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I.

RESPONDRE A LES DIFICULTATS, ANTICIPAR-SE ALS REPTES

El Brexit és una decisió democràtica del poble britànic que ha de ser respectada, però una mala
notícia pels profunds vincles econòmics i personals que hi ha entre el Regne Unit i Espanya i
particularment amb la Comunitat Valenciana.
La nostra Comunitat té motius per a la preocupació. Les relacions comercials, financeres, les
inversions en ambdós sentits i la gran envergadura del turisme britànic continuaran sent
essencials per a nosaltres, però hauran de fer front a perjudicis, nous obstacles i dificultats que
caldrà esforçar-se a superar.
El recent acord del Consell Europeu de 25 de novembre ja determina noves realitats que caldrà
gestionar. No obstant això, les negociacions clau ni tan sols han començat. A partir d'ara, caldrà
prestar-hi una atenció constant perquè comença la negociació de l'acord que regirà la nova
etapa de relacions amb el Regne Unit una vegada fora de la Unió. Una vegada consumat el
Brexit el nou acord haurà d'entrar en vigor a partir del 31 de desembre de 2020 –una vegada
concloga el període transitori que comença el 29 de març de 2019–, si no s'aplica la pròrroga de
dos anys recollida com a opció en l'acord.
La Comunitat Valenciana necessita una retirada ordenada i tan amistosa com siga possible, que
implique els menors canvis i impactes, tant ara com en les futures negociacions amb un país
amb el qual tenim i tindrem profunds vincles econòmics i humans.

La nova etapa de relacions ens obligarà, tant a les institucions com a les persones i a les
empreses, a seguir molt atentament l'evolució dels acords futurs per a influir-hi i per a anticipar
la nostra resposta als nous reptes que puguen plantejar-se. Les relacions comercials o la
llibertat de moviments de les persones poden trobar en el futur pertorbacions per l'aplicació de
nous requisits i exigències o barreres aranzelàries, duaneres o procedimentals.
No obstant això, el procés no està, de cap manera resolt, ni tan sols canalitzat. Queda la
pròxima decisió del parlament britànic que està plena d'incerteses, tan profundes, que poden
fer descarrilar tot el procés desenvolupat fins al moment.
En qualsevol escenari, per al Govern de la Generalitat Valenciana l'aspecte fonamental és oferir
seguretat i garanties de respecte als drets, tant dels prop de 100.000 britànics residents a la
Comunitat Valenciana com dels prop de 30.000 valencians i valencianes que viuen al Regne
Unit. A més d'això, serà imprescindible assegurar els intercanvis comercials i les inversions

ALERTA EUROPA Nº 6

vinculades al Regne Unit i mantindre un marc estable que afavorisca la nostra activitat turística
present i futura com a destinació principal dels ciutadans britànics.
Des de la decisió britànica d'abandonar la UE s'ha estat actuant en diversos fronts, d'una banda
en el Comité de les Regions, on es va impulsar una posició comuna de les regions espanyoles
que incloïa tots els objectius de la Comunitat Valenciana en aquest procés. Aquest document es
va aportar al Govern d'Espanya per a contribuir a formar la seua posició en aquest procés.
D'altra banda, el president de la Generalitat va encapçalar una reunió amb el negociador
europeu del Brexit Michel Barnier i, a més, manté un contacte periòdic amb l'ambaixador
britànic per a conéixer la posició del Regne Unit i fer el seguiment de les qüestions específiques
d'interés per a la Comunitat Valenciana.
En definitiva, el Brexit és una mala decisió que perjudica a tots i especialment els britànics. Però
en qualsevol cas, l'objectiu principal de la Generalitat ha sigut, és i serà, oferir un marc
permanent de seguretat i estabilitat a les persones i les empreses, passe el que passe en aquest
procés.

Joan Calabuig Rull
Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas
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II.

