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ALERTA JURÍDICA DE LA UE
Notes d’actualitat jurídica europea

NOTÍCIES
PRIORITATS DE LA PRESIDÈNCIA ESLOVACA DEL CONSELL DE LA UE
L’1 de juliol de 2016 es va iniciar el període de la presidència d’Eslovàquia en el Consell de la UE, que es mantindrà fins al
31 de desembre.
El seu mandat es basarà en els següents 3 principis que estaran interconnectats:

•

Èxit de resultats tangibles

•

Superació de la fragmentació dels Estats membres

•

Centrar-se en la ciutadania

D’acord amb aquests principis la presidència eslovaca pretén desenvolupar la seua activitat segons les següents 4 prioritats:
1. Una Europa forta econòmicament
Per a aconseguir aquest objectiu es basarà en inversions que contribuiran al creixement econòmic i la creació d’ocupació,
a través de 3 instruments principalment: els Fons Europeus per a Inversions Estratègiques, la Unió del Mercat de Capitals
i el pressupost de la UE.
2. Un Mercat Únic modern
Pretén adaptar la nova realitat de la societat al Mercat Únic especialment en l’àmbit de l’energia i de l’espai digital. Per
això desenvoluparà projectes en relació amb la Unió de l’Energia i Mercat Únic Digital.
3. Polítiques sostenibles de migració i d’asil
Aquesta prioritat és conseqüència dels últims fluxos migratoris que està rebent la Unió. Per a fer front a aquesta prioritat
es basarà en la protecció dels límits externs de la UE, la restauració de l'àrea Schengen, la cooperació i solidaritat amb
tercers països. L’àmbit de la seguretat, se centrarà en la lluita efectiva contra el terrorisme a través d’una acció coordinada dels Estats membres.
4. Una Europa compromesa amb el món
Aquest objectiu es basa principalment en la promoció de la pau i l’estabilitat a nivell mundial a través d’estàndards i normes internacionals, enfortint els drets humans i la seguretat, i contribuint a previndre i resoldre la crisi. Tot això s’ha de
veure reflectit en una Política Comuna Externa i de Seguretat amb base en un Estratègia Global de la UE.

Més informació:
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency
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NOTÍCIES
AVANÇOS EN LA REGULACIÓ DEL COMERÇ DE "MINERALS DE SANG"
La Comissió Europea va presentar, el 5 de març de 2014, una proposta de REGLAMENT pel qual s’estableix un sistema de
la Unió per a l'autocertificació de la diligència deguda en la cadena de subministrament dels importadors responsables
d’estany, tàntal i wolframi, els seus minerals i or originaris de zones de conflicte i d’alt risc [COM (2014) 111].
Els minerals inclosos en la proposta són molt utilitzats en la producció de molts dispositius d’alta tecnologia, sector automobilístic, electrònica, espai aeri, embalatge, construcció, il·luminació, maquinària industrial, així com en joieria..
El principal objectiu de la proposta és ajudar a reduir el finançament de grups armats i forces de seguretat amb ingressos
generats pels minerals en les zones de conflicte i d’alt risc, recolzant i promovent entre les empreses de la UE pràctiques
d’abastiment responsable d’estany, tàntal, wolframi i or originaris de les zones esmentades. La proposta es basa en
marcs i principis internacionals existents en relació amb la diligència deguda.
Respecte d’això, el 16 de juny 2016 s’ha arribat per fi a un acord polític entre el Parlament i el Consell. Els principals elements introduïts per l'acord esmentat són::
•
S’estableix l’obligació dels importadors d’estany, tàntal, wolframi i or d’acreditar que el seu origen és totalment fiable i que no s’incentiven econòmicament conflictes armats ni abusos dels Drets Humans. És a dir, la diligència
deguda passa a ser obligatòria per als importadors dels esmentats minerals. El concepte de diligència deguda ha
d’entendre’s d’acord amb la definició de l’OCDE, en les pautes que proporciona a les empreses per a respectar els
Drets Humans i evitar contribuir en els conflictes. En la proposta inicial només incloïa comprovacions voluntàries.
•

L’obligació de diligència deguda també serà obligatòria per a les refineries i centres de fosa.

•

Les petites empreses no estaran obligades de complir amb les exigències de la diligència deguda.

•
Requeriments d’informació per als grans fabricants i venedors (de més de 500 empleats) d’aquests minerals.
Se’ls encoratjarà que proporcionen informació sobre les seues pràctiques d’aprovisionament en relació amb el nou
conjunt d’indicadors de funcionament que serà desenvolupat per la Comissió.
•
Les grans empreses podran unir-se al registre que crearà la Comissió i informar voluntàriament sobre les
seues pràctiques de deguda diligència.
•

S’estableix una clàusula de revisió, la Comissió haurà d’informar el Parlament de l’efectivitat de la nova norma.

Pròxims passos:
S’estan desenvolupant els detalls tècnics pel que encara es realitzaran més negociacions entre els colegisladors. Una vegada finalitzat aquest treball s’haurà de procedir a l’aprovació definitiva de la normativa, primer pel Parlament i després
pel Consell.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2014:0111:FIN
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NOTÍCIES
AGENDA DE MIGRACIÓ: NOVES MESURES PER A COMPLETAR LA REFORMA
DEL SISTEMA EUROPEU COMÚ D’ASIL(SZ) (I)
El passat 13 de juliol de 2016 la Comissió va presentar noves propostes legislatives per a complementar al primer conjunt
de mesures adoptat per la Comissió el 4 de maig, mesures que ja van ser tractades en la passada edició de l’alerta jurídica.
La finalitat d’aquestes propostes implica reformar el Sistema Europeu Comú d’Asil, com a part de la resposta contínua de
la Comissió a l’actual crisi de migració i refugiats, que ha ocasionat l’obsolescència de les normes anteriorment en vigor.

