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I.

“HABEMUS” COMISSIÓ EUROPEA

Des de l'1 de desembre, el nou Col·legi de Comissaris inicia el seu mandat, aprovat pel Parlament
per 461 vots a favor, 157 en contra i 89 abstencions.
Tal com informàvem en l'especial Nova Comissió Europea de la nostra Alerta núm. 11, es van
produir diverses incidències en relació amb la proposta de nomenament de tres dels candidats.
Les novetats que cal destacar durant aquest punt mort han sigut:
- Per a Hongria com a encarregat de la cartera de Veïnatge i Ampliació, el comissari electe ha sigut
Olivér Várhelyi
- Per a la cartera de Transports s'ha designat la comissària Adina Valean, procedent de Romania
- Per al càrrec de comissari encarregat de Mercat Interior i Política Industrial, el titular d'aquesta
cartera serà Thierry Breton.
De les carteres inicialment proposades també hi ha hagut una sèrie de modificacions en les seues
nomenclatures i competències, així com s'ha llançat un document amb les indicacions de
cooperació entre les diferents carteres. Tota aquesta informació addicional la pots consultar ací
En el seu discurs davant el Parlament, a més d'agrair la confiança que li havia sigut atorgada, i
destacar l'avanç quant a paritat de gènere en la composició de la nova Comissió, Von der Leyen
va reiterar les prioritats sobre les quals s'articularan les polítiques de la Comissió, i que ja vam
avançar en el número anterior: lluita contra el canvi climàtic, digitalització, immigració, economia
i política exterior. S'espera també, segons ha confirmat la presidenta, que el programa de treball
es presente a la fi de gener o principi de febrer.
Així queda, doncs, finalment constituïda la nova Comissió:
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II.

PACTE VERD EUROPEU: PRESENTACIÓ

El passat 11 de desembre de 2019, la presidenta Von der Leyen va presentar el Pacte Verd
Europeu, el primer paquet de mesures de la nova Comissió, que té com a objectiu fer que
l'economia de la Unió siga sostenible, transformant els reptes en matèria de clima i medi ambient
en oportunitats en totes les àrees d'actuació, sempre amb el propòsit d'una transició justa i
integradora per a tots.
Les mesures, acompanyades d'un full de ruta inicial per a les principals polítiques, van des d'una
reducció ambiciosa de les emissions a la inversió en investigació i innovació d'avantguarda, a fi
de preservar l'entorn natural d'Europa.
Amb el suport de les inversions en tecnologies ecològiques, solucions sostenibles i noves
empreses, el Pacte Verd pot ser una nova estratègia de creixement de la UE. La participació i el
compromís dels ciutadans i de totes les parts interessades són crucials per al seu èxit.
El Pacte estableix una nova estratègia de creixement que té per objecte combatre alguns dels
principals problemes relacionats amb el medi ambient i el clima. En adoptar una perspectiva de
llarg termini entorn del medi ambient, les indústries i les empreses tindran una major seguretat
jurídica, que els permetrà realitzar inversions importants en la modernització i reducció del seu
impacte mediambiental. La innovació i les solucions que les empreses desenvolupen primer a la
UE oferiran una base per a aconseguir l'èxit comercial en l'àmbit internacional. Aquesta
transformació farà que l'economia de la UE siga més resilient enfront dels riscos relacionats amb
el clima i el medi ambient en el futur.
El Pacte Verd es compon de 50 mesures, contingudes en la comunicació COM(2019) 640 final,
amb una planificació temporal escalonada, ja des de finals de 2019 i fins a 2021, en diferents
àmbits, des del foment de les energies renovables fins a una estratègia agrícola <<De la granja a
la taula>>, passant per una estratègia per a aconseguir una indústria sostenible, un pla per a una
economia circular, l'impuls de sistemes de transport nets, la construcció i renovació d'edificis per
a reduir el seu ús energètic, la reducció de la contaminació, o la protecció de la biodiversitat.
Per a consagrar l'objectiu de neutralitat climàtica per a 2050, la primera de les mesures
anunciades és una proposta sobre una Llei del Clima europea, que serà llançada el març de 2020,
i establirà clarament les condicions per a una transició justa i efectiva, assegurant que aquesta
transició siga irreversible. Aquesta norma haurà de permetre que l'objectiu de neutralitat
climàtica siga transversal a totes les polítiques de la UE i que tots els sectors hi contribueixen.
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Per a abordar els reptes específics als quals s'enfronten determinades regions, que seran les més
afectades per la transformació, la Comissió proposarà un Mecanisme per a una Transició Justa,
amb un fons dotat amb 100.000 milions d'euros.

