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I.

UN ANY DECISIU PER A LA UNIÓ EUROPEA

Comença un any decisiu per als europeus i les europees; s'aproximen les eleccions al Parlament
Europeu, però també s'acosta la data en la qual el Regne Unit deixarà de pertànyer a la Unió
Europea. Això últim no ha de plantejar-nos cap temor, al contrari; ens trobem davant un
desafiament, el de repensar la Unió Europea.
La ciutadania ha de ser conscient que la Unió té un paper crucial en les nostres vides i que el
projecte europeu, malgrat les ombres, té moltes clarors. Les pròximes eleccions al Parlament
Europeu han de mostrar que la ciutadania ha pres les regnes de la Unió Europea, que ha fet seu
el projecte europeu i que no permetrà que forces que no hi creuen posen en risc un esperit que
es va forjar després d'un dels períodes més cruents de la recent història d'Europa. La
participació ciutadana és la millor eina per a consolidar les nostres democràcies i l'estat de dret.
En aquesta nova edició de l'Alerta Europa, la primera de 2019, es tracten temes d'actualitat i de
gran rellevància com entre altres, el canvi de la Presidència del Consell de la UE (que recau
aquest semestre en Romania), el futur per a una Europa més sostenible cap a 2030 o la
proposta per al pas a majoria qualificada en política fiscal.
Durant aquest nou any pretenem continuar la tasca realitzada fins ara, aconseguir mantindre
informada la ciutadania de la Comunitat Valenciana sobre les principals novetats en el marc de
la Unió Europea. No podem oblidar que l'any 2019 és un any clau que determinarà el rumb que
prendrà la Unió Europea. Per això volem utilitzar aquesta plataforma per a aproximar la
informació més rellevant a cadascun dels nostres lectors.
Així mateix, aprofitem per a presentar el nou web sobre el Brexit de la Generalitat que s'allotja
dins de l'espai dedicat a Europe Direct Comunitat Valenciana. En aquest portal la ciutadania pot
trobar resposta als principals dubtes que li puguen sorgir sobre el Brexit.

Daría Terrádez Salom
Directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat
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Brexit: segueix els avanços des de la nostra nova pàgina WEB
Des del passat dia 12 de febrer disposem d'un apartat exclusiu dins de la nostra pàgina web:
Europe Direct Comunitat Valenciana, dedicat al Brexit.
Amb la finalitat de realitzar un seguiment exhaustiu de l'actualitat, en el marc de la nova
situació política que suposa el Brexit i davant les incerteses i conseqüències que comporta, es
presenta aquest nou espai web amb informació actualitzada per a tota la ciutadania, tant
particulars com empreses, principalment destinada a aquells que hi puguen estar afectats
directament o indirectament.
T'animem que la consultes, tant si eres un ciutadà particular com una empresa.
Com sempre, tractem de millorar el nostre servei i estem a la teua disposició per a informarte'n.
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II.

FUTUR DE EUROPA

 PER A UNA EUROPA SOSTENIBLE D’ACÍ A 2030
El passat 30 de gener, la Comissió Europa va presentar, en el marc de la reflexió sobre el Futur
d'Europa, el document “Per a una Europa sostenible d'ací a 2030”, que reflecteix fidelment el
compromís de la UE de complir els ODS de les Nacions Unides, inclòs l'Acord de París sobre el
Canvi Climàtic. Se centra principalment en:
-Punt 1: Avantatges competitius d'Europa. Assenyala el gran nombre de normes socials i
sanitàries, la prosperitat que ha generat l'economia social de mercat i les inversions que
generen nous models de producció que permeten un ús més sostenible dels recursos.
-Punt 2: Reptes mundials i de la UE. Destaca el deute ecològic i el canvi climàtic, l'evolució
demogràfica, les desigualtats i afig l'auge de les temptacions aïllacionistes i nacionalistes, fets
que no han d'infondre por en les actuacions conjuntes sinó que han de convertir-se en un
impuls per a actuar.
-Punt 3: Fonaments polítics i instruments horitzontals. La transició a la sostenibilitat s'ha de
basar en una sèrie de fonaments polítics com ara:
- el pas a l'economia circular;
-la correcció de desequilibris en la cadena alimentària, l'agricultura, la pesca, la indústria
d'aliments i begudes, la distribució i el consum;
-energia i mobilitat del futur: una energia neta com a oportunitat per al creixement i
l'ocupació;
-garantir una transició socialment justa, inclusiva i equitativa.
I s'ha de basar en una sèrie d'instruments al seu abast per a aconseguir una transició com més
efectiva millor, entre ells:
-educació, ciència, tecnologia, investigació, innovació i digitalització, considerats com a
requisit previ a emprendre el camí de la sostenibilitat. Es proposen més inversions en
aquests àmbits;
- finances, preus, fiscalitat i competència, introduint eines per a augmentar-ne la
transparència;
- responsabilitat social de les empreses i nous models de negoci;
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-un comerç obert i fonamentat en normes, acords bi/multi laterals i creació d'institucions
multilaterals;
- governança i garantia de coherència de les polítiques a tots els nivells.
-Punt 4: La UE com a pionera mundial del desenvolupament sostenible. La UE i Nacions Unides
són socis naturals en els esforços per donar forma a un món més segur. L'experiència de la UE
en la consolidació de la pau en el seu territori li dota d'autoritat i credibilitat com a actor
mundial en pro de la pau i la prosperitat.
- Punt 5 : Escenaris futurs. Es plantegen tres escenaris diferents conformement a les
orientacions del Consell Europeu de liderar el debat sobre la manera que podria aconseguir-se
millor l'aplicació dels ODS i quina seria la divisió de funcions més efectiva:
- escenari 1: una estratègia general de la UE en matèria d’ODS que oriente l'actuació de la UE
i els seus estats membres;
-escenari 2: integració contínua dels ODS en totes les polítiques de la UE pertinents per part
de la Comissió, però sense obligar a l'actuació dels estats membres;
-escenari 3: posar major èmfasi en l'acció exterior al mateix temps que es consolida
l'ambició actual de sostenibilitat en l’àmbit de la UE.
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- Annexos:
-annex I: La contribució de la Comissió Juncker als ODS
-annex II: L'acompliment de la UE en la consecució dels ODS
-annex III: Resum de la contribució de la plataforma multilateral sobre els ODS al document
de reflexió “Cap a una Europa sostenible en 2030”.
Pròxims passos: S'espera que el 9 de maig de 2019, en la cimera de Sibiu (Romania), els líders
nacionals declaren culminat aquest procés de Futur d'Europa a través d'un compromís renovat.
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 CONCLUSIONS CONSELL EUROPEU 13 I 14 DESEMBRE

