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NOTÍCIES
DISCURS SOBRE L'ESTAT DE LA UNIÓ 2017. SOTEU

“El vent torna a unflar les veles d'Europa. […] Hem de traçar
el rumb de cara al futur. Com va escriure en Mark Twain, d'ací d'uns
Anys lamentarem més les coses que no vam fer que les que vam fer.”

Com cada any, a hores d'ara, el 13 de setembre el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker va
pronunciar davant dels membres del Parlament Europeu a Estrasburg el seu discurs sobre l'Estat de la Unió.
En aquest discurs, es fa balanç de l'any que acaba, s'exposen les prioritats per al següent any i es presenten
les mesures que la Comissió pretén adoptar.
Juncker va exposar la seua visió de la possible evolució de la Unió Europea des d'ara fins a 2015 i va
presentar el full de ruta per a una Unió més unida, més forta i més democràtica. Va pronunciar un discurs,
en to optimista, en el qual va reconéixer el paper dels líders dels Estats membres i de les institucions
europees que han treballat per a aconseguir millores en la Unió i va apostar per fer més conjuntament en
tots els àmbits polítics.
Entre els punts essencials del discurs, podem destacar:
●

●

Estat de Dret – Imperatiu en la Unió Europea. Tots hem d'acatar les sentències del Tribunal de Justícia.
Espai Schengen – Obertura de l'espai Schengen a Bulgària i Romania. Permetre que Croàcia es
convertisca en membre de ple dret una vegada que complisca tots els criteris.

●

Zona euro – Moneda única de la Unió Europea en el seu conjunt.

●

Comerç – Obertura de negociacions comercials i nou marc de control previ a la inversió.

●

●

●

Ciberseguretat – Creació d'una Agència Europea de Ciberseguretat que ens permeta defensar-nos dels
ciberatacs.
Migració – Europa ha de continuar sent un continent solidari que brinda refugi. Tots som responsables de
protegir les fronteres comunes.
Ampliació – No hi ha d'haver cap ampliació durant el present mandat, però sí més endavant.
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NOTÍCIES
DISCURS SOBRE L'ESTAT DE LA UNIÓ 2017. SOTEU II
●

●

●

●

●

Turquia – S'allunya a passos de gegant de la Unió Europea.
Legislació laboral – Els treballadors transfronterers han de rebre la mateixa retribució pel mateix treball
en el mateix lloc. Creació d'una autoritat laboral europea.
Lluita contra el terrorisme – S'ha de garantir l'intercanvi automàtic de les dades relatives als terroristes
entre els serveis d'intel·ligència i la policia.
Millora de la legislació – La Unió Europea ha d'aportar-hi valor afegit.
Reformes institucionals – Fusió dels càrrecs del president de la Comissió i del president del Consell
Europeu.

L'objectiu, tal com va afirmar Juncker, és arribar al 30 de març de 2017 com una Unió de vint-i-set que
defensa els seus valors a l'uníson. Una Unió en què els 27 Estats membres respecten l'Estat de Dret, siguen
part de l'espai Schengen i tinguen l'euro com a moneda única. El president considera ha de ser dinàmica i
continuar evolucionant per a fer front als reptes a què haja d'enfrontar-se en el futur.
Per a desenvolupar alguns dels temes clau tractats en el discurs, la Comissió ha publicat una sèrie de fitxes
informatives i ha adoptat iniciatives concretes en matèria de comerç, inversions, ciberseguretat, dades i
democràcia, per a passar, amb això, del discurs a l'acció.
Després del discurs va tindre lloc un debat en sessió plenària. Amb aquest s'inicia el diàleg interinstitucional
per a debatre sobre el futur d'Europa i elaborar el pla de treball que ha de seguir la Comissió l'any que ve.

Més informació
Text íntegre del discurs
Full de ruta cap a una Europa més unida, més forta i més democràtica
Fitxes informatives
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NOTÍCIES
DEBAT FUTUR D’EUROPA: LES FINANCES DE LA UNIÓ EUROPEA
La Comissió Europea va publicar el passat 28 de juny un document de reflexió sobre el futur de les finances
de la Unió Europea. El document, que forma part d'una sèrie de reflexions en els distints àmbits d'actuació
continguts en el Llibre blanc sobre el futur d'Europa, de 31 de març de 2017.
Aquest document, que és l'últim de la sèrie i que té en compte les idees exposades en els documents
anteriors, se centra en les finances d'una futura Europa formada per 27 estats membres en un món
canviant. Reflexiona sobre la base que un pressupost concebut tenint en compte les prioritats i reptes en
període previ a 2025, pot marcar la diferència i restablir la confiança en el valor afegit de la UE.
Contingut i objectius
El document exposa que per al disseny del futur pressupost de la UE s'ha de tindre una visió clara de les
prioritats d'Europa i la determinació d'invertir en àmbits que garantisquen la fortalesa econòmica, la
sostenibilitat, la solidaritat i la seguretat per al futur.
En el document s'analitzen diferents opcions per al futur de les finances de la Unió, però abans d'això
s'analitza en què hauria de centrar-se el pressupost i com hauria de funcionar. D'acord amb l'anàlisi, el
pressupost hauria de centrar-se a donar respostes a les tendències actuals i als nous reptes, en la reforma
de la Política Agrícola Comuna i en la reforma de la Política de Cohesió.
La reflexió sobre la reforma de les despeses ha d'anar acompanyada per una reflexió sobre el finançament
del pressupost perquè siga més eficaç i d'un suport sòlid a les polítiques. Podrien considerar-se una sèrie de
vies de reforma del sistema actual perquè siga més senzill, just i transparent.
Es presenten cinc opcions bàsiques per al futur de les finances de la UE que es corresponen amb els cinc
escenaris del Llibre blanc.