Pròxims passos: La Comissió sol·licita al Parlament Europeu i al Consell Europeu que confirmen
l'ambiciosa visió de la Comissió per a l'economia i el medi ambient futurs d'Europa, i que ajuden
a fer-la realitat. La Comissió proposarà les mesures anunciades, segons avance el calendari que
figura en l'annex a la comunicació.
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III.

ULTIMES REUNIONS DEL CONSELL EUROPEU

Des d'octubre s'han produït fins a 3 reunions del Consell Europeu, una d'elles dedicada a
concedir l'última pròrroga del Brexit, que tractem en article a part. Els altres temes, no menys
importants, tractats el 17 i el 18 d'octubre i el 12 i 13 de desembre són els següents:
CANVI CLIMÀTIC
- El Consell Europeu pren nota de la Comunicació de la Comissió sobre el Pacte Verd Europeu
(veure supra) i demana al Consell que impulse els treballs en la matèria.
- Acull favorablement i dona suport a l'anunci realitzat pel BEI que té el propòsit de donar suport
a inversions per valor d'1 bilió d'euros en acció pel clima i sostenibilitat mediambiental per al
període comprés entre 2021 i 2030, i destaca que el pròxim MFP contribuirà significativament a
l'acció climàtica.
- El Consell Europeu convida la Comissió a elaborar una proposta d'estratègia de la UE a llarg
termini al més prompte possible en 2020 amb vista a la seua adopció pel Consell i la seua
presentació a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i agraeix
cordialment a Espanya l'organització amb èxit de la CP25 a Madrid i convida la Comissió que,
després de realitzar una avaluació d'impacte exhaustiva, presente la seua proposta
d'actualització de la contribució determinada a nivell nacional de la UE per a 2030 amb suficient
antelació abans de la CP26.
També en la seua reunió del mes d'octubre, relacionat amb aquesta temàtica, el Consell Europeu
va donar suport a l'atenció prestada a la relació entre els oceans i el clima (veure infra)
MARC FINANCER PLURIENNAL
En el Consell Europeu de desembre es va debatre la proposta de la Presidència Finlandesa, no
acollida favorablement per moltes delegacions, en què sol·licita al seu president Charles Michel,
que impulse la negociació, que s'espera puga concloure's abans de maig.
CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR D'EUROPA
El Consell Europeu ha estudiat la idea de la presidenta Von del Leyen de celebrar una Conferència
sobre el Futur d'Europa que comence en 2020 i acabe en 2022. Sol·licita a la Presidència croata
que definisca una posicion sobre el contingut, abast, composició i funcionament i que col·labore
amb el Parlament i la Comissió.
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TURQUIA
La UE condemna l'acció militar unilateral en el nord-est de Síria, i segueix compromesa per
abordar de manera efectiva la greu crisi humanitària i de refugiats existent, fent costat a aquells
Estats membres que s'enfronten als desafiaments més greus en el Mediterrani oriental.
El Consell Europeu també confirma les conclusions del Consell de la mateixa data condemnant
les activitats il·legals de perforació per part de Turquia en la zona econòmica exclusiva de Xipre.
CIMERA DE L'EURO (13 de desembre)
- El Consell encomana a l'Eurogrup que prosseguisca els treballs sobre el paquet de reformes del
Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE), a reserva que concloguen els procediments nacionals,
i prosseguisca la seua labor en tots els elements que permeten continuar reforçant la unió
bancària, de forma consensuada.
- Sol·licita a l'Eurogrup que presente sense demora la seua contribució sobre les solucions de
finançament adequades respecte de l'instrument pressupostari de convergència i competitivitat
(IPCC), perquè puga concloure's en el context del pròxim marc financer pluriennal, amb vista a
aconseguir les seues metes de convergència i competitivitat.
AGENDA ESTRATÈGICA I PRÒXIM CICLE INSTITUCIONAL
En el Consell Europeu d'octubre es va produir així mateix un intercanvi d'impressions amb la
presidenta electa von der Leyen sobre la contribució de la Comissió a la posada en pràctica de
les prioritats de la UE que figuren en l'Agenda Estratègica, així com l'adopció de la Decisió per la
qual es nomena a Christine Lagarde presidenta del Banc Central Europeu.
MH17
El Consell Europeu d'octubre va reiterar el seu ple suport a totes les iniciatives preses en nom de
les víctimes de l'enderrocament del vol MH17 i les seues famílies per a establir la veritat, la justícia
i la rendició de comptes, tal com va establir en les conclusions aprovades el passat 20 de juny de
2019.
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IV.

