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NOTÍCIES
FUTUR D’EUROPA: NOU PAQUET UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA
El 6 de desembre de 2017, la Comissió Europea va presentar el ja anunciat full de ruta per a aprofundir en
la Unió Econòmica i Monetària [COM(2017)821]. El full de ruta segueix les línies establides pel document de
reflexió sobre la Unió Econòmica i Monetària i pel discurs de l’Estat de la Unió del president Juncker 2017.
En el marc de la Prioritat Juncker número 5: Una Unió Econòmica i Monetària més profunda i més justa, s’ha
presentat un paquet amb 4 propostes principals per a desenvolupar-les en els pròxims 18 mesos:
1. Creació d’un Fons Monetari Europeu (FME) [COM(2017)827]
La proposta pren forma de Reglament del Consell, i amb aquesta es pretén transformar el Mecanisme
Europeu d’Estabilitat en l’esmentat fons. La substitució es produirà incloent-hi la posició legal i assumint-ne
tots els drets i obligacions. Tant els nomenaments com els mandats existents es mantindran durant el
període que resta.
En el reglament es preveu un procediment d’urgència quan les circumstàncies requerisquen un suport
urgent per a recuperar l’estabilitat. En aquest cas, les decisions preses pel Consell de Governadors, una
vegada transmeses al Consell, a petició del president s’han de debatre en 24 hores. Així mateix s’estableix
que el FME ha de retre comptes tant al Parlament Europeu com al Consell en relació a l’execució de les seues
funcions.
2. Integració del contingut del Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança en el marc
jurídic de la UE [COM(2017)824]
Es presenta a través d’una directiva del Consell on s’estableixen disposicions per a reforçar la responsabilitat
fiscal i l’orientació pressupostària a mitjà termini en els Estats membres a fi de garantir el compliment de les
obligacions relatives a la prevenció dels dèficits governamentals excessius. En concret, cada Estat membre
ha d’establir un marc de regles pressupostàries numèriques, vinculants i permanents, que hi siguen
específiques, ha de reforçar la seua conducta responsable de la política fiscal i ha de fomentar, de manera
efectiva, el compliment de les obligacions derivades del TFUE en l’àmbit de la política pressupostària en un
context plurianual, pel que fa al conjunt de les administracions públiques.
S’estableix com a termini el 30 de juny de 2019 perquè els Estats membres posen en vigor les disposicions
legals, reglamentàries i administratives necessàries per a donar compliment al que estableix la directiva.
3. Nous instruments pressupostaris per a una zona de l’euro estable en el marc de la Unió
[COM(2017)822]
Es tracta d’una comunicació de la Comissió en la qual també s’adreça al Banc Central Europeu i s’hi presenta
la creació d’una línia pressupostària específica per a la zona de l’euro dins del pressupost de la UE amb 4
funcions específiques:
●
suport a les reformes estructurals
●
Període 2018-2020: modificació de Fons estructurals i d’inversió europeus i un reforçament de
l’actual Programa de suport a les reformes estructurals
●
MFP posterior a 2020: a través d’un instrument operatiu i el reforçament de l’assistència
tècnica
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●

●

●

protecció per a la Unió Bancària, que consisteix en una línia de crèdit o en garanties que es
concediran directament al Fons únic de resolució a través del Mecanisme Europeu d’Estabilitat
o el Fons Monetari Europeu
instrument de convergència per a prestar assistència de preadhesió als Estats membres no
pertanyents a la zona de l’euro
funció d’estabilització:
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FUTUR D’EUROPA: NOU PAQUET UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA
Finalment, també s’assenyala en la comunicació el possible camí que cal seguir a partir de 2020:

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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NOTÍCIES
FUTUR D’EUROPA: NOU PAQUET UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA
4. Nova figura: ministre d’Economia i Finances Europeu [COM(2017)823]
La Comissió a través d’una comunicació que de nou inclou el Banc Central Europeu proposa la creació d’aquest
nou càrrec.retat

Pròxims passos:
Hi haurà una reunió específica, prevista per als dies 28 a 29 de juny de 2018, amb la finalitat d’arribar a
decisions concretes.
Més informació:
COM/2017/0821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1512978621756&uri=CELEX:52017DC0821
COM/2017/0827
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1512978739552&uri=CELEX:52017PC0827
COM/2017/0824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1512978827789&uri=CELEX:52017PC0824
COM/2017/0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1512978901435&uri=COM:2017:822:FI
COM/2017/0823
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1512978996890&uri=CELEX:52017DC0823
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NOTÍCIES
PRIORITATS DE LA PRESIDÈNCIA DE BULGÀRIA EN EL CONSELL DE LA UE
Es prepara el pròxim canvi rotatiu de la presidència del Consell de la UE. Bulgària assumirà per primera
vegada la presidència semestral del Consell a partir de gener de 2018. Pren el relleu, després de la
presidència d’Estònia durant els mesos de juliol a desembre de 2017, amb el lema “UNITED WE STAND
STRONGˮ, és a dir, “Units som més forts”.