FUTUR D’EUROPA

 ACORD SOBRE EL BREXIT
El Consell Europeu (article 50) s’ha reunit el 25 de novembre en una cimera extraordinària en la
qual ha confirmat l’Acord de Retirada, alhora que aprovava una declaració política conjunta
sobre el marc de la relació futura. En aquest marc, ha convidat la Comissió Europea, el
Parlament Europeu i el Consell a continuar treballant perquè l’acord puga entrar en vigor el 30
de març de 2019 i, amb això, aconseguir una retirada ordenada.
L’Acta de la reunió s’ha acompanyat de tres declaracions, relatives als àmbits de pesca, Irlanda
del Nord i Gibraltar. En aquest últim punt es reflecteix de manera clara el dret de control
d’Espanya en qualsevol desenvolupament de les relacions postBrexit sobre el penyal amb la
UE.
Amb aquestes decisions, el Consell Europeu ha confirmat la negociació de retirada, tancada el
14 de novembre i que es desenvolupava des de juny de 2017, tal com hem anat detallant des
d’Alerta Europa.
L’Acord de Retirada estableix els termes per a l’eixida del Regne Unit de la UE, garanteix que es
produirà de forma ordenada i ofereix seguretat jurídica per al moment en què els tractats i
normes de la Unió deixen de ser aplicables al Regne Unit. Està compost de 185 articles, tres
protocols (sobre Irlanda, Gibraltar i Xipre) i diversos annexos, i se centra en les àrees següents:
1. Disposicions comunes1 – L’Acord inclou clàusules comunes per a un millor entesa,
aplicació i interpretació del funcionament d’aquest i estableix que l’Acord ha de tindre els
mateixos efectes legals tant al Regne Unit com en tots els Estats membres de la UE.
2. Drets dels ciutadans – Es mantenen els drets de residència i de seguretat social per a
més de 3 milions d’europeus al Regne Unit i 1 milió de britànics en la Unió Europea.
Aquesta infografia exposa els termes bàsics que recull l’Acord. Les xifres de residents
podrien variar.
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3. Normes sobre la separació – Tracta qüestions sobre la separació per a assegurar una
retirada ordenada i minimitzar els principals impactes de la separació. Estableix regles
aplicables als procediments que estiguen en curs quan la llei de la Unió Europea deixe
d’aplicar-se al Regne Unit, entre altres, per als productes introduïts en el mercat abans de
la data de retirada.
4. Període transitori - El període transitori durarà, en principi, fins al 31 de desembre de
2020. Durant aquest temps el Regne Unit serà tractat com a Estat membre excepte en la
participació en les institucions i estructures de governança de la Unió. El patrimoni
comunitari continuarà sent aplicable al Regne Unit, això implica que el Regne Unit
continuarà participant en la Unió Duanera, el Mercat Comú i en totes les polítiques de la
Unió. Això implica que el Regne Unit haurà de complir amb la política comercial de la
Unió Europea i seguirà sotmés a la competència exclusiva de la Unió, en particular quant
a la Política Comercial Comuna.
Es preservarà l’aplicació directa i la primacia del dret de la Unió així com la competència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Durant aquest temps es negociaran les relacions comercials definitives entre la UE i el
Regne Unit.
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El període transitori permetrà a les administracions i ciutadans adaptar-se a l’eixida del
Regne Unit de la UE i proporcionarà temps per a negociar la futura relació entre ambdues
parts. L’Acord inclou la possibilitat d’estendre el període transitori, una sola vegada, per
decisió del Comité Conjunt abans de l’1 de juliol de 2020.
5. Disposicions financeres – El Regne Unit complirà amb les obligacions financeres
adquirides com a Estat membre, en particular en relació amb el pressupost de la UE i el
Marc Financer Pluriennal 2014-2020. Ambdues parts han acordat els principis, la
metodologia i les condicions de la liquidació financera.
6. Disposicions institucionals i finals – L’Acord inclou disposicions institucionals per a
garantir l’eficàcia en l’aplicació, implementació i entrada en vigor de l’Acord, així com
mecanismes de solució de controvèrsies.
Ambdues parts han acordat l’aplicació directa i la supremacia de tot l’Acord de retirada
en les mateixes condicions que el dret de la Unió. Això inclou la competència de Tribunal
de Justícia de la Unió Europea en la resolució de conflictes relacionats amb les lleis de la
Unió per a garantir una aplicació consistent del dret de la UE.
Es crea un Comité Conjunt, amb representants de la UE i el Regne Unit, que serà
responsable de supervisar i facilitar la implementació i aplicació de l’Acord.
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7. Protocol sobre Irlanda/ Irlanda del Nord – En aquest Protocol s’estableixen els termes
per a una solució anomenada “legally operational backstop” que evitarà una frontera
física entre Irlanda i Irlanda del Nord. El Protocol inclou el compromís del Regne Unit de
respectar els drets establits en l’Acord del Divendres Sant (1998), estableix la continuïtat
de la Zona Comuna de Viatge, garanteix la cooperació Nord-Sud i preserva el Mercat Únic
d’Electricitat a l’illa d’Irlanda.
El Regne Unit i la UE estaran en el mateix territori duaner, per la qual cosa Irlanda del
nord haurà de seguir les normes de la Unió en la producció de béns.
8. Protocol sobre la sobirania de les bases del Regne Unit a Irlanda del Nord i Xipre –
Aquest Protocol protegeix els interessos dels xipriotes que resideixen i treballen en
aquestes bases i s’aplica en diversos àmbits de les polítiques europees.
9. Protocol sobre Gibraltar – El Protocol, juntament amb els memoràndums d’entesa
entre Espanya i el Regne Unit, fa referència a la cooperació bilateral pel que fa a drets dels
ciutadans i en particular els treballadors transfronterers, el tabac i altres productes, medi
ambient, duanes, i inclou un acord bilateral sobre impostos i protecció d’interessos
financers.
Estableix la possibilitat, en cas d’acord entre Espanya i el Regne Unit sobre l’ús de
l’aeroport de Gibraltar, que la legislació de la Unió en matèria de transport aeri que no
era aplicable en aquest territori puga ser aplicable durant el període de transició.
Es crea un Comité especialitzat per a supervisar l’aplicació d’aquest Protocol.
La Relació Futura no s’ha plasmat encara en un document jurídic, sinó en la Declaració Política
que conté les línies de la Relació Futura basada en un Acord d’Associació entre la Unió Europea
i el Regne Unit, que proporcione la cooperació més estreta mai recollida en qualsevol altre
acord d’associació de la UE. Però el Regne Unit no serà part del Mercat Únic ni de la Unió
Duanera i decidirà la seua pròpia política comercial i signatura d’acords comercials.
Els principals elements de la Declaració Política són els següents:


Es manifesta la voluntat de negociar la participació de socis del Regne Unit en diferents
programes europeus, especialment en àrees com ciència i innovació, cultura i
educació, joventut, cooperació al desenvolupament i acció exterior, protecció civil i
espai.



