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I.

NOU CAMÍ D’ALERTA EUROPA

Europe Direct comença una nova etapa, més coordinada per a la tota la Comunitat Valenciana
amb un objectiu principal: informar els seus ciutadans sobre l'actualitat de la UE i impulsar el
projecte europeu mitjançant la seua participació, tant les decisions del dia a dia com en els
grans reptes de la Unió Europea.

En este marc, iniciem un nou camí del nostre butlletí electrònic, després de més de 100
exemplars i 7 anys. El nostre públic objectiu, a més dels especialistes jurídics, aspira a ser més
ampli i promoure la màxima participació.

Es tracta d'oferir un instrument útil, que amb el suport de la Comissió Europea, ens permet
informar-nos i participar en els moments més embrionaris del procés de presa de decisions,
facilitant les oportunitats de participar en les consultes públiques i reforçant les possibilitats
d'influir en el rumb de la Unió Europea en un moment especialment complex i decisiu per al
nostre futur col•lectiu.

Joan Calabuig Rull
Delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes

II.

FUTUR D’ EUROPA

 REUNIÓ INFORMAL DEL CONSELL EUROPEU DEL 23 DE FEBRER DE 2018
El passat 23 de febrer es va celebrar a Brussel·les una reunió informal del Consell Europeu amb
l’objectiu de definir les prioritats polítiques generals de la Unió Europea en relació amb els
temes següent:


Pressupost de la Unió Europea a partir de l’any 2020. El Consell va acordar incrementar
la dotació de les partides pressupostàries destinades a la lluita contra la migració
il·legal, la defensa, la seguretat i al programa Erasmus+. Davant de la disminució del
pressupost després del Brexit, alguns Estats van mostrar la seua disposició a contribuir
en major grau a les arques europees, encara que no es va determinar quina ha de ser la
nova quantia aportada per cada Estat membre.



Qüestions relatives al nou cicle institucional (vegeu l'article en aquesta mateixa alerta
«la Comissió proposa idees per a una Unió Europea més eficient») , entre les quals es
trobaven:
o

La nova composició del Parlament Europeu després del Brexit. Sobre aquesta
qüestió, el Consell Europeu va prendre la decisió de reduir el nombre
d’eurodiputats de 751 a 705.

o

El nomenament d’un dels caps de llista de les eleccions de 2019 com a president de
la Comissió Europea. El Consell va assenyalar que el Tractat de Lisboa no obliga a
proposar un dels caps de llista com a candidat a la presidència de la Comissió, per
la qual cosa no es pot garantir l’automaticitat del procés.

o

Les llistes transnacionals. Es va decidir que aquesta qüestió es reprendria per a les
eleccions de 2024.



Negociacions del Brexit: el president Tusk va anunciar que en la pròxima cimera presentarà
el projecte d’orientacions sobre les futures relacions entre la UE i el Regne Unit. El Consell
va recalcar que, independentment que el Regne Unit es mostre d’acord o no amb aquesta
visió de futur, donarà suport al projecte del president Tusk (vegeu l'article específic en
aquesta mateixa alerta).



Relacions amb Turquia: el president de Xipre i el primer ministre grec van informar al
Consell sobre les repetides incursions marítimes il·legals de Turquia en aigües nacionals
d’aquests dos països en els mars Egeu i Mediterrani. Des del Consell, es va instar Turquia a
posar fi a aquest tipus d’activitats i es va plantejar la possibilitat de suspendre la seua
reunió amb els dirigents turcs el dia 26 de març.



Guerra de Síria, es reclama al règim d’Assad i als seus aliats Rússia i Iran un alto el foc que
permeta l’accés a l’ajuda humanitària per part de la població civil.

Més informació: punxa ací

 BREXIT: AVANÇOS EN LES NEGOCIACIONS
Com es va informar en l’Alerta Jurídica del passat mes de desembre de 2017, el Consell Europeu
va revisar l’estat de les negociacions del Brexit, i els dirigents dels 27 Estats membres de la UE
van confirmar que s’havien registrat avanços suficients quant als tres temes clau de la primera
fase (drets dels ciutadans, Irlanda i liquidació financera), i van adoptar l’esborrany de les
directrius per a passar a la segona fase de les negociacions. El 20 de desembre, la Comissió
Europea va presentar al Consell (article 50) una recomanació perquè s’entaularen les
negociacions sobre la següent fase de la retirada ordenada del Regne Unit de la Unió Europea.
El 29 de gener de 2018, el Consell, en la seua configuració de vint-i-set Estats membres, va
adoptar unes directrius de negociació de la segona fase, que complementen les directrius
anteriors i es basen en la Recomanació de la Comissió de 20 de desembre de 2017, en què es
detalla la posició dels Vint-i-set sobre el període de transició.
Duració del període de transició
Les disposicions transitòries han de definir-se clarament i tindre un termini determinat amb
precisió que no hauria d’estendre’s més enllà del 31 de desembre de 2020. Per tant, les
disposicions de l’acord de retirada relatives als drets dels ciutadans hauran d’aplicar-se quan
concloga el període transitori.
Aplicació del patrimoni de la UE
D’acord amb la posició de la UE, durant el període de transició seguirà aplicant-se al Regne Unit
el patrimoni de la UE en la seua totalitat, com si es tractara d’un Estat membre. Per tant, també
es podran aplicar els canvis del patrimoni que adopten les institucions, els òrgans i organismes
de la UE durant aquest període. Així mateix, s’haurien aplicar tots els instruments i estructures
de la Unió vigents en matèria reglamentària, pressupostària, de supervisió, judicial i d’execució,
inclosa la competència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Quant a l'Espai de llibertat, seguretat i justícia, àmbit en què el Regne Unit té dret a triar entre la
participació i l’exclusió voluntària respecte de cada acte legislatiu concret, les normes vigents es
continuaran aplicant als actes adoptats durant el període de transició que siguen vinculants per
al Regne Unit abans de la seua retirada. No obstant això, el Regne Unit ja no podrà participar en
les mesures noves que s’adopten, llevat que es tracte de mesures que afecten les disposicions
que se li apliquen abans de la seua retirada.