La presidència búlgara abraça el semestre de gener a juny de 2018; després arribarà el torn d’Àustria,
amb les següents prioritats:
1. Recuperar l’atenció europea cap als Balcans occidentals.
L’objectiu és aconseguir incrementar la unitat europea i la connectivitat de la regió dels Balcans
amb la resta d’Europa en l’àmbit del transport terrestre i aeri, però també en l’energètic, educatiu i
digital. L’ambició final és aconseguir una pau duradora, seguretat i prosperitat a la regió.
Bulgària destaca pels seus esforços a aplicar les polítiques del mercat digital comú per a facilitar l’accés
a Internet i un descens de les càrregues de la itinerància (roaming). ---
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PRIORITATS DE LA PRESIDÈNCIA DE BULGÀRIA EN EL CONSELL DE LA UE
2. El futur d’Europa i dels joves: creixement econòmic i cohesió social
El creixement econòmic i la cohesió social són claus per al futur d’Europa. Tot i que l’economia europea
creix i es generen més ocupacions, encara hi ha alts nivells de deute i els salaris creixen poc o estan
congelats.
En aquest escenari, la presidència búlgara posa l’accent en la importància de la cohesió social i la
política de cohesió per a reduir les desigualtats com una fórmula per a garantir l’èxit del model europeu.
Destaquen a més que seran actius i constructius per a establir el marc financer multianual que siga
equilibrat entre els nous fons i els existents.
3. Polítiques de seguretat i migració
La presidència búlgara donarà molta importància a la seguretat i l’estabilitat dels europeus, i per això
buscarà consensos en les polítiques de seguretat i migració. Aquestes persegueixen:
- Trobar “solucions justes i duradores” en àrees com les polítiques d’asil i les polítiques de tornada i
readmissió d’immigrants irregulars més eficients.
- Centrar els seus esforços en el reforçament dels controls fronterers, l’intercanvi d’informació entre
organismes i la prevenció.
4. Economia digital i desenvolupament d’habilitats dels joves per al futur
Se centrarà en les accions de desenvolupament d’una economia digital per a la joventut. Per això
vincularà el seu desenvolupament a l’educació. Entre les prioritats que té hi ha les següents:
- Prendre decisions sobre assumptes pendents en l’agenda europea com: la comunicació electrònica,
drets de propietat intel·lectual i privadesa en línia i ciberseguretat per a garantir la competitivitat de
l’economia europea.
- Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació TIC en tots els nivells del sistema educatiu.
Més informació:
Pàgina web de la presidència de Bulgària: https://eu2018bg.bg/en/home
Programa del trio: https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-06/trio%20programme.pdf
https://eu2018bg.bg/en/home
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NOTÍCIES
CONSELL EUROPEU 19 – 20 OCTUBRE
El Consell Europeu s’ha reunit a Brussel·les durant els dies 14 i 15 de desembre. Els principals punts en
l’agenda han sigut: defensa, assumptes socials, educació i cultura, migració, canvi climàtic i Jerusalem.
El 15 de desembre, els líders de la UE-27 van analitzar l’estat de les negociacions del Brexit i van acordar
que s’han aconseguit progressos suficients per a poder avançar a la fase següent. Aquest tema es tracta
en profunditat en l’article “Brexit: Avanços en les negociacions” d’aquesta mateixa alerta.
Així mateix, els líders de la UE-27 van abordar el futur de la Unió Econòmica i Monetària i de la Unió
Bancària durant la Cimera de l’Euro.
A continuació s’assenyalen les principals conclusions en cada àmbit:
DEFENSA
El Consell va acordar posar en marxa la cooperació estructurada permanent (PESCO) en matèria de
defensa. Els líders de la UE van destacar la importància d’implementar projectes conjunts i han fet una
crida a l’adopció en 2018 del Programa europeu de desenvolupament industrial i d’una recomanació del
Consell per a un nou instrument de suport en seguretat a partir de 2020.
Els líders de la UE van instar el Consell perquè completara la reforma del mecanisme Athena per al
finançament comú de les operacions militars de la UE i van demanar que s’implementaren les accions
comunes i de cooperació entre la UE i l’OTAN.
ASSUMPTES SOCIALS, EDUCACIÓ I CULTURA
El Consell Europeu va adoptar conclusions sobre assumptes socials, així com sobre educació i cultura,
sobre la base dels debats de l’Agenda dels Dirigents sobre Cultura i Educació i la Cimera Social que van
tindre lloc a Göteborg al novembre.
Els líders de la UE van remarcar algunes prioritats per al desenvolupament de la dimensió social de la UE
entre les quals podem destacar: implementar el pilar europeu de drets socials, promoure el diàleg social
en tots els àmbits, progressar en els assumptes socials encara pendents a Europa i eliminar les
desigualtats de gènere.
En l’àmbit de l’educació i la cultura es poden destacar les prioritats següents: ampliar el programa
Erasmus+, permetre als estudiants que combinen estudis a diferents països de la UE, promoure
l’aprenentatge d’idiomes i el reconeixement mutu de les titulacions i diplomes.
En aquest sentit, els líders de la UE van convidar la Comissió perquè presentara propostes el 2018 per tal
que puguen ser adoptades pel Consell.
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NOTÍCIES
CONSELL EUROPEU 14-15 DESEMBRE
MIGRACIÓ
Els dirigents de la UE van mantindre un debat sobre les dimensions interior i exterior de la política migratòria de la UE
en què van analitzar el funcionament d’aquesta durant els dos últims anys i les diferents maneres d’enfortir-la. Un dels
principals objectius d’aquest debat va ser la reforma del sistema d’asil.

CANVI CLIMÀTIC
El Consell Europeu va celebrar el resultat de la Cimera One Planet que va tindre lloc a París el 12 de desembre per a
atraure fons i buscar solucions en la lluita contra el canvi climàtic. El Consell va reafirmar el compromís de la UE i dels
Estats membres a implementar l’Acord de París.

JERUSALEM
Els líders de la UE van reiterar el ferm compromís en la solució de dos estats i la seua posició sobre Jerusalem es
manté invariable.

BREXIT
Aquest tema es tracta en profunditat en l’article “Brexit: Segona fase de negociacions” d’aquesta mateixa alerta.
CIMERA DE L’EURO
Els líders de la UE van intercanviar opinions per a trobar la manera d’assegurar que la UE disposa dels mitjans
suficients per a fer front a potencials amenaces econòmiques, i es va sol·licitar als dirigents que expressaren el seu
plantejament preferit per a seguir reforçant la UEM.

