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I.

ASIL I MIGRACIÓ EN LA UNIÓ EUROPEA

En els últims mesos, la Comissió Europea ha treballat en una sèrie de propostes ambicioses per
a presentar un pressupost realista i modern per a la Unió Europea. La Comissió ha presentat
unes normes financeres modernes, més clares i senzilles en la seua totalitat, per a garantir que
el pressupost del període 2021-2027 de la Unió Europea atenga les qüestions que importen a la
ciutadania europea.
Dins d'aquestes es troba la política de migració de la UE, que reconeix les necessitats de les
societats d'acollida i les obligacions d'acollir aquelles persones que necessiten protecció
internacional. És necessari afrontar el desafiament de la migració des d'una gestió integral,
basada en els principis de solidaritat i el repartiment equitatiu de la responsabilitat per a
obtindre resultats sostenibles. Per això, es fa imprescindible la redistribució de fons de la Unió
Europea, per a garantir que els Estats membres més afectats tinguen prou capacitat per a
abordar la realitat migratòria en benefici de la UE en el seu conjunt.
L'interès fonamental des de la crisi humanitària de persones refugiades de 2015-2016, ha sigut
el suport financer proporcionat pel pressupost de la UE als Estats membres sotmesos a
pressions, especialment per a desenvolupar les capacitats de cerca i salvament, augmentar la
capacitat d'acollida i incrementar els retorns. Després de més de 2 anys, la Comissió ha aprés la
lliçó del passat i té com un punt en l'agenda política europea la migració i la protecció de les
fronteres. Sent un tema de plena actualitat després de certs esdeveniments que han demostrat
diferents sensibilitats a l'hora d'abordar la política migratòria, i que enfronta actituds molt
dispars segons les regions europees.
No obstant això, el pressupost presentat el 2 de maig de 2018 de la Unió Europea, per a gestió
de la migració i l'asil, arribarà als 11.300 milions d’euros per al període 2021-2027, enfront dels
7.300 milions d’euros del període 2014-2020. El pressupost esmentat estarà dividit al seu torn en
una inversió de 10,4 milions d’euros per al Fons d'Asil i Migració, i 0,9 milions d’euros per a les
agències descentralitzades.
L'augment significatiu en el Fons d'Asil i Migració suposa desenvolupar un Sistema Europeu
Comú d'Asil, més fort i eficaç, que recolze econòmicament els Estats membres per a gestionar la
migració segons les seues necessitats. D'aquesta manera, cada Estat rebrà una quantitat fixa de
5 milions d’euros; la resta de finançament en aquesta línia pressupostària es distribuirà segons
l'avaluació de pressions que patisquen els Estats. D'aquesta manera es podrà incrementar el
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pressupost en les proporcions següents: en polítiques d'asil un 30%; en polítiques d'integració
un altre 30%; i finalment, un 40% destinat a polítiques de retorn.
Paral·lelament s'ha incrementat un 380% el pressupost destinat a la gestió i protecció de les
fronteres externes, sent 21,3 bilions d’euros la partida pressupostària 2021-2027. Serà un fons
per a la gestió integrada de les fronteres, i es reforçarà l'Agència Europea de la Guàrdia de
Fronteres i Costes.
La migració és un repte en el futur, per això s'ha proposat un augment sense precedents en
matèria de finançament. Això sí, major en l'àmbit de la seguretat de fronteres que en polítiques
de cohesió. Un pressupost amb més flexibilitat per a recolzar els Estats membres amb rapidesa
en situacions de necessitat, especialment en cas de crisi.

La directora general d'Inclusió Social,
Immaculada Carda i Isach
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II.