Més informació
Document de reflexió sobre el futur de les finances de la Unió Europea
Llibre blanc sobre el futur d'Europa
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NOTICIAS
BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS
Durant els mesos de juliol i agost s'han celebrat la segona i tercera ronda de negociacions sobre el
Brexit entre Michel Barnier, negociador principal de la UE, i David Davis, ministre per a l'Eixida de la
Unió Europea.

Direcció General de Relacions amb la UE i l’Estat

Segona ronda de negociacions

El 20 de juliol de 2017 va concloure la segona ronda de negociacions del Brexit. L'objectiu d'aquesta
ronda de quatre dies de duració, que es va celebrar a Brussel·les, consistia a presentar les posicions
respectives, identificar els punts d'acord i desacord i començar a treballar en el contingut.
Com ja es va explicar en l'edició passada d'aquesta Alerta, una de les prioritats compartides per la UE i
el Regne Unit és la garantia dels drets dels ciutadans. En aquest àmbit s'han començat a identificar els
punts en què ambdues posicions convergeixen i aquells en què existeixen divergències.
Després d'aquesta segona ronda, Michel Barnier va declarar que les negociacions avancen en direcció
comuna, tot i que encara hi ha desacord sobre la manera de garantir els drets dels ciutadans, els dels
descendents i la família d'ells i sobre l'exportació d'alguns beneficis socials.
Per la seua banda, la Unió Europea considera que l'acord de retirada ha de garantir la seguretat jurídica
dels ciutadans i això implica que el TJUE ha de controlar l'aplicació de tots els drets europeus.
Un altre dels temes tractats durant aquesta segona ronda de negociacions ha sigut el de les obligacions
financeres. El Regne Unit va reconéixer una setmana abans d'aquestes reunions l'existència d'aquestes
obligacions, que han de seguir vigents després de la data de retirada, i que el Regne Unit ha de complir.
En la roda de premsa posterior a les reunions, Michel Barnier va recordar que per a poder iniciar el
treball en aquest camp, el Regne Unit ha d'aclarir la seua posició.
Finalment, sobre la situació d'Irlanda, ambdues parts van acordar que han de mantindre's més
discussions detallades sobre l'Acord de Divendres Sant i treballar per a protegir la cooperació entre
Irlanda i Irlanda del Nord. Així mateix, es va acordar que el Regne Unit ha d'exposar en la pròxima
ronda de negociacions de quina manera pretén mantindre la Zona de Circulació Comuna després de
deixar la UE.
Després de recordar que l'objectiu de la primera ronda de negociacions va ser l'organització i el
d'aquesta segona ronda ha sigut la presentació, Michel Barnier va avançar que la tercera ronda de
negociacions se centrarà en l'aclariment dels punts de major importància.
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NOTÍCIES
BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS II
Reubicació de les agències de la Unió Europea
Tal com s'avançava en l'edició anterior d'aquesta Alerta, amb motiu del Consell d'Assumptes Generals del
passat 20 de juny, els ministres de la UE-27 van acordar el procediment per a 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).
El procés de sol·licitud per a acollir aquestes agències es va tancar el passat 31 de juliol. La Comissió ha
de realitzar ara un procés d'avaluació, els resultats del qual seran publicats en línia el pròxim 30 de
setembre. Posteriorment, el Consell d'Assumptes Generals ha de dur a terme una discussió política
respecte d'això en la sessió d'octubre i prendre una decisió final en la sessió de novembre.
Tercera ronda de negociaciones
Tercera ronda de negociacions
El passat 31 de va agostar va concloure la tercera ronda de negociacions del Brexit, que va tindre lloc a
Brussel·les durant quatre dies. Al terme d'aquesta, Michel Barnier va declarar que hem de ser conscients
que la data d'eixida, 29 de març de 2019, va acostant-se i que queda encara molt per fer.
Com ja va avançar Michel Barnier, aquesta ronda s'ha centrat en l'aclariment d'alguns punts però no s'ha
aconseguit progressar en els punts més importants. En la roda de premsa, Barnier va afirmar que pel que
fa a la situació d'Irlanda, s'ha avançat en la qüestió de la Zona de Circulació Comuna i s'ha establit el que
