidors, productors i negocis
Assegurar les disponibilitat de comunicacions modernes i segures a tot Europa i crear un entorn que
afavorisca la innovació en aquest àmbit
Avançar en els serveis públics digitals transfronterers per a facilitar vida diària
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NOTÍCIES
CANVI DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA UE I LES SEUES PRIORITATS (II)
Prioritat 4
●
●
●

Modernitzar les normes per a promoure mobilitat laboral i la llibertat de moviment de persones
Assegurar la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral i la inclusió social
Garantir un entorn més sostenible

Enllaç vídeo:
https://youtu.be/eGdeTEGSgTs
Més informació:
https://www.valitsus.ee/en/news/government-approves-principles-estonian-presidency-council-european-union
https://www.eu2017.ee/priorities-estonian-presidency
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NOTÍCIES
NOU CONSENS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
El passat 7 de juny, la Unió Europea i els estats membres van signar el pla estratègic que estableix el futur de la política
de desenvolupament europea i que representa una nova visió col·lectiva per a eradicar la pobresa i aconseguir un
desenvolupament sostenible.
La nova estratègia es va adoptar en forma de declaració conjunta en el context de les Jornades Europees de
Desenvolupament. La signen el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, el primer ministre de Malta, Joseph
Muscat, el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker i l’alta representant i vicepresidenta, Federica Mogherini.
El Nou Consens Europeu sobre Desenvolupament constitueix un marc global per a la cooperació i per primera vegada
és aplicable a totes les institucions i estats membres de la Unió Europea. És la resposta de la Unió a les tendències i reptes
mundials del moment.
Es tracta d’un pla per a ajustar la política de desenvolupament de la UE a l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible i que aborda de manera integrada les pautes essencials d’aquesta: persones, planeta, prosperitat, pau i
associació.
Els dirigents europeus s’han compromés en tres àmbits:
1. Reconeixen les estretes interrelacions entre els diferents elements de l’acció.
2. Adopten un plantejament global quant als mitjans d’implementació: combinar l’ajuda tradicional al desenvolupament
amb altres recursos.
3. La Unió Europea i els estats membres crearan relacions més adaptades amb una gamma més àmplia de parts
interessades.
Pròxims passos
Del 10 al 19 del pròxim mes de juliol tindrà lloc el Fòrum Polític d’Alt Nivell de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament
Sostenible, on el comissari Mimica presentarà el nou Consens als països socis, a les principals institucions de
desenvolupament internacionals i a la societat civil.
Aquest primer acte polític fora de la UE permetrà impulsar l’aplicació del nou Consens amb els socis internacionals.
Més informació
Nou Consens Europeu sobre Desenvolupament
Declaració conjunta: adopció d’un nou Consens Europeu sobre Desenvolupament
Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible
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NOTÍCIES
PROPOSTA DE REGLAMENT RELATIU A LA CREACIÓ DE LA FISCALIA EUROPEA
El 8 de juny 20 estats membres, d’acord amb l’article 86 del TFUE, van decidir continuar la iniciativa legislativa que va
tindre lloc en 2013 amb la Proposta de Reglament del Consell relativa a la creació de la Fiscalia Europea [COM
(2013)534], a través del procediment legislatiu especial de cooperació reforçada.
Fins ara, la incoació de procediments penals contra els delictes que afecten els interessos financers de la Unió ha
recaigut únicament en les autoritats dels estats membres. El frau transfronterer causa grans pèrdues als pressupostos
europeus i per a combatre’l els mitjans disponibles d’àmbit nacional solen estar limitats; és per això que una actuació
d’àmbit europeu pot resultar més eficient.
L’estructura del Reglament es divideix en 10 capítols, en què destaca el CAPÍTOL III, que regula el Reglament intern en
matèria d’investigacions, incoació de procediments penals i processos judicials.
El Reglament es va elaborar amb la finalitat de crear un organisme independent i eficient per a la lluita contra els
delictes financers en la UE. La Fiscalia Europea actuarà en interés de la Unió en conjunt i no demanarà ni acceptarà
instruccions de cap persona aliena a la mateixa Fiscalia.
Els objectius principals de la proposta són els següents:
•

