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FUTUR D’ EUROPA: PILAR DE DRETS SOCIALS
Durant la reunió del Consell en el format EPSCO (Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors), que
va tindre lloc el 23 d’octubre a Luxemburg, els ministres dels estats membres van autoritzar per
unanimitat la proclamació del document sobre Pilar Europeu de Drets Socials. Com ja vam tractar en
l’edició de març-abril d’aquesta Alerta, el Pilar Europeu de Drets Socials va ser presentat per la Comissió
Europea el 26 d’abril 2017, i tal com s’explica també en l’Alerta Jurídica setembre-octubre de 2016
(apartat Monografia), va marcar el començament d’un procés de reflexió sobre els reptes socials a què
hauran d’enfrontar-se els ciutadans els pròxims anys.
Aquest pilar representa un compromís polític i una guia orientativa per als estats membres i les
institucions europees per a consolidar el patrimoni social i donar als ciutadans uns drets més efectius.
Té com a principal objectiu contribuir al progrés social per mitjà del suport a mercats laborals i sistemes
del benestar justos i que funcionen correctament. Es basa en vint principis estructurats en tres
categories:
●

●

●

1. Igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat de treball - Se centra en: educació i formació, igualtat de
gènere, igualtat d’oportunitats i polítiques actives d’ocupació.
2. Condicions de treball justes - Se centra en: ocupació segura i adaptable, salaris, protecció en cas
d’acomiadaments col·lectius, diàleg social, conciliació i entorns de treball segurs.
3. Protecció i inclusió social - Sobre: protecció i suport a menors, prestacions per desocupació, renda
mínima,
pensions,
sanitat
i
inclusió
de
persones
amb
discapacitat.

El document busca que el model social europeu puga ajustar-se per a fer front als reptes del segle XXI.
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FUTUR D’EUROPA: PILAR DE DRETS SOCIALS

Pròxims passos
El Pilar de Drets Socials serà signat pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió durant la Cimera social a
favor de l’ocupació justa i el creixement, que tindrà lloc a Göteborg el pròxim 17 de novembre.

Més informació
Pilar de Drets Socials
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PROGRAMA DE LA COMISSIÓ 2018
La Comissió Europea va presentar el 24 d’octubre el seu Programa de treball per a completar el que es va
establir en les 10 prioritats del president Juncker. Es tracta de 26 iniciatives sobre el futur d’Europa, que
tenen un doble objectiu:
1. Establir mesures legislatives específiques amb vista a la culminació del nostre treball en àmbits
polítics prioritaris.
2. Presentar iniciatives i mesures ambicioses amb més visió de futur.
Totes aquestes reflecteixen el debat impulsat pel Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa, així com les idees
exposades en el Discurs sobre l’Estat de la Unió.
Entre les propostes, és important destacar:
●
●

●

66 propostes prioritàries pendents perquè el Parlament i el Consell les adopte ràpidament.
Retirada de 15 propostes pendents de les quals no es preveu aconseguir un acord o que estan
desfasades.
15 propostes derivades dels exàmens de l’adequació i eficàcia de la normativa (REFIT).)

PRINCIPALS MESURES DE LA COMISSIÓ EN EL MARC DE LES 10 PRIORITATS
1. Un nou impuls per a l’ocupació, el creixement i la inversió
●
●
●
●

Proposta 2.0 del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques
Propostes en relació amb la manera de produir i utilitzar les matèries plàstiques
Propostes en relació amb la manera de reutilitzar l’aigua i de gestionar la producció d’aigua potable
Propostes per al desenvolupament de l’economia circular
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PROGRAMA DE LA COMISSIÓ 2018
2. Un mercat únic digital connectat
●
●
●

Proposta sobre l’equitat en les relacions plataforma-empresa
Una iniciativa en matèria de lluita contra les informacions falses
Creació d’una xarxa de centres de competència en el domini de la ciberseguretat

3. Una unió de l’energia resilient, dotada d’una política visionària en matèria de canvi climàtic
●
●

Proposta de regles comunes en relació amb els gaseoductes que penetren en el mercat interior del gas
Proposta de noves normes en el sector del transport respecte a l’emissió de CO2

4. Un mercat interior més profund i més equitatiu, dotat d’una base industrial reforçada
●

●
●

●

Proposta de revisió del dret de la UE aplicable a les societats amb la finalitat de donar suport a les
empreses per mitjà de regles clares, modernes i eficaces
Proposta de modernització de les normes de l’IVA
Propostes de mesures per a millorar el funcionament de la cadena de proveïment alimentari amb la
finalitat d’ajudar els agricultors a reforçar la seua posició sobre el mercat i per a protegir-se de futures
crisis/pertorbacions
Propostes per a regular la interacció entre la finances i la tecnologia així com el finançament participatiu
o col·laboratiu

5. Una Unió econòmica i monetària més profunda i més equitativa
●

●

Proposta d’integrar el mecanisme europeu d’estabilitat en el marc jurídic de la Unió Europea amb la
finalitat de fer-lo més legítim des del punt de vista democràtic
Proposta per a crear una línia pressupostària dedicada a la zona euro en el pressupost de la Unió amb la
finalitat d’assegurar quatre funcions: ajuda a les reformes estructurals, estabilització, dispositiu de
suport per a la unió bancària i instrument de convergència

6. Una política comercial equilibrada i innovadora per a controlar la mundialització
●
●

Conclusió i aplicació dels acords del Japó, Singapur i el Vietnam
Avanç en les negociacions comercials amb Austràlia i Nova Zelanda

7. Un espai de justícia i de drets fonamentals basat en la confiança mútua
●

•

•

Proposta d’un nou pacte per als consumidors especialment relacionat amb l’execució judicial i els
procediments extrajudicials respecte als seus drets
Propostes que pretenen millorar l’accés transfronterer a autoritats repressives als elements electrònics de
prova i a les dades financeres
Proposta de reforçar les regles en matèria de precursors d’explosius que els terroristes utilitzen per a
armes de fabricació artesanal.
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PROGRAMA DE LA COMISIÓN 2018
8. Cap a una nova política migratòria
●
●
●

Prioritat de la reforma del Sistema Dublín
Aplicació del pla d’inversió exterior
Propostes necessàries per a reformar el codi dels visats i modernitzar el sistema d’informació
sobre els visats

9. Una Europa més forta en l’escenari internacional
●

●
●

Prioritat de l’aplicació del Fons Europeu de la Defensa així com de la proposta del programa
europeu de desenvolupament industrial en l’àmbit de la defensa
Reforç de les relacions amb l’Índia i l’Amèrica Llatina
Renovar per a 2020 els acords aconseguits amb Àfrica, el Carib i el Pacífic

10. Una Unió del canvi democràtic
●

●
●

Proposta de reforma de la iniciativa ciutadana i del finançament dels partits i fundacions
polítiques europeus.
Dotar el Cos Europeu de Solidaritat d’una base jurídica estable abans de final d’any
Invitació al Parlament i al Consell a adoptar un acord interinstitucional relatiu a un registre de
transparència obligatòria, així com a la modificació del reglament de “comitologia”