BREXIT: : EIXIDA A LA VISTA

Finalment, i després de diversos avatars des que publiquem la nostra última Alerta núm. 11 a
mitjan mes d'octubre, sembla que la data d'eixida ja és clara: el pròxim 31 de gener de 2020.
Abans, es va produir una modificació de l'Acord de Retirada, únicament quant al Protocol relatiu
a Irlanda del Nord, i de la Declaració Política sobre les Futures relacions. En aquest àmbit es
destaca que la futura associació rebaixa la proximitat i es limitarà a un Acord de lliure Comerç, en
el qual s'ha restat poder al Tribunal de Justícia en cas de controvèrsia. Aquests documents van
ser confirmats pel Consell Europeu en la reunió dels dies 17 i 18 d'octubre.
Davant la impossibilitat d'obtindre l'acord del seu Parlament, el primer ministre Boris Johnson
abans de la data fixada per a l’eixida, el 31 d'octubre, va sol·licitar una nova pròrroga fins al 31 de
gener de 2020, que va ser acordada pel Consell Europeu el 29 d'octubre de 2019.
Després de la victòria per majoria absoluta en les eleccions del dia 12 de desembre, tot apunta al
fet que l'Acord i la Declaració Política seran finalment confirmats pel Parlament abans de la data
prevista.
El 13 de desembre, el Consell Europeu fent-se eco d'aquest fet, s'ha pronunciat tot convidant la
Comissió que presente un projecte de mandat global per a les relacions futures amb el Regne
Unit, immediatament després de la retirada d'aquest. Així mateix, rep amb satisfacció la decisió
de la Comissió de tornar a designar Michel Barnier per a les negociacions sobre les relacions
futures. Aquestes negociacions continuaran desenvolupant-se de manera coherent amb tots els
Estats membres, amb unitat i transparència. Les negociacions es duran a terme en coordinació
constant i en diàleg permanent amb el Consell i els seus òrgans preparatoris.
Aquestes negociacions hauran d'estar ultimades abans del 31 de desembre de 2020, data en la
qual expira el període transitori, llevat que abans del 30 de juny s'estime una pròrroga per dos
anys més, a la qual el primer ministre britànic ja ha mostrat la seua oposició.
Com sempre, continuarem informant de tota l'actualitat des de la nostra pàgina web específica:
http://www.europedirect.gva.es/es/web/brexit
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V.

UNIÓ DELS MERCATS DE CAPITALS: APROFUNDIMENT.