•

•

•

•

•

Reforçar la protecció dels interessos financers de la Unió i fomentar la confiança de les empreses i els ciutadans
en les institucions de la Unió.
Establir un sistema europeu coherent per a la investigació i la incoació de procediments penals contra els
delictes que afecten els interessos financers de la Unió.
Garantir investigacions i procediments penals més eficaços i efectius contra els delictes que afecten els
interessos financers de la UE.
Augmentar el nombre de procediments penals, per a generar així un major nombre de condemnes i
recuperacions de fons de la Unió obtinguts de manera fraudulenta.
Garantir una estreta cooperació i un intercanvi d’informació eficaç entre les autoritats europees i les autoritats
nacionals competents.
Augmentar l’efecte dissuasiu per a disminuir els delictes que afecten els interessos financers de la Unió.

En aquest àmbit tindrà una gran rellevància la rendició de comptes. És per això que, el fiscal general europeu és
plenament responsable del correcte exercici de les seues funcions com a cap de la Fiscalia Europea i, en qualitat de tal,
assumeix una responsabilitat institucional global respecte de les seues activitats generals davant del Parlament
Europeu, el Consell i la Comissió. Com a conseqüència d’això, en determinades circumstàncies, qualsevol d’aquestes
institucions pot sol·licitar-ne la destitució al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La Fiscalia Europea serà un òrgan indivisible de la Unió, que funcionarà com un sol organisme. El nivell central està
integrat pel fiscal general europeu, que és el cap de la Fiscalia en conjunt i el cap del Col·legi de Fiscals Europeus, les
sales permanents i els fiscals europeus. El nivell descentralitzat està integrat pels fiscals europeus delegats, establits
en els estats membres.
El Col·legi de la Fiscalia Europea estarà compost pel fiscal general europeu i un fiscal europeu per estat membre.
Aquest es reunirà amb regularitat i serà responsable del seguiment general de les activitats de la Fiscalia.
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NOTÍCIES
PROPOSTA DE REGLAMENT RELATIU A LA CREACIÓ DE LA FISCALIA EUROPEA (II)
Les sales permanents han de vigilar i dirigir les investigacions i accions penals que han dut a terme els fiscals europeus
delegats. També s’encarregaran de coordinar les investigacions i les accions penals en els casos transfronterers i
d’executar les decisions que pren el Col·legi.
Els fiscals europeus delegats actuaran en nom de la Fiscalia Europea en els seus respectius estats membres i tindran les
mateixes competències que els fiscals nacionals en matèria d’investigació, exercici de l’acció penal i actuació judicial.