Per a completar el programa de treball la comissió ha inclòs una reflexió sobre les propostes que pretén
aconseguir de cara al futur amb vista a 2025 amb l’objectiu d’una Europa més unida, més forta i més
democràtica.
Finalment, també ha incorporat una crida sobre l’aplicació del Dret de la Unió per a aconseguir més
implicació dels estats membres alhora que manifesta que pretén millorar l’elaboració de la legislació per
a obtindre millors resultats. S’assenyala l’objectiu d’aconseguir la plena aplicació de l’Acord
Interinstitucional presentat en la C(2016) 8600 “Dret de la UE: millors resultats gràcies a una millor
aplicació”.
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PROGRAMA DE LA COMISSIÓ 2018

Nuevo programa:
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_fr.pdf
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CONSELL EUROPEU 19 – 20 OCTUBRE
El Consell Europeu s’ha reunit a Brussel·les durant els dies 19 i 20 d’octubre. Els principals punts en
l’agenda han sigut: migració, Europa digital, defensa, relacions exteriors, l’agenda dels dirigents i l’estat
de les negociacions del BREXIT.
A continuació s’assenyalen les principals conclusions en cada àmbit:
MIGRACIÓ
El Consell Europeu considera que l’estratègia seguida en matèria d’immigració per a garantir el control de
les fronteres exteriors està donant resultats: ha contribuït a reduir els fluxos migratoris i les morts en el
mar.
Els dirigents de la Unió Europea s’han mostrat disposats a continuar aplicant aquest plantejament “ampli,
pragmàtic i resolt” i han subratllat la necessitat de vigilar totes les rutes migratòries.
Entre les mesures proposades pel Consell Europeu, hem de destacar:
●
Suport als estats membres directament afectats - en particular per mitjà de l’ajuda continuada de
les agències de la UE
●
Estreta cooperació amb els països d’origen i de trànsit - en particular amb Turquia i els Balcans occidentals
●
Intensificar els retorns tant a escala de la UE com dels estats membres
●
Aplicar la influència necessària, a través de les polítiques de la UE, per a millorar les taxes de
retorn i previndre la migració il·legal
En relació amb la ruta del Mediterrani central, el Consell Europeu va reconéixer la important tasca duta a
terme per Itàlia i ha demanat a la UE que continue amb els seus esforços i el suport que dóna als estats
membres a fi de contindre l’afluència de migrants i incrementar els retorns. Per a això, considera
necessari:
●
cooperar amb Líbia i els països veïns per a millorar els controls fronterers i es done suport a les
comunitats locals de Líbia situades en les rutes migratòries
●
posar més determinació a establir una presència permanent de la UE a Líbia
●
oferir un finançament suficient i ben orientat per a projectes relacionats amb la migració al nord
d’Àfrica
El Consell Europeu va reiterar la seua adhesió al sistema de Schengen i va manifestar el propòsit de
«tornar a Schengen» tan prompte com siga possible, tenint en compte els interessos en matèria de
seguretat dels estats membres.
EUROPA DIGITAL
La Cimera Digital celebrada a Tallinn el 29 de setembre de 2017 va enviar un clar missatge sobre la
necessitat de crear una Europa digital més forta i coherent (més informació en l’article d’aquesta mateixa
edició: Cimera Digital de Tallinn). El Consell Europeu considera que les conclusions del primer ministre
Ratas al final d’aquesta, constitueixen una base excel·lent per a continuar treballant-hi.
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CONSELL EUROPEU 19 – 20 OCTUBRE
El Consell Europeu considera que hem de crear un mercat únic més integrat i oferir beneficis pràctics per
als ciutadans i les empreses europees. Per a això, insta les institucions a intensificar el treball legislatiu, i
els estats membres a aplicar la legislació pertinent de la UE i adoptar totes les mesures necessàries, dins
del seu àmbit de competències, per a configurar la nova era digital.
DEFENSA
El Consell Europeu ha représ el diàleg sobre la cooperació estructurada permanent en matèria de defensa.
Pel que fa al Programa Europeu de Desenvolupament Industrial, ha instat el Consell a firmar un acord
abans que acabe l’any. A més, ha celebrat la posada en marxa de la prova pilot de la revisió anual
coordinada de la defensa, amb l’objectiu d’impulsar la cooperació en matèria de defensa a la UE.
RELACIONS EXTERIORS
El Consell Europeu insta Corea del Nord a abandonar els programes nuclears i de míssils balístics. Subratlla
que per a instaurar una pau duradora i aconseguir la desnuclearització de la península de Corea, s’han de
fer servir mitjans pacífics. El Consell Europeu també reafirma la seua plena adhesió a l’acord nuclear amb
l’Iran.
AGENDA DELS DIRIGENTS
Els dirigents de la UE van abordar en el transcurs d’un desdejuni informal l’Agenda dels Dirigents. Es tracta
del programa de treball preparat pel president Tusk una vegada consultats tots els estats membres de la
UE, que orientarà l’actuació de la UE fins a juny de 2019.
ESTAT DE LES NEGOCIACIONS DEL BREXIT
El Consell Europeu (Art. 50), en el format UE-27, va examinar les últimes novetats en les negociacions per
a la retirada del Regne Unit de la UE, especialment en els tres àmbits clau: drets dels ciutadans, situació
d’Irlanda i obligacions financeres.
El Consell Europeu fa una crida a continuar avançant i tornarà a valorar la situació en la sessió de
desembre. Si s’assoleix un progrés suficient, s’adoptaran noves orientacions en relació amb la segona fase
de les negociacions, en el marc de la futura relació.
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CIMERA DIGITAL DE TALLINN
El 29 de setembre de 2017 va tindre lloc la Cimera Digital de Tallinn, organitzada per la Presidència d’Estònia
del Consell amb la col·laboració del president del Consell Europeu i la Comissió Europea.
L’objectiu de la cimera va ser avançar en el Mercat Únic Digital i pretén servir de base per a desenvolupar
nous plans d’innovació digital que situen la UE en els principals llocs del món digital.
La prioritat Juncker número 2 - Un mercat únic digital connectat ja va establir la rellevància que té per a la
UE una economia digital pròspera. En aquest context, la Comissió va proposar l’Estratègia del Mercat Únic
Digital amb diverses iniciatives que s’han anat tractant en diferents edicions de l’Alerta jurídica.
Conclusions i principals metes proposades:
Sessió 1: El futur de la governança
➢

➢

Es determina la necessitat de promoure una connexió més estreta entre el govern/sector públic i
l’àmbit digital per a millorar els serveis públics per als ciutadans i les empreses, reduir o mantindre els
costos i promoure la innovació. Per a això es proposen mesures com ara:
●
La realització digital de tots els procediments governamentals relacionats amb les 4 llibertats del
mercat únic.
●
Digitalització de les administracions nacionals dels estats membres per a facilitar la
interoperabilitat i els serveis públics transfronterers.
●
Les administracions públiques han de convertir-se en facilitadores de la transformació digital de la
societat.La realización digital de todos los procedimientos gubernamentales relacionados con las 4
libertades del mercado único.
S’estableix com a meta l’assoliment del lideratge en seguretat cibernètica per a 2025, a través de
mesures com ara:
●
Creació d’un enfocament europeu comú de la ciberseguretat a través d’estàndards conjunts, de la
cooperació i oferint respostes col·lectives a situacions de crisi.
●
Sensibilització i realització de campanyes educatives que promoguen la formació en
ciberseguretat.
●
Inversió en seguretat per a obtindre avantatges competitius que generaran una atracció
d’inversions.
●
Control del contingut il·legal en línia i responsabilitat social de les plataformes així com lluita
contra la ciberdelinqüència i l’ús d’internet amb finalitats terroristes.