necessita regular-se en relació amb la cooperació entre Irlanda i Irlanda del Nord i l'Acord de Divendres
Sant.
Michel Barnier va voler recordar que encara hi ha temes importants que han d'aclarir-se respecte dels
quals el Regne Unit ha de complir les seues obligacions i fomentar la confiança. Dos exemples d'açò són:
Els drets dels ciutadans: Durant l'estiu alguns ciutadans del la UE i de l'EEE que resideixen al Regne
Unit van rebre cartes de deportació. El Regne Unit ha reconegut que açò va ser un error, però açò
posa de manifest la necessitat de garantir els drets dels ciutadans, que han de poder ser invocats
davant les jurisdiccions nacionals davall el control del TJEU. En aquest punt ambdues posicions
difereixen.
Les obligacions financeres: A pesar d'haver reconegut al juliol que les seues obligacions van més enllà
de la data d'eixida, el Regne Unit ha declarat ara que aquestes estaran limitades a l'últim
pagament al pressupost de la UE abans de l'eixida. La UE els recorda que hi ha compromisos amb
projectes europeus i amb tercers països, adquirits per la UE dels 28, que el Regne Unit ha
d'assumir.
Michel Barnier va concloure el seu discurs recordant que el procés de negociació ha de ser complex i
tindrà conseqüències socials, tècniques, legals, financeres i econòmiques, però que el seu desig, en nom
dels 27, és arribar a un acord amb el Regne Unit que permeta una eixida ordenada.
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NOTICIAS
NOUS VALORS LÍMIT D'EXPOSICIÓ MÉS ESTRICTES PER A SUBSTÀNCIES CANCERÍGENES
EN EL LLOC DE TREBALL
El càncer mata més treballadors que qualsevol altra malaltia relacionada amb el treball. De fet, el càncer
per exposició als carcinògens és la primera causa de mortalitat laboral en la UE, al voltant d'un 53 % .
La falta de límits nacionals d'exposició professional per a alguns carcinògens, i l'elevat nivell dels altres,
no sols dóna lloc a una protecció inadequada dels treballadors de la Unió Europea, sinó que també pot
tindre conseqüències negatives per al mercat interior, ja que les empreses situades en estats membres
amb nivells menys estrictes poden beneficiar-se d'un avantatge competitiu indegut.
El passat 13 de maig de 2016 la Comissió Europea, conscient d'aquesta situació, i en l'àmbit de la
prioritat de Juncker de donar un nou impuls a l'ocupació, el creixement i la inversió i més concretament
dins del marc estratègic de la UE en matèria de salut i seguretat en el treball, va elaborar una proposta
de directiva relativa a la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l'exposició a agents
carcinògens o mutàgens durant el treball.
La proposta té per objecte, a més de modificar l'actual Directiva 2004/37/CE, protegir millor la salut dels
treballadors reduint l'exposició professional a carcinògens químics, fer més eficaç la legislació de la UE en
aquest àmbit i oferir als operadors econòmics igualtat de condicions i més claredat.
D'acord amb la normativa, els empresaris han d'identificar i avaluar els riscs per als treballadors derivats
de l'exposició als carcinògens i mutàgens, i evitar l'exposició quan hi haja riscs. Quan siga possible, el
carcinogen s'ha de substituir per una alternativa menys perillosa, o bé, si és tècnicament possible, ha de
fabricar-se i utilitzar-se en un sistema tancat per a evitar l'exposició dels treballadors. Si tampoc açò és
possible, cal reduir al mínim l'exposició dels treballadors.
En un primer lloc, la modificació proposada per la Comissió consistia principalment en l'establiment o
revisió dels valors límit d'exposició a tretze substàncies, i amb això salvar unes 100.000 vides d'ací a
2069.
No obstant això, el passat 11 de juliol de 2017, el Parlament i la Comissió Europea van aconseguir un nou
acord sobre la proposta de la Comissió per a establir límits d'exposició nous o més estrictes per a diverses
substàncies cancerígenes en el lloc de treball, en concret amb la reducció de l'exposició dels treballadors
a vint substàncies cancerígenes.
Pròxims passos:
La proposta, l'ha de votar el Parlament Europeu a principis de l'any 2018.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1504771976156&uri=CELEX:52017PC0011
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NOTÍCIES
REGLAMENT SOBRE UN PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS (PEPP)