El 13 i 14 de desembre de 2018 va tindre lloc una reunió del Consell Europeu. Aquesta reunió es
va centrar principalment en 3 temes:
1. El marc financer pluriennal
El Consell Europeu va manifestar el seu vistiplau a les accions de preparació realitzades en
aquest àmbit. A continuació va traslladar a la Presidència entrant el deure de continuar amb
aquests treballs i desenvolupar l'orientació de les negociacions de la fase següent amb la
finalitat d'aconseguir un acord en el Consell Europeu de 2019.
2. El mercat únic
En aquest bloc el Consell va sol·licitar a les institucions del Parlament i el Consell que aproven
abans de la fi de la legislatura la quantitat major de propostes possible relacionades amb el
mercat únic. Així mateix, va instar l'aplicació correcta en tots els nivells de govern de les normes
ja adoptades.
En aquest context el Consell Europeu destaca com a punts clau en l'evolució del mercat: la
incorporació plena de la transformació digital, amb inclusió de la intel·ligència artificial (POTS
CONSULTAR EL NOSTRE ARTICLE SOBRE AQUEST TEMA EN AQUESTA MATEIXA ALERTA), l'auge
de l'economia de dades i serveis, la connectivitat i transició a una economia més verda. De la
mateixa manera assenyala com a objectiu la preparació de la pròxima Agenda estratègica a la
primavera.
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3. La migració
Dins d'aquest tema, el Consell Europeu ha diferenciat entre la política exterior i interior de la
Unió. Respecte a la primera ha instat a la continuïtat seguint la mateixa línia de les decisions
adoptades fins ara i aconseguir una aplicació plena d'aquestes. Quant a la segona, els dirigents
han convidat els colegisladors que concloguen ràpidament les negociacions relatives a la
Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. També insten que es continue treballant per a
concloure les negociacions sobre la Directiva de Retorn, sobre l'Agència d'Asil i sobre tots els
elements del Sistema Europeu Comú d'Asil (Consulta el nostre article en Alerta 5 sobre paquet
de mesures sobre migració).
A més d'aquests 3 punts es van tractar uns altres com ara: les relacions exteriors, el canvi
climàtic, seguretat i defensa, desinformació, lluita contra el racisme i xenofòbia, diàlegs i
consultes ciutadanes i la cimera de l'euro. Entre aquestes matèries es poden destacar les
conclusions següents:






El Consell Europeu ha manifestat la seua profunda preocupació per la situació
d'Ucraïna.
En relació amb el canvi climàtic, el Consell Europeu ha anunciat que proporcionarà en
el primer semestre de 2019 les orientacions necessàries sobre la direcció general i les
prioritats polítiques corresponents, amb la finalitat que la Unió Europea puga presentar
una estratègia a llarg termini d'ací a 2020 d'acord amb l'Acord de París.
S'ha confirmat el pacte sobre el vessant civil de la política comuna de seguretat i
defensa.
Insta a la ràpida aplicació del Pla d'acció contra la desinformació que han presentat la
Comissió i l'Alta Representant, així mateix sol·licita que la UE i els estats membres
actuen amb rapidesa per a garantir unes eleccions europees i nacionals lliures i
imparcials.