Sessió 2: El futur de l’economia i la societat
➢

Aconseguir que les empreses i les persones innovadores troben en la UE les condicions necessàries per
al desenvolupament del seu potencial en el context digital i que puguen aprofitar la lliure circulació de
dades. Mesures que es proposen en aquest àmbit: Medidas que se proponen en este ámbito:
●
Revisió de la legislació de la UE i dels seus estats membres.
●
Generar condicions que afavorisquen les noves formes d’emprenedoria i empreses emergents que
convertisquen la UE en una seu atractiva.
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CIMERA DIGITAL DE TALLINN
●
●
●

➢

Accelerar la transformació digital de les indústries.
Adaptació de les normes fiscals als canvis digitals.
Garantir la lliure circulació de dades.

Apoderar i capacitar la gent en l’era digital a través de mesures com ara:
●
Ensenyament universal de les habilitats digitals.
●
Promoure la flexibilitat dels mercats de treball i en els sistemes de formació.
●
Facilitar a tots els europeus una alfabetització digital bàsica i la millora dels seus coneixements
digitals existents.

Es requereix un augment de la inversió per a aconseguir un creixement òptim de l’economia digital. I
per a això es proposa:
●
Estimular la transformació digital de les indústries i ajudar-les, i considerar la possible creació
d’una agència que duga a terme inversions d’alt risc i alta recompensa.
●
Full de ruta per al desplegament de les xarxes de fibra òptica i 5G més importants del món per a
2025.
●
Revisar els instruments d’inversió de la UE per a millorar la contribució a l’assoliment d’aquests
objectius.
Cal destacar que en el Consell Europeu celebrat el 19-20 d’octubre, aquestes conclusions han sigut
assenyalades com una base excel·lent per a continuar treballant a tots els nivells dins de l’àmbit “Europa
Digital”.
➢

Més informació:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/making-most-digital-factsheet-tallinn_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/tallinn-digital-summit-factsheets_es
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BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS
Durant els mesos de setembre i octubre han tingut lloc diversos esdeveniments en relació amb el Brexit.
El divendres 22 de setembre a Florència, Theresa May va expressar la seua voluntat de dur a terme una
transició “suau i ordenada” per al Brexit: volia poder acordar un període de transició “d’uns dos anys” després
de la data d’eixida, fins al 2021.
Va proposar que durant aquests dos anys continue l’accés recíproc als mercats i la lliure circulació de
persones, amb un sistema de “registre” per a preparar les noves normes d’immigració. May també va
expressar la seua posició política pel que fa als punts clau de les negociacions en curs.
Quarta ronda de negociacions
La quarta ronda de negociacions va tindre lloc a Brussel·les entre el 25 i el 28 de setembre. En finalitzar,
Michel Barnier va declarar que s’havien aclarit alguns dels punts pendents. Malgrat això, continuaran
treballant amb esperit constructiu per a arribar a un acord en tots els punts essencials per a una eixida
ordenada del Regne Unit de la Unió Europea.
Mentre tenia lloc a Brussel·les aquesta quarta ronda de negociacions, el president del Consell Europeu,
Donald Tusk, es va reunir a Londres amb la primera ministra britànica. Tusk va manifestar un prudent
optimisme pel to constructiu i més realista de les declaracions de la primera ministra a Florència i per la
conversa que els dos han mantingut a Londres.
Malgrat això, quant als avanços assolits, va afirmar que encara no s’han produït avanços suficients per a
poder iniciar la segona fase de les negociacions, que se centrarà en la relació futura.
Cinquena ronda de negociacions
La cinquena ronda de negociacions va tindre lloc a Brussel·les del 9 al 12 d’octubre. D’acord amb les
declaracions de Michel Barnier quan va finalitzar la ronda, aquesta es va desenvolupar en una atmosfera
constructiva, però no es van aconseguir progressos significatius que permeten recomanar al Consell Europeu
que òbriga negociacions sobre la futura relació.
Estat de les negociacions en els tres punts clau:
- Drets dels ciutadans
La Unió Europea i el Regne Unit comparteixen objectius comuns: l’acord de retirada ha de tindre efectes
directes per a garantir els drets de tots els ciutadans i la interpretació d’aquests ha de ser coherent en la Unió
Europea i el Regne Unit. No obstant això, encara no s’ha aconseguit cap acord quant al paper del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea en la garantia d’aquests drets. També queden pendents: els drets dels familiars,
l’exportació dels beneficis de la seguretat social i la simplificació dels procediments administratius.
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BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS
Barnier va declarar que UE encara ha d’examinar la proposta britànica d’un nou procediment administratiu
simplificat pel qual els ciutadans de la UE establits en el Regne Unit facen valdre els seus drets. Aquest
procediment ha de ser el més àgil i senzill possible.
- Obligacions financeres
El Regne Unit va confirmar que complirà els compromisos subscrits durant el seu període d’adhesió, però
va afirmar que encara no està en condicions d’aclarir quins són. La UE manté una creixent preocupació
sobre aquesta qüestió perquè no s’ha aconseguit cap progrés.
- Situació d’Irlanda
Es va avançar de cara a la continuació de la Zona de Viatge Comú i es va aconseguir un acord sobre els sis
principis proposats per la UE a fi de protegir l’Acord del Divendres Sant en tots els seus aspectes. No
obstant això, caldrà trobar solucions als reptes que planteja la cooperació Nord-Sud.
Consell d’Assumptes Generals (article 50) - 17.10.2017
El 17 d’octubre, el Consell, en el format UE-27, va ser informat per Michel Barnier dels progressos produïts
en les negociacions amb el Regne Unit. Gràcies a aquesta informació, els ministres van poder avançar en
la preparació de la matèria que serà tractada en el pròxim Consell Europeu.
També va tindre lloc un debat polític sobre la reubicació de les Agències Europees que estan actualment al
Regne Unit: l'Agència Europea del Medicament (EMA) i l’Autoritat Bancària Europea (ABE). La decisió final
tindrà lloc el pròxim 20 de novembre.

Consell Europeu (article 50) - 20.10.2017
El Consell Europeu ha fet una crida a continuar amb el treball i prosseguir les negociacions per a poder
passar a la segona fase de les negociacions tan prompte com siga possible.
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PAQUET DEMOCRÀTIC: REFORMA DE LA INICIATIVA CIUTADANA I DEL FINANÇAMENT
DELS PARTITS POLÍTICS
Un dels aspectes en els quals el president Juncker va fer especial referència en el seu discurs de l’Estat de la
Unió, el 13 de setembre de 2017, és la necessitat d’augmentar la legitimitat democràtica en la UE d’acord
amb la prioritat núm. 10 de la Comissió: Canvi Democràtic.
Per a aconseguir aquest objectiu el mateix dia del Discurs, la Comissió va presentar dues propostes
legislatives de modificació de la normativa vigent:
REGLAMENT INCIATIVA CIUTADANA - [COM(2017) 482]
La iniciativa ciutadana ha de recollir per a tindre validesa un mínim d’un milió de signatures en almenys una
quarta part dels estats membres. Aquesta proposta d’actualització del Reglament comprén una sèrie de
millores destinades a fer que la iniciativa ciutadana europea siga més accessible, menys molesta i més fàcil
d’utilitzar per als qui l’organitzen o hi donen suport, així com a aconseguir el seu ple potencial com a eina
per a fomentar el debat i la participació ciutadana en l’àmbit europeu i acostar la UE als seus ciutadans.
Les principals novetats incorporades són les següents:
●