La creació d’una àrea de lliure comerç, àmplia i profunda, prenent com a base els
Acords amb el Canadà i el Japó. S’hi incorporaran disposicions que cobriran les normes
referents a ajudes d’estat, normes de competència, estàndards laborals, socials i
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mediambientals, lluita contra el canvi climàtic i fiscalitat. Es preveu fins i tot la
possibilitat que el Regne Unit s’alinee en determinats àmbits a les normes europees.


El principi de llibertat de moviment de persones entre la UE i el RU no s’aplicarà i
solament després de la negociació del futur Acord se’n coneixerà l’extensió. El nou
Acord es basarà en la no discriminació i la plena reciprocitat. Hi haurà disposicions per
a determinar la no necessitat d’obtindre visats per a estades curtes, així com sobre les
condicions d’entrada i eixida per a estades temporals vinculades a la investigació,
estudis, formació i intercanvis i negocis, en línia amb la creació d’una àrea de lliure
comerç, i s’abordà també la necessària coordinació en matèria dels règims de la
Seguretat Social.



S’establirà un marc per a la Governança de l’Acord i el Mecanisme de Resolució de
Disputes. La Declaració preveu la creació d’un Comité Conjunt, responsable de
gestionar i supervisar l’aplicació de l’Acord futur, i un Panell Independent d’Arbitratge al
qual podrà acudir el Comité quan siga necessari i les decisions del qual seran de
compliment obligat per a les parts. Si les disputes es refereixen a qualsevol
interpretació de la legislació europea, serà obligatori acudir al TJUE i el panell
d’arbitratge haurà de decidir d’acord amb la sentència del Tribunal. El Regne Unit, en
conseqüència, estarà sotmés a la jurisdicció del TJUE en aquelles àrees subjectes a la
legislació de la UE.

Pròxims passos
Una vegada que l’Acord de retirada ha tingut el suport del Consell Europeu (article 50), i abans
que puga entrar en vigor, ha de ser ratificat per la Unió Europea i el Regne Unit. En la Unió
Europea, l’Acord es votarà en el Parlament Europeu i després es presentarà al Consell perquè
aquest l’aprove. El Regne Unit haurà de ratificar l’Acord sobre la base dels seus processos
constitucionals.
Quant a la Relació Futura, a partir de la Retirada s’establirà un calendari negociador així com
l’estructura de les rondes. Es preveu així mateix cimeres d’alt nivell semestrals per a revisar
l’avanç dels treballs.
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Més informació
Conclusions Consell Europeu (Article 50) 25 de novembre
Proposta d’acord sobre l’eixida del Regne Unit de la Unió Europea i d’Euratom
Declaració Política en la qual s’exposa el marc de les relacions futures entre la UE i el Regne Unit
Declaracions annexes a l’Acta de 25 de novembre
MEMO de la Comissió Europea sobre l’Acord de retirada
MEMO de la Comissió Europea sobre el Protocol relatiu a Irlanda i Irlanda del Nord
Explainer del Govern britànic sobre l’Acord de retirada
Nota tècnica del Govern britànic sobre els articles 6 a 8 del Protocol sobre Irlanda del Nord
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 CONSELL EUROPEU OCTUBRE 2018
Les principals conclusions de la reunió a Brussel·les durant els dies 17 i 18 d’octubre són les
següents:
MIGRACIÓ
El Consell ha examinat l’estat d’aplicació de les decisions acordades en el Consell Europeu
celebrat al juny (per a més informació vegeu l’Alerta Europa núm. 4) i ha posat l’accent en la
necessitat de continuar treballant per a impedir la migració il·legal i reforçar la cooperació amb
els països d’origen i trànsit.
Per a continuar lluitant contra els traficants de migrants, els dirigents han proposat reforçar la
cooperació amb els països que no són membres de la UE, crear un grup de treball conjunt en
Europol i millorar la vigilància de les comunicacions en línia dels traficants. En aquest sentit,
han instat el Consell a elaborar una sèrie de mesures amb vista a la pròxima reunió de
desembre.
Els dirigents de la UE han debatut també sobre les polítiques de retorn i han subratllat la
necessitat de facilitar els retorns efectius i de treballar en l’adopció i aplicació dels acords de
readmissió. Així mateix, han convidat el Parlament Europeu i el Consell a examinar les
propostes de la Comissió relatives a la Directiva sobre retorn, l’Agència d’Asil i la Guàrdia
Europea de Fronteres i Costes.
SEGURETAT INTERIOR
El Consell Europeu, prenent com a base el debat de l’Agenda dels Dirigents que va tindre lloc el
20 de setembre a Salzburg, insta que s’adopten mesures per a lluitar contra les activitats
informàtiques il·lícites, reforçar la ciberseguretat, previndre la radicalització i el terrorisme,
afrontar els reptes de desenvolupament tecnològic i reforçar la capacitat de gestió de crisi.
Els líders de la UE han destacat la urgència de posar en marxa les mesures de la Comissió per a
combatre la desinformació de cara a les pròximes eleccions europees del 26 de maig.
RELACIONS EXTERIORS
Relacions amb Àfrica: El Consell Europeu considera que la cooperació amb Àfrica ha d’adquirir
una dimensió nova i acull amb satisfacció la iniciativa de la Comssió de crear una nova aliança
entre Àfrica i Europa per a la inversió i l’ocupació sostenibles.
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El Consell Europeu s’ha congratulat de la celebració de la pròxima primera cimera entre els 28
Estats membres de la UE i la Lliga dels Estats Àrabs, que tindrà lloc a Egipte els dies 24 i 25 de
febrer de 2019.
Desenvolupament sostenible: La UE i els seus Estats membres estan plenament compromesos
amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i la seua aplicació. El Consell Europeu
acull amb satisfacció la intenció de la Comissió de publicar en 2018 un document de reflexió
que haurà d’aplanar el camí per a una estratègia d’aplicació global en 2019.
Canvi climàtic: El Consell Europeu reconeix els efectes negatius del canvi climàtic i pren nota de
l’informe especial del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). Així
mateix, els dirigents de la Unió confirmen les Conclusions del Consell sobre la preparació de les
reunions de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic a Katowice i
ofereixen a Polònia tot el seu suport en l’organització de la CP 24 que se celebrarà a partir del 2
de desembre.
BREXIT
El 17 d’octubre, els dirigents de la UE-27 (Art. 50) es van reunir en un sopar de treball per a
tractar l’estat de les negociacions del Brexit, ja que encara no havien conclòs. Aquest tema es
tracta en profunditat en un altre article d’aquesta mateixa Alerta.