FUTUR DE’EUROPA

 CONSELL EUROPEU: 28 – 29 JUNY 2018

Les conclusions principals de la reunió a Brussel·les durant els dies 28 i 29 de juny són les
següents:
MIGRACIÓ
Prèviament a aquesta reunió, el 24 de juny ja es va tractar àmpliament el tema en una reunió
entre el president Junker i els estats més interessats.
El Consell Europeu reitera que, perquè la política de la Unió funcione, ha de sustentar-se en un
plantejament general sobre la migració: es tracta d’un repte no sols per a un estat membre sinó
per a Europa en conjunt. Es reforçaran les mesures adoptades en 2015 per a seguir controlant
les fronteres i contindre la migració il·legal, que s’ha reduït en un 95%.
Ruta del Mediterrani central: La UE redoblarà els esforços per a posar fre als traficants de
persones, seguirà donant suport a Itàlia i a altres estats membres situats en primera línia,
intensificarà el suport al Sahel, a la guàrdia costanera de Líbia i a les comunitats del litoral i del
sud, fomentarà les condicions d’acolliment humanes i millorarà la cooperació amb altres països
d’origen i trànsit, així com el reassentament voluntari. Així mateix, el Consell recorda que tots els
vaixells que operen al Mediterrani han de respectar la legislació aplicable i no obstaculitzar les
actuacions de la guàrdia costanera.
Ruta del Mediterrani oriental: Es necessita aplicar la declaració UE-Turquia íntegrament, evitar
noves travessies des de Turquia i detindre els fluxos. També s’ha de posar més interés a garantir
tornades ràpides i impedir que es desenvolupen noves rutes migratòries. A aquests efectes, la
cooperació amb els països dels Balcans occidentals és fonamental.
Ruta del Mediterrani occidental: la UE donarà suport, amb mitjans financers i d’altra índole, a
les iniciatives que emprenguen els estats membres, especialment Espanya, i els països d’origen
i trànsit, en particular el Marroc, per a impedir la migració il·legal.
Plataformes regionals de desembarcament: el Consell demana que s’estudie aquest concepte,
en cooperació amb ACNUR i l’OIM, per a evitar el tràfic de persones i la pèrdua de vides.
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Aquestes plataformes han de funcionar distingint cada situació particular (migrants econòmics i
sol·licitants d’asil), respectant plenament el dret internacional i sense crear un efecte crida.
Centres controlats de migració: La UE ha de fer-se càrrec, en el seu territori, de les persones
rescatades. Partint d’un esforç compartit les transferirà a centres controlats establits en els
estats membres, únicament de manera voluntària, en els quals mitjançant un procediment
ràpid haurà de distingir-se entre immigrants irregulars i persones necessitades de protecció
internacional.
Així mateix, el Consell acorda desbloquejar el segon tram del Mecanisme per als refugiats a
Turquia i transferir 500 milions d’euros de la reserva de l’11é FED al Fons Fiduciari d’Emergència
per a Àfrica. Subratllen la importància d’una associació amb Àfrica per a crear un nou marc que
faça possible augmentar substancialment la inversió privada.
Es recorda la necessitat que els estats membres garantisquen el control efectiu de les fronteres
exteriors de la UE i subratlla la necessitat augmentar els retorns efectius de migrants irregulars.
Sobre la situació interna, els estats membres han de prendre totes les mesures per a evitar els
moviments secundaris dels sol·licitants d’asil.
Finalment, amb vista a un nou Sistema Europeu Comú d’Asil, el Consell insta a aconseguir
consens sobre el Reglament de Dublín i convida el Consell a continuar treballant en les normes
d’asil de la Unió i a presentar un informe de situació en el pròxim Consell del mes d’octubre.
Respecte de les propostes legislatives específiques en aquest àmbit, us remetem a l’article
dedicat en aquesta mateixa Alerta a la política de migració, dins del marc financer plurianual
post 2020.
SEGURETAT I DEFENSA
El Consell considera que Europa ha d’assumir més responsabilitat respecte de la seua pròpia
seguretat: prendre mesures d’impuls o de la defensa europea, augmentar les inversions i
promoure el desenvolupament de capacitats i la disponibilitat operativa.
Cooperació estructurada permanent (CEP): S’han de complir els compromisos assumits i
desenvolupar els projectes inicials. La pròxima sèrie de projectes s’acordarà a novembre de
2018.
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Mobilitat militar: El Consell reconeix els progressos que s’han dut a terme en aquest àmbit, en el
marc de la CEP i de la cooperació UE-OTAN, i insta els estats membres a simplificar i
harmonitzar les normes i els procediments pertinents d’ací a 2024.
Armes químiques: El Consell demana que s’adopte al més prompte possible un nou règim de
mesures restrictives per a combatre’n la utilització i proliferació.
En aquesta reunió també s’han tractat temes relatius al Fons Europeu de Defensa, a l’acord
sobre un pacte civil de la PCSD, a la desinformació, ciberseguretat, cooperació UE-OTAN i
terrorisme.
OCUPACIÓ, CREIXEMENT I COMPETITIVITAT
Semestre Europeu: Amb la ratificació del Consell de les recomanacions integrades específiques
per país ja pot tancar-se el Semestre Europeu de 2018.
Fiscalitat: Hem de seguir combatent l’evasió, l’elusió i el frau fiscal, a tots els nivells, per a
garantir una tributació justa i efectiva. Insisteixen en la necessitat d’adaptar els sistemes
tributaris a l’era digital i animen el Consell a impulsar els treballs de la Comissió en aquest
àmbit.
Comerç: És important consolidar el sistema multilateral sustentat en normes i el Consell
convida la Comissió a proposar un nou enfocament per a millorar el funcionament de
l’Organització Mundial del Comerç en diversos àmbits. La UE seguirà negociant acords
comercials i el Consell celebra la recent adopció del Reglament sobre modernització dels
instruments de defensa comercial. Finalment, el Consell dona suport a l’adopció de mesures de
reajustament i salvaguarda en resposta a la decisió dels EUA d’imposar drets aranzelaris als
productes d’acer i alumini de la UE.
EUROPA DIGITAL
Investigació: Es dona suport a la investigació de qualitat en tota la Unió i el Consell convida la
Comissió a posar en marxa una iniciativa experimental sobre innovació d’avantguarda en el
període que resta del programa Horitzó 2020.
Mercat Únic Digital: El Consell considera indispensable que es culminen, abans que
transcórrega l’actual cicle legislatiu, les propostes legislatives pendents en relació amb el
Mercat Únic Digital.
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BREXIT
Aquest tema es tracta en profunditat en un altre article d’aquesta mateixa Alerta.
ALTRES QÜESTIONS
Relacions exteriors
El Consell dona suport a l’acord entre l’Antiga República Iugoslava de Macedònia i Grècia sobre
la qüestió de la denominació, que constitueix un sòlid exemple perquè altres països de la regió
reforcen les relacions de bon veïnatge.
El Consell Europeu ha adoptat Conclusions sobre l’abatiment del vol MH-17. En aquestes
demana a la Federació de Rússia que reconega la seua responsabilitat i que coopere per a
descobrir la veritat, fer justícia i determinar responsabilitats.
Assumptes institucionals
El Consell ha adoptat una Decisió sobre la composició del Parlament Europeu que permet als
estats membres aplicar les mesures necessàries d’àmbit nacional a fi d’organitzar les eleccions
al Parlament Europeu per a la legislatura 2019-2024. El tema es tracta en profunditat en un altre
article d’aquesta mateixa Alerta.
Cimera de l’Euro
S’han adoptat les primeres decisions sobre la reforma de la unió econòmica i monetària, en
particular sobre la futura missió del Mecanisme Europeu d’Estabilitat i la culminació de la unió
bancària.