Política comercial i acords internacionals
Durant el període de transició, el Regne Unit seguirà vinculat per les obligacions derivades dels
acords celebrats per la UE, encara que ja no podrà participar en els organismes establits en
virtut de tals acords.
Així mateix, el Regne Unit continuarà participant en la unió duanera i el mercat únic, amb les
quatre llibertats. Per tant, haurà de continuar complint la política comercial de la UE, aplicant
l’aranzel duaner de la UE i recaptant els drets de duana de la UE, i garantint que es duguen a
terme en la frontera tots els controls de la UE. Açò suposa que no podrà celebrar pel seu
compte acords internacionals en els àmbits de competència del Dret de la Unió, llevat que la UE
li haja donat prèviament el seu consentiment.
Institucions i òrgans de la Unió Europea
El Regne Unit passarà a ser un tercer país el 30 de març de 2019. En aqueixa data, deixarà, per
tant, d’estar representat en les institucions, agències, en els organismes i oficines de la Unió.
Excepcionalment, i segons les circumstàncies de cada cas, es podria, però, invitar el Regne Unit
perquè assistisca a alguna d’aquestes reunions sense dret de vot.
Durant els mesos de gener i febrer han tingut lloc reunions tècniques entre els negociadors de
la Unió i del Regne Unit per a tractar assumptes relatius a la separació. Del 6 al 9 de febrer va
tindre lloc a Brussel·les la setena i més recent ronda de negociacions fins al moment. Es tracta
de la primera ronda de la segona fase i en aquesta es van tractar tres assumptes:


el període transitori,



Irlanda, i especialment les solucions que permeten evitar una frontera rígida



la governança de l’Acord de retirada

El 28 de febrer, la Comissió Europea va publicar el projecte d’Acord de retirada entre la Unió
Europea i el Regne Unit, que tradueix en termes jurídics l’Informe publicat al desembre sobre els
avanços aconseguits en la primera fase, proposa el text sobre les qüestions que van quedar
pendents i inclou el text sobre el període de transició, basant-se en les directrius
complementàries adoptades pel Consell. Consta de sis parts i un protocol sobre Irlanda i
Irlanda del Nord.

Les parts arrepleguen les qüestions següents:







Disposicions preliminars.
Drets dels ciutadans.
Qüestions relatives a la separació: entre d'altres, els productes introduïts en el mercat
abans de la data de retirada.
Disposicions transitòries.
Disposicions financeres.
Disposicions institucionals.

La presentació del projecte d’acord ha d’anar seguida de consultes amb els Estats membres,
amb el Parlament i per descomptat, amb el Regne Unit. En aquest context, el president del
Consell, Donald Tusk, es va reunir el passat 1 de març a Londres amb la primera ministra
Theresa May, per a abordar el contingut de la futura relació després del Brexit i el procés per a
aconseguir-la, i també la transició i Irlanda del Nord.
Pròxims passos
El projecte d’acord de retirada es presentarà al Consell i al Grup Director del Brexit del
Parlament Europeu per al seu debat, abans de remetre'l al Regne Unit per a la negociació.
El Consell Europeu ha demanat al Regne Unit que aporte més claredat en el marc de les
relacions futures amb vista a la seua reunió dels dies 22 i 23 de març, en què està previst que
adopte directrius addicionals. L’acord, conformement amb l’article 50, d'una manera integral,
ha de ser conclòs pel Consell, el Parlament Europeu i el Regne Unit, d’acord amb els seus propis
preceptes constitucionals.
Més informació
Text del projecte d’acord de retirada
Documents de negociació i de posició de la UE

 LA COMISSIÓ PROPOSA IDEES PER A UNA UNIÓ EUROPEA MÉS
EFICIENT
Durant el passat mes de febrer, la Comissió Europea va presentar una sèrie de propostes que
han sigut incloses en l’ordre del dia de la trobada informal del Consell de què parlàvem en
l’article anterior. Aquestes propostes, entre altres qüestions, incloïen modificacions relatives a:




la composició del Parlament Europeu després de les eleccions de 2019 i les possibles
llistes transnacionals
la forma en què la UE nomena als alts càrrecs, inclosos els caps de llista
les prioritats polítiques del marc financer plurianual a partir de 2020, és a dir, del
pressupost de la UE a llarg termini

Aquests temes s’emmarquen dins de la línia de mesures pràctiques que proposa la Comissió
Juncker per a fer més eficient la labor de la Unió, i també millorar el vincle entre els dirigents i
ciutadans europeus. Així doncs, més concretament es proposa:









que els partits polítics trien amb major antelació als seus candidats cap de llista per a
poder iniciar abans la campanya electoral i que el vincle entre els partits polítics dels
estats membres i els europeus siga més visible
la creació d’una circumscripció transnacional per a alguns dels escons que el Regne
Unit deixe vacants quan es produïsca el Brexit (el 7 de febrer es va votar en contra però
es va deixar la porta oberta a futurs debats sobre el tema)
reduir el nombre de membres de la pròxima Comissió i que siga inferior als 28 actuals,
per a aconseguir una més fàcil gestió i repartiment equilibrat de les carteres
la unificació de les figures del president de la Comissió i del president del Consell
Europeu en una sola persona: eliminant la bicefàlia es pensa en una única figura
dirigent, cosa que es pot justificar en la no prohibició actual dels tractats. Aquesta
proposta ja va ser al seu dia presentada en el Discurs de la Unió de 2017 per Juncker
increment dels actes coneguts com a Diàleg amb els Ciutadans, en els quals es tracta
de fer accessible i estendre el coneixement sobre la Unió a la ciutadania: intenció
d’augmentar-los en 500 actes més

Aquestes accions s’emmarquen dins de la desena prioritat de l’actual Comissió, decidida a
acurtar la distància històrica existent entre les institucions i la ciutadania, ressaltant el lideratge
polític enfront de l’obsoleta burocràcia i compromesos amb la transparència i la informació
directa.