Més informació
Conclusions del Consell Europeu - 14 de desembre
Conclusions del Consell Europeu_14 desembre:

http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
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NOTÍCIES
BREXIT: SEGONA FASE DE NEGOCIACIONS
Durant els mesos de novembre i desembre han tingut lloc diversos esdeveniments en relació amb el Brexit.
Durant els dies 9 i 10 de novembre va tindre lloc a Brussel·les la sisena ronda de negociacions entre Michel
Barnier, negociador principal de la Unió Europea, i David Davis, ministre del Regne Unit per a l’Eixida de la
Unió Europea.
Conclosa aquesta ronda, Barnier va declarar que no s’havia aconseguit el progrés suficient i que les dues
parts havien de seguir treballant per a poder avançar de cara al Consell Europeu dels dies 14 i 15 de
desembre. En particular, calien avanços en les tres àrees clau de la primera fase de les negociacions: drets
dels ciutadans, situació d’Irlanda i obligacions financeres.
Des de llavors fins a la celebració del Consell Europeu s’han mantingut diverses reunions entre els dirigents
de la Unió Europea i els del Regne Unit, entre les quals podem destacar la trobada entre el president de la
Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May, el 4 de desembre a
Brussel·les. Aquestes reunions han aconseguit avanços significatius en el procés.
El Consell Europeu, en la seua formació UE 27, va revisar el 15 desembre l’estat de les negociacions. Després
d’escoltar les informacions transmeses per Michel Barnier, els líders de la Unió van valorar els avanços
aconseguits durant les últimes setmanes i van confirmar que s’ha produït un progrés suficient en els tres
àmbits clau de la primera fase de la negociació:
·
·
·

Drets dels ciutadans
Situació d’Irlanda
Obligacions financeres

En aquest sentit, el Consell Europeu va adoptar l’esborrany de les directrius de negociació per a avançar cap
a la segona fase de les negociacions. Aquesta segona fase s’iniciarà amb debats sobre el període de transició
i el marc per a la futura relació.
El president del Consell, Donald Tusk, va declarar que l’obertura de la segona fase de negociació no seria
possible sense la unitat dels 27 Estats membres, el treball de l’equip negociador de la UE i l’esforç
constructiu del Regne Unit. Va afirmar que per a poder abordar la futura relació, la UE 27 ha de treballar
internament, però també en contacte amb el Regne Unit per a aconseguir més claredat en els seus punts de
vista.
El Consell Europeu insta el negociador en cap de la UE i el Regne Unit a continuar treballant en tots els
aspectes de l’eixida, inclosos aquells que no s’han abordat en la primera fase de les negociacions, a
consolidar els resultats obtinguts i a iniciar la redacció de l’acord d’eixida. Tot això ha de continuar fent-se de
conformitat amb les directrius del Consell Europeu de 29 d’abril de 2017.
El Consell continuarà fent un seguiment exhaustiu de les negociacions i prendrà directrius addicionals, al
març de 2018, especialment, pel que fa al marc de la futura relació.
Més informació: Directrius de negociació adoptades pel Consell Europeu – 15 de desembre
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NOTÍCIES
EL FUTUR DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA
Comunicació sobre la política agrícola comuna després de 2020 – El futur de l’alimentació i
l’agricultura
Com ja vam informar en l’edició juliol–agost d’aquesta Alerta, la Comissió Europea va dur a terme una
consulta sobre el futur de la política agrícola comuna (PAC) amb l’objectiu de delimitar els aspectes de la
política actual que es podrien simplificar i modernitzar. Aquesta consulta, que es va mantindre oberta
durant tres mesos i que va rebre més de 320.000 respostes, va posar de manifest la voluntat dels
participants del fet que la PAC se seguisca gestionant a escala de la Unió Europea i que tinga com a
objectius principals ajudar els agricultors i protegir el medi ambient, d’una manera més senzilla i flexible.
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”.

La Comissió Europea va adoptar, el 29 de novembre, la comunicació sobre El futur de l’alimentació i de
l’agricultura, que defineix els principis que permetran que la PAC continue sent eficaç en el futur.
L’enfocament nou de la PAC, més simple i flexible, manté l’estructura actual de dos pilars i fixarà mesures
concretes per a assolir els objectius acordats a escala de la UE. Cada estat membre, dotat d’una
responsabilitat més gran, elaborarà el seu pla estratègic, que recollirà la manera en què preveu assolir els
objectius comuns. Aquests plans “a mida”, que els haurà d’aprovar la Comissió, suposen més proximitat de
la PAC amb els qui l’apliquen en la pràctica.
La PAC nova preveu un suport vertader als agricultors: mantindrà el sistema de pagaments directes i
explora possibilitats per a mantindre les rendes equitatives. Així mateix, haurà de liderar el
desenvolupament sostenible de l’agricultura de la UE i ser més ambiciosa pel que fa a l’eficiència de
recursos, la protecció del medi ambient i l’acció pel clima.
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NOTÍCIES
EL FUTUR DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

Algunes de les propostes són:
- Fomentar l’ús de tecnologies modernes.
- Promocionar l’activitat agrària entre els joves.
- Proporcionar respostes als ciutadans en temes com la producció sostenible, la salut, la nutrició o el
benestar dels animals.
- Establir una concertació entre les policies de la UE.
- Crear una plataforma europea sobre la gestió de riscos.
Passos següents:
En els mesos pròxims, es treballarà al voltant dels objectius, l’arquitectura i el disseny de la PAC futura: es
farà una avaluació d’impacte que examine les diverses opcions basant-se en les dades recopilades entre les
parts interessades i els ciutadans.
Tot això avançarà en paral·lel als treballs sobre el Marc financer plurianual (MFP) pròxim, que es preveu que
el presente la Comissió al maig de 2018. Després d’això, s’esperen propostes legislatives sobre la PAC futura
abans de l’estiu de 2018.
Més informació:
El futur de l’alimentació i de l’agricultura – Comunicació sobre la Política Agrícola Comuna després de 2020
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NOTÍCIES
NORMES NOVES PER AL SECTOR DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA

El 20 de novembre passat, els representants del Consell van aprovar un nou reglament sobre productes
ecològics, que ha d’emmarcar-se dins de la prioritat de la Comissió Juncker de fomentar el creixement i
l’ocupació.
L’agricultura ecològica, que suposa produir aliments respectant els cicles vitals naturals i amb les mínimes
repercussions humanes possibles en el medi ambient, és un dels sectors més dinàmics de la indústria
agroalimentària europea, i la compra de productes ecològics suposa contribuir als objectius generals sobre
canvi climàtic, biodiversitat i protecció del medi ambient.
Moltes de les normes actuals aplicables a la producció ecològica d’aliments daten de fa més de vint anys,
per això la Unió Europea ha decidit actualitzar i harmonitzar la normativa.
La reforma comporta que qualsevol producte agroalimentari que porte el logotip ecològic de la UE (mireu
la imatge en el marge esquerre) gaudirà dels mateixos nivells de producció i qualitat, tant si s’ha elaborat
a la Unió Europea com si s’ha importat de tercers països.
A més, les normes noves reforcen les mesures cautelars adoptades pels agricultors per a reduir el risc de
contaminació per plaguicides, la qual cosa suposarà un avantatge per als consumidors.
Quant als avantatges per als agricultors, hi haurà igualtat de condicions, tant per als agricultors europeus
com per als de tercers països que exporten els productes ecològics al mercat de la UE.
Així mateix, les normes s’apliquen a productes nous, com ara la sal, el suro i els olis essencials, així com
les llavors i els productes agrícoles transformats utilitzats com a aliments o pinsos; a més, en el futur, es
podran afegir productes nous per a satisfer les demandes dels consumidors.
Passos següents: l’acord referendat pel Consell es presentarà pròximament perquè el voten en el
Parlament Europeu. Les normes noves, una vegada adoptades, entraran en vigor l’1 de gener de 2021.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1512637679925&uri=CELEX:52014PC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1512637679925&uri=CELEX:52014PC0180
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es
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NOTÍCIES
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: APROVACIÓ DE L'ORIENTACIÓ GENERAL DEL CONSELL
La creació d'un marc jurídic per al Cos Europeu de Solidaritat (CES) avança. El Consell de la Unió Europea
va fixar la seua posició amb l'aprovació de l'orientació general relativa a aquest programa de voluntariat
europeu el passat 20 de novembre.
La posició del Consell és positiva a la proposta de la Comissió Europea. L'aprovació de la proposta de
reglament de la Comissió permetrà en última instància consolidar el CES amb un marc jurídic propi i un
instrument únic de finançament

El contingut de la proposta aprovada pel Consell es resumeix en els següents elements:
- El CES estarà obert als joves amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys procedents de tota la Unió
Europea, dels països adherents, candidats i candidats potencials, dels països de la *AELC i el *EEE, de
Suïssa i dels països de la política europea de veïnatge.
- La principal novetat és la inclusió d'una àmplia gamma d'activitats de solidaritat, entre les quals
s'inclourà el voluntariat, les pràctiques, les ocupacions i els projectes de solidaritat impulsats pels joves.
- Oferirà la possibilitat de recolzar a entitats públiques i privades que reforcen la cohesió, la solidaritat i la
democràcia a Europa, per exemple abordant qüestions d'exclusió social, pobresa, o salut, o a entitats que
es dediquen a l'acolliment i integració dels refugiats.
- Es basarà en les bones pràctiques dels programes existents, principalment el Servei Voluntari Europeu
(*SVE).
- El pressupost es basarà al 100 % en resignacions de la *subrúbrica 1a diversos programes existents.
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NOTÍCIES
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: APROVACIÓ DE L'ORIENTACIÓ GENERAL DEL CONSELL
Pròxims passos:
El Cos Europeu de Solidaritat ja està en marxa des de desembre de 2016, gràcies a l'impuls de la Comissió
Europea, a través de vuit programes existents de la UE. Actualment, després d'un any actiu, Espanya és el
segon país membre on més joves s'han apuntat, amb un total superior a 6.700 voluntaris.
En els pròxims mesos el Consell passarà a negociar amb el Parlament Europeu un acord que està previst
arribe a principis de 2018. Amb l'aprovació final es conformarà un nou marc legal per al Cos Europeu de

Solidaritat, un programa que enforteix la cohesió, la solidaritat i els valors democràtics.
Per a més informació:
Portal Europeu de la Joventut
https://europa.eu/youth/solidarity_es

Fuentes:
*Proposal *for a *REGULATION *OF *THE *EUROPEAN *PARLIAMENT *AND
*OF *THE *COUNCIL *laying *down *the legal *framework *of *the *European
*Solidarity *Corps *and *amending *Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No
1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 *and *Decision No
1313/2013/EU (*First *reading) -General *approach
http://www.consilium.europa.eu/media/31696/st14601en17.pdf
Cos Europeu de Solidaritat: el Consell acorda una orientació general
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/20/european-solidarity-corps-councilagrees-on-general-approach/pdf
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NOTÍCIES
RESCEU: NOU SISTEMA EUROPEU PER A REFORÇAR LA LLUITA CONTRA LES
CATÀSTROFES NATURALS
La Comissió Europea ha presentat una sèrie de propostes en una comunicació al Parlament Europeu, al
Consell i al Comité de les Regions per a millorar la capacitat de resposta europea davant les catàstrofes
naturals. Les mesures de reforma proposades el passat 23 de novembre pretenen reformar i
reforçar la “Capacitat Europea de Resposta a Emergènciesˮ, que actua sota l’actual Mecanisme de
Protecció Civil de la Unió. Entre els nous plans de la Comissió destaca el nou sistema RescEU, una
proposta central en l’agenda de reformes del president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker.
Les principals novetats del sistema proposat són:
1. RescEU: millora de la resposta col·lectiva davant les catàstrofes naturals
RescEU és una nova reserva europea per a la protecció civil, suposa una ajuda extra als Estats
membres, i comptaria amb una sèrie de recursos materials i humans per a complementar els recursos
dels Estats membres davant un eventual desastre natural. Aquests són alguns dels recursos que la Unió
Europea adquiriria i oferiria com a resposta ràpida davant les catàstrofes naturals quan els actius
d’un país membre foren insuficients:
Avions de lluita contra el foc.
Hospitals de campanya.
Equips mèdics d’emergència.
Equips de cerca i rescat.
Aquests recursos europeus formaran part del fons de reserva del mecanisme de protecció civil de la
Unió Europea. Aquest fons actualment funciona com un sistema voluntari en el qual els Estats
participants ofereixen els seus recursos, i aquests són coordinats pel Centre Europeu de Coordinació de
Resposta a Emergències (CECRE), amb seu a Brussel·les.
Amb la implementació de les noves propostes, la Unió Europea millorarà la capacitat de resposta
immediata. La Comissió Europea finançarà el total del cost dels nous actius de RescEU i, quan
arribe el moment d’un eventual desastre, tindria el control d’aquests per a decidir si els utilitza quan
calga.
El president Juncker assegura que vol que la Unió Europea “oferisca més alguna cosa més que el condol”
davant el creixent nombre de catàstrofes naturals, i per això proposa estar millor preparats que abans per
a actuar col·lectivament de cara a ajudar els Estats membres en la primera línia.
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NOTÍCIES
RESCEU: NOU SISTEMA EUROPEU PER A REFORÇAR LA LLUITA CONTRA LES
CATÀSTROFES NATURALS
A més, la Comissió es planteja oferir majors incentius financers per a millorar la capacitat nacional
dels Estats membres. La Comissió proposa cobrir el gruix dels costos derivats de l’adaptació, reparació,
transport i operacions de les aportacions nacionals al grup comú existent.