Més informació:
Conclusions del Consell Europeu, 28 de juny de 2018
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 PRIORITATS PRESIDÈNCIA AUSTRÍACA DEL CONSELL
A partir de l’1 de juliol i fins al final del segon semestre de 2018, Àustria exercirà per tercera
vegada la Presidència del Consell de la UE.
Amb aquesta Presidència s’acaba el període del “Trio de Presidència” de 18 mesos compost
pels estats d’Estònia, Bulgària i Àustria. Després d’aquesta Presidència s’iniciarà el nou “Trio de
Presidència” compost per Romania (primera meitat de 2019), Finlàndia (segona meitat de 2019)
i Croàcia (primera meitat de 2020).
El 6 de juny de 2018, el Govern Federal d’Àustria va presentar a Brussel·les el programa per a la
Presidència austríaca del Consell de la UE. El lema d’aquesta és "Una Europa que protegeix", i
d’acord amb aquest se centrarà en 3 prioritats:
1. Seguretat i la lluita contra la migració il·legal
La Presidència austríaca advocarà per la cooperació eficient en l’intercanvi
d’informació entre les autoritats de seguretat dels estats membres, així com la
interoperabilitat de les bases de dades rellevants en aquesta àrea.
2. Prosperitat i competitivitat a través de la digitalització
La Presidència austríaca pretén continuar amb el treball de la Unió Europea en matèria
de tributació de l’economia digital per a assegurar que els guanys paguen els impostos
corresponents al país on s’han generat.
3. Estabilitat en l’àmbit del veïnatge europeu
En aquest àmbit es tractarà de reforçar les relacions de la UE amb els seus veïns,
especialment amb l’àrea dels Balcans occidentals / Europa sud-oriental

Més informació:
Web de la presidència: https://www.eu2018.at/
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 PARLAMENT EUROPEU: NOVA COMPOSICIÓ
El Parlament Europeu passarà de tindre 751 a 705 eurodiputats, una vegada que el Regne Unit
abandone la Unió. La comissió d’Assumptes Constitucionals del Parlament Europeu va
sotmetre la proposta a votació el dilluns 11 de juny, l’acord va passar al Ple, que va efectuar la
votació el 13 de juny.
El Consell, en la reunió de 28 i 29 de juny, ja ha adoptat la Decisió sobre aquest tema. Ací pots
consultar el contingut d’aquesta Decisió
A més de reduir el nombre d’eurodiputats, la norma deixa en la reserva 46 dels 73 escons que
ara corresponien al Regne Unit. Els altres 27 es distribuiran entre els catorze països que, com
Espanya, estaven infrarepresentats en l’hemicicle.
Espanya és, juntament amb França, l’estat membre més beneficiat pel nou repartiment
d’escons, ja que n’obtindrà 5 d’addicionals. La delegació espanyola en el PE passarà de 54 a 59
eurodiputats.
Alguns dels 46 seients que quedaran en la reserva podrien ser assignats a nous països membres
en el futur, o simplement no es reutilitzaran, per a reduir així la grandària de la institució.
L’article 14 del Tractat de la UE estableix que el Parlament pot tindre un màxim de 750
membres, més el president.

Més informació: Vegeu els enllaços en la proposta i en la decisió

ALERTA EUROPA Nº 4

 BREXIT: ÚLTIMES NOVETATS
Des de l’última edició d’aquesta Alerta no són grans els avanços que s’han produït en les
negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit.
La setmana del 6 al 8 de juny de 2018 va tindre lloc una nova ronda de negociacions en la qual
no es van aconseguir grans progressos. Posteriorment, el 19 de juny es va presentar una
Declaració conjunta sobre l’avanç en les negociacions en el text legal de l’Acord de retirada.
Aquesta presenta lleugers progressos referent a drets de propietat intel·lectual, eixida
d’Euratom i procediments de cooperació administrativa.
El 26 de juny va tindre lloc a Brussel·les una reunió del Consell d’Assumptes Generals en la
configuració UE-27. Michel Barnier va informar sobre l’estat de les negociacions posant especial
èmfasi en les etapes següents i els temes pendents perquè, d’acord amb això, els ministres
estudiaran les Conclusions que adoptarien en el pròxim Consell.
El Consell Europeu, també en la composició UE-27, es va reunir els dies 28 i 29 de juny a
Brussel·les iva fer balanç de l’avanç de les negociacions sobre el Brexit. Va adoptar unes breus
Conclusions, en les quals:
- Acull amb satisfacció els avanços assolits en algunes parts del text jurídic de l’Acord de
retirada però recorda que altres aspectes importants continuen pendents, entre els quals
destaca l’aplicació territorial de l’Acord pel que fa a Gibraltar.
- Expressa la seua preocupació per la falta d’avanços per a arribar a un acord pel que fa a la
frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord. S’han d’intensificar els esforços per a aconseguir
una solució que respecte tots els compromisos adquirits fins al moment.
- Demana que s’acceleren els treballs sobre el marc de la relació futura. Per a això, demana
al Regne Unit major claredat sobre la seua posició, així com propostes realistes i viables.
- Recorda als estats membres i institucions de la Unió que intensifiquen els seus treballs de
preparació per a qualsevol resultat.
Pròxims passos: S’espera que el Govern britànic, que es va comprometre a publicar un Llibre
Blanc sobre com veu la futura relació amb la UE abans del Consell Europeu de juny, ho faça
finalment a mitjan juliol.
Més informació: Conclusions del Consell Europeu (Art. 50), 29 de juny de 2018
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 MARC FINANCER PLURIANUAL: PROPOSTES LEGISLATIVES
SECTORIALS, UNA GUIA
Des del final del mes de maig, la Comissió Europea ha començat a publicar les propostes
legislatives específiques en cada un dels àmbits sectorials, en desenvolupament de la proposta
general presentada el passat 2 de maig (Vegeu l’Alerta núm. 3)
Cada àrea del pressupost no solament comporta una assignació pressupostària sinó també, i el
més important, les propostes legislatives que desenvolupen el marc i els programes
corresponents. Aquestes propostes legislatives detallen en què es gastarà el pressupost,
concreten les polítiques que la Unió durà a terme en cada un dels sectors i prioritzen la línia
d’actuació de la Unió.
Aquestes propostes, en període de negociació, marcaran el futur de la Unió Europea de 2021 a
2027. L’adopció formal d’aquestes es durà a terme d’acord amb el procediment legislatiu
corresponent.
Presentem el quadre de quantitats assignades desglossada per anys, que simplement ens
servirà de marc referencial. A continuació d’aquest quadre, podreu trobar, amb la mateixa
estructura, una taula amb els enllaços a la pàgina web de la Comissió on es presenten les
propostes i documents relacionats. Aquests enllaços, en alguns casos són molt específics i
directament vinculen a una proposta concreta però, en altres casos, s’inclouen diverses
matèries dins del mateix enllaç.
Aquesta taula es mantindrà en la nostra web Europe Direct Comunitat Valenciana, en l’apartat
#INVESTEU.
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Pròxims passos: L’objectiu de la Comissió és arribar a un acord abans de la Cimera de Sibiu (9
de maig de 2019). S’estableix aquest límit atesa la importància de no arribar a patir retards per
les conseqüències perjudicials que comporta per als ciutadans i les empreses en termes de
pèrdua de projectes finançats per la UE. Finalment, el Consell i el Parlament hauran de
pronunciar-s’hi.