La Comissió ha proposat [COM(2017) 343] un Reglament sobre un producte paneuropeu de pensions
individuals (PEPP) en el marc del Pla d'acció de la Unió de Mercats de Capitals dins de la prioritat Junker
número 4 (un mercat interior més just i profund amb una base industrial reforçada).
Objectius del Reglament:
●

obtindre més capital i canalitzar-lo cap a inversions europees a llarg termini en l'economia real;

●
●

oferir un producte millorat perquè els ciutadans es beneficien d'un producte de pensions individuals
senzill, segur i rendible, a més de tindre la possibilitat de triar entre diferents tipus de promotors de
PEPP; i

●
●

fomentar la promoció i portabilitat transfrontereres dels PEPP.

Aquest nou tipus de producte d'estalvi, «producte paneuropeu de pensions individuals» o «PEPP», és
un producte de pensions individuals d'estalvi a llarg termini, que ofereix, d'acord amb un pla de PEPP, una
empresa financera regulada, autoritzada en virtut del Dret de la Unió a fi de gestionar les inversions o
estalvis individuals o col·lectius i que subscriu amb caràcter voluntari un estalviador en PEPP de cara a la
seua jubilació, amb una possibilitat de rescat estrictament limitada o nul·la.
L'autorització per a actuar com a promotor de PEPP, és a dir, per a utilitzar l'etiqueta «PEPP» per als
productes de pensions individuals, serà concedida per una sola autoritat de la UE, l'AESPJ (Autoritat
Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació).
El Reglament també inclou les disposicions relatives a la portabilitat, que permeten als estalviadors en
PEPP que canvien de domicili en traslladar-se a un altre estat membre continuar cotitzant a un PEPP que ja
hagen subscrit amb un promotor en el seu estat membre d'origen.
L'element bàsic de la informació precontractual facilitada és el document de dades fonamentals dels PEPP.
La seua forma, contingut i condicions de subministrament es detallen en la proposta de Reglament.
Quant als estalviadors en PEPP, han de rebre dels promotors fins a cinc opcions d'inversió, una de les
quals ha de ser una opció d'inversió per defecte que garantisca que l'estalviador recupere almenys el
capital invertit. Totes les opcions d'inversió ha de ser dissenyades pels promotors de PEPP sobre la base de
tècniques acreditades de reducció del risc que garantisquen una protecció suficient per als estalviadors en
PEPP. Una vegada celebrat el contracte de PEPP, els estalviadors han de seleccionar una opció d'inversió i
tindre la possibilitat de canviar-la de forma gratuïta una vegada cada cinc anys d'acumulació.
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NOTÍCIES
REGLAMENT SOBRE UN PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS (PEPP) II
La proposta de Reglament exigeix que s'instauren procediments que permeten als clients i a altres parts
interessades, en particular les associacions de consumidors, presentar reclamacions contra els promotors i
distribuïdors de PEPP. En tots els casos ha de donar-se resposta a les reclamacions. Així mateix, han
d'establir-se mecanismes adequats per a procediments extrajudicials imparcials i independents de reclamació
i recurs per a la resolució de litigis entre els estalviadors i els promotors o distribuïdors de PEPP.
Respecte a les modalitats de percepció de la pensió (per exemple, renda, quantitat fixa única, retirades), en
donar llibertat als promotors, estalviadors i beneficiaris de PEPP per a determinar contractualment aquestes
modalitats, la proposta imposa aquesta flexibilitat als estats membres com a condició obligatòria, la qual
cosa pot tindre un impacte en la disponibilitat d'incentius fiscals nacionals per als PEPP en alguns estats
membres.
Pròxims passos:
Cal continuar amb el procediment de codecisió del Parlament i el Consell. Una vegada adoptat, el Reglament
entrarà en vigor als vint dies d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea.
COM(2017)343:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0343&qid=1503048386633&from=
EN
Tren Legislatiu:
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial
-base-financial-services/file-pan-european-capital-fund-of-funds-and-multicountry-funds
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NOTÍCIES
NOVA REGULACIÓ SOBRE IMPORTACIÓ DE BÉNS CULTURALS
En el marc de l'Agenda Europea de Seguretat 2015 i del Pla d'acció 2016 per a intensificar la lluita contra el
finançament del terrorisme, i dins de la prioritat Juncker núm. 7, «Un espai de justícia i drets fonamentals
basat en la confiança mútua», la Comissió ha presentat la proposta d'un Reglament relatiu a la importació
de béns culturals COM(2017) 375.
La iniciativa té per objecte impedir la importació i el depòsit en la UE de béns culturals exportats
il·lícitament des d'un tercer país, per a reduir així el tràfic de béns culturals, combatre el finançament del
terrorisme i protegir el patrimoni cultural, especialment els objectes arqueològics en els països d'origen
afectats per conflictes armats.
Elements clau del Reglament:
Objecte i àmbit: El Reglament s'aplica a l'entrada de béns culturals en el territori duaner de la Unió i no
als que es troben en trànsit. Es considera bé cultural qualsevol objecte que revestisca importància per a
l'arqueologia, la prehistòria, la història, la literatura, l'art o la ciència, que pertanga a les categories
enumerades en el quadro de l'annex comprés en el Reglament i que complisca el requisit d'antiguitat
mínima que s'hi especifica.
Requisits per a la importació: La introducció de béns culturals en el territori duaner de la unió és permesa
únicament si es presenta prèviament una llicència d'importació o una declaració de l'importador.
Excepcions: Els béns culturals podran continuar entrant temporalment per a exposicions o per a la
investigació acadèmica i científica, o en casos en què els calga un refugi temporal perquè existeix risc de
destrucció o pèrdua, quan el país d'origen es veja afectat per un conflicte armat o patisca una catàstrofe
natural.
Control: En el Reglament s'estableixen mesures de control i de comprovació dels béns culturals que han
de realitzar les autoritats duaneres.
Relació d'autoritats: La Comissió ha de publicar les dades de les duanes competents i els canvis que els
afecten en la sèrie C del Diari Oficial de la Unió Europea.
Confiscació temporal: Les autoritats duaneres han de confiscar i retindre temporalment els béns culturals
introduïts en el territori duaner de la Unió en aquells casos en què els béns culturals de què es tracte hagen
entrat en el territori duaner de la Unió sense haver complit les condicions establides.
Futura base de dades: Es planteja el desenvolupament en un futur d'un sistema electrònic per a
l'emmagatzematge i l'intercanvi d'informació entre les autoritats dels estats membres.
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NOTÍCIES
NOVA REGULACIÓ SOBRE IMPORTACIÓ DE BÉNS CULTURALS II
Altres mesures previstes: establiment de sancions en cas d'infracció d'aquesta regulació d'acord amb la
normativa nacional de cada estat, sessions de formació per a les autoritats duaneres i campanyes de
sensibilització dirigides a possibles compradors d'aquest tipus d'adquisicions, la Comissió estarà assistida
per a l'aplicació del Reglament per un Comité que coincideix amb el que ja assisteix la comissió en l'àmbit de
l'exportació de béns culturals.
Pròxims passos
La proposta de Reglament s'ha de remetre al Parlament Europeu i la Consell de la UE perquè s'adopte d'acord
amb el procediment de codecisió.
Una vegada adoptat, el Reglament entrarà en vigor als 20 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Unió
Europea i s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2019.
COM (2017) 375:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e1fd9ba7-67a8-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
VÍDEO: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=En&ref=I141577