Amb la Unió de Mercats de Capitals, la Unió Europea pretén avançar en la integració dels mercats
de capitals dels Estats membres de la Unió, afrontant l'escassetat d'inversions i augmentant i
diversificant les fonts de finançament per a les empreses i projectes empresarials europeus.
Amb aquest objectiu en ment, en 2015 la Comissió va presentar i va posar en marxa un Pla d'Acció
per a la creació de la Unió de Mercats de Capitals, detallant-hi una sèrie de mesures per a la
construcció progressiva d'aquesta Unió, que hauria de completar-se per a finals de 2019. El Pla
preveu diferents instruments, tant jurídics com iniciatives de suport a diferents sectors
econòmics.
Pots consultar tota la informació sobre aquest pla en els nostres Alerta jurídica maig-juny de 2015
i Alerta Juliol-Agost de 2016
El passat 5 de desembre, el Consell ha adoptat unes Conclusions sobre l'aprofundiment de la
Unió de Mercats de Capitals. El Consell hi ha vingut a establir una sèrie d'objectius principals, que
són els següents:
 Millorar l'accés al finançament de les empreses europees especialment les pimes,
mitjançant un plantejament específic, i potenciar així els mercats de renda variable, i
reduir el biaix que existeix en favor del deute de la Unió.
 Potenciar els fluxos financers transfronterers, eliminant els obstacles que en l'actualitat
ho dificulten.
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 Proporcionar incentius i eliminar els obstacles perquè els estalviadors minoristes puguen
invertir.
 Donar suport a la transició ecològica i caminar cap a un model d'economia sostenible.
 Sumar-se al progrés tecnològic i a la digitalització.
 Reforçar la competitivitat dels mercats de capitals de la UE.

Pròxims passos: el Consell sol·licita a la Comissió que avalue i estudie una llista de potencials
mesures i accions detallades, que contribuïsquen en definitiva a la realització d'aquests
objectius.
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VI.

ETIQUETATGE DELS PNEUMÀTICS

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea han arribat a un acord polític sobre noves
normes d'etiquetatge dels pneumàtics, respecte a paràmetres com l'eficiència en termes de
consum de carburant, l'adherència en superfície mullada i el soroll.
La Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de febrer de 2019, relativa
a l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en termes de consum de carburant i
altres paràmetres essencials, i per la qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1222/2009, té com a
objectiu oferir als consumidors més informació i permetre'ls triar pneumàtics més segurs, més
silenciosos i més eficients en termes de consum de carburant.
Quan s'aprove, els consumidors estaran més ben informats en comprar pneumàtics nous i
podran triar els més segurs i els més eficients, en termes de consum de combustible. Això
contribuirà a salvar vides i a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en el sector del
transport per carretera.
Les noves normes substitueixen un Reglament anterior i introdueixen una sèrie de canvis
importants:
 s'actualitza el disseny de l'etiqueta, que inclourà icones per a l'adherència en neu i gel,
de conformitat amb les normes internacionals;
 gràcies a noves normes sobre la seua presentació, les etiquetes seran més visibles per als
consumidors, i això s'aplicarà també a la venda a distància i la publicitat en línia;
 s'eliminen les classes més baixes d'eficiència en termes de consum de carburant, que ja
no s'utilitzen, perquè l'escala siga més clara i fàcil d'entendre;
 els pneumàtics per a camions i autobusos (pneumàtics C3) també hauran de portar
l'etiqueta en el futur;
 es reforça el compliment de la normativa gràcies a l'obligació de registrar els pneumàtics
en una base de dades de productes.

Pròxims passos: Després d'aquest acord polític, el text del Reglament haurà de ser aprovat
formalment pel Parlament Europeu i el Consell. Una vegada tinga el suport de tots dos
col·legisladors, en els pròxims mesos es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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VII.