Més informació: Vegeu l’enllaç amb l’Alerta anterior.

1 Investigación e innovación




Horizonte Europa
Programa de Investigación y Formación de Euratom
Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER)

2 Inversiones estratégicas europeas


Fondo InvestEU




Mecanismo «Conectar Europa»
Programa Europa Digital (incluida la ciberseguridad)

3 Mercado único






Programa sobre el Mercado Único (incluidas la Competitividad y las Pequeñas y
Medianas Empresas -COSME, la seguridad alimentaria, las estadísticas, la competencia
y la cooperación administrativa)
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude (incluido en el punto 7 Invertir en las
personas)
Cooperación en materia de fiscalidad (Fiscalis)
Cooperación en materia de aduanas (Aduanas)
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4 Espacio


Programa Espacial Europeo

5 Desarrollo regional y cohesión




Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fondo de Cohesión
Apoyo a la comunidad turcochipriota

6 Unión Económica y Monetaria



Programa de Apoyo a las Reformas, incluidos el Instrumento Operativo de Reforma y el
Instrumento de Convergencia
Protección del euro contra la falsificación de moneda

7 Invertir en las personas, la cohesión social y los valores







Fondo Social Europeo+ (incluida la Integración de los Migrantes y la Salud)
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
Erasmus+
Cuerpo Europeo de Solidaridad
Justicia, Derechos y Valores
Europa Creativa (incluido MEDIA)

8 Agricultura y Política Marítima




Fondo Europeo Agrícola de Garantía
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
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9 Medio Ambiente y Acción por el Clima


Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

10 Migración


Fondo de Asilo y Migración

11 Gestión de las fronteras


Fondo de Gestión Integrada de las Fronteras

12 Seguridad




Fondo de Seguridad Interior
Desmantelamiento de instalaciones nucleares (Lituania)
Seguridad nuclear y desmantelamiento de instalaciones nucleares (incluidas Bulgaria y
Eslovaquia)

13 Defensa



Fondo Europeo de Defensa
Mecanismo «Conectar Europa» -Movilidad militar

14 Respuesta a las crisis


Mecanismo de Protección Civil de la Unión (rescEU)
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15 Acción exterior*





Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (incluidos los
aspectos externos de la migración)
Ayuda humanitaria
Política Exterior y de Seguridad Común
Países y territorios de ultramar (incluida Groenlandia)

16 Ayuda de preadhesión


Ayuda de preadhesión

Presupuesto de la UE para el Futuro: https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eubudget-future_es

ALERTA EUROPA Nº 4

III.

NOTICIAS

 MIGRACIÓ I GESTIÓ DE LES FRONTERES EN EL NOU MFP
La gestió de les fronteres i la migració ha sigut una de les prioritats polítiques durant tot el
mandat de la Comissió Junker, i apareix reflectida tant des de les orientacions polítiques del
president al juliol de 2014 com en l’últim discurs sobre l’estat de la Unió de setembre de 2017.
Aquesta prioritat se segueix posant de manifest en l’augment de finançament que ha proposat
la Comissió per al període 2021-2027 (dels 13.000 milions actuals als 34.900 proposats) i en la
creació d’uns instruments més flexibles per a fer front a esdeveniments de caràcter migratori, i
al reforç de la gestió integrada de les fronteres.
Com a continuació del nostre editorial i del marc financer plurianual que hem comentat en
articles anteriors, presentem detalladament les propostes legislatives específiques en matèria
de migració i gestió de les fronteres.
* Proposta de creació del Fons d’Asil i Migració. COM(2018) 471 Els seus objectius principals són:
- contribuir a una política migratòria de la Unió més sòlida, realista i justa, que reconeix les
necessitats de les societats d’acolliment i treballa estretament amb tothom.
- garantir que la UE continue complint les seues obligacions amb aquells que necessiten
protecció internacional i facilitar el retorn d’aquelles persones que no s’hi puguen quedar, i
fomentar la recerca de solucions davant dels fluxos irregulars i no controlats a través de vies
segures i organitzades.
- abordar les necessitats constants en les àrees d’asil, integració i tornada, i donar suport
tant a la Frontera Europea, a l’Agència de la Guàrdia Costanera (EBCGA) i a la futura Agència
d’Asil de la Unió Europea. (Per a més informació sobre el pla d’acció en matèria de tornada,
vegeu l’Alerta Jurídica de març-abril de 2017)
*Proposta de creació del Fons de Gestió Integrada de les Fronteres (IBMF), COM(2018) 474 amb
l’objectiu de:
- garantir una major uniformitat en l’exercici de controls duaners en les fronteres exteriors,
abordant els desequilibris actuals entre estats membres a causa de les seues diferències
geogràfiques i en capacitats i recursos.
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- modernitzar i evolucionar la política de visats de la UE, dedicant una quantitat a l’entorn de
4.800 milions d’euros a donar suport als estats en les mesures de gestió de les fronteres i
polítiques de visats.
- agilitar la resposta dels estats per a poder fer front a necessitats urgents, dotant de molta
flexibilitat aquest nou instrument.

Pròxims passos: De la mateixa manera que la resta de les altres propostes sectorials, la intenció
és aconseguir un acord abans de les pròximes eleccions al Parlament Europeu de 2019. En
aquest sentit, és fonamental la rapidesa en l’adopció dels acords per a poder començar a donar
resultats tan prompte com siga possible. Aquesta matèria és especialment sensible i la noadopció d’un virtual acord, podria posar en perill la capacitat de la Unió de respondre a futures
crisis.