2. Més prevenció i coordinació
Amb el nou sistema, la Comissió Europea sol·licitarà als Estats membres que compartisquen els
plans nacionals de prevenció, amb l’objectiu final d’aconseguir una més elevada preparació col·lectiva per
a identificar els possibles riscos i solucions.
Aquestes accions voluntàries, a més, permetrien una major cooperació i harmonització dels plans
nacionals a les directrius de les polítiques europees.
Pròxims passos:
Després de la comunicació de la proposta de la Comissió i l’enviament de la proposta de decisió, el
Parlament Europeu i el Consell han de decidir sobre la seua aprovació en els pròxims mesos.
En el cas que la proposta de reforma de la Decisió 1313/2013/UE de la Comissió Europea continue avant,
aquesta tindria un impacte addicional d’uns 280 milions d’euros en el sostre de despesa del marc
financer multianual (2018-2020).
Per a més informació:
- Fitxa informativa sobre el Centre Europeu de Coordinació de Resposta a Emergències (CECRE)
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/erc_es.pdf
- Fitxa informativa sobre la Protecció Civil de la Unió Europea.
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_es.pdf
Proposta de DECISIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL per la qual es modifica la Decisió
1313/2013/UE
relativa
a
un
Mecanisme
de
Protecció
Civil
de
la
Unió
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/pdf/uri=celex:52017PC0772&qid=1513679845946&from=ÉS
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NOTÍCIES
PUBLICAT EL TERCER INFORME DE L’ESTAT DE LA UNIÓ DE L’ENERGIA

El 24 de novembre passat, la Comissió Europea va publicar el tercer informe sobre l’estat de la Unió de
l’Energia, que mostra els progressos duts a terme des que es va adoptar la prioritat de la Comissió Juncker
de la Unió de l’Energia a fi de completar la transició a una economia baixa en emissions, segura i
competitiva.
L’informe posa de manifest que la transició d’Europa cap a una societat hipocarbònica s’està convertint en
una realitat per a la UE. Així mateix, confirma que la transició energètica no és possible si no s’adapten les
infraestructures d’energia, transport i telecomunicacions a les necessitats del sistema energètic futur.
Per a fer front a aquests problemes, la Comissió també va adoptar el mateix dia els documents següents:
-

Fitxes tècniques dels 28 estats membres de la Unió de l’Energia.
Tercera llista de projectes d’interés comú.
Comunicació sobre infraestructures (aplicació de l’objectiu d’interconnexió d’electricitat del 15 %).
Informe de situació sobre eficiència energètica.
Informe sobre el funcionament del mercat europeu del carboni.
Informe sobre el Pacte dels alcaldes.
Informe de tendències i previsions de l’Agència Europea de Medi Ambient.
Estudi sobre els consumidors proactius d’energia residencial.

Passos següents:
La UE avança cap als objectius d’energia i clima que s’ha marcat per a 2020 i 2030, de fet, els estats
membres hauran d’ultimar per a l’inici de 2018 els projectes de plans nacionals integrats d’energia i clima del
període posterior a 2020.

Més informació: https://ec.europa.eu/commission/publications/third-report-state-energy-union_es
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NOTÍCIES
NORMES NOVES D’EMISSIÓ DE CO2 PER A TURISMES I VEHICLES COMERCIALS LLEUGERS
(FURGONETES) A LA UNIÓ EUROPEA.
El 8 de novembre de 2017, la Comissió Europea va presentar una proposta de reglament que estableix normes noves
d’emissió de CO2 per a turismes i vehicles comercials lleugers (furgonetes) a la Unió Europea per al període posterior a
2020.
Si bé el reglament s’aplica a tots els turismes i vehicles industrials lleugers matriculats recentment a la Unió, els
fabricants responsables de menys de 1.000 registres nous per any estan exempts dels objectius de CO2.
La proposta s’ha d’emmarcar dins de la prioritat de la Comissió Juncker d’Unió de l’Energia i té l’objectiu de contribuir a
l’èxit dels compromisos de la UE en virtut de l’Acord de París, així com reduir els costos de consum de combustible per
als consumidors, reforçar la competitivitat de la indústria automobilística de la UE i estimular l’ocupació.
Contingut de la proposta:
●

●

●

●

●

●

170 milions de tones de CO2 reduïdes en el període de 2020 a 2030 i una qualitat de l’aire més bona,
especialment a les ciutats;
es preveu que el PIB augmente fins a 6.800 milions d’euros en 2030, de manera que es creen fins a 70.000
ocupacions addicionals;
en general, els consumidors estalviaran al voltant de 18.000 milions d’euros anuals en costos de combustible;
la proposta estalviaria, en total, al voltant de 380 milions de tones de petroli durant el període 2020-2040, amb
un valor d’aproximadament 125.000 milions d’euros en preus de hui (al voltant de 6.000 milions d’euros per
any);
30 % de reducció d’emissions d’automòbils i furgonetes;
les normes noves inclouen un mecanisme per a incentivar l’adopció de vehicles de zero i de baixes emissions,
d’una manera neutral en tecnologia.