●

●

●

●

●

●

Tot ciutadà de la Unió major de 16 anys podrà donar suport a una iniciativa, enfront dels 18 anys
exigits en la regulació anterior.
Introdueix el requisit d’establir una plataforma col·laborativa en línia per a les iniciatives ciutadanes
europees que constituïsca un fòrum de debat i oferisca informació i assessorament als organitzadors,
suport a aquests últims pel que fa a la traducció dels principals elements de les seues iniciatives a
totes les llengües oficials, així com mesures d’informació i assistència que hauran d’aplicar els estats
membres per a garantir la proximitat amb els ciutadans.
Possibilitat que una persona jurídica creada a fi de gestionar una iniciativa siga considerada grup
d’organitzadors als efectes del Reglament.
Possibilitat que les iniciatives siguen objecte de registre parcial quan una part o més, incloent-hi els
seus objectius principals, no queden manifestament fora del marc de les atribucions de la Comissió
per a presentar una proposta d’acte jurídic de la Unió a l’efecte de l’aplicació dels tractats.
Possibilitat que els ciutadans de la Unió puguen donar suport a una iniciativa en línia a través del
sistema central de recollida en línia, utilitzant els seus mitjans d’identificació electrònica.
Obligació que la Comissió establisca i gestione, abans de l’1 de gener de 2020, un sistema central de
recollida en línia posat gratuïtament a disposició dels organitzadors de les iniciatives registrades i que
permeta als ciutadans sumar el seu suport a les iniciatives en línia.
Designació de les autoritats dels estats membres competents per a dur a terme les tasques establides
en el Reglament i la publicació de la informació corresponent en el registre..
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PAQUET DEMOCRÀTIC: REFORMA DE LA INICIATIVA CIUTADANA I DEL FINANÇAMENT
DELS PARTITS POLÍTICS
REGLAMENT FINANÇAMENT DELS PARTITS POLÍTICS - [COM(2017) 481]
La Comissió proposa un nombre limitat de modificacions del Reglament (CE) núm. 1141/2014 per a
abordar qui pot patrocinar el registre d’un partit polític, per a disposar de finançament més proporcionat a
la representativitat dels partits polítics europeus en el Parlament Europeu i per a abordar les dificultats a
què s’enfronten els partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees en el compliment del
llindar de cofinançament. Aquests canvis solucionaran les llacunes de les normes vigents que les fan
propenses a abusos.
Modificacions clau introduïdes pel Reglament:
●

Només els partits, i no les persones físiques, podran patrocinar la creació d’un partit polític
europeu. Això dificultarà que les entitats sense una representació substancial en els estats
membres es creen com a partits d’àmbit europeu i reben finançament europeu una vegada que
complisquen el llindar d’un diputat al Parlament Europeu.
Això és degut al fet que amb la normativa vigent un partit polític europeu registrat de conformitat
amb els requisits i els procediments establits, que estiga representat en el Parlament Europeu per
almenys un diputat i que no es trobe en una de les situacions d’exclusió, podrà sol·licitar
finançament amb càrrec al pressupost general de la Unió Europea, de conformitat amb els plecs i
condicions publiats per l’ordinador del Parlament Europeu en una convocatòria de contribucions.

●

●

●

Reducció de l’actual llindar de cofinançament del 15 %, que passa a un 10 % per als partits polítics
europeus i al 5 % per a les fundacions polítiques europees. La regulació vigent estableix que les
contribucions financeres a càrrec del pressupost general de la Unió Europea no superaran el 85 %
dels costos anuals reemborsables indicats en el pressupost d’un partit polític europeu i el 85 % dels
costos admissibles en què haja incorregut una fundació política europea.
Exigència d’un requisit addicional perquè els partits polítics europeus puguen rebre finançament:
s’exigirà a aquests partits informar sobre la publicació, en els llocs web dels seus partits membres
nacionals, del seu programa polític i el seu logotip, així com sobre la proporció de representació per
sexe entre els candidats en les últimes eleccions al Parlament Europeu i els seus diputats al
Parlament Europeu.
Millora de la proporcionalitat del finançament de la UE, que es vincularà més clarament a la
representació. Es proposa rebaixar l’import fix al 5 %, i augmentar d’aquesta manera la quota que
es distribueix en proporció als diputats elegits al Parlament Europeu. peo.
Més informació
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1507194708631&uri=CELEX:52017PC0481
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NOU SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS FISCALS
El passat 10 d’octubre, el Consell va aprovar un nou sistema de resolució de litigis de doble imposició entre
estats membres: La Directiva (UE) 2017/1852 relativa als mecanismes de resolució de litigis fiscals a la Unió
Europea.
Aquesta directiva, reforça els mecanismes utilitzats per a resoldre els litigis que sorgisquen de la
interpretació dels acords sobre la supressió de la doble imposició i s’emmarca en la prioritat un mercat
interior més integrat i just.
Antecedents
Les diferents interpretacions que els estats membres fan dels acords i convenis fiscals bilaterals, així com del
Conveni d’Arbitratge de la Unió, i que poden crear obstacles fiscals i incidir negativament en el creixement,
han posat de manifest la necessitat de disposar de mecanismes en la Unió que garantisquen la resolució
efectiva dels litigis que puguen sorgir d’aquestes interpretacions, en particular, d’aquells que donen lloc a
doble imposició.
El Consell va considerar que era necessari crear un marc fiscal més just, que incloga normes de
transparència i reforce les mesures contra l’elusió fiscal. Així mateix, va posar de manifest la necessitat
aconseguir un sistema fiscal més just, amb mecanismes integradors, eficaços i sostenibles, que evite
l’augment de litigis per doble imposició.
Resolució de litigis
La Directiva estableix un marc efectiu i eficient per a la resolució de litigis, que garanteix la seguretat
jurídica, harmonitzat i transparent. La resolució de litigis ha d’aplicar-se a les diferents formes d’interpretar i
aplicar els tractats fiscals bilaterals i el Conveni d’Arbitratge de la Unió, en particular a les diferències
d’interpretació i d’aplicació que donen lloc a doble imposició.
Quant al procediment, aquest ha d’iniciar-se amb la presentació del cas a les autoritats tributàries dels estats
membres afectats perquè es resolga per procediment amistós. En cas que no s’arribe a un acord, se sotmetrà
a un procediment de resolució de litigis, que s’escollirà de forma flexible, per mitjà d’estructures ad hoc o
estructures més permanents.
Pel que fa a la forma del procediment, els estats membres podran triar entre diferents modalitats previstes
en el text.
La millora del mecanisme de resolució de litigis es basa en els sistemes existents en la Unió però amb un
àmbit d’aplicació més ampli que el del Conveni d’Arbitratge de la Unió.
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NOU SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS FISCALS

La Directiva s’aplica a tots els contribuents subjectes a l’impost sobre la renda i el patrimoni cobert pels
tractats fiscals bilaterals i el Conveni d’Arbitratge de la Unió i té per objecte garantir el ple respecte del dret a
un judici just i la llibertat d’empresa.

Pròxims passos
Els estats membres hauran de posar en vigor, el 30 de juny de 2019 com a molt tard, les disposicions legals,
reglamentàries i administratives necessàries per a complir amb aquesta directiva.