Més informació
Conclusions del Consell Europeu 18 d’octubre de 2018
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 PROGRAMA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ PER A 2019
Complir el que s’ha promés i preparar-nos per al futur

El 23 d’octubre de 2018 la Comissió va llançar el seu programa de treball per a l’any vinent
[COM(2018) 800]. El discurs sobre l’estat de la Unió (vegeu l’Alerta Europa núm. 5) va iniciar el
diàleg amb el Parlament i el Consell per a preparar el programa de treball de la Comissió per a
l’any següent. Aquest diàleg serveix per a garantir una comprensió compartida de les prioritats
futures entre el Parlament, els Estats membres i la Comissió, el diàleg ha tingut com a resultat
l’elaboració del programa que es presenta a continuació.
Malgrat les imminents eleccions europees, la Comissió ha fixat uns objectius per a dur-los a
terme abans de la finalització del seu mandat. Amb la finalitat de centrar-se en el que ja ha
proposat, en el programa de treball d’enguany la Comissió només presenta un nombre reduït
de noves iniciatives, que, juntament amb les presentades amb el discurs sobre l’estat de la
Unió, són essencials per a complir plenament les deu prioritats. Com cada any el programa de
treball de la Comissió informa els ciutadans sobre com es complirà amb les prioritats polítiques
i es convertiran en accions concretes.
La comunicació incorpora 5 annexos estructurats de la manera següent:

Annex 1: Noves Iniciatives, 15 propostes que s’enumeren a continuació
Annex 2: Iniciatives REFIT, és a dir, de revisió de la legislació existent
Annex 3: Propostes prioritàries pendents
Annex 4: Retirades
Annex 5: Llista de derogacions previstes

Centrant-nos en les 15 noves propostes, classificades segons les prioritats, només dues són
legislatives, tenint en compte el límit temporal. Ambdues són de preparació per al Brexit (núm.
7 i 14).
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III.

NOTICIES

 PROPOSTES PER A REFORÇAR EL PAPER DE LA SUBSIDIARIETAT I
LA PROPORCIONALITAT EN L’ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES
El mes d’octubre passat la Comissió ha presentat una comunicació [COM(2018) 703] al
Parlament, al Consell, al Consell Europeu, al Comité Econòmic i Social i al Comité de les Regions
en la qual exposa la nova senda per la qual es pretén reforçar la subsidiarietat i la
proporcionalitat en l’elaboració de polítiques. Ja en 2017 en el seu discurs sobre l’Estat de la
Unió, el president Juncker va presentar la seua visió d’una Unió més democràtica basada en la
llibertat, la igualtat i l’estat de dret. Per a portar endavant aquest treball, es va crear un grup de
treball sobre subsidiarietat i proporcionalitat per a analitzar de manera crítica totes les àrees
polítiques i per a assegurar-se que la Unió actua només quan agrega valor.
La Comunicació presentada determina en quins punts s’incidirà en un treball més exhaustiu:








Promoure la comprensió de la subsidiarietat i la proporcionalitat:
o Incorporant una plantilla creada a aquest efecte per a avaluar la
subsidiarietat i la proporcionalitat en la seua guia de regulació i
utilitzant-la per a presentar les seues troballes en avaluacions d’impacte
i memoràndums explicatius.
o fent més visibles els comentaris que rep sobre les seues propostes de les
autoritats locals i regionals al Parlament Europeu i al Consell en cada
procediment legislatiu.
Permetre que els parlaments nacionals examinen més eficaçment i amb més
temps, facilitant que es respecten els terminis de presentació i anàlisi de
dictàmens i propostes.
Implicant activament les entitats locals i regionals, modificant el procediment
per a millorar la recollida de les seues aportacions, com un element essencial
per a la millora de la qualitat dels estudis d’impacte territorial.
Millorant la plataforma REFIT (que avalua la normativa, millorant la perspectiva
de la subsidiarietat).