Més informació:
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/12/13-14/
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 PRESIDÈNCIA ROMANESA DEL CONSELL DE LA UE

El 10 de gener de 2019 va tindre lloc l'acte d'obertura de la nova Presidència del Consell de la
UE. Durant els pròxims 6 mesos serà Romania l'encarregada d'ocupar aquest lloc.
Aquesta nova Presidència ha centrat les seues prioritats d'actuació en 4 pilars:
1. Europa de la convergència







Reducció de les bretxes en el desenvolupament
Consolidar el mercat únic, el creixement i la competitivitat
Promoure la digitalització, innovació i connectivitat
Assegurar la mobilitat laboral i desenvolupar la dimensió social de la UE, a través
de l'aplicació del Pilar Europeu de Drets Socials
Portar avant el procés de negociació sobre el Marc Financer Pluriennal 2021-2027
Lluitar contra el canvi climàtic i promoure la sostenibilitat

2. Una Europa més segura





Reforçar la seguretat interna per a combatre el terrorisme i la radicalització,
fomentant la cooperació i incrementant la interoperabilitat en matèria de
seguretat, i especialment en la lluita contra atacs cibernètics
Facilitar l'operativitat de la Fiscalia Europea
Prestar més atenció als problemes de migració, amb la finalitat de trobar
solucions per a una migració de la UE efectiva i sostenible
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3. Europa, com un actor global més fort






Aprofundir en el desenvolupament de les capacitats de defensa de la UE, amb un
èmfasi especial a consolidar l'Associació estratègica UE-OTAN
Avançar en el procés d'ampliació de la UE cap als Balcans
Promoure accions coordinades i coherents en el veïnat de la UE, mentre se
celebren els 10 anys des del llançament de l'Associació Oriental, reafirmant la
importància del mar Negre en l'agenda de la UE
Promoure els interessos comercials europeus mitjançant la consolidació del
multilateralisme i la modernització del sistema multilateral de comerç i mitjançant
l'ampliació dels Acords d'Associació Econòmica i de Lliure Comerç

4. Europa dels valors comuns





Donar suport a la lluita eficaç contra el racisme, la intolerància, la xenofòbia, el
populisme, l'antisemitisme i el discurs d'odi descoratjador.
Promoure la lluita contra la desinformació en línia i les notícies falses a través
d'una millor alfabetització mediàtica i el desenvolupament de mecanismes
europeus per a compartir bones pràctiques en la lluita contra la desinformació
Contrarestar la discriminació de gènere en el mercat laboral i l'entorn empresarial,
així com les diferències salarials entre homes i dones

Més informació
Web oficial de la Presidència Romanesa
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III.

NOTÍCIES

 NOVES NORMES SOBRE PLÀSTICS D'UN SOL ÚS: ACORD.
El 19 de desembre de 2018 el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han aconseguit
un acord polític sobre la proposta de Directiva per part de la Comissió el 28 de maig de 2018
relativa a la reducció de l'impacte ambiental de determinats productes de plàstic. Aquesta
proposta pretén previndre i reduir els residus plàstics en el mar procedents d'articles de plàstic
d'un sol ús i d'arts de pesca que contenen plàstic, completant les mesures ja previstes en
l'Estratègia sobre el plàstic de la UE, corregint les llacunes detectades en les accions i la
legislació existents i reforçant l'enfocament sistèmic que aplica la UE a aquesta qüestió.
Les noves normes contribueixen a un esforç més ampli per a convertir Europa en una economia
circular més sostenible, la qual cosa es reflecteix en el pla d'acció per a l'economia circular
adoptat al desembre de 2015, la informació completa del qual pots consultar en la monografia
publicada en nostra Alerta Jurídica gener-febrer 2016
En el quadre següent es mostra una visió de conjunt dels articles de plàstic d'un sol i dels arts
de pesca, així com les mesures previstes en la proposta de la Comissió:
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Com a conseqüència els productes següents es prohibiran a la UE:







Coberts de plàstic (forquetes, ganivets, culleres i furgadents)
Plats de plàstic
Palletes de plàstic
Bastonets de cotó fets de plàstic
Pals de plàstic per a globus
Envasos de plàstic i aliments oxodegradables i gots de poliestiré expandit

L'acord també introdueix, entre altres mesures:




Una aplicació reforçada del principi que qui contamina paga, en particular per al tabac,
a través de la introducció de la responsabilitat estesa del productor (EPR).
Un objectiu de recollida del 90% per a botelles de plàstic per a 2029. L'objectiu de 25%
per a reciclatge en botelles de plàstic per a 2025 i 30% per a 2030.
Etiquetatge obligatori de l'impacte ambiental negatiu dels cigarrets amb filtres de
plàstic llançats al carrer, així com d'altres productes com ara gots de plàstic,
tovalloletes humides i tovalloles sanitàries.

Pròxims passos
La Directiva ha de ser aprovada oficialment pel Parlament Europeu i el Consell. Després de la
seua aprovació, la nova Directiva es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea i els estats
membres hauran d'incorporar-la al seu ordenament intern en el termini de dos anys.