FISCALITAT: REFORMES EN LA NORMATIVA VIGENT

El Consell d'Assumptes Econòmics i Financers (ECOFIN) va adoptar, el 8 de novembre de 2019,
un acord provisional sobre dues reformes de les normes vigents en matèria d'IVA, i una sèrie de
mesures encaminades a millorar l'entorn per al comerç de productes subjectes a impostos
especials.
Referent al IVA, el Consell va acordar una orientació general sobre les noves normes d'intercanvi
de dades de pagaments, que pretenen facilitar la detecció del frau fiscal en les transaccions
transfrontereres de comerç electrònic. En concret es pretén la modificació de:
- La Directiva 2006/112/CE: L'objectiu perseguit és l'harmonització en el registre electrònic de les
dades facilitades pels serveis de pagaments als Estats membres i la cooperació administrativa.
Tot això, es recull en un sistema central d'emmagatzematge d'informació sobre pagaments posat
a la disposició dels funcionaris encarregats de la lluita contra el frau fiscal.
A diferència del règim especial d'IVA vigent per a les petites empreses, en el qual només es permet
concedir una franquícia de l'IVA a les empreses establides en l'Estat membre en el qual es
produeix la meritació, la reforma pretén que les empreses establides en Estats membres diferents
d'aquell en el qual paga l'IVA, també puguen acollir-se a la franquícia, sent el volum de negocis
generat, un dels factors clau en la seua adopció.
- El Reglament (UE) 2018/1541 del Consell, de 2 d'octubre de 2018: s'inclouen mesures per a
racionalitzar i simplificar els processos associats a les exportacions i importacions, la millora en
la circulació comunitària, i especificacions sobre les quantitats de productes subjectes a
impostos especials que els consumidors poden transportar d'un Estat membre a un altre sense
tributar.
Referent als impostos especials, el Consell va acordar un marc modernitzat per als productes
subjectes a impostos especials, amb el qual busca ajustar les normes sobre imposició a la venda
o l'ús de productes com el tabac, l'energia o l'alcohol a l'entorn empresarial vigent, promoure
una competència lleial i reduir la càrrega administrativa i jurídica suportada per les empreses. Es
modificarà:
- La Directiva 2008/118/CE del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa al règim general dels
impostos especials: La proposta, es basa en la configuració d'uns procediments comunitaris en
matèria de duanes i impostos especials, que garanteixen la correcta recaptació i enriqueixen la
llibertat de circulació d'aquesta mena de productes despatxats a consum en el mercat únic.
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En definitiva, els objectius perseguits amb les mesures descrites anteriorment són: afavorir
l'oposició al frau fiscal, reduir la càrrega administrativa i jurídica que suporten, en la seua majoria,
les petites empreses, i contribuir no solament en la consolidació d'un entorn fiscal favorable al
creixement, sinó també al desenvolupament del comerç transfronterer.
Aquestes normes pretenen servir de complement al marc regulador de l'IVA per al comerç
electrònic, que entrarà en vigor el gener de 2021.

Pròxims passos: En principi, aquestes normes s'adoptaran formalment pel Consell sense més
debat, una vegada s'haja realitzat la formalització jurídica/lingüística del text
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VIII.