1. Avançar cap a una política d’asil eficient, justa i humana
La Comissió proposa substituir la Directiva actual sobre procediments d’asil (Directiva 2013/32/UE) per un Reglament que
supose:
-Normes i drets de protecció harmonitzats: Els sol·licitants d’asil han de disposar de la mateixa manera de protecció,
amb independència de l’Estat membre en què presenten la seua sol·licitud i durant tot el temps que siga necessari.
-Reducció dels terminis per al procediment d’asil: S’acurta i racionalitza tot el procés mantenint el límit màxim de
sis mesos per a la presa de decisions. Quan les sol·licituds són inadmissibles o manifestament infundades o en els casos
en què s’aplica el procediment accelerat, es resoldrà en un termini més breu d’uns dos mesos). També s’introdueixen terminis per a la presentació de recursos (d’una setmana a un mes) i per a les decisions en primera fase de recurs (de dos a
sis mesos). A més, l’ús del procediment d’admissibilitat i el procediment d’examen accelerat es converteix en obligatori.
-Majors incentius a la integració: S’especificaran els drets i obligacions de les persones que gaudeixen de protecció
internacional en matèria de seguretat social i d’assistència, i d’accés a determinades modalitats d’assistència social, podrà
supeditar-se a la participació en mesures d’integració.
-Condicions d’acollida dignes i harmonitzades en tota la UE, el que inclou:

• Garantir que els Estats membres apliquen les normes i indicadors sobre les condicions d’acollida elaborats per
l’Oficina Europea de Suport a l’Asil i elaboren i actualitzen permanentment plans de contingència per a garantir una
capacitat d’acollida suficient i adequada, inclús en situacions de pressió desproporcionada.
•

Garantir que els sol·licitants d’asil estiguen localitzables i dissuadir-los perquè no s’escapen.

• Aclarir que les condicions d’acollida es presten exclusivament en l’Estat membre responsable i establir normes
més clares sobre la reducció del dret a condicions materials d’acollida, i sobre la substitució de prestacions en
metàl·lic per la prestació de condicions materials d’acollida en espècie.
•

Reduir el termini a 6 mesos (màxim) per a l’accés al mercat laboral

Salvaguardes comunes reforçades per als sol·licitants d’asil amb necessitats especials i per a menors no acompanyats, als qui s’ha d’assignar un tutor al més tard cinc dies després que s’haja presentat la sol·licitud.

•
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NOTÍCIES
AGENDA DE MIGRACIÓ: NOVES MESURES PER A COMPLETAR LA REFORMA
DEL SISTEMA EUROPEU COMÚ D’ASIL(SZ) (II)
2. Creació d’un marc comú de la UE en matèria de reassentament
La Comissió publica, des del passat mes de març, periòdicament informes sobre els progressos realitzats en matèria de
reassentament. El passat 13 de juliol es va adoptar el cinquè informe sobre reubicació i reassentament, per a establir una
política europea comuna que garantisca vies d’arribada a Europa segures i ordenades per a les persones que necessiten
protecció internacional.
Entre altres mesures, en aquest últim informe es proposa que la Unió trace Plans Anuals de reassentament que es duguen a terme gràcies a programes específics adoptats per la Comissió, perquè si bé és cert que són els Estats membres
els que continuen decidint el número de reassentaments cada any, amb aquesta mesura la Unió Europea aconseguirà una
major incidència coordinant els esforços nacionals.
Els plans anuals de reassentament de la UE establiran les grans prioritats geogràfiques des de les quals es durà a terme
el reassentament i el nombre total màxim de persones que ha de reassentar-se al llarg del següent any, sobre la base de
la participació i les contribucions dels Estats membres i dels països associats a Schengen en el pla de reassentament
anual específic.
Es pretén a més l’establiment d’un conjunt comú de procediments normalitzats per a la selecció i tractament dels candidats al reassentament. És necessari al seu torn que es definisquen els criteris comuns que han de complir els candidats al
reassentament en la UE en virtut dels programes de reassentament específics, especificant els possibles motius d’exclusió
i el tipus de procediment que ha d’utilitzar-se (procediment ordinari i procediment accelerat).
Per a recolzar els esforços dels Estats membres, la Comissió aportarà 10.000 EUR del pressupost de la UE per cada persona reassentada. Els dits fons s’assignaran amb càrrec al Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI) de la UE. Els reassentaments que es duguen a terme al marge d’aquest marc, no comptaran amb el suport financer del pressupost de la Unió.

Més informació:
Proposta de Reglament: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1471506727455&uri=CELEX:52016PC0467
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NOTÍCIES
GUÀRDIA EUROPEA DE FRONTERES I COSTES (I)
La Comissió Juncker va incloure com una de les seues prioritats el canvi de la política de migració i, dins d’aquesta
(Prioritat número 8), va manifestar la seua intenció de crear una Guàrdia Europea de Fronteres i Costes.
Seguint el programa de treball de la Comissió, el 15 de desembre de 2015 va presentar una Proposta de Reglament sobre
la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 2007/2004, el Reglament (CE)
núm. 863/2007 i la Decisió 2005/267/CE [COM(2015)671)]. Com a conseqüència d’una banda, dels recents atemptats
terroristes i d’altra banda, de la crisi migratòria s’ha decidit accelerar els tràmits d’elaboració d’una nova normativa en
relació amb les fronteres exteriors. Per tot això, el text esmentat es va presentar davant del Parlament el 6 de juliol de
2016, i va ser aprovat amb 483 vots a favor.
L’espai de Schengen sense fronteres interiors només és sostenible si les fronteres exteriors se salvaguarden i protegeixen
de manera efectiva. La Comissió Europea proposa crear la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, concebuda per a abordar els nous reptes i realitats polítiques a què s’enfronta la UE, tant pel que fa a la migració com a la seguretat interior.
La Guàrdia Europea de Fronteres i Costes estarà composta per l’Agència de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i les
autoritats nacionals i guardacostes responsables de la gestió de les fronteres.

Aspectes més rellevants de la Proposta:

•

Se li atorguen majors poders a l’Agència Europea de Fronteres i Costes que els que tenia reservats el Frontex.

• La nova Agència fixarà l’estratègia operativa i tècnica per a l’aplicació d’una gestió integrada de les fronteres a
escala de la Unió.
En concret, l’Agència durà a terme principalment les funcions següents:
Control, anàlisi de riscos i supervisió: per a això ha de crear un centre capacitat per a vigilar els fluxos migratoris i detectar els riscos. Dins d’aquesta funció s’inclou el mecanisme d’advertència prèvia que consisteix a informar
els Estats membres en cas d’observar cap deficiència en el funcionament de les fronteres, i exigir-los que prenguen
les mesures correctores necessàries per a solucionar la situació.

•

Intervenció: En situacions urgents que posen en risc el funcionament de l’espai Schengen i si no s’esmenen les
deficiències, l’Agència podrà intervindre per a garantir que s’adopten mesures sobre el terreny, inclús en el cas que
l’Estat membre en qüestió no haja sol·licitat ajuda o que l'Estat esmentat considere que no hi cal cap intervenció addicional. Aquesta última intervenció directa s’acordarà per mitjà d’una decisió d’execució de la Comissió.