Més informació: Vegeu els enllaços en les comunicacions i en la nostra Alerta Jurídica
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 ACORD PER A REFORÇAR EL SISTEMA D’INFORMACIÓ SCHENGEN
(SIS)
El passat 12 de juny el Parlament i el Consell han aconseguit un acord per a la modificació de la
normativa reguladora del Sistema d’informació Schengen. Les propostes legislatives van ser
presentades per la Comissió el passat mes de desembre de 2016.Aquestes propostes
s’emmarquen dins de les prioritats 7 i 8 de la Comissió, que són la creació d’un espai de justícia
i drets fonamentals i d’una nova política de migració, respectivament.
*Establiment i utilització de SIS en el camp de la cooperació policial i judicial COM(2016) 883
- millorar l’intercanvi d’informació i la cooperació entre estats membres, en particular
mitjançant la introducció d’una nova categoria de descripció sobre «persones buscades
desconegudes» i l’atribució de plens drets d’accés a Europol
- contribuir a la lluita contra el terrorisme mitjançant la introducció de l’obligació de crear
una descripció SIS en casos relacionats amb delictes de terrorisme i una nova «llista de
comprovació de la investigació» per a ajudar les autoritats a recopilar informació essencial.
- fer un ús més eficaç de dades, com ara imatges facials i impressions palmars, per a
identificar les persones que entren en l’espai Schengen.
-reforçar el suport a la prevenció i investigació del robatori i la falsificació mitjançant
l’emissió de descripcions d’una gamma més àmplia de béns i documents falsificats i robats.
* En l’àmbit dels controls fronterers COM(2016) 882 ,
- millorar la seguretat i accessibilitat del sistema en establir requisits uniformes per als
agents que treballen sobre el terreny sobre la manera de processar les dades del SIS de
forma segura i de garantir la continuïtat de les activitats per als usuaris finals.
- protegir més bé els menors en permetre que les autoritats emeten, a més de les
descripcions sobre menors desapareguts, descripcions preventives sobre menors que corren
un elevat risc de segrest.
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*Sobre la tornada de nacionals de tercers països en situació irregular, COM(2016) 881,
-contribuir a l’execució efectiva en les fronteres exteriors de les prohibicions d’entrada dels
nacionals de tercers països fent obligatòria la seua introducció en el SIS.
-millorar l’execució de les decisions de tornada de nacionals de tercers països en situació
irregular mitjançant la introducció d’un nou tipus de descripció per a les decisions de
tornada.

Pròxims passos: L’acord aconseguit serà adoptat formalment pel Parlament Europeu i el
Consell. L’entrada en vigor es produirà als vint dies de la publicació en el DOUE.

Més informació: Vegeu els enllaços en les comunicacions
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 COOPERACIÓ JUDICIAL: NOVETATS
El bon funcionament del mercat interior exigeix millorar i accelerar la transmissió entre els
estats membres de documents judicials i extrajudicials en matèria civil o mercantil a l’efecte de
notificació o trasllat.
Referent a això, el passat 31 de maig de la Comissió Europea va proposar actualitzar els
reglaments sobre notificació i trasllat de documents i sobre obtenció de proves.
Les propostes constitueixen un pas més que fa la Comissió Juncker en relació amb la prioritat
de crear un mercat únic digital i construir un sòlid sistema de justícia de la UE en benefici dels
ciutadans i les empreses.
L’objectiu de la proposta és adaptar els mecanismes de cooperació i els fluxos de treball de
transmissió en la regulació als desenvolupaments tècnics proveïts per la digitalització. El
contingut es resumeix en:
- Els intercanvis de documents transfronterers seran obligatòriament per via electrònica.
El quadre d’indicadors de la justícia en la UE de 2018, publicat el 31 de maig passat, va
constatar que en alguns països continua fent-se un ús limitat de les eines de TIC (vegeu el
comunicat de premsa). En més de la meitat dels estats membres la presentació de demandes
per via electrònica és limitada o inexistent.
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- Establiment d’un rebut de tornada uniforme per als documents enviats per correu a persones i
a empreses. S’estima que amb aquesta millora podrien estalviar-se cada any més de 2,2 milions
d’euros.
- Foment de l’ús de la videoconferència. El cost d’una compareixença transfronterera d’una part
o d’un testimoni realitzada per videoconferència és d’uns 100 euros, enfront dels 400 i 800 euros
d’una compareixença presencial.
- Reforç dels drets processals de les parts i l’accés a la justícia.
Les normes que preveu el Reglament sobre notificació i trasllat de documents podran aplicar-se
també a diversos procediments extrajudicials, per exemple en els casos de successió
formalitzats davant de notari o en els casos de dret de família formalitzats davant d’un
organisme públic.

Pròxims passos: Aquesta proposta de modificació de reglaments es tramitarà pel procediment
legislatiu ordinari,i entrarà en vigor als 20 de dies de la publicació en el DOUE.
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 CONJUNT DE PROPOSTES EN JOVENTUT, EDUCACIÓ I CULTURA
Amb la finalitat de completar l’Espai Europeu d’Educació per a 2025, el 22 de maig la Comissió
Europea ha presentat un conjunt de propostes en matèria d’Educació, Joventut i Cultura,
emmarcada per la Comunicació Construint una Europa més forta: el paper de les polítiques de
joventut, educació i cultura, [COM(2018)268]. En aquesta es destaca l’important paper que
exerceixen l’educació, la joventut i la cultura en la construcció del futur d’Europa, i descriu la
proposta de construir un Espai Europeu d’Educació basat en:





un programa Erasmus+ reforçat
un marc ambiciós per a la cooperació política europea en l’àmbit de l’educació i la
formació
suport a les reformes en els estats membres a través del Semestre Europeu
una millor canalització dels fons europeus

També descriu les iniciatives en curs per a crear universitats europees i una targeta europea
d’estudiant.