Imatge: Comissió Europea
En el Consell, d’acord amb en el mecanisme de cooperació reforçada, 20 estats membres han aconseguit un acord que
permet crear la Fiscalia Europea, una vegada que el Parlament Europeu adopte finalment el Reglament esmentat.
Aquesta Fiscalia només tindrà competència entre els estats membres signataris.
Enlace a la Comunicación:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0534&qid=1498462290617&from=ES
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NOTÍCIES
AVALUACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA CONTRA L’ODI EN LÍNIA
La Unió Europea, els seus estats membres, les empreses de xarxes socials i altres plataformes comparteixen la
responsabilitat de fomentar i facilitar la llibertat d’expressió en línia, així com de vetlar perquè internet no es
convertisca en un refugi de la violència i l’odi.
Aquest objectiu forma part de les prioritats de la Comissió Europea de mantindre un mercat únic digital i d’aquesta
manera reduir els obstacles per a aprofitar les possibilitats que ofereix internet.
Per a resoldre el problema cada vegada major de la incitació il·legal a l’odi en línia, la Comissió, juntament amb
Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft («en endavant, les empreses de TI») van publicar el passat 31 de maig de 2017
un codi de conducta que inclou una sèrie de compromisos per a lluitar contra la propagació de la incitació il·legal a
l’odi en internet a Europa.
Contingut del Codi de conducta
Les empreses de TI...
… han de tindre procediments clars i eficaços per a examinar les notificacions relatives a la incitació il·legal a l’odi que
es produïsquen en el marc dels serveis que presten en menys de 24 hores, de manera que puguen retirar o
deshabilitar l’accés a aquest contingut.
... han de disposar de normes o directrius comunitàries en què s’explicite que prohibeixen la promoció de la incitació a
la violència i les conductes odioses.
… han d’educar i sensibilitzar els seus usuaris sobre els tipus de continguts no autoritzats en virtut de les seues
normes i directrius comunitàries.
… han de facilitar informació sobre els procediments de presentació de notificacions amb vista a augmentar la rapidesa
i l’eficàcia de la comunicació entre les autoritats dels estats membres i les empreses de TI.
… han de fomentar les notificacions i la senyalització per part d’experts dels continguts que promoguen la incitació a la
violència i conductes d’odi.
... han de proporcionar formació periòdica al seu personal sobre l’evolució de la societat actual i intercanviar punts de
vista sobre el potencial de millora.
… han de intensificar la cooperació entre si i amb altres plataformes i empreses de mitjans de comunicació social per a
reforçar l’intercanvi de bones pràctiques.
… han de continuar el seu treball juntament amb la Comissió Europea d’elaborar i promoure discursos alternatius
independents, noves idees i iniciatives, i donar suport a programes educatius que fomenten el pensament crític.
... han de intensificar la seua col·laboració per a impartir formació basada en les bones pràctiques.
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AVALUACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA CONTRA L’ODI EN LÍNIA (II)
Les empreses de TI i la Comissió Europea han convingut avaluar els compromisos públics d’aquest Codi de conducta de
manera periòdica. Així mateix, han acordat continuar debatent la manera de promoure la transparència i fomentar els
discursos alternatius.
El 7 de desembre de 2016, la Comissió va presentar les conclusions de la primera avaluació feta per una ONG i alguns
organismes públics establits en 24 estats membres.
L’avaluació es va fer a través d’un control en col·laboració amb aquestes organitzacions. Utilitzant una metodologia
comuna, aquestes comproven com les companyies de TI apliquen el Codi de Conducta en la pràctica. Per a això, envien
regularment a les quatre empreses de TI sol·licituds per a eliminar algun contingut de les seues plataformes en línia. Les
organitzacions participants en l’exercici registren com es gestionen les seues sol·licituds i anoten quant tarden les
empreses de TI a avaluar la sol·licitud, com responen les empreses de TI a la sol·licitud i quina retroalimentació reben
de les companyies de TI.
Durant l’últim any, les empreses de TI han reforçat els seus sistemes de notificació i han simplificat la notificació de la
incitació a l’odi. Han format la seua plantilla i intensificat la cooperació amb la societat civil. L’aplicació del Codi de
conducta ha consolidat i ampliat la xarxa d’alertadors de confiança d’aquestes empreses a tot Europa.
Pròxims passos
La Comisión va a seguir controlando la aplicación del Código de conducta con la ayuda de las organizaciones de la
sociedad civil. Se prevé que mejoren las empresas de TI, sobre todo en lo relativo a la transparencia de los criterios de
análisis de los contenidos señalados y de la información a los usuarios.