•

• Assistència tècnica i de recursos humans: a través d’intervencions frontereres ràpides i operacions conjuntes, ofereixen suport als Estats membres quan la situació ho exigisca. Es crearà una reserva de 1500 guàrdies procedents dels Estats membres. S’ha inclòs una clàusula que obliga a proporcionar el material necessari en un termini
màxim de 10 dies.
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NOTÍCIES
GUÀRDIA EUROPEA DE FRONTERES I COSTES (II)

Assistència en operacions de retorn: l’Agència haurà de prestar el seu suport als Estats membres tant amb
mitjans materials com amb personal per a l’organització, coordinació i realització de les devolucions de nacionals de
tercers països en situació irregular. També col·laborarà amb els Estats en la formació necessària dels guàrdies de
fronteres.

•

• Investigació i innovació en el control de fronteres: especialment en l’àmbit de la tecnologia de vigilància
avançada i en els sistemes d’informació que serveixen com a base per a facilitar la comunicació entre els Estats membres, la Comissió, els òrgans, organismes i agències de la Unió.

Cooperació: facilitar i assistir la cooperació entre els Estats membres i tercers països, així com la col·laboració
amb l’Agència Europea de Control de Pesca i amb l’Agència Europea de Seguretat Marítima per a poder obtindre sinergies.

•

Pròxims passos:
El text aprovat pel Parlament, d’acord amb el procediment legislatiu ordinari, ha de ser ara adoptat pel Consell.

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1469694195570&uri=CELEX:52015PC0671
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NOTÍCIES
PROTECCIÓ DE MENORS EN LITIGIS FAMILIARS TRANSFRONTERERS (I)
El passat 30 de juny la Comissió va presentar una proposta de refosa del Reglament (CE) núm. 2.201/2003, del Consell,
de 27 de novembre de 2003, vigent des de l’1 de març de 2005, relatiu a la competència, el reconeixement i l’execució
de resolucions en matèria matrimonial i de responsabilitat parental.
La proposta forma part de les Orientacions polítiques de la Comissió Juncker, que subratllen que la cooperació judicial
entre els Estats membres de la UE ha de millorar gradualment, per a adaptar-se a la realitat d’uns ciutadans que es desplacen cada vegada més dins de la Unió, tendint ponts entre els diferents sistemes judicials i per mitjà del reconeixement
mutu de les sentències, perquè els ciutadans puguen exercir amb major facilitat els seus drets en tota la Unió.
OBJECTIU
Suprimir els obstacles a la lliure circulació de les resolucions, en consonància amb el principi de reconeixement mutu, així
com protegir millor l'interès superior del xiquet simplificant procediments i millorant la seua eficàcia.
CONTEXT

A fi d’avaluar l’eficàcia de les normes respecte d’això, la Comissió va dur a terme una consulta pública entre experts de la
qual es va concloure que, a pesar que el Reglament en qüestió funciona bé, el funcionament operatiu de l’instrument es
veu a vegades obstaculitzat atès que el text jurídic actual no és prou clar o presenta llacunes en alguns punts, la qual
cosa ocorre especialment en relació amb el procediment de restitució de menors i la cooperació entre autoritats centrals
en matèria de responsabilitat parental.
MARC JURÍDIC
La proposta s’enquadra dins de l’article 81, apartat 1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que estipula que
«la Unió desenvoluparà una cooperació judicial en assumptes civils amb repercussió transfronterera, basada en el principi
de reconeixement mutu de les resolucions judicials i extrajudicials».
PRINCIPALS MESURES DE LA PROPOSTA
1. REDUCCIÓ DE TERMINIS

Amb la proposta, en els procediments davant del tribunal de primera instància i davant del tribunal d’apel·lació, s’aplicara
respectivament un termini independent de sis setmanes, en les que s’inclou la recepció i tramitació de la sol·licitud. Durant aquest temps haurien de: localitzar el demandat i el xiquet; promoure la mediació, vetlant perquè açò no retarde el
procés; i remetre el sol·licitant a un advocat qualificat, o remetre el cas davant l’òrgan jurisdiccional (depenent de
l’ordenament jurídic nacional). Aquest nou termini 6 + 6 + 6 preveu, per tant, un període màxim de 18 setmanes en totes les possibles fases.
2. LIMITACIÓ DELS TRIBUNALS CONEIXEDORS
Amb la proposta s’imposa als Estats membres l’obligació de concentrar la competència en els casos de sostracció de menors en un número limitat de tribunals, respectant, no obstant això, l’estructura de l’ordenament jurídic en qüestió. Amb
aquesta mesura es garantiria que foren els jutges amb experiència en aquest tipus específic de procediments els qui es
pronunciaren sobre les demandes de restitució.
3. GARANTIR EL DRET DEL MENOR A SER ESCOLTAT

La proposta no modifica en absolut les normes i pràctiques dels Estats membres sobre l’audiència dels menors, però exigeix el reconeixement mutu dels ordenaments jurídics. És a dir, s’obliga l’Estat membre en què el menor tenia la seua
residència habitual immediatament abans del seu trasllat o retenció il·lícits, a dur a terme un examen exhaustiu de l'interès superior del xiquet abans que es dicte una resolució de custòdia, que pot implicar la restitució del menor. Per tant,
tot menor que estiga en condicions de formar-se un juí propi té dret a ser escoltat, inclús no estant present físicament,
recorrent, si és el cas, a mitjans alternatius, com ara la videoconferència.
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NOTÍCIES
PROTECCIÓ DE MENORS EN LITIGIS FAMILIARS TRANSFRONTERERS (II)
4. RÀPIDA EXECUCIÓ DE LES MESURES ADOPTADES

Avui dia, la cooperació entre autoritats europees i dels Estats membres és més formal que pràctica, la qual cosa dificulta
en gran manera l’execució decisions sobre custòdies o el dret de visita en un altre Estat membre, entre altres.
Amb la proposta quedarà abolit l’exequàtur, procediment intermedi necessari per a l’execució d’una sentència en un altre
país. Quan l’execució encara no haja tingut lloc en el termini de sis setmanes, el tribunal comunicarà a l’autoritat central
requeridora de l’Estat membre d’origen, o directament al sol·licitant, els motius de la no-execució en el seu moment. A
més, a fi d’accelerar l’execució, el tribunal que haja dictat la sentència podrà declarar-la provisionalment executiva.
5. MESURES CAUTELARS URGENTS