En cas que un fabricant (o un grup d’aquests) excedisca l’objectiu específic d’emissions, la Comissió aplicarà una
penalització de 95 euros per gram de CO2/km de superació per a cada vehicle nou matriculat del fabricant (o del grup
d’aquests) en qüestió, en aquell any.
Passos següents:
La proposta legislativa s’ha presentat al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social i al Comité de les
Regions perquè l’examinen en el marc del procediment legislatiu ordinari.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1512379811074&uri=CELEX:52017PC0676
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
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NOTÍCIES
PROPOSTA DE DIRECTIVA PER A LA PROMOCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER
CARRETERA NETS I ENERGÈTICAMENT EFICIENTS
L’objectiu d’aconseguir un sistema de transports sostenible, competitiu, segur i descarbonitzat és una de les
prioritats polítiques de la Comissió Europea en relació a la Unió de l’Energia i amb l’ocupació, el creixement i
la inversió.
En aquest context, el passat 8 de novembre de 2017, la Comissió va adoptar una proposta de directiva sobre
vehicles nets, que fomenta les solucions de mobilitat neta en les licitacions de contractació pública.
Fins ara, els organismes públics només compren xicotets volums de vehicles nets o energèticament eficients.
Per això, la Comissió proposa aquesta iniciativa que cobreix totes les pràctiques de contractació rellevants
d’una manera simplificada; l’arrendament financer, el lloguer i el lloguer amb opció de compra de vehicles, i
dels contractes de servei públic per als serveis de transport per la via pública, serveis de transport per
carretera per a finalitats especials, transport no regular de passatgers i lloguer d’autobusos i autocars amb
conductor, així com determinats serveis postals i de missatgeria i serveis de rebuig de residus.
La proposta hauria d’augmentar l’acceptació del mercat que condueix a menors costos de producció i preus
més baixos, amb un efecte positiu també en la demanda privada, al temps que destaca la pertinença de
tindre en compte els aspectes mediambientals en totes les decisions de contractació pública.
A mitjà i llarg termini, els beneficis per als ciutadans i les empreses de la Unió Europea justifiquen
plenament aquest enfocament en la mesura que no imposa als poders i entitats adjudicadores i operadors
l’ús d’una tecnologia específica.
Pròxims passos:
La proposta sobre mobilitat neta s’enviarà ara als colegisladors perquè l’examinen en el marc del
procediment legislatiu ordinari.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1513067769197&uri=CELEX:52017PC0653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1513067769197&uri=CELEX:52017PC0653
http://europa.eu/rapid/press-release_ip-17-4242_es.htm
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NOTÍCIES
MERCAT ÚNIC DIGITAL: ÚLTIMS AVANÇOS SOBRE LA FI DEL BLOQUEIG GEOGRÀFIC
Al maig de 2016 es va presentar la proposta de REGLAMENT sobre les mesures contra el bloqueig geogràfic i
contra altres formes de discriminació per raó de la nacionalitat o del lloc de residència o d’establiment dels
clients en el mercat interior [COM (2016) 289]. Aquesta proposta es va emmarcar en el paquet de mesures
per a impulsar el comerç electrònic (edició de maig-juny de 2016 de l’Alerta) en l’àmbit de l’Agenda digital
europea, dins de la prioritat número 2 de Juncker.
Un any després, en maig de 2017, el Consell i el Parlament van iniciar les negociacions i, entre les opinions
divergents, destaquen:
l’àmbit d’aplicació: inclusió de les relacions d’empresa a empresa i de continguts no audiovisuals
protegits per drets d’autor;
les vendes passives: les transaccions en què el comerciant no sol·licita de manera activa la relació
comercial amb el client.
Els dies 22 i 23 de juny de 2017, el Consell Europeu va instar que s’aplicara l’estratègia del Mercat Únic
Digital “en tots els seus elements”. Al setembre de 2017, a la Cimera Europea celebrada a Tallin (edició
anterior de l’Alerta), les tres institucions van aconseguir un acord polític per a posar fi al bloqueig geogràfic
per als consumidors que desitgen comprar productes o serveis en línia a altres països dins de la UE.
Finalment, el 20 de novembre de 2017, de la mateixa manera que a Tallin, els negociadors de la UE van
arribar a un acord per a posar fi al bloqueig geogràfic injustificat, que en breu l’haurà d’aprovar el Parlament
i el Consell.
Passos següents:
El Consell i el Parlament Europeu hauran de donar l’aprovació al projecte de reglament en els mesos
pròxims. Una vegada aprovat, el nou reglament entrarà en vigor als nou mesos de ser publicat en el Diari
Oficial de la Unió Europea per a donar temps, especialment als xicotets comerciants, a adaptar-s’hi.