Més informació:
Comunicació: una Europa que compleix
Recomanació sobre la millora del caràcter europeu i la realització eficient de les eleccions al
Parlament Europeu de 2019

III.

NOTÍCIES

 POSADA EN MARXA DEL REGISTRE D’ACTES DELEGATS: LA UE ES DOTA
AMB MÉS EINES DE TRANSPARÈNCIA EN LES SEUES PRESES DE
DECISIONS
Dimarts passat, 12 de desembre, va tindre lloc la posada en marxa del que s’ha denominat
registre en línia d’actes delegats. Els actes delegats es produeixen quan el Parlament Europeu i
el Consell, o qualsevol d’aquestes dues institucions, fent ús de les seues facultats legislatives
especials, autoritzen en un acte legislatiu la Comissió perquè aquesta puga modificar o
completar determinats elements no essencials d'aquell acte legislatiu. Només la Comissió,
després de la delegació habilitadora d’un acte legislatiu, pot adoptar actes delegats.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de la prioritat núm. 10 de la Comissió Juncker, amb una
aposta clara per l’augment de la transparència a tots els nivells, en aplicació de l’Acord
Interinstitucional sobre la Millora de Legislació, d’abril de 2016, que en el seu paràgraf 29
contempla la intenció de posar-ho en marxa a finals de 2017, com finalment així ha resultat. Així
doncs, les tres institucions han potenciat conjuntament la creació d’aquest registre comú en
línia, per a permetre que qualsevol persona puga buscar i localitzar actes delegats relacionats
amb un tema concret o amb una disposició legislativa concreta.
Enllaç d’accés: https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home . El servei s’ofereix en totes les
llengües oficials de la Unió.

La navegació que ofereix la pàgina és intuïtiva i permet una subscripció per a obtindre posterior
informació directament sense necessitat d’accedir-hi novament.
S’ofereix la possibilitat de consulta tant d’actes delegats adoptats o en preparació com de les
reunions dels grups d’experts que debaten projectes d’actes delegats. Es dóna la possibilitat
d’accés obert, per a qualsevol persona sense necessitat d’identificació prèvia, però també
contempla una interfície restringida, a la qual només poden accedir els usuaris designats de la
Comissió, el Parlament Europeu i el Consell.

Aquesta creació del registre d’actes delegats és una altra de les mostres de la línia política de
transparència que segueix la Comissió i que es reflecteix en la multitud d'eines públiques
completament obertes que ofereix des de la seua pàgina web, des de consultes, fins a registres
de comitologia, transparència, grups d’experts, responsable de protecció de dades...

Més informació:
Què són els actes delegats?

 PAQUET DE MESURES EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ
El 17 de gener de 2018 la Comissió va llançar un paquet de 3 mesures en l’àmbit de l’educació,
amb el fi principal d’impulsar les competències digitals i visibilitzar la dimensió europea de
l’educació. Aquest paquet es compon de:


Recomanació del Consell sobre competències clau per a l’aprenentatge permanent
COM(2018)24

La Recomanació estableix per un costat les accions que han de realitzar els Estats membres per
a reforçar el desenvolupament de les competències clau de tots els alumnes i s’invita els Estats
membres a informar sobre les seues experiències i els seus avanços en l’oferta de competències
clau. També destaca la necessitat de protegir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
les Nacions Unides per mitjà de la seua integració en l’educació, la formació i l’aprenentatge no
formal. D’altra banda, s’assenyalen les accions relatives a la Comissió respecte de com s'ha de
continuar desenvolupant material d’orientació, la proposta d’elaboració d’un quadro
d’indicadors per al seguiment del desenvolupament de competències clau i per a proporcionar
informació sobre les mesures aplicades en suport al desenvolupament de les competències.


Pla d’Acció d’Educació Digital COM(2018)22

El Pla d’Acció d’Educació Digital es basa en les dues comunicacions adoptades al maig de 2017:
«Una agenda renovada de la UE per a l’educació superior» i «Desenvolupament escolar i
docència excel·lent per a un gran començament en la vida», i serveix de suport al treball sobre el
mercat únic digital i la nova Agenda de Capacitats per a Europa. El Pla se centra en l’aplicació i
la necessitat d’estimular, protegir i incrementar l’ús adequat de pràctiques d’educació digitals i
innovadores, i té 3 prioritats:
1- Fer un millor ús de la tecnologia digital per a l’ensenyança i l’aprenentatge
2- Desenvolupar competències i capacitats digitals pertinents per a la transformació digital
3- Modernitzar l’educació per mitjà de la previsió i una millor anàlisi dels dades

El Pla estableix mesures que ajuden els Estats membres de la UE a abordar els reptes que
planteja cada una d’aquestes prioritats. Aquestes mesures inclouen: i) proporcionar eines que
ajuden els educadors i formadors a fer un millor ús de la tecnologia, com ara una millor
connectivitat a Internet; ii) orientar les actuacions cap al desenvolupament de les competències
digitals pertinents; i iii) augmentar i renovar els esforços per modernitzar l’educació amb la
millora de les proves i l’anàlisi.