Es preveu que, quan un xiquet puga córrer un greu risc de dany, o de veure’s exposat a una situació intolerable en cas de
tornar al seu país de residència habitual sense la menor garantia, l’òrgan jurisdiccional de l’Estat membre de refugi puga
ordenar les mesures cautelars urgents necessàries.
En cas necessari, també podrien «viatjar amb el menor» a l’Estat de la seua residència habitual en els casos en què haja
d’adoptar-se una resolució definitiva quant al fons.
Aquestes mesures urgents es reconeixerien de ple dret en l’Estat membre en què el menor tenia la seua residència habitual immediatament abans del seu trasllat o retenció il·lícits, però deixarien de tindre efecte quan els òrgans jurisdiccionals de l'Estat esmentat adoptaren les mesures exigides per la situació.
6. REDUCCIÓ DE COSTOS
-La supressió de l’exequàtur permetrà als ciutadans europeus que es vegen embolicats en litigis transfronterers estalviar-

se la major part dels costos actuals del procediment (la tramitació de la sol·licitud costa com a mitjana uns 2200 euros),
així com eliminar els retards, que en alguns casos arriben a un parell de mesos.
-La proposta conté igualment una sèrie de certificats normalitzats a fi de facilitar el reconeixement o l’execució de les re-

solucions estrangeres a falta del procediment d’exequàtur.
Aquests certificats facilitaran l’execució de la resolució per les autoritats competents i reduiran la necessitat de traduir-la.
-En el cas de procediments de restitució, els pares disposaran de normes més clares i se’ls animarà a participar en la mediació, estalviant així possibles despeses processals.
-D’altra banda, una execució més ràpida permetrà a les famílies un estalvi en els honoraris pagats a un advocat especia-

lista, estimat, en funció de l’Estat membre, entre 1 000 i 4 000 euros per cada deu hores de treball addicionals
En definitiva, gràcies a la supressió de les formalitats existents i a la cooperació judicial el sistema es torna més simple i
menys costós..
ETAPES SEGÜENTS
La proposta adoptada per la Comissió s’enviarà al Consell de la Unió Europea, que prendrà una decisió respecte d’això per
unanimitat, de conformitat amb el procediment legislatiu especial per a la cooperació judicial en matèria familiar (article
81, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea). El Parlament Europeu serà consultat sobre la proposta.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1471508914603&uri=CELEX:52016PC0411
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NOTÍCIES
AVANÇOS CAP A LA UNIÓ DELS MERCATS DE CAPITALS
El 14 de juliol de 2016 la Comissió, amb la intenció de continuar avançant en la Unió dels Mercats de Capitals, va presentar una nova
proposta de modificació dels Reglaments sobre els Fons de Capital de Risc Europeus (FCRE), Reglament (UE) núm. 345/2013, i els Fons
d’Emprenedoria Social Europeus (FESE), Reglament (UE) núm. 346/2013, [COM/2016/461].
El president Juncker va fixar com una de les seues principals prioritats la necessitat de crear un verdader mercat únic de capitals, en
concret és la prioritat número quatre dins del programa de treball de la Comissió. Aquesta proposta està inclosa en el Pla d’Acció de la
Unió de Mercats de Capitals (UMC) presentat el 30 de setembre de 2015 en la COM(2015) 468. Aqueix mateix dia es va obrir una consulta pública fins al 6 de gener de 2016, en relació amb els esmentats fons, per a determinar els principals obstacles a què s’enfronten.
D’acord amb les conclusions extretes de la consulta s’ha elaborat la Proposta.
El Reglament (UE) núm. 345/2013 i el Reglament (UE) núm. 346/2013 que van entrar en vigor el 22 de juliol de 2013, són marcs reguladors de fons de caràcter voluntari, de manera que el seu ús depèn de l'interès dels interessats a crear tals vehicles. La proposta que
s’ha presentat principalment reduïx les càrregues i els costos innecessaris dels gestors que desitgen crear fons FCRE i FESE, amb això es
pretén fomentar la inversió en petites i mitjanes empreses.
En concret, alguns canvis que s’introdueixen són els següents:

⇒ Es permet als gestors d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzats que gestionen carteres fons de capital de risc i
d’emprenedoria social, utilitzar les designacions FCRE i FESE per a la seua comercialització. Els gestors hauran de registrar els fons i
complir les disposicions dels esmentats Reglaments, en especial el límit màxim del 30% per a les inversions no admissibles, les normes sobre inversors admissibles, la informació específica per als inversors i notificacions.
⇒ Es modifica la definició d’empreses en cartera admissibles del Reglament 345/2013, i s’inclou les empreses no cotitzades que
tenen fins a 499 empleats i les petites i mitjanes empreses que cotitzen en un mercat de pimes en expansió.
⇒ L'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM) s’encarregarà de l’elaboració de projectes de normes tècniques de regulació
sobre la determinació de fons propis suficients.
⇒ S'inclouen disposicions per a racionalitzar el procés de registre.
•

Comunicació de registre en un termini màxim de 2 mesos des que es facilita tota la informació necessària

•

S’incorporen preceptes que eviten la duplicació de processos de registre

⇒ S'introdueixen condicions de registre dels FCRE i FESE per gestors de carteres fons de capital de risc i d’emprenedoria social
autoritzats. Es permet que aquests gestors registren aquests fons en Estats membres que no siguen els Estats membres on tals
gestors estan autoritzats. Qualsevol denegació o omissió de registre ha de ser motivada i notificada, i ha de poder recórrer-se davant dels tribunals.

⇒ Els Estats membres d’acollida no poden imposar taxes ni altres càrregues en relació amb la comercialització transfronterera de
fons FCRE i FESE.
⇒ Es garanteix que la base de dades de l’AEVM incloga informació relativa a tots els gestors de fons.
Pròxims passos:
La proposta està dins del procediment legislatiu ordinari per la qual cosa el text ha de ser adoptat tant pel Parlament com pel Consell.
Una vegada adoptat, entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1470728341590&uri=CELEX:52016PC0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1470728494647&uri=CELEX:52015DC0468
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NOTÍCIES
ACORD COMERCIAL ENTRE LA UE I CANADÀ
El "Comprehensive Economic and Trade Agreement" (ZETA) és un acord econòmic i comercial negociat entre la UE i Canadà. El projecte d’acord es va ultimar en la Cima UE-Canadà al setembre de 2014, però no va ser fins al 15 de desembre de 2015, que el Consell va decidir desclassificar la informació respecte d’això.
Alguns dels punts més rellevants del tractat són:
•
S’eliminaran la majoria dels aranzels, la qual cosa ajudarà a la reducció del preu dels productes importats de
Canadà, així com l’increment de la seua oferta. Es preveu que 7 anys després de l’entrada en vigor de l’acord no hi
haurà cap dret duaner entre Canadà i la UE en productes industrials.
•
Canadà permetrà la licitació dels seus contractes públics (en tots els seus nivells de govern) a les empreses de
la Unió, per a això crearà una web que facilitarà l’accés a la publicació de les licitacions.
•
Creació d’un Fòrum de cooperació en matèria de regulació, aquest funcionarà com un esquema voluntari
d’intercanvi d’experiències i d’informació rellevant entre reguladors, i ajudarà a identificar àrees on els reguladors
podrien cooperar. Destaca en aquest àmbit, l’acord aconseguit sobre els “certificats d’avaluació de conformitat”
per a diversos tipus de productes que permet que les autoritats competents de la UE puguen realitzar l’assaig pertinent del producte i atorgar-li un certificat vàlid a Canadà, i viceversa.
•
L’acord reforçarà la protecció de les innovacions de la UE, els artistes i els productes tradicions, destaca les més
de 140 indicacions geogràfiques que garantirà que només puguen vendre’s a Canadà productes autèntics davall determinades denominacions.
•
Obertura del comerç de serveis. Un dels aspectes que permetrà un major accés al mercat de serveis serà el nou
marc de reconeixement de qualificacions professionals de les professions regulades. En general, l’economia de la
Unió Europea podria augmentar en 5.8 mil milions d’euros cada any una vegada que l’acord totalment és posat en
pràctica.
•
Es promou la inversió, i es garanteix un tracte no-discriminatori per als inversors estrangers, és a dir, que els
inversors de la UE a Canadà seran tractats de forma equitativa i justa. També es crea un nou sistema de Tribunals
d’inversions.
•