Més informació:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/geo-blocking/
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NOTÍCIES
ÚS OBLIGATORI DE L’IDENTIFICADOR D’ENTITAT JURÍDICA (LEI)
L’Identificador d’Entitat Jurídica (LEI, Legal Entity Identifier) és un codi alfanumèric global i únic basat en l’estàndard
ISO 17442. Aquest codi s’utilitza per a identificar les persones jurídiques a escala mundial que participen en
transaccions financeres, així com per a complir els requisits d’informació en els mercats financers. Amb l’ús d’aquest es
pretén un control més gran dels riscos financers.
Exigència del LEI i obligats a l’ús d’aquest
Diverses normes de dret europeu exigeixen aquest codi com a mitjà d’identificació de les persones jurídiques que
participen en transaccions financeres en tot el món. En concret, en l’article 26 del MiFIR (Reglament (UE) 600/2014, de
15 de maig de 2014, relatiu als mercats d’instruments financers i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012)
s’estableix que a l’hora de comunicar l’identificador dels clients, d’acord amb el que estableixen els apartats 3 i 4, les
empreses de serveis d’inversió hauran d’utilitzar un codi identificador d’entitats jurídiques establit per a identificar
clients que tinguen aquesta condició.
D’altra banda, en l’article 13, apartat 2, del Reglament delegat de la Comissió 590/2017, de 28 de juliol de 2016, pel
qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 pel que fa a les normes tècniques de regulació relatives a la comunicació
d’operacions a les autoritats competents, s’estableix que les empreses de serveis d’inversió no hauran d’oferir serveis
que obliguen a presentar una comunicació respecte d’una operació efectuada en nom d’un client que complisca els
requisits per a disposar d’un codi d’identificació d’entitats jurídiques, sense haver obtingut prèviament el codi
d’identificació d’entitats jurídiques del client esmentat.
Actualment, és preceptiu el codi LEI per a les empreses que participen en el comerç de derivats. A partir del 3 de gener
de 2018, serà obligatori per a totes les persones jurídiques que donen ordres a financers intermediaris per a dur a
terme transaccions sobre instruments admesos a negociació.
Sol·licitud
Per a poder dur a terme la sol·licitud i perquè aquesta es puga gestionar, s’ha habilitat el Registre Mercantil, d’acord
amb la disposició addicional segona del Reial decret llei 14/2013, de 29 de novembre, de mesures urgents per a
l’adaptació del dret espanyol a la normativa de supervisió de la solvència d’entitats financeres. És per això que es pot fer
la sol·licitud per mitjà del Portal de Registradors d’Espanya: https://www.justicia.lei.registradores.org/Default
Una vegada sol·licitada, el procés de qualificació per a l’obtenció de la sol·licitud té un termini màxim de 15 dies hàbils,
encara que el més habitual és que aquest termini no excedisca els 4 dies hàbils, d’acord amb la informació
proporcionada pel Portal de Registradors d’Espanya.
Aplicació de l’obligació
El 3 de gener de 2018 començarà l’aplicació del marc normatiu nou sobre mercats i instruments financers, en concret
de l’esmentat Reglament delegat de la Comissió 590/2017, basat en la Directiva MiFID II i el Reglament MiFIR, i, en
conseqüència, l’ús del codi LEI serà obligatori a partir d’aquesta mateixa data.
Més Informació:
http://www.boe.es/doue/2014/173/L00349-00496.pdf - MiFID II
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0600&qid=1491984103846&from=ES – MiFIR
https://www.boe.es/doue/2017/087/L00449-00478.pdf – Regl. delegat de la CE 590/2017
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NOTÍCIES
WiFi4EU: REGLAMENT EN VIGOR
El 25 d’octubre de 2017 es va signar el Reglament (UE) 2017/1953, del Parlament Europeu i del Consell, de 25
d’octubre de 2017, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1316/2013 i (UE) núm. 283/2014 pel que fa al
foment de la connectivitat a Internet de les comunitats locals.
Aquest reglament es compon, únicament, de 3 articles:
Article 1: Modificacions del Reglament (UE) 1316/2013
Destaquen els canvis següents:
Únicament podran rebre ajuda financera de la Unió, particularment com a subvencions, els contractes i els
instruments financers, les accions que contribuïsquen a projectes d’interés comú de conformitat amb els
reglaments (UE) 1315/2013, (UE) 347/2013 i (UE) 283/2014, així com les actuacions que servisquen de suport
a programes.
En el sector de les telecomunicacions, quan complisquen els criteris i/o les condicions de subvencionabilitat, podran
optar a rebre ajuda financera de la Unió de la manera següent:
a) els serveis genèrics, les plataformes de serveis centrals i les accions de suport a programes es finançaran per
mitjà de subvencions o de contractes públics;
b) les accions en el sector de les xarxes de banda ampla es finançaran per mitjà d’instruments financers;
c) les accions que tinguen per objecte oferir en les comunitats locals una connectivitat local sense fil, amb
caràcter gratuït i sense condicions discriminatòries, es finançaran amb subvencions o altres formes d’ajuda
econòmica que no incloguen instruments financers.
Les accions que tinguen per objecte oferir a les comunitats locals una connectivitat local sense fil, amb caràcter
gratuït i sense condicions discriminatòries, es finançaran amb una ajuda econòmica de la Unió que cobrisca fins
al 100 % dels costos subvencionables, sense perjudici del principi de cofinançament.
Article 2: Modificacions del Reglament (UE) 283/2014
Destaquen els canvis següents:
Per a poder optar al finançament, les accions que contribuïsquen a projectes d’interés comú i que tinguen com a
objectiu oferir a les comunitats locals una connectivitat local sense fil d’alta qualitat, amb caràcter gratuït i sense
condicions discriminatòries, hauran de complir les condicions que s’estableixen en la secció 4 de l’annex
(secció acabada d’incorporar, es detalla a continuació).
Incorporació nova: Secció 4. Connectivitat sense fil en comunitats locals:
No podran optar a l’ajuda financera les accions que dupliquen ofertes gratuïtes públiques o privades de característiques
semblants, qualitat inclosa, i que es troben en el mateix àmbit públic. El pressupost disponible s’assignarà, de manera
geogràficament equilibrada en els estats membres, a les accions que complisquen les condicions, tenint en compte el
nombre de propostes que es reben i atenent, en principi, l’ordre d’arribada d’aquestes.
Les accions finançades hauran d’estar en funcionament i les haurà de supervisar de prop la Comissió durant un període
mínim de tres anys.

23
EDVALENCIA
C/ Caballeros, 9
46001-Valencia

Direcció General de Relacions amb la UE i l’Estat

Any VII, nº 107

#

Novembre - desembre 2017

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notes d’actualitat jurídica europea

NOTÍCIES
WiFi4EU: REGLAMENT EN VIGOR
Article 3: Entrada en vigor
El reglament va entrar en vigor als 3 dies de ser publicat en el DOUE, que va tindre lloc l’01/11/17.

Passos següents:
A l’inici de 2018 s’obrirà el portal web per al registre de candidats.
Al febrer de 2018 està previst obrir el termini de sol·licituds, que s’anunciarà en la pàgina web WIFI4EU
(important: assignació per ordre d’arribada).