Enlace al Código de conducta : http://ec.europa.eu/justice/fundamentalrights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
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NOTÍCIES
CAP A UNA MAJOR COOPERACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ
El passat 6 de juny la Comissió Europea va publicar l’Informe sobre l’Aplicació de la Decisió núm. 573/2014/UE
sobre una major cooperació entre els serveis públics d’ocupació. Es tracta d’un informe que ofereix una revisió
intermèdia de les activitats que s’han dut a terme fins a hui i que s’emmarca en la primera prioritat de la Comissió
Juncker sobre el nou impuls a l’ocupació, el creixement i la inversió.
Els serveis públics d’ocupació (SPO) estan en la primera línia de la resposta al repte de la desocupació i l’exclusió a
Europa. Per a aconseguir una major cooperació entre aquestes organitzacions, en virtut de la Decisió núm.
573/2014/UE, de 15 de maig de 2014, es va crear la Xarxa Europea d’SPO (d’ara endavant, la Xarxa), que inclou
els SPO de tots els estats membres de la UE, Noruega i Islàndia, així com la Comissió Europea. La finalitat
d’augmentar la cooperació és contribuir a Europa 2020 i a aplicar les polítiques de la Unió per a donar suport a grups
socials vulnerables amb alts índexs de desocupació, al treball digne, als mercats laborals, a la integració laboral, etc.
L’Informe exposa que la Decisió s’ha aplicat plenament i que les activitats de la Xarxa han complit els objectius. La
Xarxa ha permés reforçar de manera satisfactòria la xarxa informal prèvia d’SPO i això ha impulsat una col·laboració
més estreta entre els estats membres i els SPO de cada país. Es pot dir que hi ha una sòlida cultura de suport i
col·laboració mútua.
El sistema d’aprenentatge comparatiu, iniciativa innovadora que té per objecte millorar el rendiment dels SPO a l’hora
de fer front als reptes del mercat laboral europeu, s’ha executat de manera satisfactòria. Aquest tipus d’aprenentatge
vincula l’anàlisi comparativa basada en indicadors amb l’aprenentatge mutu i permet a les institucions nacionals
tindre referències externes, rebre comentaris constructius de professionals experts i participar en activitats fetes a
mida.
Els informes de seguiment indiquen millores en el rendiment; ara bé, un augment de la visibilitat de la Xarxa i dels
seus resultats asseguraria una utilització eficaç dels recursos disponibles.
L’Informe fa una valoració positiva de l’aplicació de la Decisió. La Xarxa ha centrat les seues activitats en els objectius
establits en la Decisió, en què ha aconseguint progressos encoratjadors, i ha sigut capaç de respondre als reptes
emergents.
Pròxims passos
El programa de treball per a 2017 inclou activitats per a promoure els objectius i les necessitats dels SPO que
continuaran desenvolupant-se al llarg de tot el període d’existència de la Xarxa.
La Xarxa seguirà funcionant fins al 31 de desembre de 2020 i es preveu que es publique un altre informe abans que
expire la Decisió.
Més informació
Informe sobre l’aplicació de la Decisió núm. 573/2014/UE sobre una major cooperació entre els Serveis Públics d’Ocup
ació (SPO).
Decisió núm. 573/2014/UE de 15 de maig de 2014 sobre una major cooperació entre els Servicis Públics d'Ocupació
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NOTÍCIES
NOVA PLATAFORMA DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE BENESTAR ANIMAL
Una de les principals prioritats de la Comissió en relació amb el mercat interior és promoure un diàleg reforçat sobre
qüestions de benestar animal que siguen pertinents en l’àmbit de la Unió Europea entre les autoritats competents, les
empreses, la societat civil i els científics.
Per a aconseguir aquest objectiu, el passat 6 de juny es va crear un grup d’experts denominat «Plataforma de benestar
animal» (d’ara endavant, la Plataforma) amb l’objectiu d’ajudar la Comissió a desenvolupar i intercanviar accions
coordinades en aquest àmbit, fent atenció especialment a:
•

•

•

Una millor aplicació de les normes de la UE en matèria de benestar dels animals mitjançant l’intercanvi
d’informació i les millors pràctiques i la participació directa de les parts interessades.
El desenvolupament i la utilització de compromisos voluntaris per part de les empreses per a millorar encara més
el benestar dels animals.
La promoció de normes de benestar animal de la UE per a incrementar el valor de mercat dels productes de la
Unió a escala mundial.

Les tasques i operacions de la plataforma seran les següents:
a) Ajudar la Comissió a elaborar i intercanviar accions coordinades per a contribuir a la posada en pràctica i aplicació
de la legislació de la Unió Europea sobre benestar animal, així com a la comprensió, tant dins com fora de la
Unió, de la legislació de la Unió i de la normativa internacional sobre benestar animal.
b) Facilitar el desenvolupament i l’aplicació de compromisos voluntaris perquè les empreses milloren el benestar
animal.
c) Contribuir a promoure les normes de la Unió sobre benestar animal per a incrementar el valor de mercat dels
productes de la Unió a escala mundial.
d) Fomentar el diàleg entre les autoritats competents, les empreses, la societat civil, el món universitari, els
científics i les organitzacions intergovernamentals internacionals sobre temes de la Unió relacionats amb el
benestar animal.
e) Promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, coneixements científics i innovacions relacionades amb el
benestar animal d’interés per a la Unió.
f)

Compartir informació sobre l’elaboració de polítiques en els àmbits i les activitats esmentades.