En la Conferència de Bregenz, celebrada els passats 15 i 16 de novembre, es van tractar en
exclusivitat totes aquestes propostes i es va considerar el Comité de les Regions l’òrgan idoni
per a l’establiment d’uns “regional hubs” que canalitzen aquestes experiències locals i
regionals.
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Pròxims passos:

Després de les pròximes eleccions europees i el nomenament de la pròxima Comissió,
el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió intercanviaran punts de vista i
conclouran sobre els objectius polítics i les prioritats. La Comissió espera amb interés
discutir les modalitats per a aquest intercanvi d’opinions en el moment oportú com a
part de la implementació de les tres institucions de l’Acord Interinstitucional sobre la
millora de la legislació.
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 NOVES MESURES PER A AVANÇAR EN EL MERCAT ÚNIC
La Comissió ha presentat aquest 22 de novembre la Comunicació “El mercat únic en un món
canviant” [COM (2018) 772], en la qual exposa la necessitat de revisar i apoderar el concepte de
mercat únic incloent-hi els avanços tecnològics de l’era digital i incorporant la garantia d’un
creixement sostenible de l’economia. Aquesta comunicació és el resultat del mandat del
Consell, al març d’aquest mateix any, que va encarregar a la Comissió l’elaboració d’una
avaluació de la situació actual i futura del mercat únic.

Els punts principals que destaca el document són:





que s’adopten al més aviat possible les propostes pendents (de les 67 propostes
establides en l’Estratègia del mercat únic, la Unió dels mercats de capitals i l’Estratègia
del mercat únic digital, encara en resten 44 per ser acordades)
que la normativa acordada funcione realment sobre el terreny, que els Estats siguen
curosos a l’hora d’aplicar les normes per a evitar complicacions i retards innecessaris
que es faça un seguiment continu del concepte de mercat únic, una adaptació contínua
d’acord amb els canvis geopolítics per a no perdre capacitat davant d’altres mercats i
resultar atractiva per a socis comercials

A més d’aquesta comunicació, també s’ha presentat un Pla d’Acció per a la normalització,
amb les següents mesures:

1. Intenció d’avançar tan ràpidament com siga possible en la tramitació de les propostes.
2. Revisar els seus processos interns de presa de decisions amb vista a simplificar els
procediments per a publicar les referències a les normes harmonitzades en el Diari
Oficial.
3. Publicar un document d’orientació sobre els aspectes pràctics de la implementació de
la Normalització. A partir de l’1 de desembre de 2018, aquestes decisions es prendran
per mitjà d’un procediment escrit accelerat de la Comissió.
4. La Comissió reforçarà, de forma contínua, el sistema de consultors per a donar suport a
avaluacions ràpides i sòlides de normes harmonitzades i cites oportunes en el Diari
Oficial de la Unió Europea.
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Pròxims passos: La Comissió sol·licita que les mesures restants siguen adoptades abans de la
finalització de la legislatura actual. A més, en el MFF 2021-2017 la Comissió ha proposat un nou
programa de mercat únic de 4.000 milions d’euros per a apoderar i protegir els consumidors i
permetre a les PIMES europees gaudir dels avantatges d’un mercat únic que funciona.
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.

 REFORÇ DE L’AGÈNCIA EU-LISA
El passat 9 de novembre el Consell va adoptar el Reglament pel qual es reforça la proposta de la
Comissió, de juny de 2017, de reforç de les competències de l’Agència eu-LISA (l’Agència
Europea per a la Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud en l’Espai de
Llibertat, Seguretat i Justícia).
Aquesta proposta era una de les prioritats de treball de la Comissió per a ser aprovades entre
2018-2019 i s’emmarca dins de la taula del programa de treball de la Comissió en la iniciativa
número 15 “sobre la manera d’aconseguir una Unió més unida, més forta i més democràtica en
termes de comunicació”.
La millora d’eu-LISA proporcionarà a l’Agència la capacitat i les eines necessàries per a una
gestió operativa centralitzada dels sistemes d’informació de la UE en matèria de migració,
seguretat i gestió de fronteres.






Desenvolupament de nous sistemes: L’eu-LISA reforçada tindrà un paper fonamental
en el desenvolupament i el manteniment de nous sistemes d’informació de la UE per a
la migració, la seguretat i la gestió de fronteres, en particular el Sistema d’Entrades i
Eixides (SES) i el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (SEIAV).
Millora dels sistemes existents: L’Agència també estarà en millors condicions per a
mantindre i modernitzar els sistemes existents, com el Sistema d’Informació de
Schengen (SIS), el Sistema d’Informació de Visats (VIS) i Eurodac, dels quals ja és
responsable.
Garantir la interoperabilitat: L’Agència reforçada s’encarregarà de desplegar solucions
tècniques per a garantir que aquests sistemes d’informació de la UE interactuen amb
eficiència i siguen fàcilment accessibles a la policia i els guàrdies de fronteres sobre el
terreny.

Pròxims passos:
El reglament ja ha sigut publicat el 21 de novembre i entrarà en vigor l’11 de desembre, la qual
cosa permetrà a eu-LISA iniciar el desenvolupament del Sistema Europeu d’Informació i
Autorització de Viatges (SEIAV) i el Sistema d’Entrades i Eixides (SES) perquè aquests nous
sistemes estiguen operatius per a finals de 2021.
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 ESTRATÈGIA A LLARG TERMINI 2050: UNA ECONOMIA NEUTRAL
PER AL CLIMA


Per a preparar-se per a la transformació prevista en l'Acord de París, el Parlament
Europeu i el Consell Europeu van convidar la Comissió a presentar una Estratègia a llarg
termini sobre la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle per a la Unió
Europea. Sobre la base d'aquesta sol·licitud la Comissió ha presentat el 28 de
novembre de 2018 la seua visió estratègica a llarg termini per a una economia pròspera,
moderna, competitiva i climàticament neutra per a 2050–Un planeta net per a tots. El
Full de ruta cap a una economia hipocarbònica plantejada per la Comissió preveu que:
o En 2050, la UE haurà d'haver reduït les seues emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle un 80% en relació amb els nivells de 1990.
o Per a aconseguir-ho, abans haurà d'aconseguir una reducció del 40% en 2030 i
del 60% en 2040.
o Cal que contribuïsquen tots els sectors.
o Aquesta transició és viable i econòmicament possible.