ALERTA EUROPA Nº 7

 POLÍTICA FISCAL: PROPOSTA DE PAS A MAJORIA QUALIFICADA.
El 15 de gener de 2019 la Comissió va presentar un full de ruta "Cap a una presa de decisions
més eficient i democràtica en matèria de política fiscal de la UE" [COM(2019)8].
Aquesta proposta busca modificar la manera en què la UE exerceix les seues competències en
l'àrea de la fiscalitat, per a això fixa un full de ruta per a aconseguir aquest objectiu. D'aquesta
manera s'espera propiciar un ampli debat polític i aportar idees als líders de la UE de cara a les
pròximes eleccions europees. A la vista d'aquests debats i partint de les prioritats per als
pròxims anys, la Comissió decidirà quines propostes concretes han de presentar-se.
En concret, la Comissió proposa un canvi sobre l'actual sistema de presa de decisió en matèria
fiscal que es basa en la unanimitat cap al vot per majoria qualificada. Aquesta unanimitat
impedeix que la fiscalitat materialitze totes les seues possibilitats a l'hora d'ajudar a preservar i
aprofundir el mercat únic i donar suport a un creixement integrador en tots els països. Açò és
així, ja que els estats membres basen en la sobirania i la unanimitat els seus arguments per a
protegir determinats interessos nacionals en detriment del mercat únic. Per això, la Comissió
apunta que la política fiscal de la UE no ha de dependre d'una regla d'unanimitat que puga
utilitzar-se de forma abusiva per a defensar interessos purament nacionals a costa del mercat
únic i les necessitats dels altres estats membres i com a conseqüència planteja que passar al
vot per majoria qualificada permetria als estats membres controlar més eficaçment la part de la
seua sobirania que han posat en comú en interés del conjunt de la Unió i aconseguir millors
resultats tant col·lectius com individuals.
La Comissió proposa recórrer a les denominades "clàusules passarel·la" dels tractats:



Clàusula passarel·la general prevista en l'article 48, apartat 7, de TUE
Clàusula passarel·la específica en matèria de medi ambient prevista en l'article 192 del
TFUE

i una transició gradual d'un sistema a un altre definit en etapes clares com a continuació es
detalla:
1a etapa: es recorreria a la majoria qualificada per a mesures sense repercussions directes en
els drets, bases o tipus impositius dels estats membres (com ara cooperació administrativa,
acords internacionals...), però que resulten fonamentals per a combatre el frau, l'evasió i l'elusió
fiscals i facilitar el compliment de les obligacions fiscals de les empreses en el mercat únic.
2a etapa: el vot per majoria qualificada s'aplicaria a mesures de caràcter principalment fiscal
destinades a donar suport a altres objectius polítics (medi ambient, salut pública, transports).
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3a etapa: se centraria en aspectes de la fiscalitat ja summament harmonitzats i que han
d'evolucionar i adaptar-se a les noves circumstàncies (IVA i impostos especials).
4a etapa: consistiria a introduir la votació per majoria qualificada en altres aspectes (fiscalitat
digital, impost de societats...) de la fiscalitat, necessaris per a una fiscalitat justa i competitiva a
Europa.

Pròxims passos: per a iniciar aquest canvi i activar la passarel·la serà necessària una altra
decisió unànime del Consell Europeu. Així mateix, qualsevol Parlament nacional pot oposar-se
al canvi, i el Parlament Europeu hauria de validar-lo.
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 PLA COORDINAT SOBRE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El mes de desembre passat la Comissió Europea va presentar el Pla coordinat sobre
intel·ligència artificial (IA), com a continuació a l'estratègia presentada l'abril de 2018 sobre
intel·ligència artificial emmarcada en la prioritat de la Comissió Juncker d'un Mercat Únic
Digital.
El Pla presentat proposa actuacions conjuntes amb els estats membres amb la finalitat de
fomentar el desenvolupament i la utilització de la intel·ligència artificial (IA) a Europa que
hauran de començar en 2019 o 2020 per a aconseguir que el conjunt de la UE puga competir a
escala mundial. A continuació es destaquen els principals objectius i iniciatives del pla:
- Maximitzar les inversions: a la UE, les inversions públiques i privades en intel·ligència
artificial han d'ampliar-se per a aconseguir l'objectiu de 20.000 milions d'euros anuals
durant la dècada vinent. Com a primer pas, la Comissió està augmentant la inversió en IA
sobre la base del programa marc d'investigació i innovació Horitzó 2020 a 1500 milions
d'euros en el període 2018-2020. Convida tots els estats membres a disposar d'estratègies
nacionals.
- Cap a una associació publicoprivada europea d’IA, més finançament per a empreses
emergents i menudes i mitjanes empreses innovadores. Es crearà una nova associació per a
la investigació i la innovació sobre l’IA, amb l'objectiu de fomentar la col·laboració entre el
món universitari i la indústria a Europa i d'elaborar un programa estratègic comú
d'investigació sobre l’IA.
- Enfortiment de l'excel·lència en tecnologies d’IA de confiança i àmplia difusió: es pretén
ampliar les capacitats nacionals d'investigació i aconseguir una massa crítica a través de
xarxes més estrictes de centres europeus d'excel·lència en investigació en matèria d’IA.
L'objectiu és fomentar la cooperació entre els millors equips d'investigació a Europa, perquè
en unir les seues forces puguen abordar els principals desafiaments científics i tecnològics
en IA de manera més eficient.
-Adaptació dels nostres programes i sistemes d'aprenentatge i capacitació per a preparar
millor a la nostra societat per a la IA: perquè la intel·ligència artificial es desenvolupe i
s'utilitze, és fonamental que Europa compte amb el talent suficient. La Comissió, juntament
amb els països europeus, donarà suport a les titulacions avançades en aquesta matèria
mitjançant beques específiques. Així mateix, la Comissió continuarà donant suport a les
competències digitals i l'aprenentatge permanent per al conjunt de la societat, i
especialment per als treballadors més relacionats amb l’IA. Respecte al desenvolupament
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antropocèntric de la intel·ligència artificial, és important també que aquesta figure en els
programes educatius d'altres disciplines, com el dret.