La Plataforma està formada per 75 membres, 40 dels quals han sigut designats pel director general de Salut i Seguretat
Alimentària després d’una convocatòria de candidatures per a representar organitzacions empresarials i professionals,
organitzacions de la societat civil i experts independents procedents de centres d’investigació.
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NOTÍCIES
NOVA PLATAFORMA DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE BENESTAR ANIMAL (II)
La Plataforma es reunirà dues vegades a l’any. En la primera reunió, la Comissió té la intenció de determinar els àmbits
prioritaris de treball per als seus membres, així com els recursos que els membres estan disposats a compartir. A partir
dels resultats de la primera reunió, la Comissió proposarà àmbits de treball específics i, si escau, es crearan subgrups.
La plataforma convidarà amb regularitat altres fòrums o parts interessades a presentar les seues iniciatives i activitats.
Això no sols enriquirà els seus debats, sinó que facilitarà la difusió dels coneixements, les iniciatives i les experiències
que els membres puguen utilitzar. També facilitarà la coordinació i la complementarietat entre les iniciatives adoptades
en diversos fòrums.

Imatge: Comissió Europea

Enllaç: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017D0131(01)
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NOTÍCIES
NOU REGLAMENT SOBRE ETIQUETATGE ENERGÈTIC
Atés que l’eficiència energètica és un element crucial del marc d’actuació de la Unió Europea en matèria de clima i
energia i una de les prioritats de la Comissió Europea, el Consell va adoptar, el passat 26 de juny de 2017, un Reglament
(2015/0149) pel qual s’estableix un marc per a l’etiquetatge de l’eficiència energètica que substitueix la legislació vigent
(Directiva 2010/30/UE).
L’etiquetatge energètic permet als clients prendre decisions fundades sobre el consum energètic dels productes
relacionats amb l’energia. La informació sobre productes sostenibles constitueix una significativa contribució a l’estalvi
d’energia i a la reducció de la factura energètica, alhora que promou la innovació i les inversions en la producció de
productes cada vegada més eficients.
El Reglament contribueix al desenvolupament, reconeixement per part del client i capacitat de penetració en els mercats
de productes intel·ligents des del punt de vista energètic que poden ser activats perquè interactuen amb altres aparells i
sistemes, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o accelerar l’adopció de les energies renovables, reduir el
consum energètic i promoure la innovació en la indústria de la Unió.
El Reglament estableix uns terminis per a substituir les classes actuals A+, A++ i A+++ per una escala de A a G.
Estableix, així mateix, un procediment per a escalonar les etiquetes en funció de l’evolució tecnològica. D’aquesta
manera s’evita a llarg termini l’ús excessiu de les classes d’eficiència energètica superiors.
La normativa conté, a més, disposicions més clares sobre les campanyes promocionals i els incentius nacionals per a
promoure les classes d’eficiència superiors, i pretén millorar els mecanismes d’aplicació i la transparència de cara al
consumidor amb la creació d’una base de dades de productes subjectes als requisits d’etiquetatge energètic, que estarà
en funcionament a partir de gener de 2019.
Aquesta base de dades permetrà que les autoritats de vigilància del mercat dels estats membres garantisquen el
compliment dels requisits d’etiquetatge i s’asseguren que el càlcul de l’eficiència que consta en l’etiqueta es corresponga
amb el declarat pel fabricant.
Pròxims passos:
El present Reglament entrarà en vigor als quatre dies de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
A més, la Comissió ha de presentar un pla de treball a llarg termini que incloga una llista indicativa d’altres productes
relacionats amb l’energia respecte als quals es podria establir en el futur una etiqueta energètica.
L’aplicació del pla de treball partirà d’una anàlisi tècnica, ambiental i econòmica dels grups de productes de què es
tracte. Aquesta anàlisi ha d’examinar també la informació complementària, concretament la possibilitat i el cost de
facilitar als consumidors informació sobre el rendiment d’un producte relacionat amb l’energia, com ara el consum
energètic, la durabilitat o el comportament ambiental, d’acord amb l’objectiu de promoure una economia circular.
Aquesta informació complementària ha de millorar la intel·ligibilitat i eficàcia de l’etiqueta de cara als consumidors i no
ha de tindre cap impacte negatiu sobre aquests.