Més informació
Pot consultar el text aquí.
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PROPOSTA D’UN MARC EUROPEU PER A LA FORMACIÓ D’APRENENTS
El passat 5 d’octubre la Comissió Europea va adoptar una proposta Recomanació de Marc Europeu per a una
Formació d’Aprenents de Qualitat i Eficaç que permetrà que els aprenents adquirisquen una combinació de
capacitats i experiències que els preparen per a la seua primera ocupació, per a tindre una carrera
professional d’èxit.
L’objectiu per tant, és facilitar tant l’entrada dels joves en el mercat laboral (augment de la seua
ocupabilitat) com la progressió professional dels adults, i també la transició a l’ocupació.
La iniciativa contribueix a aconseguir els objectius de la prioritat de la Unió Europea en matèria d’ocupació,
creixement i inversió. Aquest marc dóna continuïtat a la Nova Agenda de Capacitats per a Europa de 2016, i
a la Comunicació de 2016 titulada «Invertir en la joventut d’Europa». La iniciativa contribueix també a la
realització del pilar europeu de drets socials, el principi bàsic del qual és que tota persona té dret a
educació, formació i aprenentatge permanent inclusius i de qualitat.
La Comissió dóna suport a l’aplicació d’aquests criteris per mitjà del finançament pertinent de la UE,
concretament per mitjà del Fons Social Europeu.
La proposta identifica 14 de criteris per a definir la qualitat i els aprenentatges efectius. Es tenen en compte,
a més, la diversitat de sistemes d’educació i formació professional (FP) existents en tota la UE i respecta la
competència dels estats membres en l’àmbit de l’FP.

Continguts de la proposta:
Criteris sobre les condicions d’aprenentatge i de treball:
1) Signatura d’un contracte per escrit
2) Importància de definir un conjunt de resultats globals de l’aprenentatge
3) Existència de formadors que donen suport pedagògic per a recolzar el desenvolupament personal dels
aprenents
4) Que una part de l’aprenentatge es duga a terme en el lloc de treball
5) Remuneració o compensació del treball
6) Dret a la protecció social dels aprenents
7) Compliment de les normes i els reglaments pertinents sobre condicions de treball, en particular la
legislació en matèria de salut i seguretat
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Criteris sobre les condicions marc:
8) Posada a punt d’un marc reglamentari clar i coherent
9) Participació dels interlocutors socials en el disseny, la governança i la implementació dels sistemes de
formació d’aprenents
10) Suport per a les empreses sobre la base de mecanismes de repartiment de costos entre els ocupadors,
els aprenents i les autoritats públiques, de manera que les empreses puguen oferir una formació d’aprenents
rendible
11) La formació d’aprenents hauria de conduir a l’obtenció d’una qualificació reconeguda a escala nacional i
referenciada d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions, i permetre l’accés a altres oportunitats
d’aprenentatge, també a nivells d’educació i formació superiors, i a altres itineraris professionals
12) Proporció a l’alumnat d’orientació professional, tutoria i suport
13) Transparència de les ofertes de formació d’aprenents i l’accés a aquestes dins dels estats membres
14) Assegurament de la qualitat de l’aprenentatge i seguiment de l’evolució de la carrera laboral i
professional dels aprenents
Finalment, la Recomanació inclou disposicions sobre el desenvolupament d’un conjunt de serveis de suport
per a la posada en comú de coneixements, la creació de xarxes i l’aprenentatge mutu a fi d’ajudar els estats
membres i les parts interessades pertinents a implementar sistemes de formació d’aprenents d’acord amb el
present marc.
També proposa continuar treballant en matèria de conscienciació (per exemple per mitjà de campanyes com
la Setmana Europea de la Capacitació Professional) i donar suport a la posada en execució d’aquest marc per
mitjà del finançament de la UE pertinent.
Pròxims passos:
La proposta serà debatuda pels estats membres per tal que l’adopte el Consell.

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0563&from=EN
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FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El 26 de setembre es va aprovar el Reglament (UE) 2017/1601 pel qual es crea el Fons Europeu de
Desenvolupament Sostenible (FEDS), la Garantia del FEDS i el Fons de Garantia del FEDS. Aquest reglament
queda englobat en la Prioritat 1.- Un nou impuls a l’ocupació, al creixement i a la inversió.
Fons Europeu de Desenvolupament Sostenible
Aquest fons serà gestionat per la Comissió i s’aplicarà a través de plataformes d’inversió regionals, enteses
com els instruments de finançament mixt existents d’acord amb la regulació europea conjuntament amb les
operacions de la Garantia del FEDS.
En la gestió del FEDS, la Comissió estarà assessorada per un consell estratègic, que tindrà les funcions
següents:
●
●
●

●

Assessorar la Comissió sobre l’orientació estratègica i les prioritats de les inversions
Ajudar a establir els objectius globals d’inversió
Vetlar perquè les àrees d’inversió tinguen una cobertura geogràfica i temàtica adequada i
diversificada
Donar suport a una coordinació, complementarietat i coherència globals

Cada plataforma regional d’inversió es dotarà d’un comité operatiu. Els comités operatius regionals ajudaran
la Comissió a definir objectius d’inversió regionals i sectorials i àrees d’inversió regionals, sectorials i
temàtiques, i emetran dictàmens sobre les operacions de finançament mixt i la utilització de la Garantia del
FEDS.
Garantia del FEDS
La Unió, després d’un minuciós estudi de la viabilitat del projecte, proporcionarà una garantia irrevocable i
incondicional a primer requeriment a la contrapart elegible per a les operacions de finançament i inversió en
països socis d’Àfrica i els països del veïnatge europeu.
En el Reglament es determinen els criteris d’elegibilitat per a la utilització de la Garantia del FEDS.
Fons de Garantia del FEDS
El Fons de Garantia del FEDS constituirà una reserva de liquiditat a càrrec de la qual es pagarà les
contraparts elegibles en cas d’execució de la Garantia del FEDS de conformitat amb el corresponent acord de
garantia del FEDS. Aquest fons es finançarà a càrrec del pressupost general de la Unió.

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R1601
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PAC: FI DEL SISTEMA DE QUOTES DE SUCRE DE LA UE
Amb l’objectiu de gestionar la producció de sucre en la Unió Europea, les primeres normes de la PAC de
1968 van establir un sistema de quotes i un preu de suport per als productors, que era bastant superior al
preu de mercat mundial. Aquest sistema de quotes de sucre, vigent durant prop de cinquanta anys, va ser
suprimit el passat 30 de setembre.
La reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), com a resultat de l’important procés que es va iniciar en
2006, va portar el Parlament Europeu i els estats membres a prendre la decisió de posar fi a aquest sistema
en 2006. Des d’aleshores s’han dut a terme diverses reestructuracions en el sector, en el qual s’han invertit
5.400 milions d’euros. Gràcies a això s’ha millorat la productivitat i s’ha preparat el sector per a aquest
canvi, que simplifica la gestió de la política actual i les càrregues administratives i que permetrà als
productors explorar nous mercats d’exportació.
D’acord amb les declaracions del comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, el final del
sistema de quotes representa un important punt d’inflexió per al sector sucrer europeu i marca un altre pas
important en l’orientació de mercat de la política agrícola comuna.
Situació actual i noves ajudes de la UE al sector del sucre
La UE és el principal productor mundial de sucre de remolatxa (aproximadament, el 50 % del total). No
obstant això, el sucre de remolatxa només representa el 20 % de la producció mundial de sucre; el 80 %
restant s’extrau de la canya de sucre els principals productors del qual són el Brasil, l’Índia i Tailàndia. La UE
posseeix així mateix una important indústria de refinat que transforma el sucre de canya brut importat.
Una vegada processats, els dos tipus de sucre s’usen principalment com a ingredients d’altres productes
alimentaris, només una petita proporció d’aquest és venuda directament als consumidors.
La producció de sucre de la UE en 2016/2017 ha sigut de 16.84 milions de tones i el preu mitjà s’ha
recuperat des del final de 2016 fins a situar-se a l’entorn de 500 €/t. Amb l’acabament del sistema de
quotes, s’espera que la producció augmente en un 20% durant el pròxim any i que els preus es mantinguen
estables, com estan fent-ho durant els últims mesos.
Si bé la situació actual és favorable, la PAC manté el suport al sector sucrer de la UE i preveu algunes
mesures per a poder fer front a les eventuals pertorbacions que pogueren produir-se en el mercat.
Algunes d’aquestes mesures són:
●
●