- Creació d'espais de dades europees: cal comptar amb bases de dades grans, sòlides i
segures amb la finalitat que l'intercanvi de dades a través de les fronteres siga continu. La
Comissió donarà suport a la creació d'una base de dades comuna de la salut amb escàners
anonimitzats de ferides, donades pels pacients, amb la finalitat de millorar els diagnòstics i
tractaments del càncer amb tecnologia basada en la intel·ligència artificial, així com un
centre de suport a l'intercanvi de dades amb la finalitat d'assessorar de manera pràctica tots
els participants europeus en l'economia de les dades.
- Desenvolupar una intel·ligència artificial ètica i de confiança: l’IA planteja noves qüestions
ètiques. A fi d'instaurar un clima de confiança, una cosa necessària perquè les societats
accepten i utilitzen la intel·ligència artificial, el pla coordinat aspira a crear una tecnologia
que respecte els drets fonamentals i les normes ètiques.

Pròxims passos:
La Comissió ha sol·licitat al Consell Europeu que avale el pla coordinat, als estats membres que
l'implementen, inclòs el desenvolupament d'estratègies nacionals d’IA a mitjan 2019, esbossant
els nivells d'inversió i les mesures d'implementació i als colegisladors que adopten ràpidament
les restants iniciatives del mercat únic digital que són essencials per a l'èxit de l'estratègia
europea d'intel·ligència artificial, incloses les propostes presentades en el context del pròxim
marc financer pluriennal.
Més informació:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?qid=1548403863252&uri=CELEX:52018DC0795
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 CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I PROFESSIONAL
El passat 24 de gener el Parlament Europeu i el Consell van aconseguir l'acord polític sobre la
proposta de la Comissió d'una Directiva relativa a la conciliació de la vida familiar i professional
de progenitors i cuidadors.
Aquesta proposta de directiva es va presentar l'abril de 2017, d'acord amb una de les prioritats
establides en el Pilar Europeu de Drets Socials, dins de la “Iniciativa per a promoure la
conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors” [COM(2017)
252 final], i té com a punts clau de modificació legislativa:
- El permís de paternitat serà de 4 mesos per cadascun dels pares, dos d'ells no seran
transferibles (actualment només un dels mesos no és transferible entre ells). Els pares poden
sol·licitar la llicència flexible a temps complet, a temps parcial o fragmentada.
- Tots els treballadors tindran dret a cinc dies hàbils de permís per cuidador a l'any.
Actualment no hi ha normes mínimes establides per als cuidadors a la UE, excepte casos de
força major, que permet una absència momentània i per raons inesperades.
- Pares i mares treballadors amb xiquets de fins a 8 anys i cuidadors tindran dret a sol·licitar
qualsevol de les fórmules següents de treball flexible: reducció de jornada, horari de treball
flexible i flexibilitat en el lloc de treball.
Pròxims passos: aquest acord ha de ser finalment aprovat pel Parlament i Consell, a través del
procediment ordinari.
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 REGULACIÓ ECONÒMICA DE MATRIMONIS
INTERNACIONALS: ENTRADA EN VIGOR