Enllaç al Reglament: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-19-2017-INIT/es/pdf
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BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS
El passat 22 de maig va tindre lloc una reunió del Consell d’Assumptes Generals en la qual es va adoptar la Decisió
per la qual s’autoritza l’obertura de les negociacions, així com les directrius detallades de negociació de l’acord d’eixida
del Regne Unit i Irlanda del Nord de la Unió Europea. Així mateix, es va nomenar formalment la Comissió negociadora de
la UE.
Aquests actes s’adopten sobre la base de la Recomanació presentada per la Comissió al Consell, en el nivell Coreper, el 3
de maig, i permeten iniciar les negociacions amb el Regne Unit després que aquest haja notificat la seua intenció
d’abandonar la UE. D’aquesta manera, i com ja hem tractat en l’edició anterior d’aquesta Alerga, les negociacions es van
desenvolupar d’acord amb les orientacions que va adoptar el Consell Europeu el 29 d’abril i tenint en compte la resolució
del Parlament Europeu de 5 d’abril.
Contingut del mandat
L’Acord ha d’establir les condicions per a l’eixida del Regne Unit de la Unió de manera ordenada, tenint en compte el
marc per a la seua futura relació amb la UE.
L’article 50 del Tractat de la Unió Europea (TUE) dota la Unió d’una competència horitzontal excepcional perquè aquest
acord puga cobrir totes les matèries necessàries per a organitzar l’eixida.
L’Acord ha de fixar la data de retirada, que serà com a més tard el 30 de març de 2019, llevat que el Consell Europeu i el
Regne Unit acorden estendre el període de negociació en els termes establits en l’article 50(3) TUE. La legislació
comunitària deixarà de ser aplicable al Regne Unit el dia d’entrada en vigor de l’acord esmentat.
Les directrius per a la primera fase de negociació (mandat detallat per a la Comissió) se centren en els temes que s’han
considerat estrictament necessaris: els drets dels ciutadans, la liquidació financera, la situació d’Irlanda, així com altres
temes susceptibles de generar inseguretat jurídica.
A mesura que avancen les negociacions, les directrius podran modificar-se i es passarà a la segona fase quan el Consell
Europeu considere que s’hi ha avançat prou. En qualsevol cas, i encara que en la segona fase podrà parlar-se de manera
general de la relació futura, un acord sobre aquesta relació només podrà produir-se quan el Regne Unit haja abandonat
de manera efectiva la UE i haja passat a ser un país tercer.
Per a facilitar un seguiment del públic efectiu i garantir l’èxit de les negociacions, aquestes seguiran els principis de
transparència confirmats pel Coreper el 17 de maig. Aquests principis regulen la divulgació de la informació, que ha de
ser constant durant totes les negociacions, però al mateix temps ha de preservar l’espai on conformar les posicions de la
UE i negociar amb el Regne Unit.
Primera ronda de negociacions
El 19 de juny, Michel Barnier, negociador principal de la UE, i David Davis, ministre per a l’Eixida de la Unió Europea,
van iniciar la primera ronda de negociacions del Brexit a Brussel·les.
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NOTÍCIES
BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS (II)
En aquesta primera reunió es va acordar l’organització, el calendari i les prioritats de les negociacions, que tindran lloc
una setmana al mes, i el temps intermedi s’utilitzarà per a preparar i intercanviar propostes. El negociador de la UE
presentarà informes sistemàticament al Consell Europeu, al Consell i als seus òrgans preparatoris.
Les negociacions es van iniciar discutint sobre tres punts clau:
1. Drets dels ciutadans – han d’acordar-se garanties, recíproques i basades en la igualtat de tracte, per a
protegir els ciutadans de la UE i del Regne Unit que es veuen afectats pel Brexit.
2. Obligacions financeres – una única liquidació financera en la qual el Regne Unit complisca les seues
obligacions adquirides com a estat membre i assumisca íntegrament els costos relacionats amb la retirada.
Se n’ha de calcular l’import total i establir un calendari de pagaments.
3.