L’acord conté normes que garanteixen i protegeixen la democràcia, els consumidors i el medi ambient.

El 5 de juliol de 2016 la Comissió va proposar formalment al Consell a través d’una Decisió la firma i la celebració de
l’Acord [COM(2016) 443]. Des d’un punt de vista estrictament jurídic, la Comissió considera que aquest Acord entra en
l’àmbit de competència exclusiva de la UE. No obstant això, la situació política en el Consell és clara, i s’entén la necessitat de proposar-lo com a acord "mixt", perquè se singe ràpidament».Després de rebre el vistiplau del Consell i l’aprovació
del Parlament Europeu, serà possible aplicar provisionalment l’Acord.
Pròxims passos:
Després d’una Decisió del Consell, serà possible aplicar provisionalment l’AECG. La seua plena entrada en vigor estarà
subjecta a la ratificació per part de la UE, per mitjà d’una Decisió del Consell amb l’aprovació del Parlament Europeu, i per
tots els Estats membres de conformitat amb els procediments nacionals de ratificació pertinents.
Més informació:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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NOTÍCIES
AVANÇOS DE TTIP- 14ª RONDA
De l’11 al 15 de juliol de 2016 va tindre lloc a Brussel·les la 14a Ronda en relació amb la negociació del TTIP. TTIP comprèn 3 blocs principals, l’accés de mercat per a empreses nord-americanes i de la Unió Europea, cooperació sobre qüestions reguladores i les regles globals de comerç com el desenvolupament sostenible o la política de competència. Durant aquesta ronda s’han negociat diferents punts
d’aquests 3 blocs principals, centrant-se sobretot en el desenvolupament de la part tècnica del Tractat.
Aspectes més rellevants tractats durant la Ronda:
ACCÉS AL MERCAT
Dins d’aquest bloc la negociació es va centrar a eliminar la major part de les barreres aranzelàries tant de béns com de serveis i inversions, l’accés a la contractació pública i concretar la protecció de certs productes que han de tindre un estatus preferencial segons el seu
origen.
Destaca també en aquesta àrea el debat sobre la comerç electrònic i les telecomunicacions, en particular els requisits de llicència i el
paper de l’autoritat reguladora, es van establir les pautes principals per a progressar en la següent ronda.
COOPERACIÓ EN QÜESTIONS REGULADORES
En aquest bloc el que es pretén és avançar en l’eliminació de les barreres no aranzelàries, és a dir, en les barreres tècniques que poden
obstaculitzar el comerç però mantenint uns mínims estandarditzats. Té especial rellevància l’avaluació de conformitat de productes a
través d’un sistema de certificació sobre el qual s’està tractant de concretar el seu funcionament. D’altra banda, es va fer incidència en la
necessitat de millorar la transparència en la regulació i d’establir organitzacions independents per al desenvolupament estandarditzat.
Els sectors en què principalment es van centrar les negociacions i l’intercanvi d’informació van ser: sanitari i fitosanitari, farmacèutic,
cosmètic, tèxtil, automòbil, aparells mèdics, TIC, químic, enginyeria i pesticides.
REGLES GLOBALS DE COMERÇ
Els elements clau que es tractaran en aquest bloc són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comerç i desenvolupament Sostenible
Comerç en Energia i Matèries Primeres
Les PIME
Duanes i Facilitació del Comerç
Propietat Intel·lectual, incloent-hi Indicacions Geogràfiques
Protecció de la Inversió
Resolució de litigis entre Estats
Qüestions legals i institucionals