●

Un aranzel d’importació en la UE – al marge dels acords comercials preferents
Possibilitat de donar suport a l’emmagatzematge privat i aplicar mesures de crisi que permeten
que la Comissió actue en cas de crisi greu en el mercat
Ajudes a la renda dels agricultors, en forma de pagaments directes
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●

●

Possibilitat que els estats membres de la UE presten la denominada ajuda associada voluntària als sectors
que experimenten dificultats
Es manté la possibilitat de negociar col·lectivament les condicions de repartiment del valor en els contractes
entre productors de remolatxa i transformadors de sucre de la UE

Introducción del sistema de cuotas y precios de apoyo
para contribuir a que la Política Agrícola Común (PAC)
lograse uno de sus objetivos originarios: mejorar el
autoabastecimiento de alimentos
Reducción de los precios de apoyo e introducción de
pagos directos para apoyar los ingresos de los
agricultores
“Disociación” de los pagos directos a los agricultores –
los pagos ya no estarán ligados a la cantidad de azúcar
producido
Reducción gradual de los precios de apoyo, eliminación
gradual de la intervención pública y supresión de la
restitución por exportación
Se toma la decisión de eliminar las cuotas e invertir 5.400
millones de euros para la reestructuración del sector
Acuerdo de los Estados miembros y del Parlamento
Europeo para eliminar el sistema de cuotas durante el
periodo 2016/2017

La Comisión Europea lanza el Observatorio del
Mercado del Azúcar para ayudar al sector con los
cambios generados por la eliminación del sistema de
cuotas – proporciona análisis y estadísticas de mercado
que ayudan a los agricultores a gestionar sus actividades
de manera eficaz

Més informació:
O&A on the end of the sugar quota (Preguntas y respuestas sobre el final de las cuotas de azúcar)
Ficha informativa sobre el azúcar
Sugar Market Observatory (Observatorio del Mercado del Azúcar)
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ACTUALITZACIÓ NORMES SOBRE DRETS DELS VIATGERS DE FERROCARRIL
El 27 de setembre de 2016 la Comissió Europea va presentar una Proposta de REGLAMENT sobre els drets i
les obligacions dels viatgers de ferrocarril [COM(2017) 548], en el context de la prioritat Juncker núm. 4: Un
mercat interior més just i profund amb una base industrial reforçada.
La present proposta suposa una actualització de la normativa fins ara vigent (Reglament (CE) núm.
1371/2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril). El principal objectiu del nou
Reglament és aconseguir l’equilibri entre reforçar els drets dels viatgers de ferrocarril i reduir la càrrega de
les empreses ferroviàries en línia amb altres sectors.
PRINCIPALS CANVIS INTRODUÏTS PEL REGLAMENT:
Eliminació d’exempcions: La proposta elimina les exempcions als serveis nacionals de llarg recorregut d’ací a
2020, a més per a garantir la seguretat jurídica en les regions transfrontereres, el Reglament serà de plena
aplicació als serveis urbans, suburbans i regionals que operen a través de les fronteres, això vol dir que
també s’eliminen les exempcions en aquests serveis.
Finalment, quant als serveis prestats fora de la UE, exigeix que els estats membres únicament concedisquen
exempcions si poden demostrar que els viatgers tenen una protecció adequada en el seu territori, en concret
es determina que podran quedar exempts els serveis internacionals de transport de viatgers per ferrocarril
en els quals una part significativa s’efectue fora de la Unió, que incloguen almenys una parada programada
en una estació, a condició que els drets dels viatgers estiguen degudament garantits de conformitat amb la
legislació nacional aplicable en el territori de l’estat membre que concedisca l’exempció.
Reforç dels drets de les persones amb discapacitat i de les persones de mobilitat reduïda: Per a ajustar-se a
la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides. Els estats
membres ja no poden concedir exempcions per a la prestació d’assistència i les indemnitzacions per danys
en l’equip de mobilitat. La informació ha de facilitar-se en formats accessibles d’acord amb els requisits
proposats en l’Acta Europea d’Accessibilitat. El personal ferroviari haurà de rebre la formació corresponent.
Facilitació d’informació bàsica: En concret, sobre els drets dels viatgers en el moment de la reserva, ja siga
de forma impresa en el bitllet o per mitjans electrònics. Han de col·locar-se anuncis en què s’informe els
viatgers sobre els seus drets en llocs destacats de les estacions i a bord dels trens.
Bitllets directes: La proposta preveu que es facilite als viatgers informació més completa sobre els bitllets
directes, i es defineix aquest concepte com: bitllet o bitllets que constitueixen un contracte únic per a
serveis de transport ferroviari successius explotats per una o més empreses ferroviàries. Les empreses
ferroviàries i els proveïdors de bitllets han d’esforçar-se per oferir bitllets directes. Així mateix, han de
demostrar que han informat els viatgers en cas que els seus drets no s’apliquen al trajecte complet, sinó
solament als seus propis segments.
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Procés i els terminis de tramitació de reclamacions. Els viatgers han de presentar les seues reclamacions als
operadors ferroviaris en primera instància i després, si escau, a un organisme de resolució de litigis
alternatiu (en consonància amb la Directiva 2013/11/UE sobre resolució alternativa de litigis en matèria de
consum) o a un organisme nacional d’execució. La proposta especifica les responsabilitats dels organismes
nacionals d’execució i els exigeix cooperar de manera efectiva.
Introducció d’una clàusula general de prohibició de qualsevol acció discriminatòria.
Nous agents amb plans de contingència obligatoris: Els administradors d’estacions i d’infraestructures
queden incorporats a l’obligació de preparar plans de contingència que ja tenien les empreses ferroviàries
per a la protecció i assistència als viatgers en cas de greus pertorbacions del transport.
Introducció del dret de reparació: Aquest dret podrà ser utilitzat per les empreses ferroviàries que tindran la
facultat de reclamar a un tercer en cas que el retard es derive d’una falta o negligència comesa per part
d’aquest.
Exempció per força major: El Reglament introdueix una clàusula de força major per a les empreses
ferroviàries que s’aplica únicament en situacions molt excepcionals provocades per fenòmens meteorològics
extrems i catàstrofes naturals; per tant, en aquests casos, es produirà l’exempció d’indemnitzar els viatgers.
Pròxims passos:
Continuació del procediment legislatiu ordinari a través del qual haurà de debatre’s en el Parlament Europeu
i el Consell per a la seua adopció.