Image: Comissió Europea
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ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA UE-JAPÓ

Image: Comissió Europea

El dia 6 de juliol, després de 18 rondes, la Unió Europea i Japó van aconseguir un acord de principi sobre
els elements fonamentals d'un Acord d'Associació Econòmica. Aquest Acord va començar a negociar-se el
2013, i s'encabeix en el marc de la prioritat Juncker 6 sobre el comerç. La transparència ha sigut un
element prioritari en el procés de negociació, és per això que s'ha publicat l'acord polític aconseguit, i
també diversos capítols de l'acord de principi, que es poden consultar en la web oficial de la Comissió
creada a aquest efecte.
Principals punts de la negociació de l'Acord:
MERCADERIES
Eliminació de drets de duana
L'eliminació de drets aranzelaris tant en l'exportació com en la importació entre la UE i Japó facilitarà i
incrementarà el comerç entre ambdós parts. A continuació se citen els àmbits en què s'ha centrat l'Acord:
●

Agricultura i alimentació: L'eliminació d'aranzels resulta especialment interessant en determinats
productes que exporta la UE com el porc, la carn vacuna, el vi, el formatge i determinats productes
agrícoles transformats (per a aquests últims s'establirà un període de transició)
➢ Indicacions geogràfiques: cal destacar l'estatus especial que adquireixen els productes
catalogats en
aquesta categoria com és el cas a Espanya dels cítrics valencians o el Torró
d'Alacant. Han de tindre el mateix nivell de protecció que el que posseeixen en la UE.

●

●

Pesca, silvicultura: en ambdós sectors s'han d'eliminar per complet els aranzels.
Productes industrials: especial rellevància del sector del cuiro i calçat que fins ara el sistema
d'aranzels dificultava considerablement el comerç.
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ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA UE-JAPÓ II
Eliminació de barreres no aranzelàries
Amb aquest Acord es pretén eliminar uns altres obstacles que dificulten el comerç entre ambdós parts
(requisits tècnics i procediments de certificació). Alguns sectors en què se centra l'Acord són:
●
●
●
●

Vehicles de motor
Productes sanitaris, parafarmacèutics i cosmètics
Etiquetatges tèxtils
Cervesa

Prohibicions i Compromisos
●

●

Queda prohibit qualsevol importació de productes derivats de la caça de balenes, es manté la
protecció especial del Dret de la UE sobre aquesta espècie.
Tant la UE com Japó es comprometen a combatre l'explotació forestal il·legal

SERVEIS
Amb l'Acord es facilitarà la prestació de serveis entre ambdues parts però sense afectar els serveis públics.
Alguns serveis que es tracten específicament en l'Acord són:
●
●
●
●
●

Serveis postals i de missatgeria
Telecomunicacions
Serveis internacionals de transport marítim
Serveis financers
Uns altres

UNS ALTRES ASPECTES DE L'ACORD
●

●

●

●

Inversió: L'Acord persegueix promoure les inversions entre ambdós parts. Respecte a la protecció de
les inversions, la UE ha presentat una proposta reformada sobre el sistema de tribunals d'inversions.
Protecció de dades: queda patent que aquest dret no és negociable per a la UE i que en l'acord ha de
quedar garantit el nivell més alt de protecció per a aquest.
Drets de propietat intel·lectual i industrial: en l'acord es reforça el compromís adquirit per ambdós
parts en l'Organització Mundial del Comerç.
Desenvolupament sostenible: s'estableix el compromís de respectar i aplicar les normes laborals
essencials de l'Organització Internacional del Treball, i en matèria de medi ambient implementar
l'Acord de París.
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ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA UE-JAPÓ III
Pròxims passos
L'acord aconseguit suposa un pas més en el procés per a aconseguir un acord definitiu amb Japó. Ara es
continuarà amb la revisió tècnica dels aspectes jurídics i es traduirà en la resta d'idiomes dels estats
membres de la UE. Es preveu el calendari següent:
●
●
●

Presentar un text definitiu a finals de 2017
Completar el procés de negociació a mitjan 2018
Entrada en vigor: principis de 2019

Més informació
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_es.htm
VÍDEO: http://europa.eu/!pM84vv