Juntament amb aquesta comunicació es presenten així mateix les propostes següents:
1. Propostes de Recomanacions del Consell sobre l’Espai Europeu d’Educació, que completen
les mesures orientades a la creació d’un Espai Europeu d’Educació de gener de 2018 (vegeu
l’ALERTA núm. 1) en les matèries següents:


Sistemes d’educació i assistència de la primera infància de bona qualitat.
[COM(2018)271]
La proposta presenta, en l’annex, el Marc de Qualitat per a l’Educació i l’Assistència de
la Primera Infància. Es diferencien les disposicions que afecten els estats membres i els
que afecten la Comissió. Una de les mesures que es pot destacar de la recomanació és
el suport a la intenció de la Comissió d’assignar fons de la Unió Europea per a donar
suport a les millores en la disponibilitat i la qualitat dels serveis, en particular a través
del programa Erasmus+ i els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus.
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Reconeixement mutu automàtic dels títols i períodes d’aprenentatge a l’estranger
[COM(2018)270]
Se suggereix un enfocament gradual, que ajudarà els estats membres a establir les
condicions necessàries per a aconseguir el reconeixement automàtic a l’efecte de
continuar els estudis. Es basa en el que ja s’ha fet fins ara en l’àmbit de l’educació
superior, però té un enfocament més ambiciós i impulsat per la UE. Comprén no
solament l’educació superior, sinó també l’educació secundària i l’educació i formació
professionals. El suport de la Comissió als estats es basarà entre d’altres en:
l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de bones pràctiques; suport específic quan siga
necessari; un servei d’informació en línia de fàcil maneig sobre les qualificacions
d’educació secundària alta que donen accés a l’educació superior;



Millora de l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes [COM(2018)272]
L’objectiu és ajudar a tots els xiquets i joves a adquirir un nivell d’usuari competent
en,almenys,una altra llengua europea i promoure l’adquisició d’una altra llengua, la
tercera, fins a aconseguir el nivell d’usuari independent. Igual que l’anterior, es
diferencien les disposicions que afecten els estats membres i els que afecten la
Comissió. Entre les mesures que s’adrecen a la Comissió per a aconseguir l’objectiu
figura el reforç del vessant de mobilitat tant per a estudiants com per a professors.
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2. Estratègia de la UE per a la Joventut2019- 2027 [COM(2018)269]
La Comissió proposa un nou marc per a la cooperació sobre la joventut durant el període 20192027, amb l’objectiu d’acostar la Unió Europea als joves i ajudar a connectar-los amb els temes
que els preocupen. Sobre la base dels assoliments de l’actual Estratègia de Joventut de la Unió
Europea, aquesta nova estratègia s’enfocarà en tres àrees d’acció :
 Involucrar: Escoltar les seues inquietuds i valoracions per a generar un major diàleg
amb ells.
 Connectar: generar oportunitats perquè puguen viure experiències d’intercanvis,
cooperació i actuació cívica en un context europeu de primera mà.
 Capacitar: se centrarà en l’aplicació d’una Agenda de treball per a aconseguir la
qualitat, la innovació i el reconeixement del treball amb els joves.

3. Una Nova Agenda Europea per a la Cultura [COM(2018)267]
La proposta se centra a dur a terme 25 accions recollides en 5 dimensions principals: dimensió
social, econòmica, externa, de patrimoni cultural i digital (Digital4Culture). Es pretén aconseguir
els objectius amb el reforç de la cooperació entre els estats membres i incloent-hi una major
participació de la societat civil.
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Més informació:

Fitxes informativa Àrea Europea d’Educació
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-education-eea-may2018-en.pdf
Fitxa informativa Cultura
https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/factsheet-culture-may2018-en.pdf
Fitxa informativa Estratègia Europea de Joventut 2019 2027
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/factsheet-youth-may2018-en.pdf
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 PROPOSTA DE LA COMISSIÓ SOBRE REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA
EN LA UE PER AL REG AGRÍCOLA
El passat 28 de maig la Comissió Europea va fer pública una proposta de Reglament amb noves
normes que ajudaran els agricultors a fer un més bon ús de les aigües residuals. La proposta
estava prevista en el programa de treball de la Comissió per a 2018, com a conseqüència directa
del pla d’acció per a l’economia circular, i completa el marc jurídic vigent de la UE sobre l’aigua i
els aliments. COM(2018) 337:
L’aigua és un recurs limitat. Las creixents necessitats de la població i el canvi climàtic faran que
la disponibilitat d’aigua en la quantitat i amb la qualitat suficients es convertisca en un repte
encara més gran en el futur a Europa. En particular, la captació excessiva d’aigua per al reg
agrícola, encara que també per a ús industrial i per al desenvolupament urbà, és una de les
principals amenaces.
El Reglament estableix els requisits mínims de qualitat i control de l’aigua, i l’obligació de dur a
terme determinades tasques clau de gestió dels riscos per a la reutilització segura de les aigües
residuals urbanes.
A més, la població tindrà accés a la informació en línia sobre les pràctiques de reutilització de
l’aigua en els estats membres respectius.
L’objectiu de la proposta és contribuir a alleujar l’escassesa d’aigua en la UE en el context de
l’adaptació al canvi climàtic, especialment mitjançant l’augment de la pràctica de la
reutilització de l’aigua, i en particular per al reg agrícola.
També pretén garantir el manteniment d’un nivell elevat de salut pública i protecció del medi
ambient.
Actuar ara contribuiria a mitigar l’estrés hídric allà on és una realitat en la UE i també a preparar
els empresaris i els agricultors per a actuar en aquelles parts de la UE que patiran més
escassesa d’aigua els pròxims anys i dècades.
Pròxims passos: La proposta es debatrà en el Parlament Europeu i en el Consell d’acord amb el
procediment legislatiu ordinari.
Més informació: Vegeu el enllaç en la comunicació
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 MERCAT ÚNIC DIGITAL: ACTUALITZACIÓ DEL CODI ELECTRÒNIC
DE COMUNICACIONS
El passat 6 de juny, el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord per a actualitzar les
normes en telecomunicacions en l’àmbit europeu. Aquest nou conjunt de mesures legislatives,
que va proposar la Comissió al setembre de 2016, impulsarà les inversions en xarxes d’alta
capacitat per tota la Unió, incloent-hi zones remotes i àrees rurals. Així mateix, prepara el
terreny per al desenvolupament d’un futur sistema 5G. L’objectiu estratègic a llarg termini per a
2025 és aconseguir una connectivitat per a tots els sectors socioeconòmics.
1. Proposta de directiva per a crear el Codi de Comunicacions Electròniques Europees.
COM(2016) 590:
-accés i adopció de connectivitat de molt alta capacitat com a objectiu regulador juntament
amb els existents de promoció de la competència, contribució al mercat intern i promoció
dels interessos dels ciutadans.
- prioritza les solucions d’accés a la xarxa que donen suport directament a la implementació
d’infraestructura competitiva sempre que siga factible, i reflectirà les opcions de venda
minorista ja disponibles per als usuaris finals.
2. Proposta de regulació per la qual s’estableix l’Organisme de Reguladors Europeus de les
Comunicacions Electròniques COM(2016) 591:
- requereix que els reguladors tracen les intencions d’inversió de la xarxa, i permet a les
autoritats públiques buscar inversors en àrees desateses.
- estableix principis clau per a l’assignació d’espectre en la Unió, nous instruments en l’àmbit
de la Unió per a establir terminis d’assignació i períodes de llicència (mínim 25 anys) i una
revisió per parells entre reguladors nacionals per a garantir pràctiques d’assignació
coherents.
3. Proposta de reglament per al foment de la connectivitat a internet de les comunitats locals,
conegut com #WIFI4EU, (vegeu Alerta jurídica de novembre-desembre de 2017.) COM(2016) 589
A més d’aquestes propostes s’ha adoptat un Pla d’acció específic per a l’impuls del 5G
(tecnologia de cinquena generació).
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Pròxims passos: Una vegada s’adopte formalment pel Parlament i el Consell, els estats
membres disposaran d’un termini de dos anys per a traslladar aquesta normativa a la seua
legislació estatal.