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1510306987343&uri=CELEX:32017R1953
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
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CÚRIA
CÚRIA: CÀLCUL DE LA DURACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ PER A
TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL-VERTICAL
El Jutjat Social núm. 23 de Barcelona va plantejar una decisió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea pel que fa a un litigi entre María Begoña Espadas Recio i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE). L’objecte
de la petició s’emmarca en la determinació de la base de càlcul de la duració de la prestació per desocupació per als
treballadors a temps parcial de tipus vertical.
Davant de la discrepància en la determinació de la base, l’òrgan jurisdiccional va plantejar les qüestions següents:
Determinar si la clàusula 4, apartat 1, de l’Acord marc sobre el treball a temps parcial, efectuat el 6 de juny de
1997, és aplicable a una prestació contributiva per desocupació com la controvertida en el litigi principal.
Si l’anterior qüestió té una resposta afirmativa, es planteja si la doctrina establida pel Tribunal implicaria que la
norma nacional (RD 625/1985, de 2 d’abril, pel qual es desplega la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció o/i
desocupació) s’oposa a aquesta.
Determinar si l’article 4, apartat 1, de la Directiva 79/7, s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposa a una normativa
d’un estat membre que, en el cas del treball a temps parcial vertical, exclou els dies no treballats del càlcul dels
dies cotitzats i redueix, d’aquesta manera, el període de pagament de la prestació per desocupació, tot i que
està acreditat que la majoria dels treballadors a temps parcial vertical són dones, que resulten perjudicades per
aquestes mesures nacionals.
Respecte de la primera qüestió, el Tribunal resol que no resulta aplicable l’acord marc esmentat, ja que en la clàusula
mencionada es fa referència a “condicions de treball” que s’han de considerar emmarcades en una relació de treball
entre el treballador i l’ocupador. No obstant això, en el cas del litigi, la prestació objecte de discrepància es regeix per la
legislació nacional i no pel contracte de treball formalitzat entre empleat i empresari.
Com a conseqüència d’aquesta resposta, no resulta procedent contestar la segona qüestió.
Finalment, en relació amb la tercera qüestió, el Tribunal estima que si bé és cert que és competència de la legislació
nacional de cada estat membre determinar els requisits de concessió de prestacions de l’àmbit de la seguretat social,
també ho és que, per a fer-ho, els estats membres han de respectar el dret de la Unió. En el cas que es planteja, queda
acreditat que el segment de treballadors a temps parcial està format majoritàriament per treballadores. Tenint en
compte aquests fets, s’ha de considerar que hi ha una discriminació indirecta respecte a les dones d’acord amb la
jurisprudència del Tribunal de Justícia, que entén que aquesta es produeix “quan l’aplicació d’una mesura nacional,
encara que formulada de manera neutra, perjudique, de fet, un nombre molt més gran de dones que d’homes". Per
tant, l’article 4, apartat 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’aplicació
progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social, s’ha d’interpretar en el
sentit que s’oposa a una normativa d’un estat membre que, en el cas del treball a temps parcial vertical, exclou els dies
no treballats del càlcul dels dies cotitzats i redueix, d’aquesta manera, el període de pagament de la prestació per
desocupació, tot i que està acreditat que la majoria dels treballadors a temps parcial vertical són dones, que resulten
perjudicades per aquesta normativa.
Més informació:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196500&pageIndex=0&doclang=és&mode=req&dir=
&occ=first&part=1&cid=2389055

25
EDVALENCIA
C/ Caballeros, 9
46001-Valencia

Direcció General de Relacions amb la UE i l’Estat

Any VII, nº 107

#

Novembre - desembre 2017

ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notes d’actualitat jurídica europea

CONSULTES OBERTES
Consulta

Matèria

Principi

Fi

Intensificació de la cooperació
contra les malalties que poden previndre’s
amb la vacunació

Sanitat, vacunes

21/12/17

05/03/18

Public consultation on building a
proportionate regulatory
environment to support SME listing

Banca i finances

18/12/17

26/02/18

Medi ambient, Assumptes
marítims i pesca, Acció pel clima

15/12/17

12/02/18

Transports

08/12/17

16/02/18

Public consultation on modernisation of
judicial cooperation in
civil and commercial matters in the EU

Justícia i drets fonamentals

08/12/17

02/03/18

Avaluació de l’Estratègia d’adaptació al
canvi climàtic de
la UE

Acció pel clima, Cooperació
internacional i desenvolupament,

07/12/17

01/03/18

Fronteres i seguretat

06/12/17

14/02/18

Banca i finances

07/12/17

28/02/18

Proposta de creació d’una Autoritat Laboral
Europea;
Iniciativa sobre un número de Seguretat
Social europeu

Ocupació i assumptes socials

27/11/17

07/01/18

Modernitzar la política comuna de visats de
la UE

Fronteres i seguretat, Migració i
asil

24/11/17

02/02/18

Medi ambient, Salut pública

22/11/17

21/02/18

Reducció de la brossa marina: mesures
sobre els plàstics d’un
sol ús i les arts de pesca
Millorar la seguretat del transport de
viatgers per ferrocarril

Revisió del Reglament de la UE sobre els
precursors d’explosius

Public consultation on fitness check on
supervisory reporting

Consulta pública sobre productes
farmacèutics en el medi ambient
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CONSULTES OBERTES
Consulta

Matèria

Principi

Fi

Ocupació i assumptes socials

20/11/17

15/01/17

Heavy-Duty Vehicles (HDVs) CO2 emission
standards

Acció pel clima, Empresa i
indústria

20/11/17

29/01/18

Opcions metodològiques per a determinar
la llista de sectors i
subsectors que es consideren exposats a
un risc significatiu
de fuita de carboni durant el període 20212030

Acció pel clima, Empresa i
indústria

20/11/17

12/02/18

Consulta pública oberta sobre la iniciativa
de limitar la ingesta d’àcids greixosos
transindustrials en la UE

Seguretat alimentària

17/11/17

09/02/18

L’ampliació de l’àmbit d’aplicació del
Sistema d’Informació de Visats (VIS) a fi
d’incloure-hi informació sobre els visats de
llarga durada i els documents de
residència

Migració i asil, Fronteres i
seguretat, Justícia i drets
fonamentals

17/11/17

09/02/18

Deures dels inversors institucionals i els
gestors d’actius en matèria de sostenibilitat

Banca i finances

13/11/17

22/01/18

Seguretat alimentària

13/11/17

12/02/18

Economia i societat digital

13/11/17

23/02/18

Política Europea de Veïnatge,
Ampliació de la UE

06/11/17

12/02/18

Public consultation on possible EU action
addressing the
challenges of access to social protection

Consulta pública sobre l’avaluació REFIT
de la legislació de la
UE sobre els productes fitosanitaris i els
residus de
plaguicides
Consulta pública sobre notícies falses i
desinformació en línia
Consulta pública sobre l’avaluació temàtica
del suport a la reforma de l’Administració
pública a càrrec de l’Instrument d’Ajuda
Preadhesió i a l’Instrument Europeu de
Veïnatge
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El Centro d’Informació Europe Direct València està cofinançat per la UE.
Ni la 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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