Imagen: Comisión Europea
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NOTÍCIES
DISTRIBUCIÓ DE LLET, FRUITES I HORTALISSES EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA UNIÓ
EUROPEA
El passat 1 d'agost la Comissió Europea va posar en marxa un programa de la UE de distribució de fruites,
hortalisses i llet en els centres escolars i està previst que comence a aplicar-se a partir del primer dia del
curs escolar 2017-2018.
El programa, que té l'objectiu d'incentivar hàbits alimentaris saludables entre els xiquets, compta amb
precedents, de fet només l'any passat es van beneficiar més de vint milions de xiquets. Encara que la
participació és facultativa, els 28 estats membres han confirmat que prendran part en aquesta iniciativa.
El programa consisteix en la distribució de fruita, de les hortalisses i dels productes lactis, i també en
programes educatius específics per a conscienciar els escolars de la importància d'una bona nutrició i
explicar-los com es produeixen els aliments. També es podran distribuir productes transformats com ara
sopa, compotes de fruita, sucs, iogurts i formatge, sempre que aquesta opció estiga autoritzada per les
autoritats sanitàries nacionals. No s'autoritza l'addició de sucre, sal ni greixos, a menys que les autoritats
sanitàries nacionals permeten quantitats limitades.
Aquesta selecció de productes ha de basar-se en consideracions sanitàries i mediambientals, l'estacionalitat,
la varietat i la disponibilitat, i es concedeix prioritat als productes de la UE.
Els estats membres tenen la possibilitat de decidir la manera exacta en què s'ha d'aplicar el programa i si
s'han d'incloure mesures educatives temàtiques i altres productes agrícoles, a més de decidir sobre si volen
complementar l'ajuda de la UE amb ajudes estatals per a finançar el programa. A més, poden fomentar la
compra local o regional, els productes ecològics, les cadenes de distribució curtes, els beneficis ambientals o
els règims de qualitat agrícoles.
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DISTRIBUCIÓ DE LLET, FRUITES I HORTALISSES EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA UNIÓ
EUROPEA II
Pressupost:

Dels 250 milions d'euros destinats per la UE al curs escolar 2017-2018, uns 150 milions s'han d'assignar a
les fruites i hortalisses i 100 milions a la llet.
Més informació: https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_es
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NOTÍCIES
WIFI GRATIS PER ALS EUROPEUS
La Comissió Europea vol promoure la connectivitat wifi per als ciutadans i transeünts en espais públics com ara parcs,
places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de tota Europa a través de WiFi4EU.
La iniciativa, que va ser anunciada pel president Juncker en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, de setembre de 2016,
forma part de l'estratègia per al mercat únic digital -una de les principals prioritats de la Comissió Juncker- per a
respondre a les creixents necessitats de connectivitat dels europeus i impulsar la competitivitat d'Europa.
El passat 28 de maig el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea van aconseguir un acord polític sobre la
seua base jurídica i el seu finançament. En concret, l'acord inclou el compromís de les tres institucions de garantir que
s'assigne un import global de 120 milions d'euros per al finançament dels equips destinats a la instal·lació dels serveis
wifi públics gratuïts en un conjunt de sis mil a huit mil municipis de tots els estats membres.
Les fonts concretes de finançament s'han de determinar definitivament en els debats legislatius en curs sobre la revisió
de l'actual programa del marc financer plurianual.
La iniciativa beneficiarà tots els europeus. El sistema WiFi4EU se subvencionarà de manera geogràficament
equilibrada, de manera que les connexions d'alta velocitat puguen beneficiar tant els residents com els que estiguen de
pas en milers de comunitats locals de tota la UE.

Imagen: Comisión Europea. Digital Single Market
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WIFI GRATIS PER ALS EUROPEUS II

Com es pot sol·licitar WiFi4EU?
Les autoritats locals podran sol·licitar el finançament una vegada que el sistema estiga establit. El sistema
WiFi4EU s'ha de concedir a través de procediments senzills i no burocràtics i sol·licituds online. S'utilitzarà
una subvenció assignada en forma de bons per a l'adquisició i instal·lació dels equips més moderns, és a dir,
punts d'accés sense fil locals, mentres que l'autoritat pública ha de fer-se càrrec dels costs de gestió de la
connexió en si.
Els projectes s'han de seleccionar per ordre d'arribada. Els promotors del projecte han de proposar
l'equipament de zones on no existisca encara un servei wifi públic o privat gratuït de característiques
semblants.
La primera convocatòria de projectes està prevista per a finals de 2017 o principis de 2018.
Més informació: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0589
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FvaJIPg0Pxw
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CÚRIA
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS EN SERVEIS AERIS
En el marc d'un litigi entre la companyia aèria Air Berlin i la Unió Federal de Centrals i Associacions de
Consumidors, el Tribunal Suprem Civil i Penal d'Alemanya ha plantejat dues qüestions prejudicials en relació
amb els fets següents:
●

●

La Unió Federal de Centrals i Associacions de Consumidors va simular una reserva i va observar que
els imports dels imposts i taxes en els termes indicats en el lloc d'Internet d'Air Berlin eren molt
inferiors als que efectivament devia la companyia aèria d'acord amb els barems de les taxes
aeroportuàries dels aeroports en qüestió i, en conseqüència, podien induir a error al consumidor. Per
això, considera que aqueixa presentació de la informació vulnerava l'article 23, apartat 1, tercera
frase, del Reglament núm. 1008/2008.
Així mateix, la Unió Federal de Centrals i Associacions de Consumidors va considerar que una
clàusula inclosa en les condicions generals de contractació de la companyia aèria vulnerava l'article
307 del BGB (normativa nacional que trasllada la Directiva 93/13). L'esmentada clàusula estableix
que Air Berlin ha de deduir, com a despeses de tramitació, un import de 25 euros per reserva i
passatger sobre la quantia que se li haurà de tornar quan aquest no s'haja presentat a un vol o quan
haja anul·lat la seua reserva.