OCEANS I MARS: SOL·LICITUD D'ACCIÓ ESTRATÈGICA

El Consell va adoptar el 19 de novembre de 2019, unes Conclusions sobre els oceans i les mars,
destacant la importància:
 d’utilitzar de manera sostenible els recursos marins .
 reduir emissions de CO₂ de la navegació internacional tenint en compte l'objectiu de
temperatura de l'Acord de París.
 reforçar mesures estratègiques en tots els nivells de governança amb la finalitat de
protegir els ecosistemes marins i costaners.
 una economia blava sostenible, i el paper que exerceixen els sectors econòmics
relacionats amb els oceans, les mars i les costes, en particular, la pesca, el transport
marítim i les energies renovables marina.
 reduir les deixalles marines, en particular, els residus plàstics i microplàstics.
 donar suport a la transició a una economia circular per a minimitzar el fem marí i la
creació de brutícia.
 millorar la coordinació en matèria de seguretat marítima, en particular, la cooperació en
matèria meteorològica i oceanogràfica.
 protegir l'Àrtic i les regions ultraperifèriques i els països i territoris d'ultramar, atés que
aquests són especialment vulnerables al canvi climàtic.
 garantir la salut i la resiliència dels oceans.
 protegir la biodiversitat dels ecosistemes marins i costaners vulnerables.
 enfortir la investigació i les ciències oceàniques.
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Els Estats membres destaquen, de manera unànime, que és necessari actuar amb urgència
davant les creixents amenaces a les quals s'enfronten els nostres oceans, mars i zones
costaneres, i especialment, davant el canvi climàtic. El Consell demana a la Comissió que
presente opcions d'actuació estratègica per a respondre a les alarmants conclusions del nou
Informe especial sobre l'oceà i la criosfera en un clima canviant, elaborat pel Grup
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).
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IX.

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ EN L’ESPORT

El Consell d'Educació, Joventut, Cultura i Esport va publicar, el 21 de novembre de 2019, unes
conclusions amb les quals persegueix objectius a curt termini en la lluita contra la corrupció en
l'esport: la contribució activa per part de la Unió Europea i els seus Estats membres en la defensa
de la integritat i l'equitat en l'esport, el plantejament d'un enfocament global encaminat en la
proposta de mesures anticorrupció en l'esport, i conscienciar sobre el mal potencial que la
corrupció en l'esport pot causar en la nostra societat. Destaquen els punts següents:

1. Els pilars sobre els quals se sustenten les actuacions en matèria esportiva són la
responsabilitat social i el compliment dels principis ètics fonamentals universals.

2. Compromís de la UE juntament amb les Nacions Unides de reduir substancialment la
corrupció i el suborn en totes les seues formes, intensificar els seus esforços, així com la
col·laboració en el plantejament de mesures específiques integrades en les polítiques de
cooperació al desenvolupament.
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3. Impacte del mal potencial que la corrupció té sobre la reputació de l'esport en termes
d'integritat i joc net, així com les seues conseqüències sobre la confiança de la ciutadania
en les actuacions dels governs i institucions públiques.

4. Responsabilitat compartida entre tots els actors i faccions de l'esport, protecció dels
denunciants com un aspecte cabdal, i la gravetat i la dimensió de les conseqüències de
la corrupció en la societat.

5. El Consell planteja la revisió i el control en l'assignació d'ajudes i fons públics a la lluita
contra la corrupció en l'esport, ja que aquesta es relaciona amb els fluxos financers
derivats de la creixent comercialització i cobertura mediàtica de l'esport, els conflictes
d'interessos, les interrelacions entre el sector públic i privat, i es nodreix de la manca i/o
insuficient aplicació de les normes existents.

6. El Consell recalca la necessitat de desenvolupar una estratègia a llarg termini que incloga
un enfocament comú, no sols en la lluita contra la corrupció, sinó també en la
determinació dels potencials riscos, les seues causes profundes i els marcs i mecanismes
jurídics existents.

7. Els organismes reguladors de l'esport han de ser capaços de mantindre un alt grau
d'autonomia en el compliment de la seua funció, en tots els àmbits de l'esport, basar les
seues actuacions en la cooperació internacional, promoure l'aplicació dels principis de
bona governança en l'àmbit nacional, regional i local, i aplicar una política de tolerància
zero.

8. Inclusió de mesures d'anticorrupció en l'esport, en els programes i instruments del
pròxim marc financer pluriennal (MFP), concretament en Erasmus +
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X.