O

UNIONS

El passat 29 de gener, van entrar en vigor els dos reglaments que regulen els règims econòmics
aplicables a les parelles internacionals a Europa. No són disposicions aplicables a tots els estats
membres. Espanya, sí que s'ha adherit a la nova regulació.
Es tracta dels reglaments, Reglament (UE) 2016/1103 del Consell, de 24 de juny de 2016 (per a
matrimonis) i Reglament (UE) 2016/1104 de 24 de juny de 2016 (per a unions registrades)
Aquests reglaments estableixen normes clares per als casos de defunció o divorci, dotant d'una
claredat jurídica sense precedents les situacions que es presenten en les parelles
internacionals. Algunes de les qüestions que aclareix són:
- Quan s'interpose davant un òrgan jurisdiccional d'un estat membre una demanda de
divorci, separació judicial o anul·lació del matrimoni en virtut del Reglament (CE) núm.
2201/2003, els òrgans jurisdiccionals d'aquest estat membre seran competents per a
resoldre sobre el règim econòmic matrimonial que sorgisca en connexió amb aquesta
demanda
- Quan hi haja demandes connexes pendents davant òrgans jurisdiccionals d'estats
membres diferents, els òrgans jurisdiccionals davant els quals s'hagen interposat les
demandes posteriors podran suspendre el procediment.
- La llei que es determine aplicable en virtut de cada Reglament s'aplicarà encara que no
siga la d'un estat membre.
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- La llei aplicable al règim econòmic matrimonial entre els cònjuges no podrà ser invocada
per un dels cònjuges enfront d'un tercer en un litigi, entre el tercer i qualsevol dels cònjuges
o entre tots dos cònjuges, llevat que el tercer coneguera o, actuant amb la deguda
diligència, haguera d'haver tingut coneixement d'aquesta llei.
- Quan una persona invoque un dret real del qual siga titular en virtut de la llei aplicable al
règim econòmic matrimonial i la llei de l'estat membre en el qual s'invoque el dret no
conega el dret real en qüestió, aqueix dret, en cas necessari i en la mesura que siga possible,
haurà d’adaptar-se al dret equivalent més pròxim del dret d'aqueix estat, tenint en compte
els objectius i els interessos que perseguisca el dret real específic i els efectes associats a
aquest.
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 RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS. RECOMANACIÓ DEL
CONSELL.
El Consell ha publicat el passat 26 de novembre, una Recomanació relativa a la promoció del
reconeixement mutu automàtic de les qualificacions d'educació superior i d'educació
secundària postobligatòria, i dels resultats dels períodes d'aprenentatge a l'estranger.
Aquesta recomanació s'emmarca dins de la comunicació “Construint una Europa més forta: el
paper de les polítiques de joventut, educació i cultura”, que va presentar la Comissió el mes de
maig passat i el contingut de la qual es pot consultar en la nostra Alerta núm. 4
En aquesta Recomanació, el Consell insta els estats membres, partint del Conveni de Lisboa
sobre Reconeixement de Qualificacions, a posar en marxa d'ací a 2025, les mesures necessàries
per a:
→ aconseguir el reconeixement mutu automàtic amb la finalitat de prosseguir l'aprenentatge
sense haver de passar per cap altre procediment de reconeixement, de manera que:
-una qualificació del nivell educatiu superior obtinguda en un estat membre siga
reconeguda automàticament en el mateix nivell en els altres estats membres
-els resultats dels períodes d'aprenentatge a l'estranger per part d'un ciutadà d'un estat
membre siguen reconeguts plenament i automàticament per la resta d’estats membres
→ fer progressos substancials amb la finalitat de continuar amb l'aprenentatge, de manera que:
- es puga reconéixer una qualificació d'educació secundària postobligatòria en l'accés a
una educació superior en els altres estats membres a més del d'origen
- els resultats d'un període a l'estranger de fins a un any es reconeguen en la resta
d'estats membres sense necessitat de repetir l'any del programa o els resultats
aconseguits.
→ reforçar la funció dels centres nacionals d'informació sobre reconeixement acadèmic
→ adoptar una avaluació contínua en un termini de 3 anys, a través dels marcs i instruments
existents, de les experiències adquirides, inclosos els acords regionals.
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IV.

NOTÍCIES CURTES

 Directiva sobre Pràctiques deslleials al llarg de la cadena
alimentària: Acord
Tal com informàvem en la nostra Alerta Europa núm. 2 la Comissió Europea va presentar una
proposta de Directiva per a regular les pràctiques deslleials en relació amb la venda de
productes agrícoles i alimentaris.
L'acord respecte d’aquesta ha sigut adoptat pel Parlament i Consell el passat 19 de desembre,
per la qual cosa haurà de procedir-se ara a una votació en el Parlament Europeu i el Consell per
a adoptar oficialment el text. Una vegada adoptat plenament, els estats membres hauran
d'incorporar el nou text legislatiu en el seu dret nacional.
El període de transposició s'ha fixat en 24 mesos.

 Canvis en Iniciativa Ciutadana Europea
El passat 12 de desembre, Parlament Europeu i Consell van arribar a un acord per a la revisió de
la proposta de la Comissió de realitzar canvis en el reglament d'Iniciativa Ciutadana Europea.
Aquests canvis van ser presentats com a part del Discurs sobre l'Estat de la Unió del president
Juncker en 2017, d'acord amb la prioritat núm. 10 del programa de la Comissió: canvi
democràtic.
Aquesta iniciativa va ser tractada en profunditat en la nostra Alerta Jurídica de setembreoctubre de 2017
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L’acord aconseguit haurà de ser formalment aprovat per Consell i Parlament i es publicarà en el
DOUE, serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2020.