Més informació: Vegeu els enllaços en les comunicacions.
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IV.

NOTÍCIES BREUS

 EUROBARÒMETRE: CONFIANÇA EN LA UNIÓ I OPTIMISME SOBRE
EL FUTUR
Segons una nova enquesta de l’Eurobaròmetre publicada el 14 de juny, la majoria de la
ciutadania europea pensa que la situació de l’economia és bona i veu el futur amb optimisme.
La confiança en la UE va en augment i el suport a la Unió Econòmica i Monetària ha aconseguit
el seu nivell més alt.
La immigració és el principal repte al qual s’enfronta la UE en l’actualitat. El terrorisme se situa
en segon lloc, molt per damunt de la situació econòmica, de l’estat dels comptes públics dels
estats membres i de la desocupació.
A escala nacional, les principals preocupacions continuen sent la desocupació, la salut i la
seguretat social i la immigració. La salut i la seguretat social aconsegueixen un nou punt àlgid i
ara ocupen el segon lloc per primera vegada des de la primavera de 2007.

 ENFORTIMENT DE LES MESURES DE DRET PENAL PER A LLUITAR
CONTRA EL BLANQUEIG DE DINERS
El passat 30 de maig es va aconseguir un acord provisional sobre enfortiment de les mesures de
dret penal per a lluitar contra el blanqueig de diners, al qual va donar suport el Consell el 7 de
juny. Els textos de les 3 propostes de Directiva, de 2016, poden consultar-se en aquests
enllaços:COM(2016) 826 , COM(2016) 825 , COM(2016) 819
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Les noves normes acordades harmonitzen la definició de delictes i sancions relacionats amb el
blanqueig de diners, inclòs el producte del delicte cibernètic, i eliminen els obstacles a la
cooperació judicial i policial transfronterera, alhora que alineen les normes de la UE amb les
obligacions internacionals en aquesta àrea.
Pròxims passos: Posteriorment, ha de ser formalment aprovat pel Parlament Europeu i el
Consell de la UE.

 ES REFORÇA EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
Amb data 27 de juny, el Parlament Europeu i el Consell han aconseguit un acord polític per a
dotar el Cos Europeu de Solidaritat del seu propi pressupost i marc jurídic fins a 2020.
Aquest acord té el seu origen en la proposta de la Comissió de 30 de maig de 2017, amb la
finalitat de crear una base jurídica específica, el seu propi mecanisme de finançament i un
conjunt més ampli d’activitats solidàries, amb la finalitat de continuar augmentant-ne la
coherència i la repercussió i millorar-ne la rendibilitat.
Podeu consultar la proposta completa en aquest enllaç: COM(2017) 262
Podeu ampliar la informació sobre el Cos Europeu de Solidaritat en aquest enllaç: Alerta
Jurídica novembre-desembre 2017

 TRANSPOSICIÓ DE LES NORMES SOBRE PROTECCIÓ AL
CONSUMIDOR EN VIATGES COMBINATS
Amb data 1 de juliol s’ha complit el període de transposició de les proposta normativa de
modificació de la Directiva de viatges combinats de 1990, proposta adoptada pel Parlament
Europeu i els estats membres al novembre de 2015. A partir d’aquesta, la Comissió examinarà
com s’ha traslladat i es comença a aplicar en els estats membres i adoptarà mesures de
seguiment adequades en cas necessari.
Per a veure el contingut de la normativa, consulteu aquest enllaç: Alerta Jurídica Maig-Juny de
2015.

ALERTA EUROPA Nº 4

 UNIÓ DE L’ENERGIA
Com a part del conjunt de mesures Energia neta per a tots els europeus, el 30 de novembre de
2016 la Comissió Europea va presentar una proposta de Reglament relatiu a la governança de la
Unió de l’Energia. Es tracta d’un instrument més per a implementar la prioritat de la Comissió
Juncker: una Unió energètica resilient i una política climàtica de futur.
El passat 20 de juny els negociadors de la Comissió, del Parlament i del Consell van arribar a un
acord polític sobre aquest Reglament que permetrà a la UE regular la Unió Energètica i proveir
els ciutadans d’energia segura, assequible i sostenible.
Aquest Reglament defineix els processos polítics perquè la Comissió i els estats membres
puguen treballar junts i perquè els estats puguen cooperar amb vista a aconseguir els objectius
de la Unió de l’Energia, en particular aquells sobre energia i clima 2030: reduir en un 40% les
emissions d’efecte d’hivernacle, un mínim d’un 32% d’energies renovables en la UE i un 32%
d’estalvi energètic.