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1506597763086&uri=COM:2017:548:FIN
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ACORD SOBRE UN NOU MÈTODE ANTIDÚMPING PER A FER FRONT A LES DISTORSIONS
DEL MERCAT

En la passada edició de l’alerta jurídica de novembre - desembre 2016 es va abordar la proposta de la
Comissió Europea de 9 de novembre en la qual es pretenia canviar la legislació antidúmping i antisubvencions de la Unió Europea.
La iniciativa, que s’emmarca en la prioritat de la Comissió Juncker d’aconseguir un mercat interior més just i
profund, té l’objectiu d’actualitzar els instruments de defensa comercial per a fer front a les greus distorsions
del mercat existents.
Després de diversos mesos de negociacions, el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió van arribar el
passat 3 d’octubre de 2017 a un acord sobre la proposta de la Comissió, sense que en variara el contingut.
Pròxims passos:
La proposta garanteix un període transitori durant el qual el nou mètode per a calcular el dúmping s’aplicarà
únicament als casos iniciats a partir de l’entrada en vigor de les disposicions modificades. A més, les
investigacions antidúmping que estiguen en curs en el moment de l’entrada en vigor continuaran regint-se
per la normativa actual.
S’espera que la legislació entre en vigor abans de final d’any, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Unió Europea.
Més informació:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3703_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508239096711&uri=CELEX:52016PC0721
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3604_es.htm

Más Información:
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ALIANÇA MUNDIAL PER AL COMERÇ SENSE TORTURA
La Comissió Europea ha llançat un nou acord comercial internacional per a frenar la comercialització de
productes usats per a la tortura i la pena de mort. El llançament és producte de la iniciativa conjunta de la
UE, l’Argentina i Mongòlia; i un total de 58 països s’han unit al llançament de l’acord presentat formalment
durant la celebració de la 72a Assemblea General de l’ONU, el passat 18 d’octubre.
L’acord, denominat “Aliança Internacional per al Comerç sense Tortura” persegueix posar fi a qualsevol tipus
de tortura, una pràctica ja prohibida pel dret internacional, a través de l’enduriment i control estricte dels
fluxos comercials dels instruments destinats a matar i provocar dolor.
Després d’aquesta declaració política s’avança en la cooperació de més de cinquanta països membres de
l’ONU per a limitar aquestes pràctiques abusives contra els éssers humans.
CONTINGUT DE L’ACORD
A través de la subscripció de l’Aliança, els estats adherits convenen actuar en quatre línies diferenciades:
- Controlar i restringir les exportacions de productes en les pràctiques assenyalades.
- Crear una plataforma per a la supervisió dels fluxos comercials, a través de la dotació d’instruments
adequats per a les autoritats duaneres.
- L’Aliança proporcionarà assistència tècnica per a ajudar els diferents països a establir legislació que
prohibisca aquest tipus de comerç.
- Intercanviar experiències pràctiques per a donar suport als països a aconseguir sistemes de control
eficients.
REGULACIÓ COMUNITÀRIA
La UE implementa des de 2005 mesures contra els productes usats per a la tortura i la pena de mort i el
reglament de la (UE) 2016/2134 regula de forma molt restrictiva el comerç de la UE amb tercers països de
productes que poden utilitzar-se per a aplicar la pena de mort o infligir tortura.
Segons la comissària de Comerç de la UE, Cecilia Malmström, “La legislació de la UE en aquest àmbit ha
tingut resultats positius, però els productors d’aquestes mercaderies intenten esquivar-la. Com més països
s’hi adherisquen, més efectiva resultarà la cooperació”. La UE ha endurit en els últims anys la legislació
relativa i persisteix així en els seus esforços a escala mundial per a l’abolició de la pena de mort, la protecció
dels drets humans i contra la tortura.
Més informació:
Lloc Web de l’Aliança Comercial: http://www.torturefreetrade.org/
Reglament de la (UE) 2016/2134:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=ES
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ACORD UE-XILE SOBRE EL COMERÇ DE PRODUCTES ECOLÒGICS
El passat 9 d’octubre de 2017 el Consell de la Unió Europea va adoptar una Decisió relativa a la signatura de
l’Acord entre la Unió Europea i la República de Xile sobre el comerç de productes ecològics, el primer dels
acords de «nova generació» sobre comerç de productes ecològics i el primer reconeixement bilateral amb un
país llatinoamericà.
L’objectiu és fomentar el comerç de productes agrícoles i alimentaris obtinguts per mitjà de tècniques de
producció orgànica o ecològica. Així mateix, pretén millorar la protecció dels logotips ecològics dels dos
països i augmentar la cooperació normativa entre la UE i Xile sobre qüestions relatives a la producció
ecològica.
Les noves normes es basaran en el principi de no-discriminació, de reconeixement mutu i de reciprocitat
entre la UE i Xile.
L’Acord també preveu un sistema de cooperació, intercanvi d’informació i solució de controvèrsies en matèria
de comerç de productes ecològics.
L’àmbit d’aplicació de la normativa inclourà els productes ecològics de la UE, com els productes vegetals no
transformats, animals vius o productes d’origen animal no transformats (inclosa la mel), productes de
l’aqüicultura i algues, productes agrícoles transformats destinats a l’alimentació humana (inclòs el vi),
productes agrícoles transformats destinats a l’alimentació animal, material de reproducció vegetativa i
llavors per a cultiu.
Pròxims passos
L’Acord entrarà en vigor tres mesos després de la notificació final de la conclusió dels procediments interns
necessaris per cada una de les parts.

Més informació:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5551-2017-INIT/es/pdf
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NOVES DIRECTRIUS DE LA COMISSIÓ PER A LLUITAR CONTRA CONTINGUTS IL·LEGALS EN
LÍNIA
L’augment en el contingut il·legal allotjat en plataformes en línia suposa un risc evident en la societat, que
pot danyar la integritat, la dignitat i la salut dels ciutadans.
El passat 28 de setembre la Comissió Europea va presentar una guia en forma de Comunicació al Parlament
Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions, que recull una sèrie de
principis i directrius amb l’objectiu que les plataformes en línia potencien la prevenció, detecció i eliminació
proactives de continguts il·lícits en línia que inciten a l’odi, a la violència i, sobretot, al terrorisme.
Aquestes mesures han d’emmarcar-se dins de la prioritat de la Comissió Juncker de construir una Unió de la
Seguretat autèntica i efectiva i un mercat únic digital interconnectat més sòlid. No és la primera vegada que
la Unió Europea respon al repte d’eliminar el contingut il·legal en línia. Altres instruments en vigor que
formen part de la prioritat de mercat únic digital són la Directiva relativa a la lluita contra l’abús i
l’explotació sexual dels xiquets i la pornografia infantil, la Directiva sobre terrorisme, i la Directiva de serveis
de comunicació audiovisual.
Amb aquesta iniciativa, la Comissió també pretén incorporar bones pràctiques davant de diferents formes de
continguts il·legals per a promoure una cooperació més estreta entre les plataformes i les autoritats
competents. Per a fer-ho, descriu un enfocament europeu que combine la necessitat d’eliminar de forma
ràpida i efectiva el contingut il·legal i la prevenció i l’enjudiciament dels crims amb la salvaguarda del dret a
la llibertat d’expressió en línia.
En concret, el contingut de les directrius anunciades inclouen:
- Establir mecanismes de fàcil accés per a permetre que els usuaris assenyalen contingut il·legal i
invertisquen en tecnologies de detecció automàtiques, fins i tot per a evitar la reaparició de contingut
il·legal en línia.
- Major cooperació amb les forces de l’ordre i amb les autoritats nacionals competents. Per a això hauran
de designar punts de contacte on es puga acudir ràpidament per a l’eliminació de continguts il·lícits.
- Permetre marcadors de confiança, és a dir, entitats especialitzades amb experiència específica en la
identificació de continguts il·legals, i estructures dedicades per a detectar i identificar aquests continguts
en línia.
- A més, han d’establir mecanismes de fàcil accés que permeten als usuaris alertar de l’existència de
continguts il·lícits, i han d’invertir en tecnologies de detecció automàtica.
- Prendre mesures contra infractors reincidents.
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NOVES DIRECTRIUS DE LA COMISSIÓ PER A LLUITAR CONTRA CONTINGUTS IL·LEGALS
EN LÍNIA
- Desenvolupar i usar tecnologies automàtiques per a evitar la reaparició de contingut il·legal en línia.-La
Comunicació de la Comissió també exigeix mesures més àmplies de transparència (inclosa la quantitat i
la velocitat de les eliminacions), així com mecanismes de reclamació i altres salvaguardes per a evitar la
sobreexplotació del contingut.
- A més, continuaran els intercanvis i diàlegs amb plataformes en línia i altres parts interessades
rellevants, com ara marques de confiança, drets civils i associacions de consumidors.
Pròxims passos:
Els pròxims mesos s’avaluarà si es requereixen mesures addicionals per a la consecució de l’eliminació del
contingut il·legal en línia, incloses possibles mesures legislatives que complementen l’actual marc regulador.
Aquests treballs conclouran al maig de 2018.