Recomanació del Consell relativa a la promoció dels valors comuns, l’educació inclusiva i
la dimensió europea de l’ensenyança COM(2018)23

Algunes de les propostes incloses són:
Àmbit de promoció de valors comuns: incentivar la provisió d’educació especialitzada en
ciutadania i ètica, reforçar el pensament crític, fomentar la participació activa de professors,
estudiants i pares en el funcionament de les escoles.
Àmbit d’educació inclusiva: Integrar tots els xiquets i xiquetes des d’una edat primerenca,
oferint flexibilitat en la transició de nivells educatius i amb el suport als estudiants amb
necessitats específiques. Tindre l’Agència Europea per a les Necessitats Educatives Especials i
l’Educació Inclusiva com a base d’experiència i suport en aquest àmbit.
Àmbit de la dimensió europea de l’ensenyança: donar facilitats per a l’ensenyança sobre la UE i
els seus membres, i promoure la participació en projectes de mobilitat i iniciatives d’eTwinning.
Més informació:
Vegeu els enllaços en cada una de les comunicacions.

 GUIA SOBRE LES PRINCIPALS INNOVACIONS I OPORTUNITATS DEL
REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES
El 24 de gener de 2018 la Comissió Europea va publicar una sèrie d’orientacions sobre
l’aplicació del Reglament general de protecció de dades 2016/679, substitutiu de la Directiva
95/46/CE vigent des de feia vint anys, que s'ha d'aplicar dos anys després de la seua entrada en
vigor; el 25 de maig de 2018.
El Reglament, el contingut del qual ja va ser tractat en l’edició de l’alerta jurídica de la UE generfebrer 2016, respon al compromís polític del president Juncker de reforçar la seguretat en el
mercat únic digital i garanteix la lliure circulació de les dades de caràcter personal entre els
Estats membres de la UE.

La Comunicació de la Comissió:







Recapitula els principals avantatges que ofereix la nova legislació de la UE en matèria
de protecció de dades. És a dir, un conjunt únic de normes en tot el continent, igualtat
de condicions per a totes les empreses que operen en el mercat de la UE, major control
sobre les dades personals per als particulars, reforç del dret a la informació, major
protecció contra les violacions de la seguretat de les dades, que faculta les autoritats de
protecció de dades a imposar multes de fins a 20 milions d’euros o, en el cas d’una
empresa, el 4 % del seu volum de negocis anual mundial;
Avalua els treballs preparatoris realitzats fins a la data en l'àmbit de la UE;
Resumeix tot allò que la Comissió Europea, les autoritats nacionals de protecció de
dades i les administracions nacionals tenen encara pendent per a portar a bon terme la
preparació;
Estableix les mesures que la Comissió ha previst d'adoptar en els pròxims mesos.

A més, la Comissió insta tots els actors interessats a intensificar el treball que ja s’està realitzant
per a garantir l’aplicació i la interpretació coherents de les noves normes en tota la UE, i també
per a sensibilitzar els ciutadans i les empreses. La Comissió ha de protegir aquests esforços amb
finançament i suport administratiu i contribuir a la labor de divulgació general, en particular per
mitjà de la posada en funcionament de les eines d’orientació en línia en totes les llengües
oficials de la UE i que està operativa des del passat 24 de gener.

Més informació:
Comunicació
Reglament

 TERCERA AVALUACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA RELATIU A LA LLUITA
CONTRA LA INCITACIÓ IL·LEGAL A L’ODI EN LÍNIA: MILLORES
DETECTADES
Al maig de 2017 la Comissió Europea i quatre grans empreses del sector de les TI (Facebook,
Microsoft, Twitter i YouTube) van presentar un «Codi de conducta per a combatre la incitació
il·legal a l’odi en Internet en línia» que forma part de la prioritat de la Comissió Europea de
mantindre un mercat únic digital amb l’objectiu de reduir els obstacles per a aprofitar les
possibilitats que ofereix Internet (vegeu la informació prèvia en la nostra Alerta Jurídica núm.
104, maig-juny 2017).
Des de llavors s’han dut a terme tres avaluacions per a determinar els progressos de la iniciativa
de la Comissió. La tercera avaluació, publicada el passat 19 de gener de 2018, l'han duta a
terme distintes ONG i mostra que les empreses de TI van eliminar una mitjana del 70% els
casos d’odi en línia, mentres que el 30% va romandre en línia. Aquesta taxa ha augmentat un 28
% de la primera ronda de control publicada el 7 de desembre de 2016, i el 59 % des de la
segona ronda els resultats del qual es van publicar l’1 de juny de 2017.
Facebook va eliminar el 79.8% del contingut, YouTube el 75% i Twitter el 45.7%. Hi ha hagut un
gran progrés de les tres empreses en comparació amb els resultats presentats en les
avaluacions anteriors.
En aquesta tercera avaluació, a més, s’han enviat un total de 2982 notificacions de 27 Estats
membres (tots excepte Luxemburg) d’incitacions d’odi en línia. Facebook va rebre la major
quantitat de notificacions (1 408), seguit de Twitter (794) i YouTube (780).

Quant al temps d’avaluació de les notificacions, en l’actualitat, en el 81,7% dels casos les
empreses del sector de les TI compleixen plenament amb l’objectiu d’examinar la majoria de
les notificacions en el termini de 24 hores. Aquesta xifra s’ha duplicat en comparació amb la
primera ronda de control i augmentat des del 51 % de les notificacions avaluades en un termini
de 24 hores registrat en la segona ronda de control.
Finalment, els motius per a informar sobre l’odi en línia són; l’origen ètnic (17,1%), l’odi
antimusulmà (16,4%) i la xenofòbia (16%).
Aquests resultats, que estan en línia amb les tendències de maig de 2017, confirmen el
predomini de l’odi racista contra les minories ètniques, els migrants i els refugiats.
Pròximes mesures
La Comissió continuarà realitzant un seguiment periòdic de l’aplicació del Codi per les
empreses del sector de les TI participants amb l’ajuda de les organitzacions de la societat civil i
aspira a ampliar-lo a altres plataformes en línia. La Comissió estudiarà la possibilitat d’adoptar
mesures addicionals si no prossegueixen o es frenen els esforços.
Més informació:
Codi de conducta
Resultats de la tercera avaluació:
Article de l’Alerta Jurídica de la UE setembre-octubre 2017 “Noves directrius de la Comissió per
a lluitar contra continguts il·legals en línia”
Article de l’Alerta Jurídica de la UE maig-juny 2017 “Avaluació del codi de conducta contra l’odi
en línia

 PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA QUALITAT DE LES AIGÜES
DESTINADES AL CONSUM HUMÀ
El passat 1 de febrer de 2018 la Comissió Europea va proposar revisar la legislació relativa a la
qualitat de l’aigua potable i l’accés a aquesta. Concretament, la Directiva 98/83/CE del Consell,
relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
La proposta respon a la primera iniciativa ciutadana “Right2Water” de desembre de 2013 pel
dret a l’aigua, que va reunir 1,8 milions de firmes per a protegir la millora de l’accés a l’aigua
potable i segura per a tots els europeus
La proposta revisada:



Pretén reduir el nombre de botelles de plàstic que s’utilitzen fent que els ciutadans
tinguen una major confiança en l’aigua corrent. Això contribuirà als objectius
mediambientals de reduir l’ús innecessari de plàstic i de limitar la petjada de carboni de
la UE, i també la consecució de la prioritat de la Comissió Juncker d’una Unió de
l’Energia i Clima, és a dir, «protegir els ciutadans de la Unió enfront de les pressions i
riscos mediambientals per a la salut i el benestar».



A més, pretén enfortir els consumidors, vetlant perquè els distribuïdors d’aigua els
oferisquen informació més clara amb relació al consum, l’anàlisi de costos i el preu per
litre, de manera que siga possible realitzar una comparació amb el preu de l’aigua
embotellada. Les disposicions destinades a millorar l’accés dels ciutadans a la
informació sobre l’aigua que beuen també estan lligades a la prioritat de la Comissió
Juncker per al Mercat Únic Digital.



Contribueix també als esforços orientats a reduir la càrrega administrativa i elaborar
polítiques que siguen les més eficaces i eficients possibles, de conformitat amb la
Comunicació de la Comissió sobre la millora de la legislació.

En definitiva, les normes que la Comissió proposa d'actualitzar:


Ajudaran els Estats membres a gestionar l’aigua potable d’una manera eficient en l’ús
de recursos i sostenible, la qual cosa contribuirà a reduir l’ús d’energia i les pèrdues
innecessàries d’aigua.



Milloraran la qualitat i la seguretat de l’aigua, ja que afegeixen substàncies noves, i fins
ara no incloses, a la llista de criteris per a determinar la seguretat de l’aigua (com la
legionel·la i el clorat). Aquestes inclusions tenen en compte el coneixement científic
més recent i en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.



Requeriran que els Estats membres milloren l’accés per a totes les persones,
especialment en el cas dels grups vulnerables i marginats, que actualment tenen
dificultats per a disposar d’aigua potable. En la pràctica, açò suposa instal·lar el
material necessari per a oferir aigua potable en els espais públics, llançar campanyes
per a informar als ciutadans sobre la qualitat de l’aigua, i animar a Administracions i
edificis públics perquè oferisquen accés a aigua potable.

Més informació:
Pots consultar la proposta de directiva ací

 PROPOSTA DE FLEXIBILITAT EN ELS TIPUS D’IVA i REDUCCIÓ DE
CÀRREGUES PER A PIMES
El 18 de gener de 2018 la Comissió va proposar una Directiva del Consell per la qual es modifica
la Directiva 2006/112/CE pel que fa als tipus de l’Impost sobre el valor afegit [COM(2018)20] i una
altra relativa al sistema comú de l’Impost sobre el valor afegit, pel que fa al règim especial de les
xicotetes empreses [COM(2018)21].
Les iniciatives formen part del paquet fiscal just per a la creació en la UE d’un territori únic per a
l’Impost sobre el valor afegit (IVA) anunciat en la carta d’intencions del president Juncker que
acompanyava el discurs sobre l’Estat de la Unió de 2017. Per un costat es pretén atorgar més
flexibilitat en els tipus d’IVA i d’un altre, solucionar el desequilibri respecte de les obligacions en
matèria d’IVA que són especialment oneroses per a les pimes, ja que suporten costos de
compliment de l’IVA proporcionalment més elevats que les empreses de majors dimensions.
Els principals canvis que incorpora la Directiva proposta en la COM(2018)20:


Es deroguen les disposicions transitòries que permeten apartar-se temporalment de la
normativa general i que són aplicables fins a l’adopció del règim definitiu.



S’autoritza l’aplicació de:
o

Un màxim de 2 tipus reduïts NO inferiors al 5%

o

1 tipus reduït a què NO s’exigeix el mínim del 5%

o

1 exempció amb dret a deducció de l’IVA



Es garanteix un tipus mitjà ponderat superior al 12%



S’obliga a la Comissió a remetre un informe cada 5 anys, en el qual s’analitze l’àmbit
d’aplicació de la llista negativa de béns i serveis als quals haja d’aplicar-se el tipus
normal.

Un nou annex arreplegarà la llista negativa. En compte d’ampliar la ja llarga llista de béns i
serveis als quals poden aplicar-se tipus reduïts, l’annex III se substituirà per una llista
negativa de béns i serveis als quals no poden aplicar-se tipus reduïts.

Els principals canvis que incorpora la Directiva proposta en la COM(2018)21:
a. Obertura de la franquícia* per a les xicotetes empreses a totes les empreses elegibles
de la UE, estiguen o no establides en l’Estat membre en què haja d'aplicar-se l’IVA i haja
d'atorgar-se aquesta franquícia;
b. Fixació d’un valor actualitzat en relació amb el límit màxim corresponent als llindars
nacionals previstos per a la franquícia;
c. Introducció d’un període transitori durant el qual les xicotetes empreses que superen
temporalment el llindar previst per a la franquícia puguen seguir acollint-se a aquesta;
d. Introducció d’obligacions simplificades en matèria d’IVA per a les xicotetes empreses,
es beneficien o no de la franquícia.
Pròxims passos:
Aquestes propostes legislatives s'han de presentar als efectes de consulta al Parlament i al
Comité Econòmic i Social, i finalment al Consell per a la seua adopció.
Més informació: enllaços en les comunicacions d’aquest article.