Situació d’Irlanda – la Unió donarà suport a la pau i a l’estabilitat a l’illa d’Irlanda. L’Acord no pot negligir els
objectius i compromisos de l’Acord del Divendres Sant.

En la roda de presa posterior a aquesta primera trobada, Michel Barnier va remarcar que en deixar la Unió, el Regne
Unit no podrà tindre els mateixos drets i beneficis que els estats membres, però és d’interés per a tots establir una nova
associació que contribuïsca a l’estabilitat duradora del nostre continent.
El 20 de juny es va celebrar una reunió del Consell d’Assumptes Generals, en format d’EU-27. La Comissió va
informar sobre la primera ronda de negociacions que va tindre lloc la vespra i els ministres van preparar el Consell
Europeu (art. 50) del 22 de juny. Per a això, van debatre l’estat actual de les negociacions i el rumb a seguir.
Paral·lelament a la sessió del Consell, els ministres de la UE-27 van debatre el procediment per a decidir sobre la
reubicació de les agències de la UE que es troben actualment al Regne Unit: l’Agència Europea de Medicaments (EMA)
i l’Autoritat Bancària Europea (ABE). Cal destacar que Barcelona presentarà la seua candidatura per a allotjar la primera.
El president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, van proposar als
estats membres un procediment específic: consisteix en una convocatòria d’ofertes dels estats membres, una avaluació
de la Comissió basada en criteris objectius i una decisió final per votació dels 27 estats membres a la tardor de 2017.
El 22 de juny, el Consell Europeu en la seua composició UE-27, va examinar les últimes novetats en les negociacions i
va confirmar el procediment per a la reubicació de les agències de la UE que actualment tenen la seu al Regne Unit.
Així mateix, Teresa May va parlar de la seua proposta sobre els drets dels ciutadans europeus, que serà presentada
detalladament pels negociadors britànics durant les pròximes setmanes, ja que, com va recordar Donald Tusk, el Consell
Europeu no és el lloc per a les negociacions.
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CURIA
OBLIGATORIETAT DE LA MEDIACIÓ PRÈVIA A L’EXERCICI DE L’ACCIÓ JUDICIAL EN
LITIGIS EN ELS QUALS SIGUEN PART ELS CONSUMIDORS
El Tribunal de Verona ha plantejat una qüestió prejudicial perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncie
sobre la interpretació de la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa
a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum i per la qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004 i
la Directiva 2009/22/CE. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar sentencia el 14 de juny de 2017 en
l’assumpte C-75/16 per a donar resposta a l’esmentada qüestió prejudicial.
El Sr. Livio Menini i la Sra. Maria Rampaneli es van oposar al requeriment de pagament del Banco Populare i van
sol·licitar la suspensió de les mesures d’execució provisional de què havien sigut objecte. El Tribunal de Verona observa
que d’acord amb el dret nacional, aquest procediment d’oposició només és admissible a condició que les parts hagen
incoat prèviament un procediment de mediació.
Enfront del litigi plantejat davant del Tribunal de Verona pel Sr. Livio Menini i la Sra. Maria Rampaneli contra el Banco
Populare, el Tribunal es planteja si la mediació obligatòria, així com l’obligació d’assistència per un advocat i la
prohibició de retirada de la mediació sense una causa justificada, tot això regulat en el dret italià, és compatible amb la
directiva esmentada més amunt.
El Tribunal de Justícia indica que l’aspecte rellevant no és el caràcter obligatori o facultatiu de la mediació, sinó el fet
que, com preveu la directiva esmentada, es preserve el dret del consumidor a accedir al sistema judicial, per això
conclou que:
●

La Directiva 2013/11 ha d’interpretar-se en el sentit que no s’oposa a una normativa nacional, com la que és
objecte del procediment principal, d’acord amb la qual, en els litigis recollits en l’article 2, apartat 1, d’aquesta
directiva, el recurs a un procediment de mediació constitueix un requisit d’admissibilitat de la demanda
judicial relativa a aquests litigis, en la mesura en què tal exigència no impedeix que les parts exercisquen el seu
dret d’accés al sistema judicial.