 Pagaments transfronterers més barats i una conversió de
moneda més justa
La proposta de la Comissió Europea de modificació del Reglament 924/2009, presentada el
març de 2018, ha sigut finalment motiu d'acord polític per part del Parlament Europeu i el
Consell el passat 19 de desembre, garantint que les comissions per canvi de moneda siguen
completament transparents i comparables, i permeten als consumidors estalviar en els costos
de conversió en viatjar a l'estranger o fer allí les seues compres. Aquesta modificació
proposada, i ara acordada, és conseqüència del Pla d'acció de serveis financers destinats als
consumidors, publicat en 2017.
El nou reglament, una vegada adoptat formalment, entrarà en vigor al cap de vint dies de la
publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Tota la informació en profunditat relativa al contingut d'aquesta modificació del reglament la
pots trobar en la nostra Alerta Europa núm. 2
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 Unió bancària: acord per a evitar acumulació de préstecs
dubtosos
El passat 18 de desembre, Parlament Europeu i Consell van arribar a l'acord polític sobre una
nova mesura per al control de préstecs dubtosos, d'acord amb el projecte d'Unió Econòmica i
monetària més profunda i justa que reflecteix la prioritat 5 de la Comissió Juncker.
El contingut de la proposta de la Comissió, juntament amb altres propostes addicionals, va ser
tractat en l'Alerta Europa núm. 2, La mesura acordada garantirà que els bancs reserven fons per
a cobrir els riscos associats als préstecs que puguen ser dubtosos en el futur.

 Unió de la Seguretat: contra el comerç il·lícit de béns culturals
El passat 19 de desembre, el Parlament Europeu va aconseguir un acord polític amb els
representants permanents dels estats membres de la UE sobre prevenció del comerç il·lícit de
béns culturals, que dota de capacitat a aquests últims per a actuar
contra aquest comerç quan s'exporten a la UE des de països
tercers.

Aquesta proposta de reglament de la Comissió, el contingut de la
qual pots consultar detalladament en l'Alerta Jurídica de juliolagost de 2017, haurà de ser aprovada oficialment per Parlament i
Consell i es preveu que serà necessari un treball tècnic addicional
per a adoptar les mesures d'aplicació necessàries per a fixar els
detalls de procediment. Una vegada aprovat i publicat entrarà en
vigor després de la publicació en el DOUE
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 Conclusió del paquet d'Energia neta
El Consell, el Parlament Europeu i la Comissió Europea han acordat provisionalment a la fi de
2018 noves normes per a fer que el mercat elèctric de la UE funcione millor. S'ha arribat a un
acord polític sobre el nou Reglament d'Electricitat i la Directiva d'Electricitat. Aquest acord
segueix acords previs sobre la proposta de Governabilitat, la Directiva revisada d'Eficiència
Energètica, la Directiva Revisada d'Energia Renovable, la Directiva d'Acompliment Energètic en
Edificis i el Reglament sobre Preparació de Riscos i l'Agència per a la Cooperació de Reguladors
de l'Energia (ACER).
Això conclou les negociacions polítiques sobre el paquet d'Energia neta per a tots els europeus i
és un pas important per a completar la Unió de l'Energia i combatre el canvi climàtic, complint
amb les prioritats de la Comissió Juncker.
Pots consultar les normes anteriorment aprovades en la nostra Alerta Europa núm. 6

 Reforç de la protecció civil de la UE: RescEU
El passat 12 de desembre, Parlament Europeu i Consell van adoptar una sèrie de mesures clau
per a arribar a un acord polític sobre RescEU, el pla de protecció civil de la UE per a situacions
de catàstrofe. Aquestes mesures van ser presentades el novembre de 2017, i poden ser
consultades detalladament en l'Alerta Jurídica novembre-desembre de 2017
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La proposta de decisió estableix una sèrie de mesures clau, tant a escala de cofinançament com
de posada en comú de coneixements i experiències.
Després de l'acord aconseguit al desembre, el següent pas és l'aprovació formal pel Parlament
Europeu i el Consell.
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V.