D'acord amb els fets presentats, el Tribunal planteja les següents qüestions prejudicials:
1) ¿Ha d'interpretar-se l'article 23, apartat 1, tercera frase, del Reglament núm. 1008/2008 en el sentit
que, en publicar les seues tarifes, les companyies aèries han de precisar l'import efectiu dels
imposts, les taxes d'aeroport i altres cànons, recàrrecs i drets, mencionats en les lletres b) a d), i,
per tant, no poden incloure'ls parcialment en les tarifes mencionades en la lletra a) d'aquesta
disposició?
2) ¿Ha d'interpretar-se l'article 22, apartat 1, del Reglament núm. 1008/2008 en el sentit que s'oposa a
l'aplicació d'una norma nacional relativa a les condicions generals de contractació, adoptada sobre la
base del Dret de la Unió, d'acord amb la qual no cal imposar una comissió de gestió específica als
clients pel fet que no s'hagen presentat a un vol o l'hagen cancel·lat?»

Imagen: airberlin
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CÚRIA
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS EN SERVEIS AERIS II
Finalment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat resposta a aquestes qüestions de la manera
següent:
Respecte a la primera qüestió prejudicial: el TJUE estableix que l'article 23, apartat 1, tercera frase, del
Reglament núm. 1008/2008 ha d'interpretar-se en el sentit que, en publicar les seues tarifes, les
companyies aèries han de precisar per separat els imports que deuen els clients pels imposts, les taxes
d'aeroport i la resta de cànons, recàrrecs i drets, i, per tant, no poden incloure, ni tan sols parcialment,
aquests conceptes en la tarifa mencionada en l'article 23, apartat 1, tercera frase, lletra a), de l'esmentat
Reglament.
Respecte a la segona qüestió prejudicial: el TJUE assenyala que l'article 22, apartat 1, del Reglament
núm. 1008/2008 ha d'interpretar-se en el sentit que no s'oposa que l'aplicació d'una normativa nacional que
trasllada la Directiva 93/13 puga portar a anul·lar una clàusula que figura en les condicions generals de
contractació i que permet facturar despeses de tramitació a un tant alçat específics als clients que no
s'hagen presentat a un vol o que hagen anul·lat la seua reserva.
Sentència:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192402&pageIndex=0&doclang=es&mod
e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583588

Imagen: Twitter @EUCourtPress
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NOTÍCIES
RESULTATS CONSULTA PÚBLICA NOVA PAC I CONSULTES OBERTES
La Comissió Europea, com a part del seu programa de treball de 2017, ha realitzat una àmplia consulta
pública sobre la simplificació i modernització de la Política Agrícola Comuna (PAC) .
La PAC és una de les polítiques més antigues que de la Unió Europea. Va sorgir en 1962 i ha evolucionat amb
els anys per a encarar els desafiaments a què s'han hagut d'enfrontar els mercats agrícoles. A pesar que les
últimes reformes daten de 2013, es fa necessari donar una resposta més eficaç a alguns canvis que s'han
produït recentment i fer una política coherent que contribuïsca als objectius en matèria de canvi climàtic i
desenrotllament sostenible.
La consulta, que es va desenrotllar del 2 de febrer al 2 de maig d'enguany, va estar oberta en línia a tots els
ciutadans i organitzacions interessats i tenia per objectiu demanar opinions sobre:
- L'agricultura, les zones rurals i la PAC actual.
- Els objectius i la governança de la PAC.
- L'agricultura, les zones rurals i el futur de la PAC.

Resultats
Els resultats de la consulta, que ha rebut més de 322.000 contribucions, es van publicar el passat 7 de juliol,
dia que també va tindre lloc a Brussel·les la conferència “La PAC: Dónes-nos la seua opinió ” en la que es van
presentar les conclusions de la mateixa.
Els resultats mostren que els ciutadans europeus consideren que la Política Agrícola ha de seguir gestionantse a escala de la UE i ha de tindre com a objectius principals ajudar els agricultors i protegir el medi ambient.
Així mateix, es desprén dels resultats de la consulta, la necessitat d'una PAC més senzilla i menys
burocràtica que puga estar a l'altura d'estos reptes.
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Algunes dades:
- El 90% dels participants creu que la gestió europea presenta un valor afegit real ja que garantix la
igualtat en el mercat únic.
- El 88% reconeix que les rendes agrícoles són inferiors a la mitjana de la UE.
- El 97% afirmen que els agricultors reben tan sols una xicoteta part del - preu que paga el consumidor
final pels productes alimentaris.
- El 66% considera que les ajudes directes als agricultors es considera la millor forma d'aconseguir
objectius.
La informació arreplegada serà tinguda en compte per la Comissió en la seua anàlisi sobre el futur de
l'alimentació i de l'agricultura i contribuirà a la redacció de la “Comunicació sobre modernització i
simplificació de la PAC” així com a l'avaluació d'impacte del futur de la PAC.
Més informació
Resum dels resultats de la consulta pública «Modernització i simplificació de la política agrícola comuna»
Aspectes destacats dels resultats de la consulta pública «Modernització i simplificació de la política agrícola
comuna»
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CONSULTES OBERTES
Consulta

Materia

Principio

Fin

Consulta de les parts interessades per a
l’avaluació de la legislació de la UE en
matèria de sang, teixits i cèl·lules

Salut pública

29/05/17

14/09/17

Migració legal de ciutadans de tercers
països - Consulta pública

Migració i asil

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

Energia

19/06/17

18/09/17

23/06/17

29/09/17

26/06/17

16/10/17

Consulta pública sobre les opcions
estudiades per a reduir l’emissió de
microplàstics al medi ambient