(*)Franquícia per a les pimes: Eximir les pimes, el volum de negocis de les quals anual siga
inferior a un determinat llindar, de repercutir i deduir l’IVA.

 DECLARACIÓ DE LES AUTORITATS EUROPEES DE SUPERVISIÓ SOBRE
EL PERILL DE LES CRIPTOMONEDES
El passat 12 de febrer de 2018, l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea de Valors i
Mercats i l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació van emetre una declaració
conjunta advertint dels perills que presenten les monedes virtuals per als inversors.
Aquesta declaració preventiva està basada en l’article 9 de la regulació fundacional de les tres
agències i ve precedida per dos declaracions sobre les Ofertes Inicials de Moneda (ICO) al
novembre de 2017 i una primera advertència realitzada en 2013, a més de dos opinions sobre
les criptomonedes publicades per l’Autoritat Bancària Europea en 2014 i 2016.
Posant com a exemple monedes del tipus Bitcoin, Ripple i Ether i expressant la preocupació pel
creixent nombre de compradors d’aquesta classe de divises, aquestes institucions adverteixen
en el seu comunicat del gran nombre de riscos que presenten les inversions d’aquest tipus i se
centren particularment a exposar huit d’aquests:



L’extrema volatilitat dels seus preus i el risc que es cree una bambolla.



L’absència de regulació, que impedeix una protecció per part de les autoritats europees
com aquella de què gaudeixen un altre tipus d’actius financers.



La falta d’eixida en el mercat i el risc de no aconseguir canviar aquesta divisa per una
moneda tradicional.



La falta de transparència en el preu de les criptomonedes.



Els problemes operatius que impedeixen als usuaris comprar i vendre els seus
productes correctament.



La informació enganyosa.



La poca conveniència de les monedes virtuals per als inversors a llarg termini amb
objectius com estalviar per a un pla de pensions.

Per a protegir els inversors dels riscos d’aquest tipus de producte financer, les Autoritats
Europees de Supervisió recomanen als usuaris que no hi invertisquen grans sumes de diners,
que mantinguen importants mesures de seguretat en els dispositius electrònics que utilitzen
per a operar amb criptomonedes i que siguen conscients que els riscos no desapareixen encara
que compren aquest tipus de productes a firmes de serveis financers que estiguen regulades.
Més informació:
Comunicació oficial

 UNIÓ DE L’ENERGIA: MARC SOBRE CLIMA I ENERGIA PER A 2030:
TERCER INFORME
La idea d’una Unió Europea de l’Energia sorgeix per la necessitat de garantir que Europa tinga
una energia segura, assequible i respectuosa amb el clima, i també per a oferir major capacitat
d’elecció i preus més baixos als consumidors i les empreses de la UE.
La finalitat del conjunt de mesures sobre la Unió de l’Energia és garantir una energia assequible,
segura i sostenible per a Europa i els seus ciutadans. Les mesures concretes comprenen cinc
àmbits fonamentals: la seguretat energètica, l’eficiència energètica, la descarbonització, la
integració del mercat interior i la investigació i innovació.
Un dels pilars sobre els quals s’assenta el conjunt de mesures sobre la Unió de l’Energia,
proposat per la Comissió Europea en 2015, és el Marc sobre clima i energia per a 2030, que té
com a base el paquet de mesures sobre clima i energia fins a 2020 i detalla alguns objectius i
etapes concretes. A més, s’ajusta a la perspectiva a llarg termini que contemplen el Full de ruta
cap a una economia hipocarbònica competitiva en 2050, el Full de ruta de l’energia per a 2050 i
el Llibre Blanc sobre el Transport.
Els objectius fonamentals per a 2030 són tres:
1. Reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en almenys un 40% respecte als
nivells de 1990.
Perquè aquest objectiu vinculant poguera aconseguir-se, els sectors inclosos en el Règim de
Comerç de Drets d’Emissió de la UE hauria d’aconseguir una reducció del 43% i els sectors no
inclosos una reducció del 30%, ambdós respecte als nivells registrats en 2005. Aconseguir
aquesta reducció permetrà que la Unió Europea puga prendre mesures rendibles a fi
d’aconseguir una reducció de les emissions en un 80-95% a llarg termini (any 2050) i, d’aquesta
manera, contribuir de forma ambiciosa a l’Acord de París.
2. Un 27% de quota d’energies renovables.
Les energies renovables han de representar almenys aquests percentatge de consum d’energia
de la Unió en 2030.
3. Un 27% de millora de l’eficiència energètica

El Consell Europeu, prenent com a base la Directiva d’eficiència energètica, ha aprovat per a
2030 un objectiu d’estalvi energètic indicatiu del 27%.
Comptar amb uns objectius fins a 2030 aportarà beneficis, a més de en salut i medi ambient, en
seguretat normativa i coordinació d’esforços dels països de la UE. A més, afavorirà l’avanç cap a
una economia baixa en carboni i la creació d’un sistema energètic que proveïsca energia
assequible per als consumidors, augmente la seguretat del subministrament energètic de la UE,
reduïsca la dependència de les importacions i afavorisca el creixement i l’ocupació.