●

Per contra, aquesta directiva ha d’interpretar-se en el sentit que s’oposa a una normativa nacional, com la que
és objecte del procediment principal, que estableix que en el marc de tal mediació els consumidors han de
ser assistits per un advocat i que únicament poden retirar-se d’un procediment de mediació si demostren
que hi ha una causa justificada que sustente la seua decisió.

Per tant, queda clar que el dret nacional dels estats membres pot incloure una imposició obligatòria prèvia del
procediment de mediació. No obstant això, no es pot exigir que el consumidor haja de ser assistit per un advocat, ni
que per a retirar-se del procediment haja d’intervenir una causa justificada perquè això no seria compatible amb el
principi de tutela judicial efectiva.
Més informació:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6bbf26f4d48284aaebd4aaf7a6161816e.e
34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMax10?
text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=319756
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CONSULTES OBERTES
Matèria

Consulta

Principi

Fi

Fiscalitat

Consulta pública sobre les
estructures dels impostos
especials aplicats a l’alcohol i
a les begudes
alcohòliques

18.04.2017

11.07.2017

Mercat únic, Medi
ambient, Consumidors,
Empresa i industria

Consulta pública sobre el
Reglament de detergents

02.05.2017

25.07.2017

Transports

Consulta pública relativa a
l’avaluació de la Directiva
sobre el sistema de transports
inteligents

05.05.2017

28.07.2017

Empresa i Industria

Consulta pública sobre
l’avaluació intermèdia del
Programa COSME (20142020)

10.05.2017

31.08.2017

Economia Digital

Consulta pública sobre
l’avaluació i revisió del
domini de primer nivell “.eu”

12.05.2017

04.08.2017

Economia i societat digital,
Ocupació i assumptes socials,
Empresa i industria, Banca i
finances, Justicia I drets
fonamentals

Consulta pública sobre
«Modernització del Dret de
societats de la UE»:
Normes sobre solucions
digitals I operacions
transfrontereres
eficients

10.05.2017

06.08.2017

Educació i formació,
Juventut, Paper de l’esport en
la societat, Cultura i
mitjans de comunicació

Consulta pública relativa a la
"Recomanació sobre la
promoció de la inclusió
social i els valors
compartits mitjançant
l’aprenentatge formal i no
formal" sobre les estructures
dels impostos especials
aplicats a l’alcohol y les
begudes alcohòliques

19.05.2017

11.08.2017
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CONSULTES OBERTES
Matèria

Consulta

Principi

Fi

Economia Digital

Consulta pública sobre la
Directiva de bases de
dades: aplicació i
impacte

24.05.2017

30.08.2017

Assumptes Institucionals

Consulta pública sobre la
Iniciativa Ciutadana
Europea

24.05.2017

16.08.2017

Salut Pública

Consulta pública per a
l’avaluació de la
legislació de la UE en
matèria de sang, teixits
y cél·lules

29.05.2017

31.08.2017

Acció pel clima,
Economia i societat
digital, Energia,
Transports, Politica
Europea de Veïnat,
Política regional

Consulta pública
Avaluació - Reglament
TEN-E

30.05.2017

04.09.2017

Transports

Consulta pública sobre
infraestructures viàries i
seguretat dels
túnels

14.06.2017

10.09.2017

Migració i Asil

Consulta pública sobre
Migració legal de
ciutadans de terceross
països - Iniciativa
Ciutadana Europea

19.06.2017

18.09.2017

Energia

Consulta pública sobre
l’avaluació intermèdia del
Programa d’Ajuda a la
Clausura Nuclear

23.06.2017

29.09.2017
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CONSULTES OBERTES
Matèria

Consulta

Principi

Fi

Política marítima integrada,
Assumptes marítims i pesca

Consulta pública sobre
l’aplicació del Pla
D’Acció Atlàntic

29.06.2017

22.09.2017

Drets dels consumidors i
legislació,
Mercat únic

Consulta pública sobre la
revisió específica de
Directives relatives al Dret
dels
consumidors de la UE

30.06.2017

08.10.2017

Medi ambient, Economia
circular, Medi ambient
marí i coster

Consulta pública sobre la
investigació d’opcions per a
reduir les emissions
de microplàstics

26.06.2017

16.10.2017
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