CURIA: RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS SIMULTÀNIES

La sentència de l'assumpte C-675/17 resol una petició de decisió prejudicial que té per objecte
la interpretació dels articles 21, 22 i 24 de la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de setembre de 2005 relativa al reconeixement de qualificacions professionals .
En concret el litigi versa sobre la denegació, per part del Ministeri de Sanitat d'Itàlia, del
reconeixement d'un títol de formació de metge expedit per l'autoritat austríaca competent
al·legant com a motiu que el demandant havia simultaniejat dues formacions: per a la professió
d'odontòleg i la professió de metge- cirurgià.
El Col·legi de Metges austríacs va confirmar al Ministeri italià que el demandant havia començat
els estudis d'Odontologia el 7 de setembre de 2004 i els havia acabats el 8 de gener de 2013, i
que havia començat els estudis de Medicina el 21 de març de 2006 i els havia acabats el 20
d'agost de 2014.
A la vista d'aquestes informacions, el Ministeri va denegar el reconeixement del títol que li
permetia exercir la professió de «metge-cirurgià» a Itàlia, atés que la Directiva 2005/36 no
preveu que una persona puga simultaniejar dues formacions. Com a conseqüència, el
demandant va interposar un recurs davant el Tribunal Contenciós Administratiu de la Regió del
Laci, que va estimar la seua petició, però el Ministeri va recórrer davant el Consell d'Estat, que va
decidir plantejar les següents qüestions prejudicials al TJUE:
«1) Obliguen els articles 21, 22 i 24 de la Directiva [2005/36] un Estat membre, en el qual regeix
l'obligació de formació a temps complet i la prohibició correlativa de matricular-se
simultàniament en dues formacions universitàries, a reconéixer automàticament els títols
obtinguts en l'estat membre d'origen de forma simultània o en períodes parcialment
superposats?
2) En cas de resposta afirmativa, poden interpretar-se l'article 22, lletra a), i l'article 21 de la
Directiva [2005/36] en el sentit que l'autoritat de l'estat membre al qual se sol·licita el
reconeixement disposa, no obstant això, de la facultat de verificar si concorre el requisit que la
duració total, el nivell i la qualitat de la formació en qüestió no siguen inferiors als de la
formació a temps complet?»
El Tribunal puntualitza sobre aquest tema que cap disposició de l'esmentada Directiva s'oposa
al fet que els estats membres autoritzen la possibilitat de matriculació simultània en múltiples
formacions. Per tant, el reconeixement dels títols de formació, particularment el títol de metge
amb formació de base i el títol d'odontòleg, és automàtic i incondicional en el sentit que obliga
els estats membres a admetre l'equivalència de títols de formació previstos en la Directiva
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2005/36 sense que puguen exigir als interessats el compliment d'altres requisits que no siguen
els establits per la Directiva.
D'aquesta forma, quan una formació satisfà les exigències establides per la Directiva 2005/36, la
qual cosa correspon verificar a l'autoritat de l'estat membre que expedeix el títol, les autoritats
de l'estat membre d'acolliment no poden denegar el reconeixement d'aqueix títol.
Així mateix, sentencia que els articles 21 i 22, lletra a), de la Directiva 2005/36 han d'interpretarse en el sentit que s'oposen al fet que l'estat membre d'acolliment verifique el compliment de la
condició conformement a la qual la duració total, el nivell i la qualitat de les formacions a
temps parcial no han de ser inferiors a les formacions a temps complet.
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VI.

Consultes (enllaçable)

CONSULTES PÚBLIQUES

Matèria

Principi

Fi

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

15/11/2018

14/02/2019

Revisar les regles per a l'assignació gratuïta en el Medi ambient
sistema de comerç d'emissions de la UE

30/11/2018

22/02/2018

Desforestació i degradació forestal: intensificació de Medi ambient
l'acció de la UE

14/01/2019

25/02/2019

Consulta sobre Projects of Common Interest in Energia
electricity infrastructure

22/11/2018

28/02/2019

administració 07/12/2018
Avaluació intermèdia del programa sobre solucions IT,
societat
d'interoperabilitat per a administracions, empreses pública,
digital
i ciutadans (ISA2)

01/03/2019

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

17/09/2018

04/03/2019

Avaluació de la cooperació administrativa en Fiscalitat
tributació directa.

10/12/2018

04/03/2019

Avaluació de l'Agència Executiva per a petites i Empresa, indústria
mitjanes empreses (EASME)

14/12/2018

08/03/2019
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Consultes (enllaçable)

Matèria
Assumptes marítims, pesca

Principi

Fi

14/12/2018

08/03/2019

Implementació per la UE de la Convenció Medi ambient
d'Aarhus en l'àrea d'accés a la justícia en
assumptes ambientals

20/12/2018

14/03/2019

Avaluació sobre el Schengen Facility instrument Migracions i fronteres
per a Croàcia

04/01/2019

29/03/2019

Avaluació de la legislació de la UE sobre Legislació, mercat únic
protecció de dissenys.

18/12/2018

31/03/2019

alimentària, 12/12/2018
indústria, agricultura

03/04/2019

Avaluació del Reglament de l'Anguila.

Avaluació del Reglament d'additius per a pinsos. Seguretat

10/01/2019

04/04/2019

11/01/2019

05/04/2019

14/01/2019

08/04/2019

Règim de desplegament lleuger per a punts Economia i societats digitals 16/01/2019
d'accés sense fil d'àrea xicoteta

10/04/2019

Avaluacio de
2014/35/EU

la

Low

Voltage

Directive Mercat únic

Avaluació de les disposicions de la Directiva Justícia i drets humans
2006/54 / CE que apliquen el principi del Tractat
sobre la 'igualtat de remuneració'
Avaluació de la Directiva de crèdit al consum

Avaluació
europees

de

les

estadístiques

Consumidors

pesqueres Pesca, empresa i indústria

18/01/2019

12/04/2019
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