Més informació
Third Report on the State of the Energy Union – 24 de noviembre de 2017
Espanya – Full de dades

 L’ESTRATÈGIA DE LA UE ALS BALCANS OCCIDENTALS
La Comissió Europea va adoptar, el passat 6 de febrer, l’Estratègia per a una perspectiva
d’ampliació creïble i major compromís de la UE als Balcans Occidentals i va confirmar la
inversió geoestratègica en una Europa estable, forta, unida i basada en valors comuns, tal com
ja es va anunciar en el Discurs sobre l’Estat de la Unió de 2017.L’Estratègia vol donar un nou
impuls a les reformes en la regió i reforçar el suport de la Unió als esforços dels Balcans
Occidentals en el seu camí europeu, amb recursos i mitjans addicionals. De fet, la principal
novetat radica en un gran estímul perquè els socis aborden les reformes necessàries i puguen
realitzar avanços en la senda de l’adhesió. A pesar d’açò, l’Estratègia precisa que la Unió
Europea està oberta a noves adhesions quan, i només quan, s’hagen complit els criteris
necessaris.
La Comissió va detallar sis iniciatives emblemàtiques, és a dir, mesures concretes per a sis
àmbits assenyalats en els quals la cooperació reforçada resulta de mutu interés per a
aconseguir transformacions entre 2018 i 2020.
Aquests àmbits són: l’Estat de Dret, la seguretat i migració, el desenvolupament socioeconòmic,
la connectivitat del transport i l’energia, l’Agenda Digital i les bones relacions de veïnat.
Especialment, és necessari que els Balcans Occidentals adopten els valors de la Unió Europea
de forma ferma, que enfortisquen les economies de la regió deixant de costat la ingerència
política indeguda i que posen fi als conflictes bilaterals existents entre veïns. Per a poder
executar aquestes noves iniciatives, la Comissió proposa complementar els fons ja existents en
el marc de l’Instrument d’Ajuda Preadhesió. L’Estratègia es dirigeix a tota la regió, té en compte
les diferents situacions i avalua tots els països de forma equitativa i en funció dels seus propis
mèrits. A més, assenyala que tots poden superar-se i aconseguir objectius. Ara mateix,
Montenegro i Sèrbia són els dos únics països de la regió que estan en negociacions. Per la seua
banda, Albània i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia estan demostrant progressos
importants i la Comissió està disposada a preparar recomanacions per a obrir les negociacions
d’adhesió. Quant a Bòsnia i Hercegovina, la Comissió començarà a elaborar un dictamen sobre
la seua sol•licitud d’adhesió quan reba les respostes íntegres i completes al seu Qüestionari.

Als països de la regió els queda un gran treball per davant a fi de complir les condicions i els
criteris d’adhesió a la Unió Europea, però també la Unió s'ha de preparar per a donar la
benvinguda als possibles nous membres. En concret, per a poder créixer, la UE hauria de
realitzar algunes reformes per a ser més forta i eficient des de la perspectiva institucional i
financera.

Pròxims passos
La política d’ampliació de la UE formarà part de l’estratègia per a reforçar la Unió d’ací a 2025
fixada pel president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, al setembre de 2017. El 17 de
maig se celebrarà una Cimera dels Balcans Occidentals a Sofia: els dirigents de la Unió
prosseguiran les conversacions i el treball amb els seus homòlegs dels Balcans Occidentals.

Més informació
Sis noves iniciatives emblemàtiques per a donar suport a la transformació dels Balcans
Occidentals
El camí que s’ha de seguir amb vista a un horitzó de 2025

IV.

NOTÍCIES BREUS

 NOMENAMENT DE CLARA MARTÍNEZ ALBEROLA: LA PRIMERA
ESPANYOLA EN UNA DIRECCIÓ DE GABINET DEL PRESIDENT DE LA
COMISSIÓ.
Des del passat 1 de març, l’espanyola Clara Martínez Alberola s’ha convertit en la cap del
Gabinet del President Juncker, que ha reorganitzat el seu equip després de la jubilació
d’Alexander Italianer.
La direcció de gabinet adjunta, que fins ara ocupava Martínez Alberola, serà ocupada per
Richard Szostak.
Martínez Alberola posseeix una gran experiència en assumptes europeus des de l’any 1991.
Més informació ací

 SOL·LICITUD DEL PARLAMENT SOBRE LA REGULACIÓ DEL CANVI
D’HORA
El 8 de febrer el Parlament va adoptar una resolució en què se sol·licita a la Comissió que
estudie la possibilitat de modificar la directiva que regula el canvi horari, després de diverses
iniciatives de ciutadans que posen de manifest el possible perjudici en la salut humana.
Més informació ací

 APLICACIÓ DE L'ARTICLE 7 TUE - POLÒNIA
La Comissió Europea va iniciar, el 20 de desembre de 2017, el procés per a activar l’article 7 del
Tractat de la Unió Europea per l’amenaça de l’Estat de Dret a Polònia, un procés sancionador
que en última instància podria portar a suspendre el dret de vot de Varsòvia en la presa de
decisions. La principal preocupació de Brussel·les són les reformes del sistema
judicial que s’han emprés al país i que posen en risc la independència del Poder Judicial. Dijous
passat, 1 de març de 2018, el Ple de l’Eurocambra va protegir aquesta proposta de la Comissió i
va instar els Governs dels Estats membres a prendre una decisió ràpida sobre les actuacions de
Polònia per a poder avançar en el procés.
Més informació : ací

VI.