Pròxims passos:
En principi, la Comissió té previst la realització d’una altra Ronda a la tardor per a continuar avançat en les negociacions del Tractat.
Més informació:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/august/tradoc_154837.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
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NOTÍCIES
PAQUET DE MESURES PER A ACCELERAR LA TRANSICIÓ D’EUROPA CAP A UNA
ECONOMIA HIPOCARBÒNICA (I)
El passat 20 de juliol la Comissió Europea va presentar un paquet de mesures per a complementar l’Estratègia marc per a
la Unió de l’Energia, a fi d’aconseguir una economia sostenible i hipocarbònica promoguda per l’Acord de París sobre el
Canvi Climàtic i, així, assolir l’objectiu de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle acordat per a 2030.
Justificació
La transició és necessària per a generar ocupació, creixement i oportunitats d’inversió, així com per a reduir al màxim els
riscos que entranya el canvi climàtic. Si la UE no aprofita els avantatges del seu lideratge en el desenvolupament de tecnologies, serveis hipocarbònics innovadors, en el foment de les energies renovables i l’eficiència energètica, altres regions
sí que ho faran.
Es tracta que els Estats membres aprofiten al màxim el marc de referència de la UE per a garantir una transició el més
fluida i equitativa possible..
Mesures
El paquet de mesures aborda elements principals de l’economia que contribuiran a l’acció pel clima: la construcció, el
transport, els residus i l’agricultura, així com l’ús de la terra i la silvicultura. La UE prestarà el seu suport als Estats membres amb les mesures següents:
-Transport: l’estratègia inclou l’aplicació de mesures a nivell de la UE sobre els vehicles amb un nivell d’emissions reduït
o zero i sobre els combustibles alternatius hipocarbònics. També remarca en la necessitat d’aprofitar al màxim les sinergies entre els sistemes de transport i energia.
-Construcció: la Comissió presentarà una sèrie de propostes abans que finalitze enguany, en particular sobre com atraure finançament per a la renovació d’edificis. Així mateix, la Comissió elaborarà enguany un protocol de reciclatge voluntari
de tot el sector pel que fa als residus de construcció i demolició.
-Residus: S’espera que l’actual Directiva Marc sobre la gestió de residus i, en particular, la Directiva sobre l’abocament
de residus respecte a les quals la Comissió va proposar revisions l’any passat contribuïsquen a una reducció significativa
de les emissions derivades dels residus.
-Agricultura: la reforma de la Política Agrícola Comuna oferix diversos instruments per a impulsar l’acció pel clima.
S’espera que la revisió de la política de la UE quant a l’ús de fertilitzants contribuïsca a reduir les emissions procedents de
fertilitzants inorgànics i sintètics.
-Ús de la terra i silvicultura: la proposta proposa incentius addicionals per a la captura de carboni en aqueixes activitats connexes.
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NOTÍCIES
PAQUET DE MESURES PER A ACCELERAR LA TRANSICIÓ D’EUROPA CAP A UNA
ECONOMIA HIPOCARBÒNICA (II)
Altres factors que poden afavorir la transició esmentada:
-Hi ha una relació molt estreta entre la quantitat de matèria primera utilitzada, l’energia requerida i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Per aquest motiu, l’any passat la Comissió va presentar un paquet de mesures sobre l’economia
circular, com ja referim en la nostra Alerta Jurídica de gener-febrer 2016, les principals accions de la qual contribuiran a
«tancar el cercle» del cicle de vida dels productes, augmentant el nivell de reciclatge i reutilització, i a extraure el valor i
ús màxims de totes les matèries primeres, productes i residus.
-A més la Comissió té previst presentar una estratègia integrada de la Unió de l’Energia per a la investigació, la innovació
i la competitivitat les actuacions de la qual protegisquen la consecució dels objectius climàtics i energètics i contribuïsquen a la modernització i la competitivitat de l’economia de la UE.
-De la mateixa manera, per a evitar la dependència respecte d’infraestructures i actius amb nivells elevats d’emissions és
essencial reorientar i augmentar ràpidament la inversió privada.
Els instruments financers de la UE contribuïxen considerablement al finançament de la lluita contra el canvi climàtic. Més
del 50% de les inversions aprovades fins a la data tenen incidència en el clima. Dins del Pla d’Inversions per a Europa, el
Fons Europeu per a Inversions Estratègiques està en via d’aconseguir mobilitzar almenys 315 000 milions d’euros en inversions addicionals en l’economia real per a mitjan de 2018.
Etapes següents
La Comissió posarà en marxa tots els mecanismes per a accelerar els processos de millora de la normativa (incloses les
consultes públiques i les avaluacions d’impacte) així com elaborar un pla d’acció sobre la mobilitat hipocarbònica basantse en un conjunt de mesures eficients i proporcionades. Però haurem d’esperar fins a finals d’any perquè la Comissió present la resta d’iniciatives que completen l’estratègia de la Unió de l’Energia de la UE.

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0500&from=en
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CURIA
EL TJUE ES PRONUNCIA EN CONTRA DE LA PRÒRROGA AUTOMÀTICA PER
LLEI DE LES CONCESSIONS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN DOMINI
PÚBLIC MARÍTIM (I)
La sentència dictada el 14 de juliol de 2016 acumula els assumptes C-458/14 i C-67/15, en ambdós es plantejaven
qüestions prejudicials per un costat pel Tribunal Regional Contenciós Administratiu de Llombardia, i l’altre pel Tribunal
Regional Contenciós Administratiu de Sardenya.
Els dos litigis que es tracten en aquesta sentència són:

1. Assumpte C-458/14: Promoimpresa, SRL, d’una banda, i el consorci de municipis de la costa del llac de Garda i
del llac d’Idro, a la província de Brescia i la Regió de Llombardia, Itàlia. Té per objecte, en primer lloc, la decisió del
consorci de denegar a Promoimpresa la pròrroga d’una concessió de què era beneficiària per a l’explotació d’una
zona de domini públic i, en segon lloc, la decisió de la Junta Regional de Llombardia de sotmetre l’adjudicació de les
concessions de domini públic a un procediment de selecció comparativa.
2. Assumpte C-67/15: El Sr. Mario Melis i altres, d’una banda, i el municipi de Loiri Porte San Paolo, i la província
d’Olbia Tempio (Itàlia), per l’altre costat. La qüestió principal se centra en les decisions relatives a l’aprovació del pla
d’utilització del litoral i a l’adjudicació de concessions sobre béns del domini públic marítim, així com unes mesures
de la policia municipal per les quals es va ordenar al Sr. Melis i altres la retirada de determinats equips del domini
marítim.
Les peticions de decisió prejudicial d’ambdós assumptes tenen per objecte la interpretació de l’article 12 de la Directiva
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i dels articles 49 TFUE, 56 TFUE i 106 TFUE (principi de llibertat d’establiment, de no-discriminació i de protecció de
la competència), en concret plantegen el possible conflicte existent entre aquesta legislació i la norma nacional italiana
que permet una pròrroga automàtica de les concessions.
Els recurrents d’ambdós assumptes sol·licitaven la pròrroga automàtica permesa en la normativa nacional italiana
(Decret-llei 194/2009 convalidat en Llei 25/2010) i que van veure denegada per les autoritats dels municipis.
La sentència confirma que en ambdós casos l’objecte dels litigis principals són concessions adjudicades per les autoritats
públiques en el domini públic marítim i lacustre per a l’explotació d’una zona de domini públic amb fins turisticorecreatius. En conseqüència, aqueixes concessions poden qualificar-se de «autoritzacions», en el sentit de la Directiva
2006/123, ja que constitueixen actes formals, amb independència de la seua qualificació en Dret nacional, que els prestadors han d’obtindre de les autoritats nacionals per a poder exercir la seua activitat econòmica. Atès que s’inclou dins
de l’àmbit de la citada Directiva, escau l’aplicació del seu article 12 que estableix el següent: la concessió
d’autoritzacions, quan el seu nombre estiga limitat a causa de l’escassetat de recursos naturals, ha de sotmetre’s a un
procediment de selecció entre els candidats potencials que ha d’oferir totes les garanties d’imparcialitat i de transparència, en particular la d’una publicitat adequada. El TJUE rebutja expressament la possibilitat que les concessions es puguen considerar concessions de serveis públics que quedarien incloses en l’àmbit de la Directiva 2014/23, atès que les
concessions no es refereixen a una prestació de serveis determinada per l’entitat adjudicadora, sinó a l’autorització per
a exercir una activitat econòmica en una zona de domini públic.
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CURIA
EL TJUE ES PRONUNCIA EN CONTRA DE LA PRÒRROGA AUTOMÀTICA PER
LLEI DE LES CONCESSIONS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN DOMINI
PÚBLIC MARÍTIM (II)
La pròrroga automàtica queda expressament prohibida en l’esmentat article 12 i, per tant, els seus apartats 1 i 2 han
d’interpretar-se, en el sentit que s’oposen a una mesura nacional com la controvertida en els litigis principals, que
estableix la pròrroga automàtica de les autoritzacions vigents en relació amb el domini públic marítim i lacustre i destinades a l’exercici d’activitats turisticorecreatives, en no existir cap procediment de selecció entre els candidats potencials.
Així mateix, el Tribunal aclareix que a pesar que el Govern italià al·lega que les pròrrogues establides per la normativa nacional pretenen permetre que els concessionaris amortitzen les seues inversions, escau assenyalar que una diferència de tracte d’aquest tipus pot justificar-se per raons imperioses d'interès general, i en particular per la necessitat de respectar el principi de seguretat jurídica. No obstant això, les concessions controvertides en els litigis principals van ser atribuïdes quan ja s’havia establit que els contractes que presentaven un interès transfronterer cert
havien d’estar sotmesos a una obligació de transparència, de manera que no cal invocar el principi de seguretat jurídica per a justificar una diferència de tracte prohibida d’acord amb l’article 49 TFUE.
Per tant, el TJUE estableix que l’article 49 TFUE ha d’interpretar-se en el sentit que s’oposa a una normativa nacional,
com la controvertida en els litigis principals, que permet una pròrroga automàtica de les concessions sobre el domini
públic vigents i destinades a l’exercici d’activitats turisticorecreatives, en la mesura que tals concessions presenten un
interès transfronterer cert.
D’acord amb la resolució del TJUE queda clar que les pròrrogues automàtiques establides en la legislació nacional dels
Estats membres per a les concessions d’activitats sobre domini públic marítim són contràries a la Directiva 2006/123,
de serveis.
Més informació:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=181682&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204285
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MONOGRAFIA
MONOGRAFIA: AGENDA URBANA EUROPEA (I)
La Unió Europea és una de les àrees més urbanitzades del món, més del 70% dels seus ciutadans viuen en una zona
urbana. Els problemes a què s’enfronta relacionats amb l’economia, el clima, el medi ambient i la societat en general,
majoritàriament, tenen una forta dimensió urbana, per tant les ciutats europees té un paper rellevant a l’hora d’aplicar
les polítiques i com a conseqüència resulta necessari coordinar les seues actuacions en matèria urbana amb les institucions de la Unió. D’acord amb aquesta necessitat ja es va presentar per la Comissió en 2014 una comunicació que
plantejava els elements clau d’una Agenda Urbana per a la UE [COM(2014) 490].
En aquesta línia, el 30 de maig de 2016 (en la Reunió Informal de Ministres de la Unió Europea responsables
d’assumptes urbans) es va acordar el Pacte d’Amsterdam, que estableix l’Agenda Urbana de la Unió Europea i els
seus principis fonamentals.
D’acord amb el Pacte d’Amsterdam, l’Agenda Urbana de la UE és un nou mètode de treball que tracta d’aprofitar al
màxim el creixement potencial de les ciutats per a fer front als desafiaments socials. A través d’aquesta Agenda es
promou la cooperació entre les ciutats, els Estats membres, la Comissió i els interessats.
El mecanisme essencial d’implementació de l’Agenda Urbana són les “Associacions”. Amb elles es pretén desenvolupar els objectius:

• Promoure la participació de ciutats en elaboració de la política de la Unió Europea i el desenvolupament, posada en pràctica i avaluació de legislació europea en matèria urbana.
•

Assegurar un millor accés a la utilització de fons europeus.

• Millorar el coneixement de l’àmbit urbà europeu i estimular l’intercanvi de bones pràctiques i cooperació entre
ciutats.
Les associacions són l’element clau per al funcionament de l’Agenda Urbana. En la fase inicial de l’Associació es realitzarà un balanç en relació sobre amb el tema prioritari del que s’ocupa, s’identificaran les àrees de conflicte i cada associació formularà un Pla d’Acció amb propostes concretes per a millorar la regulació, millorar el finançament i millorar el
coneixement en relació amb el tema prioritari que tracten, tot això es tindrà en compte en el disseny de la nova legislació de la UE o en la seua revisió.
Els membres de les Associacions que poden representar les Autoritats Urbanes, els Estats membres, la Comissió Europea i les parts interessades, tenen un paper especial i certes responsabilitats, en concret:

⇒ Contribuir a la implementació de les diferents activitats del Pla d’Acció
⇒ Participar en el treball tècnic amb els seus propis recursos
⇒ Contribuir amb la seua pròpia experiència individual, però també amb el més ampli coneixement de
l’organització que ells representen

⇒ Ajudar en el debat de les Associacions en el seu territori
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Les Associacions se centraran en 12 temes prioritaris que guiaran les actuacions de l’Agenda; d’aqueixes 12, hi ha 4
associacions pilot que ja s’han posat en marxa:

•

De qualitat de l’aire, coordinada per Països Baixos

•

De vivenda, coordinada per Eslovàquia

•

De pobresa urbana, coordinada per Bèlgica i França

•

D’inclusió de migrants i refugiats, coordinada per la ciutat d’Amsterdam

Economia circular, Treball i habilitats en l’economia local, Adaptació climàtica (incloent solucions d’infraestructures
ecològiques), Transició energètica, Utilització sostenible de la terres i solucions amb base en la naturalesa, Mobilitat
urbana, Transició digital i Contractació pública responsable i innovadora són la resta de temes prioritaris acordats.
Aquesta relació de temes va ser presentada en la Reunió DG d’Assumptes Urbans a Luxemburg a l’octubre de 2015.
Per a la seua selecció es va tindre en compte els criteris següents::

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Els temes requereixen l’acció integrada tant a nivell de la UE com de cooperació en diferents nivells.
Tenen el suport clar d’Estats membres, de la Comissió Europea i de les Autoritats Urbanes.
Els temes aborden els desafiaments principals en les Àrees Urbanes.
Els temes tenen el potencial per a generar resultats concrets en un període raonable.
Promouen els objectius 2020 de la UE.