Com s'ha assenyalat l'estratègia no és una proposta legislativa, sinó una visió en la qual
no es proposa canviar els objectius de clima i energia per a 2030.



Aquesta ve acompanyada d'una anàlisi en profunditat, basada en un model detallat de
les vies en tots els sectors de l'economia, i inclou tots els gasos d'efecte d'hivernacle.
Aquestes vies són "escenaris hipotètics": estudien el que succeiria amb una combinació
donada de tecnologies i accions. En concret, en la seua visió la Comissió diferencia els
rols dels següents sectors i proposa:
o

o

o

Sector energètic: totes les vies plantejades en aquest àmbit convergeixen en un
element central, la generació d'energia hauria d'estar completament
descarbonitzada per a 2050. Més del 80% de l'electricitat de la UE es produiria a
partir de fonts d'energia renovables.
Indústria: es requereixen importants esforços d'innovació en els pròxims deu
anys per a desplegar les tecnologies econòmicament competitives necessàries
per a contribuir a una transformació industrial circular i baixa en carboni.
Transport: un sistema integrat per a reduir les emissions, aquest sistema inclou:



el canvi cap a vehicles i infraestructures de baixa/zero emissions;
un canvi a llarg termini a combustibles de carboni alternatius;

ALERTA EUROPA Nº 6



o

o

Més informació

major eficiència del sistema de transport: aprofitant al màxim les
tecnologies digitals i els preus intel·ligents i fomentant la integració
multimodal i els canvis cap a maneres de transport més sostenibles.

Agricultura: impulsar la reducció de l'emissió de gasos en aquest àmbit a través
d’una varietat de pràctiques i tecnologies, com la millora de la ramaderia, la
gestió de fertilitzants i fem. Així mateix, ha d’exercir un paper important en la
producció de biomassa sostenible per al seu ús en la bioeconomia i el sector
energètic.
Edificis: modernització de l'entorn construït cap a un model d'edificis
"intel·ligents" que moderen la demanda d'energia.
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 CONJUNT D’ENERGIA NETA
El 13 de novembre el Parlament Europeu ha adoptat parcialment el conjut de mesures
presentat per la Comissió Europea el mes de novembre passat de 2016 sobre Energia Neta, del
qual trobareu tota la informació en aquest enllaç a la monografia de la nostra Alerta novembredesembre 2016
Del conjunt complet (compost per 8 mesures legislatives), n’han aprovat quatre, tal com
s’observa en el quadre següent:

Pròxims passos: Després d’aquesta aprovació pel Parlament Europeu, el Consell finalitzarà la
seua aprovació formal les pròximes setmanes. A l’adopció per part del Consell, seguirà la
publicació dels textos en el Diari Oficial de la Unió, i la nova legislació entrarà en vigor tan sols 3
dies després de la publicació.
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 PLAN D’ACCIÓ
BIOECONOMIA

PER

A

ACTUALITZAR

L’ESTRATÈGIA

EN

A mitjan octubre la Comissió Europea va presentar el pla d’acció per a actualitzar l’Estratègia en
bioeconomia que data de 2012. Aquest pla d’acció s’emmarca dins de la carta d’intencions que
s’annexava al discurs sobre l’estat de la Unió que va pronunciar el president Junker el mes de
setembre passat.
Aquesta actualització té com a objectiu accelerar el desplegament d’una bioeconomia europea
sostenible per a maximitzar la seua contribució a l’Agenda 2030 i els seus Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), així com a l’Acord de París.
L’actualització també respon a les noves prioritats polítiques europees, en particular
l’Estratègia de política industrial renovada, el Pla d’Acció de l’Economia Circular i la
Comunicació per a Accelerar la Innovació d’Energia Neta, totes les quals ressalten la
importància d’una bioeconomia circular i sostenible per a aconseguir els seus objectius.
En concret, es proposa un pla d’acció de tres nivells per a:




Reforçar i ampliar els sectors de base biològica, desbloquejar inversions i mercats
Desplegament de les bioeconomies locals ràpidament a tot Europa
Comprendre els límits ecològics de la bioeconomia
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Pròxims passos: Aquests tres nivells d’acció es concretaran amb la posada en marxa de 14
mesures concretes en 2019
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 ESTRATÈGIA EN
ACTUALITZACIÓ

MATÈRIA

D’ALTERADORS

ENDOCRINS.

La Comissió ha presentat aquest 7 de novembre una Comunicació [COM(2018) 734], en la qual
es compromet a actualitzar l’Estratègia en matèria d’alteradors endocrins, que data de 1999,
amb la intenció d’augmentar la protecció de la ciutadania i el medi ambient, per a poder
desenvolupar en paral·lel la legislació amb el progrés científic.
Aquesta actualització de l’enfocament de la Comissió es basa en els resultats obtinguts des de
l’adopció de l’última estratègia, els avanços científics existents i els coneixements acumulats.
Els objectius fonamentals d’aquest nou enfocament són:


minimitzar l’exposició general dels éssers humans i el medi ambient als alteradors
endocrins, prestant especial atenció a les exposicions durant períodes importants de
desenvolupament d’un organisme, com el desenvolupament fetal i la pubertat



accelerar el desenvolupament d’una base d’investigació exhaustiva per a una presa de
decisions efectiva i amb visió de futur



promoure un diàleg actiu que permeta que tots els interessats siguen escoltats i
treballen junts.