CURIA

REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE L’ESTATUT DE REFUGIAT VS
ORIENTACIÓ SEXUAL
El 25 de gener de 2018 el Tribunal de Justícia va dictar sentència en relació amb una petició de
decisió prejudicial plantejada per un Tribunal d’Hongria. La petició versa sobre la interpretació
de l’article 1 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i de l’article 4 de la Directiva
2011/95/UE, de 13 de desembre de 2011, en la qual s’estableixen les normes relatives als
requisits per al reconeixement de nacionals de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de
protecció internacional.
La petició s’ha presentat en el context d’un litigi entre un nacional nigerià i l’Oficina
d’Immigració i Nacionalitat d’Hongria, en relació amb la resolució d’aquesta última que
denegava la sol·licitud d’asil presentada pel demandant i que declarava que no existien
obstacles per a la devolució d’aquest últim.
En suport a la seua sol·licitud, el demandant d’asil va al·legar que tenia fundats temors a ser
perseguit en el seu país d’origen per raó de la seua homosexualitat. L’oficina va descartar la
seua credibilitat sobre la base d’un informe pericial psicològic, que va consistir en un examen
explorador, un examen de personalitat i uns quants tests de personalitat. L’interessat va
impugnar la decisió de l’Oficina davant de l’òrgan jurisdiccional remitent, al·legant, en
particular, que els tests psicològics a què se li havia sotmés vulneraven greument els seus drets
fonamentals i no eren adequats per a acreditar la seua orientació sexual.
El Tribunal hongarés que estava coneixent el cas va suspendre el procediment i va plantejar al
Tribunal de Justícia 2 qüestions prejudicials:
1. ¿Ha d’interpretar-se l’article 4 de la citada Directiva, en el sentit que no s’oposa que, en
relació amb sol·licitants d’asil pertanyents al col·lectiu LGBTI, es demane i avalue el
dictamen pericial d’un psicòleg forense, basat en tests de personalitat projectius, quan
per a la seua elaboració no es plantegen preguntes sobre els hàbits sexuals del
sol·licitant d’asil ni se sotmeta a aquest a un examen físic?
2. En el cas que el dictamen pericial a què es refereix la primera qüestió no puga utilitzarse com a prova, ¿ ha d’interpretar-se l’article 4 de la Directiva en el sentit que quan la
sol·licitud d’asil es base en la persecució per raó de l’orientació sexual, no hi ha cap
possibilitat d’examinar, per mètodes pericials, la veracitat d’allò que s’ha al·legat pel
sol·licitant d’asil, amb independència de les característiques particulars d'aquests
mètodes?

La resposta del Tribunal de Justícia a les qüestions plantejades ha sigut:
La normativa europea ha d’interpretar-se en el sentit que s’oposa que, per a valorar la
credibilitat de l’orientació sexual al·legada per un sol·licitant de protecció internacional, es
realitze i s’utilitze un examen psicològic, com el controvertit en el litigi principal, que té per
objecte proporcionar una imatge de l’orientació sexual del sol·licitant, basant-se en tests de
personalitat projectius.
La normativa europea ha d’interpretar-se en el sentit que no s’oposa que l’autoritat
responsable d’examinar les sol·licituds de protecció internacional ordene un dictamen pericial
per a la valoració dels fets i les circumstàncies relatius a l’orientació sexual al·legada pel
sol·licitant, sempre que els mètodes que s'han fet servir en el dictamen respecten els drets
fonamentals garantits per la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que aquesta
autoritat i els òrgans jurisdiccionals no fonamenten la seua decisió exclusivament en les
conclusions del dictamen pericial i que no queden vinculats per aquestes conclusions en valorar
les declaracions del sol·licitant sobre la seua orientació sexual.

Més informació: Accedeix a la sentència punxant ací

VII.

CONSULTAS PÚBLICAS

Consulta
Transparència i la sostenibilitat de l'avaluació de riscs en la
cadena alimentària de la UE
Iniciativa UE en matèria de pol·linitzadors
Creació d'un fons d'innovació
Les normes de la UE aplicables als productes utilitzats en la
construcció d'edificis i les obres d'infraestructura
Alerta de falsificació i pirateria
Avaluació i possible revisió de la Directiva 200/14/CE sobre
emissions sonores
Resultat dels Programes de Desenvolupament Rural 2007-2013

Matèria

Principi

Seguretat alimentària. 23/01/2018

Fi
20/03/2018

Salut pública.
Agricultura

11/01/2018

05/04/2018

Medi Ambient

15/01/2018

10/04/2018

Mercat únic. Empresa. 22/01/2018
Indústria

16/04/2018

Comerç

22/01/2018

16/04/2018

Mercat únic. Empresa. 23/01/2018
Indústria. Medi
Ambient. Consumidors

18/04/2018

Agricultura i

22/01/2018

20/04/2018

Medi Ambient

29/01/2018

24/04/2018

Fiscalitat

27/02/2018

25/04/2018

Justícia i drets

01/02/2018

26/04/2018

30/01/2018

27/04/2018

06/02/2018

06/05/2018

desenvolupament
rural
La definició del producte en el Reglament de la UE sobre la
fusta
Intercanvi de dades fiscals per a combatre el frau en comerç
electrònic
Formació per a professionals de la justícia sobre el Dret de la
UE: de l'avaluació a la nova estratègia per a 2019-2025
Avaluació del Reglament sobre trasllat de residus

Revisió de la definició de pime

fonamentals
Medi ambient. Comerç

Empresa i indústria

Consulta

Matèria

Principi

Fi

Eficiència energètica
Disseny ecològic i l'etiquetatge energètic de frigorífics,

13/02/2018

07/05/2018

19/02/2018

18/05/2018

02/03/2018

24/05/2018

02/03/2018

24/05/2018

20/02/2018

31/05/2018

01/03/2018

01/06/2018

llavaplats, llavadores, televisors, ordinadors i llums
Esport i salut pública
Consulta pública sobre la Setmana Europea de l'Esport
Cultura i mitjans de
La iniciativa del segell de patrimoni europeu

comunicació
Eficiència energètica

Requisits de disseny ecològic per al consum d'energia
elèctrica en mode d'espera, xarxa en mode d'espera i
apagat

Cooperació internacional i
Avaluació de la coherència de les polítiques publiques

desenvolupament

de la UE en favor del desenvolupament (2009-2016)

Càlcul d'aranzels.
Establiment en la UE de decisions relatives a la
informació vinculant en l'àmbit de la valoració en
duana

Procediments duaners

Delegació del Consell per a la Unió Europea
i Relacions Externes
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