És important assenyalar que l’Agenda no crearà nous fons de la UE, sinó que es tracta de millorar l’accessibilitat i coordinació dels ja existents.
Com a annex al Pacte d’Amsterdam s’adjunta un Programa de Treball que descriu el Marc Operatiu de l’Agenda Urbana.
A continuació es resumeixen els punts més rellevants del Programa de treball:
- Governança

•

Reunió de DG d’Assumptes Urbans
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S’encarregarà de coordinar les activitats de l’Agenda i de discutir els temes que en ella es comprenen. Inclourà com a
membres als Estats membres, la Comissió, el Comitè de les Regions, Consell de Municipis i Regions d’Europa (CMRE) i
EUROCITIES.
La Reunió serà preparada i organitzada per l’Estat membre sobre el qual recau la Presidència del Consell i copresidirà
la Reunió junt amb la Comissió.

•

Grup de desenvolupament urbà (UDG)

És un organisme assessor informal per a la Reunió de DG sobre Assumptes Urbans. Este grup serà un òrgan consultiu i
de seguiment, debatrà en el nivell intergovernamental les qüestions i problemes de caràcter urbà i oferirà el seu consell en la Reunió.
- Accion
L’Agenda es desenvoluparà a través de les següents categories d’accions:
Temes als quals ja s’ha fet referència, són dotze temes prioritaris els inicialment acordats però aquesta llista no
és exhaustiva.

•

Coordinación vertical i horitzontal
D’una manera horitzontal que compte amb la participació de tots els sectors polítics rellevants i vertical que incloga
tots els nivells de govern

•

Avaluacions d’impacte i coneixement
S’estableix una avaluació d’impacte territorial en la dimensió urbana per a garantir la viabilitat pràctica de totes les
iniciatives polítiques de la UE pertinents a escala regional i local, aquesta avaluació està oberta als suggeriments
dels nivells descentralitzats de govern a l’hora d’elaborar les avaluacions d’impacte i noves polítiques, així com que
s’ha de cerciorar que totes les polítiques sectorials de la UE tracten adequadament els problemes a què s’enfronten
els municipis, les ciutats i les àrees urbanes funcionals.
Les avaluacions se centren especialment en els elements següents: desenvolupament territorial equilibrat, integració territorial, aspectes de governança, reglamentaris, d’aplicació a nivell local i coherència amb altres objectius
polítics.

•

- Método de trabajo de las Asociaciones

•

Organización

Cada Associació estarà formada per Autoritats Urbanes (Ciutats), la Comissió Europea, Organitzacions de la UE (EIB,
EESC, CoR), Estats membres, Estats socis, experts, organitzacions paraigua (per exemple EUROCITIES), organitzacions de coneixement (per exemple URBACT) i parts interessades (ONG, empreses...). La participació serà voluntària i
oberta a tots els interessats. S’aconsella una composició d’entre 15 i 20 membres per Associació.
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El marc temporal de treball és al voltant de 3 anys, una vegada transcorregut aquest període l'Associació presentarà
els seus resultats en la Reunió de DG. Llavors es decidirà si s’acaba o es contínua amb aquella

•

Fases

Pas 1. Balanç de situació. Els membres de l’Associació identifiquen el treball que s’ha de desenvolupar en relació amb
el seu tema prioritari
Pas 2. Accions preparatòries. Identificació dels possibles obstacles per a detectar les àrees en què s’ha de centrar el Pla
d’Acció.
Pas 3. Definició d’Objectius i resultats. Els membres de les Associació acorden el conjunt d’accions a desenvolupar (Pla
d’Acció), açò hauria de realitzar-se entre els primers 6-12 mesos.
Pas 4. Aplicació del Pla d’Acció. Els membres coordinen el treball d’implementació.
Pas 5. Avaluació de l’Associació. En la Reunió de DGSE avaluarà els resultats obtinguts després de 3 anys de funcionament (o abans si es considera necessari)

•

Aspectes pràctics

Reunions i trobades: Cada Associació decidirà la freqüència de les reunions. No obstant això, s’estableix que durant la
fase de balanç de situació almenys es reuniran una vegada cada 2 mesos. En la resta de fases s’haurien de reunir almenys cada 6 mesos.
Pàgina web: s’ha creat una web www.urbanagenda.nl on es pot trobar informació respecte d’això.
Seguiment dels progressos: Les Associacions realitzaran cada una un informe anual sobre els progressos realitzats que
remetran al Grup de Desenvolupament Urbà, i aquest s’haurà de realitzar un informe resumen anual sobre el progrés
de totes les Associacions.

Més informació:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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AGENDA
8 de septiembre
European Parliament Committee
Meetings

28 de septiembre
10th ECON Commission Meeting

Organiza: European Commission
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://europa.eu/newsroom/events/
european-parliament-committeemeetings-86_en
22 de septiembre
10th CIVEX Commission Meeting
Organiza: Comité de Regiones
Lugar: Bruselas

Organiza: Cor
Lugar: Brussels
Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/
econ-commission-10.aspx

28-29 de septiembre
Info day on the Horizon 2020
‘Smart, green and integrated
transport’
Organiza: Comisión Europea
Lugar: Bruselas

Organiza: Regions for simplification
Lugar: Bruselas
Para más información:

10 de octubre
European Week of Regions and Cities:
Organiza: Cor
Lugar: Brussels
Para más información:

Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events/
Pages/10th-CIVEX-COmmission-

11 de octubre
Uso eficiente y eficaz de los fondos estructurales y de inversión
de la UE

Para más información:
http://europa.eu/newsroom/

http://ec.europa.eu/regional_policy/
regions-and-cities/reports/

22-23 de septiembre
Successful Preparation and Implementation of Twinning Projects

29 de septiembre
10th Coter Commission Meeting

20-21 de octubre
European Council

Organiza: EIPA
Lugar: Maastricht

Organiza: Comité de Regiones
Lugar: Bruselas

Organiza: Council of the EU

Para más información:
http://seminars.eipa.eu/en/
activities09/show/&tid=5946

Para más información:
http://cor.europa.eu/es/activities/
commissions/Pages/corcommissions.aspx?comm=COTER

26 de septiembre
Tu Proyecto para Europa

Lugar: Bruselas

10-11 de octubre
119th CoR Plenary Session

Organiza: Euroimpulse
Lugar: Valencia
Para más información:
http://cdeuv.es/

Organiza: Comité de Regiones
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://cor.europa.eu/es/events/
Pages/119th-cor-plenary-

Para más información:
http://europa.eu/newsroom/events/
european-council-8_en

27-28 de octubre
Electronic Procurement in the EU Rules and Practices
Organiza: EIPA
Lugar: Maastricht
Para más información:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/
show/&tid=5899
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