Per a més informació, vegeu Alerta jurídica novembre-desembre 2016

Pròxims passos: En els pròxims mesos el text del Reglament serà formalment aprovat pel
Parlament Europeu i el Consell, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Unió i entrarà en vigor 20
dies després de la publicació.
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V.

CÚRIA

 CÒNJUGES DEL MATEIX SEXE PODEN RESIDIR EN QUALSEVOL
ESTAT MEMBRE D’ACORD AMB LA DIRECTIVA 2004/38
El 5 de juny de 2018, el TJUE s’ha pronunciat a través d’una Sentència en resposta a una petició
de decisió prejudicial sobre l’assumpte C-673/16.
El litigi s’emmarca en una sol·licitud d’un dret de residència per més de tres mesos en un estat
membre i els requisits exigits per a concedir-la, enfront de la possible inclusió de cònjuges del
mateix sexe dins del concepte de "cònjuge" previst en la regulació europea.
La petició de decisió prejudicial té per objecte la interpretació dels articles 2, punt 2, lletra a), 3,
apartats 1 i 2, lletres a) i b), i 7, apartat 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa al dret dels ciutadans de la Unió i dels membres de les
seues famílies a circular i residir lliurement en el territori dels estats membres.
En concret, les qüestions prejudicials plantejades són les següents :
1.- Comprén el concepte de “cònjuge” en el sentit de l’article 2, punt 2, lletra a), de la
Directiva 2004/38, llegit en connexió amb els articles 7, 9, 21 i 45 de la Carta, a un
nacional d’un estat que no és membre de la Unió, del mateix sexe que el ciutadà de la
Unió amb el qual ha contret legalment matrimoni conformement a les lleis d’un estat
membre diferent de l’estat d’acolliment?
2.- En cas de resposta afirmativa a la primera qüestió prejudicial, obliguen els articles 3,
apartat 1, i 7, apartat [2], de la Directiva 2004/38, llegits en connexió amb els articles 7, 9,
21 i 45 de la Carta, a l’Estat membre d’acolliment a concedir el dret de residència en el
seu territori per un període superior a tres mesos al cònjuge del mateix sexe d’un
ciutadà de la Unió?
Davant de primera qüestió, el Tribunal ha respost afirmativament, entenent que si un ciutadà
europeu ha contret matrimoni legalment en un estat membre, l’altre estat membre que rep la
sol·licitud de residència no pot denegar la residència perquè el seu dret no recull el matrimoni
entre persones del mateix sexe, en cas contrari es podria obstaculitzar l’exercici del dret
d’aqueix ciutadà, consagrat en l’article 21 TFUE, apartat 1, de circular i residir lliurement en el
territori dels estats membres.
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En consonància amb la primera resposta, respecte a la segona, el Tribunal es manifesta en el
mateix sentit, entenent que el nacional d’un tercer estat del mateix sexe que ha contret
matrimoni legalment conforme al dret nacional d’un estat membre, té dret a residir per més de
tres mesos en el territori de l’estat membre del qual el ciutadà de la Unió és nacional. Així
mateix, aquest dret de residència derivat no pot estar subjecte a requisits més estrictes que els
establits en l’article 7 de la Directiva 2004/38.

Més informació:
Accediu ací al contingut de la sentència.
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VI.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consulta (enllaçable)

Matèria

Principi

Mètode obert de coordinació en l’aqüicultura de Assumptes marítims i pesca
la UE

Fi

26/04/2018

20/07/2018

Control d’adequació relatiu al marc de la UE Serveis financers, unió del 21/03/2018
sobre publicació d’informació per part de les mercat de capitals

21/07/2018

empreses
Avaluació de la Directiva d’avaluació estratègica Medi ambient
ambiental

23/04/2018

23/07/2018

Avaluació del Seté Programa d’Acció en matèria Medi ambient

03/05/2018

26/07/2018

08/05/2018

31/07/2018

Integració dels aturats de llarga durada en el Ocupació i assumptes socials
mercat laboral

02/05/2018

31/07/2018

Estudi en suport de l’avaluació del sistema de Salut pública
taxes de l’Agència Europea de Medicaments

02/05/2018

02/08/2018

Consulta pública sobre l’avaluació de Salut pública
l’Observatori Europeu de les Drogues i les
Toxicomanies (OEDT)

18/05/2018

10/08/2018

Mobilitat, 04/07/2018

16/08/2018

de medi ambient
Control d’adequació de les directives de la UE Medi ambient
sobre qualitat de l’aire ambient

Consulta sobre l’hora d’estiu

Ciutadania,
Transport

Consulta sobre possibilitats de pesca per a 2019 Assumptes marítims i pesca

11/06/2018

21/08/2018

01/06/2018

24/08/2018

28/05/2018

03/09/2018

04/06/2018

03/09/2018

en virtut de la política pesquera comuna
Avaluació del Reglament sobre les substàncies Medi ambient i canvi climàtic
que esgoten la capa d’ozó
Consulta pública sobre l’avaluació intermèdia Assumptes marítims i pesca
de la gestió directa del Fons Europeu Marítim i
de Pesca (FEMP)
Consulta pública sobre l’avaluació del règim Assumptes marítims i pesca
d’entrades i eixides de la flota
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Consulta (enllaçable)

Matèria

Consulta pública sobre l’impost especial que Salut pública, fiscalitat

Principi

Fi

23/05/2018

03/09/2018

11/06/2018

17/09/2018

13/06/2018

20/09/2018

29/06/2018

21/09/2018

Avaluació de les activitats de l’Oficina de Empresa i indústria, economia 03/07/2018

02/10/2018

grava les labors del tabac i la possibilitat de
gravar els productes nous
Consulta pública sobre l’avaluació del suport de Política de veïnatge
la UE a l’estat de dret en els països veïns i els
candidats i candidats potencials a l’ampliació Ampliació UE
(2010-2017)
Consulta pública sobre avaluació de regles de Fiscalitat
facturació
Consulta sobre nova plataforma d’accés públic Assumptes institucionals
a documentació de la Comissió
Propietat Intel·lectual de la UE en relació amb el i societats digitals, mercat únic
respecte dels drets i l’Observatori Europeu de les
Vulneracions dels Drets de Propietat Intel·lectual
[Reglament (UE) núm. 386/2012]
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