Pròxims passos: concreció de mesures a prendre. La Comissió llançarà una avaluació sobre la
legislació de la UE i posteriorment obrirà una consulta pública a aquest efecte.

Informació addicional: Què són els alteradors endocrins i quina legislació hi ha aprovada fins a
l’actualitat: podeu consultar-ho ací
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IV.

NOTICIES CURTES

 Acord comercial i l’Acord d’inversions UE-Vietnam
La Comissió Europea va adoptar el 17 d’octubre l’Acord comercial i l’Acord d’inversions entre la
UE i el Vietnam, i va establir-ne les bases per a la signatura i celebració. L’Acord comercial
eliminarà pràcticament tots els aranzels de les mercaderies objecte d’intercanvi comercial entre
ambdues parts. L’Acord també inclou un compromís ferm i jurídicament vinculant a favor del
desenvolupament sostenible, en particular en matèria de respecte dels drets humans, els drets
laborals, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, amb una referència
explícita a l’Acord de París.
Quan el Consell l’autoritze, els acords se signaran i es presentaran al Parlament Europeu per a
obtindre’n el consentiment. Una vegada atorgat el consentiment el Consell podrà celebrar
l’Acord comercial perquè entre en vigor. D’altra banda, l’Acord de Protecció de les Inversions
amb Vietnam serà ratificat pels Estats membres de conformitat amb els procediments interns
respectius.

 Acord Comercial entre la UE i Singapur, l’Acord per a la Protecció
de les Inversions entre la UE i Singapur i l’Acord marc de
Col·laboració i Cooperació
El 19 d’octubre 2018 es van signar l’Acord Comercial entre la UE i Singapur, l’Acord per a la
Protecció de les Inversions entre la UE i Singapur i l’Acord marc de Col·laboració i Cooperació
(Vegeu l’Alerta Núm. 3 2018). Es preveu que l’Acord Comercial podria entrar en vigor abans que
finalitze el present mandat de la Comissió Europea en 2019.
Web de l’Acord
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 Portal de la connectivitat sostenible de l’ASEM (Àsia-Europa
Meeting)
Aquest portal es va posar en marxa el 19 d’octubre per a oferir informació sobre la situació en
què es troba la connectivitat entre 30 països europeus, 19 països asiàtics, Austràlia i Nova
Zelanda (que representen conjuntament els països de l’ASEM). Aquesta eina permetrà fer
comparacions respecte als indicadors seleccionats en la cerca i observar les possibles bretxes
de cooperació entre els països per a així aconseguir avançar més ràpidament en la
convergència, especialment en relació amb les dades dels objectius de desenvolupament
sostenible.
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/asem-sustainable-connectivity/

 Directori de pel·lícules Europees
S’ha anunciat la posada en marxa d’un prototip de directori en línia de pel·lícules europees. A
través d’aquest directori es podrà accedir a informació sobre pel·lícules europees, que al seu
torn estaran disponibles en línia en els serveis de vídeo a la carta en tots els països de la Unió
Europea.
El llançament de la versió beta està previst per a la primavera de 2019, i el llançament de la
versió definitiva tindrà lloc a la fi del pròxim any.
Més informació
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 Unificació de l’etiquetatge de combustible
A partir del 12 d’octubre de 2018 s’ha posat en marxa la iniciativa recollida en la Directiva
d’infraestructura de combustibles alternatius d’octubre de 2014, en la qual s’estableix un
etiquetatge harmonitzat per a la gasolina que facilite la compressió als consumidors davant de
la creixent diversitat de combustibles disponibles en el mercat. Aquest etiquetatge
s’incorporarà tant en els sortidors com en els filtres. S’han diferenciat per a l’etiquetatge 3 tipus
de combustible: gasolina, dièsel i de tipus gasós.
La legislació europea exigeix les etiquetes només per als vehicles nous comercialitzats per
primera vegada o registrats a partir del 12 d’octubre de 2018.
Més informació
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V.