Enllaç: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1508144386690&uri=CELEX:52017DC0555
Altres enllasos d’interés:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1509007868440&uri=CELEX:52017DC0555
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CÚRIA: HIPOTEQUES MULTIDIVISA
El 20 de setembre de 2017 es va dictar Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb
les hipoteques multidivises.
Aquesta sentència respon a la petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal d’Apel·lació. La petició de
decisió prejudicial té per objecte la interpretació de l’article 3 - apartat 1, i de l’article 4- apartat 2, de la
Directiva 93/13/CEE, del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes
celebrats amb consumidors.
Aquesta petició s’ha presentat en el context d’un litigi entre, d’una banda, la Sra. Ruxandra Paula Andriciuc i
68 persones més, i, d’una altra, Banca Românească SA, relatiu al caràcter suposadament abusiu de
clàusules incloses en contractes de crèdit en què s’estipula, en particular, el reemborsament dels crèdits en
la mateixa divisa estrangera en què es van concedir.
En la Sentència s’ha aclarit quins són els criteris essencials per a determinar si resulta o no abusiva una
hipoteca multidivisa. En concret s’ha establit que:
1. L’article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13/CEE, del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules
abusives en els contractes celebrats amb consumidors, ha d’interpretar-se en el sentit que el concepte
d’«objecte principal del contracte», comprén una clàusula contractual, com la del litigi principal,
inclosa en un contracte de préstec denominat en divisa estrangera que no ha sigut negociada
individualment i segons la qual el préstec haurà de reemborsar-se en la mateixa divisa estrangera en
què es va contractar, atés que aquesta clàusula regula una prestació essencial que caracteritza aquest
contracte. Per tant, aquesta clàusula no pot considerar-se abusiva, sempre que estiga redactada de
forma clara i comprensible.
2. L’article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13 ha d’interpretar-se en el sentit que l’exigència que una
clàusula contractual ha de redactar-se de manera clara i comprensible suposa que, en el cas dels
contractes de crèdit, les institucions financeres han de facilitar als prestataris la informació suficient
perquè aquests puguen prendre decisions fundades i prudents. Quant a això, aquesta exigència implica
que una clàusula conformement a la qual el préstec ha de reemborsar-se en la mateixa divisa
estrangera en què es va contractar ha de ser compresa pel consumidor en el pla formal i gramatical,
així pel que fa al seu abast concret, de manera que un consumidor mitjà, normalment informat i
raonablement atent i perspicaç, puga no només conéixer la possibilitat d’apreciació o de depreciació de
la divisa estrangera en què es va contractar el préstec, sinó també valorar les conseqüències
econòmiques, potencialment significatives, d’aquesta clàusula sobre les seues obligacions financeres.
Correspon a l’òrgan jurisdiccional nacional efectuar-ne les comprovacions necessàries.
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CÚRIA: HIPOTEQUES MULTIDIVISA

3. L’article 3, apartat 1, de la Directiva 93/13 ha d’interpretar-se en el sentit que l’apreciació del caràcter
abusiu d’una clàusula contractual ha de realitzar-se en relació amb el moment de la celebració del
contracte en qüestió, tenint en compte el conjunt de les circumstàncies que el professional podia conéixer
en aquell moment i que podien influir en la ulterior execució d’aquest contracte. Incumbeix a l’òrgan
jurisdiccional remitent avaluar, atenent totes les circumstàncies del litigi principal, i tenint en compte
especialment l’experiència i els coneixements del professional, en aquest cas el banc, pel que fa a les
possibles variacions dels tipus de canvi i els riscos inherents a la subscripció d’un préstec en divisa
estrangera, l’existència d’un possible desequilibri important en el sentit d’aquesta disposició.
Més informació:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=es&mod
e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=529928
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Consulta

Matèria

Principi

Fi

Consulta pública sobre el comerç
d’ivori en la UE

Medi ambient

15/09/217

08/12/17

Consulta pública sobre la revisió de la
Directiva relativa a la reutilització de
la informació del sector públic
(Directiva ISP)

Economia i societat digital

19/09/17

12/12/17

Public consultation on priorities for
Network Codes and Guidelines for
2018 based on Article 6(1) of
Regulation (EC) No 714/2009 and
Regulation (EC) No 715/2009

Petroli, gas i carbó

27/09/17

27/12/17

Consulta pública sobre l’avaluació i
revisió del sistema d’etiquetatge de
pneumàtics de la UE

Productes eficients des del
punt de vista energètic

10/10/17

08/01/1

Consulta pública sobre les
especificacions dels sistemes de
transport intel·ligents cooperatius

Transports

Consulta pública sobre els certificats
complementaris de protecció (CCP) i
les exempcions de patent amb
finalitats d’investigació

Mercat únic, Empresa i
indústria, Investigació i
innovació, Salut pública

12/10/17

04/01/18

Consulta pública sobre Europeana
(plataforma digital d’Europa en
l’àmbit del patrimoni cultural)

Societat digital

17/10/17

14/01/18

Consulta pública sobre l’ampliació de
l’accés amb finalitats coercitives als
registres centralitzats de comptes
bancaris

Fronteres i seguretat

17/10/17

09/01/18

Consulta pública sobre els documents
electrònics per al transport de
mercaderies

Transports

25/10/17

18/01/18

Consulta pública sobre les formalitats
informatives exigibles als vaixells
(finestreta única marítima europea)

Transports

25/10/17

18/01/18

Fair taxation of the digital economy

Fiscalitat

26/10/17

03/01/18
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El Centro d’Informació Europe Direct València està cofinançat per la UE.
Ni Comissió Europea ni la UE son responsables de la informació inclosa en esta publicació i tampoc de les
opinions que figuren en ella.
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