Medi ambient

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

Assumptes marítims i pesca

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

Consumidors, mercat únic

30/06/17

08/10/17

Avaluació del Reglament 996/2010 sobre
la investigació d’accidents d’aviació en la
UE

Transports

05/07/17

04/10/17

Possibilitats de pesca per a 2018 en virtut
de la política pesquera comú

Assumptes marítims i pesca

06/07/17

15/09/17

Consulta pública sobre possibles mesures
per a regular l’impacte mediambiental dels
servidors d’empresa i els dispositius
d’emmagatzematge de dades

Mercat únic, energia, empresa i
indústria

10/17/17

23/10/17

Consulta pública sobre el
desenvolupament de mercats secundaris
de préstecs no productius i actius
devaluats, i la protecció dels creditors
garantits enfront de l’impagament dels
prestataris

Banca i finances

10/07/17

20/10/17

Consulta pública per a recolzar l’avaluació
de l’Agència europea de medi ambient i la
seua Xarxa Europea d’Informació i
Observació del Medi Ambient

Medi ambient, acció pel clima

17/07/17

23/10/17

Consulta pública sobre l’intercanvi
d’informació duanera amb tercers països

Duanes

17/07/17

16/10/17

Consulta pública sobre la reglamentació
del comerç detallista en un entorn
multicanal

Mercat únic, empresa i indústria

17/07/17

08/10/17
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CONSULTES OBERTES
Consulta

Materia

Principio

Fin

Consulta pública sobre l’avaluació del marc
europeu d’estratègies nacionals d’inclusió
dels gitanos fins a 2020

Justícia i drets fonamentals

19/07/17

25/10/17

Consulta pública sobre la transformació de la
sanitat i els serveis assistencials en el mercat
únic digital

Economia i societat digital,
salut pública, Investigació i
innovació

20/07/17

12/10/17

Consulta pública sobre transparència i taxes
en transaccions frontereres en Unió Europea

Banca i finances

24/07/17

30/10/17

Consulta pública sobre l’avaluació de
l’Agència Europea de Seguretat Marítima,
inclosos els seus serveis de lluita contra la
contaminació

Transports

27/07/17

02/11/17

Consulta sobre l’avaluació d’EU Aid
Volunteers

Fronteres i seguretat

27/07/17

31/07/17

Consulta sobre la interoperabilitat de
sistemes d’informació de la Unió Europea per
a fronteres i seguretat

Fronteres i seguretat

27/07/17

19/10/17

Consulta pública sobre revisió REFIT de la
Directiva 2009/103/EC sobre assegurances
de cotxe

Banca i finances

28/07/17

20/10/17

Avaluació del Programa Pilot de Verificació
de Tecnologies Ambientals

Medi ambient, economia
circular

31/07/17

10/11/17

Consulta pública sobre la prevenció i
resolució amistosa de discussions entre
inversors i autoritats públiques dins del
mercat únic

Banca i finances

31/07/17

03/11/17

Consulta pública relativa a la revisió del
Reglament de seguretat general dels vehicles
i del Reglament de seguretat dels vianants

Mercat únic, empresa i
indústria, transports, medi
ambient, competència,
drets dels consumidors i
legislació, salut pública,
investigació i innovació,
període de consulta

31/07/17

22/10/17
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CONSULTES OBERTES
Consulta

Materia

Principio

Fin

Racionalitzar l’aplicació de la xarxa
transeuropea de transport (RTE-T)

Transports

01/08/17

09/11/17

Consulta pública en la millora d’accés
fronterer a proves electròniques en
assumptes criminals

Justícia i drets
fonamentals, fronteres i
seguretat, economia i
societat digital, mercat únic

04/08/17

27/10/17

Consulta pública sobre el Reglament
relatiu a la llista de seguretat aèria de la
UE ("llista negra de companyies aèries")

Transports

11/08/17

07/11/17

Consulta pública sobre l’avaluació
exhaustiva de l’ajuda humanitària 20122016

Ajuda humanitària i
protecció civil

16/08/17

21/11/17

Iniciativa per a millorar la cadena
alimentària

Agricultura, empresa i
indústria, consumidors

16/08/17

17/11/17

Consulta sobre reducció de l’edat en la
presa de les empremtes digitals per a
xiquets en el procediment de visat

Migració i asil

17/08/17

09/11/17

Consulta pública sobre postcomerç en
una Unió de Mercat de capitals:
desmantellament de barreres i estratègia
de futur

Banca i finances

23/08/17

15/11/17

Consulta pública sobre l’avaluació de la
Directiva de piles/bateries

Medi ambient

06/09/17

28/11/17

Consulta pública relativa a la revisió de la
política sobre seguiment, notificació i
verificació de les emissions de C02
generades pel transport marítim

Acció pel clima, transports

08/09/17

01/12/17

Consulta pública sobre el document
provisional de viatge de la UE (DPV UE)

Justícia i consumidors

12/09/17

05/12/17

Iniciativa sobre els documents d’identitat i
residència

Ciutadania de la UE i lliure
circulació

12/09/17

05/12/17
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Ni Comissió Europea ni la UE són responsables de la informació inclosa en esta publicació i tampoc de les
opinions que figuren en la mateixa.
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