CÚRIA: SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS VS SUBMINISTRAMENT
NO SOL·LICITAT

El Tribunal de Justícia de la UE es va pronunciar el 13 de setembre de 2018 sobre els assumptes
acumulats C-54/17 i C-55/17. En la sentència donava resposta a les qüestions prejudicials
plantejades per l’òrgan jurisdiccional italià que estava coneixent tots dos litigis.
Les peticions tenen l’origen en unes decisions de l’Autoritat de Defensa de la Competència en
les quals se sanciona les societats Wind i Vodafone d’Itàlia per haver aplicat pràctiques
comercials deslleials. En concret, es va sancionar Wind i Vodafone per unes pràctiques que
consistien a haver comercialitzat targetes SIM amb certes funcions preinstal·lades i
preactivades, entre les quals hi ha uns serveis de navegació per internet i de contestador, les
despeses d’utilització dels quals es facturaven a l’usuari llevat que aquest n’haguera sol·licitat
expressament la desactivació, i això sense haver-li informat prèviament de l’existència d’aquests
serveis o que no eren gratuïts.
Els operadors van recórrer davant del Tribunal Regional Contenciós Administratiu d’Itàlia i
aquest va anul·lar les decisions de l’Autoritat de Defensa de la Competència declarant que
aqueixes sancions eren competència de l’Autoritat de Comunicacions. L’Autoritat de Defensa de
la Competència va interposar recurs d’apel·lació contra aquestes sentències davant del Consell
d’Estat d’Itàlia, òrgan jurisdiccional remitent, al·legant en particular que el principi d’especialitat
havia d’entendre’s en el sentit que la normativa especial només resultava aplicable en cas de
divergència respecte a la normativa general, i a condició que aqueixa normativa especial
cobrira aspectes específics de les pràctiques comercials deslleials.
L’objecte de les qüestions prejudicials plantejades pel tribunal nacional se centra principalment
en la interpretació de l’article 3, apartat 4, dels articles 8 i 9 i de l’annex I, punt 29, de la Directiva
2005/29/CE de pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seues relacions amb els
consumidors en el mercat interior. Específicament es planteja si uns comportaments com els
examinats en els litigis principals formen part de les pràctiques enumerades en aquest annex I,
en què es disposa que forma part de la categoria de les pràctiques comercials agressives que es
consideren deslleials en qualsevol circumstància el fet d’«exigir el pagament immediat o ajornat
[...] de productes subministrats pel comerciant, però que no hagen sigut sol·licitats pel
consumidor (subministrament no sol·licitat)».
El Tribunal assenyala que, en aquest cas, tot sembla indicar que els serveis examinats en els
litigis principals estan preinstal·lats i preactivats en les targetes SIM sense que el consumidor
n’haja sigut informat prèviament i de manera adequada i sense que tampoc haja sigut informat
del cost de l’eventual utilització de tals serveis. En aquesta situació, no cal considerar que haja
elegit lliurement el subministrament d’aquests serveis. Així mateix, resulta indiferent referent a
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això que la utilització dels serveis examinats en els litigis principals haja pogut requerir, en certs
casos, una acció conscient per part del consumidor. Sense informació adequada sobre el cost
de la navegació per internet i del contestador no cal considerar que tal acció demostre
l’existència d’una lliure elecció respecte al subministrament d’aquests serveis. A més, el servei
de navegació per internet podia donar lloc a connexions internet efectuades sense saber-ho el
consumidor, que generaven despeses sense que aquest últim en fora conscient.
Conseqüentment, el TJUE conclou en la seua sentència que el concepte de «subministrament
no sol·licitat» ha d’interpretar-se en el sentit que, a reserva de les verificacions que correspon
efectuar a l’òrgan jurisdiccional remitent, inclou uns comportaments com els examinats en els
litigis principals.
Finalment, el TJUE també considera que la regulació europea no s’oposa a una normativa
nacional en virtut de la qual un comportament que constituïsca un subministrament no
sol·licitat haja d’apreciar-se conformement a les disposicions d’aquesta Directiva 2005/29, amb
la conseqüència que, segons aquesta normativa, no és competent per a sancionar tal
comportament l’autoritat nacional de reglamentació esmentada en la Directiva del Marc
regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques.
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VI.

CONSULTES PÚBLIQUES OBERTES

Consulta (enllaçable)

Matèria

Consulta pública relativa a la Recomanació sobre Economia i societat digitals
mobilitat connectada i automatitzada (MCA)

Principi

Fi

24/10/2018 04/12/2019

Modificació del Reglament de l’Institut Europeu Educació
formació, 10/10/2018 05/12/2018
d’Innovació i Tecnologia (EIT)
Investigació i innovació

Consulta pública sobre l’avaluació del Reglament pel Mobilitat i Transport
qual s’estableix un codi de conducta per als sistemes
informatitzats de reserva
Avaluació de la directiva de seguretat dels joguets

Mercat únic,
indústria

empresa

17/09/2018 10/12/2018

i 19/09/2018 12/12/2018

Consulta pública relativa a l’avaluació de la Decisió Ocupació i assumptes socials 20/09/2018 13/12/2018
573/2014/UE sobre una major cooperació entre els
serveis públics d’ocupació (SPE)
Avaluació del reglament Consortia Block Exemption

Competència

27/09/2018 20/12/2018

Consulta pública sobre l’avaluació de la Directiva de Medi ambient, assumptes 19/09/2018 21/12/2018
Seguretat en Alta mar
marítims, energia
Avaluació de la legislació sobre medicaments per a Salut pública
xiquets i malalties estranyes (medicaments per a
poblacions especials)

12/10/2018 04/01/2019

Entorn de finestreta única per a les duanes

09/10/2018 16/01/2019

Fiscalitat i unió duanera

Consulta sobre l’establiment de les llistes de prioritats Energia
anuals per al desenvolupament de codis de xarxa i
directrius per a 2019 i posteriors

15/10/2018 25/01/2019
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Consulta (enllaçable)

Matèria

Avaluació de la Directiva de Protecció d’Infraestructura Fronteres,
Crítica Europea 2008
migració i asil

Principi

Fi

seguretat, 19/11/2018 11/02/2019

Ex-post evaluation of the Trans-European Transport Transport
Network (TINGUES-T) programme 2007-2013

15/11/2018 14/02/2019

Consulta sobre Projects of Common Interest in Energia
electricity infrastructure

22/11/2018 28/02/2019

Control de la directiva marc sobre aigües i la directiva Medi ambient
sobre inundacions

17/09/2018 04/03/2019
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