NOTÍCIES CURTES

 ACORD DE LLIURE COMERÇ SIGNAT PER LA UNIÓ EUROPA I LA
REPÚBLICA DE SINGAPUR: ENTRADA EN VIGOR
El passat 8 de novembre el Consell va adoptar la decisió sobre la celebració d'aquest
acord, que es va signar el 18 d'octubre de 2018 (consulta’n el text en aquest
enllaç).
Aquesta decisió fixa l'entrada en vigor del mateix el 21 de novembre. Segons l'acord
comercial, Singapur eliminarà tots els aranzels restants sobre els productes de la UE.
La UE i Singapur també han establert un acord de protecció de la inversió, que pot entrar
en vigor una vegada que haja sigut ratificat per tots els Estats membres de la UE, d'acord
amb els seus propis procediments nacionals.
Pots consultar informació ampliada sobre el contingut de l'Acord en nostres Alerta
Europa núm. 6 i Alerta Europa núm. 3 (pàg. 24).

 AUTORITAT LABORAL EUROPEA: POSADA EN MARXA
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L'Autoritat Laboral Europea, nova agència de la Unió Europea, entra en funcionament: el 16
d'octubre va tindre lloc la seua sessió inaugural i la primera reunió de treball.
Ja anunciada pel president Juncker en el seu discurs sobre l'Estat de la Unió de 2017, i
emmarcada dins del Pilar de Drets Socials, s'encarregarà principalment d'Informar ciutadans i
empreses sobre com realitzar la seua activitat, així com sobre els aspectes legals que comporta
establir-se en un altre Estat membre, i donar suport a la cooperació entre autoritats laborals en
situacions transfrontereres.
Pots ampliar la informació sobre aquesta nova agència en les nostres Alerta Europa núm. 2 i
Alerta Europa núm. 8.

 CODI DE BONES PRÀCTIQUES CONTRA LA DESINFORMACIÓ:
PRIMERA AVALUACIÓ ANUAL
Les plataformes en línia han presentat uns primers informes d'autoavaluació del Codi de bones
pràctiques que han sigut publicats per la Comissió en data 29 d'octubre. En aquests informes
s'exposen els progressos aconseguits respecte de la lluita contra la desinformació en línia. El codi
de bones pràctiques, que té caràcter autoregulador, es va posar en marxa l'octubre de 2018 i és
un pilar important del Pla d'acció contra la desinformació.
Pots consultar l'article dedicat al Codi en el nostre Alerta núm. 3 i el text complet del Codi en
aquest enllaç
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 ACORD SOBRE EL PRESUPOST 2020
Després d'una negociació exhaustiva, finalment el 18 de novembre es va arribar a un acord final
sobre el pressupost de la Unió per a 2020, que està especialment centrat en el creixement i la
competitivitat, l'acció pel clima i altres prioritats de la UE, com la seguretat i la gestió de la
migració.
Els compromisos ascendeixen a un total de 168 700 milions d'euros. Això suposa un augment de
l'1,5% respecte al pressupost modificat de la UE per a 2019.
El Consell el va aprovar el 25 de novembre, per majoria qualificada, amb els vots en contra de
Dinamarca, Països Baixos, Àustria, Suècia, Regne Unit i Bulgària i l'abstenció d'Hongria. El
Parlament Europeu el va aprovar el 27 de novembre per 543 vots a favor, 136 en contra i 23
abstencions.

 EL PARLAMENT EUROPEU DECLARA L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El Parlament ha adoptat una resolució en la qual declara una “emergència climàtica i
mediambiental” a Europa i a escala global.

La UE es compromet a neutralitzar la totalitat de les seues emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle per a 2050, així com limitar el calfament global a un màxim d'1,5 °C. Per a això, serà
necessari un major suport financer a la lluita global contra el canvi climàtic.
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Finalment, fan una crida urgent a tots els països de la UE perquè eliminen progressivament totes
les subvencions directes i indirectes als combustibles fòssils per a 2020.
La resolució va ser aprovada amb 429 vots a favor, 225 en contra i 19 abstencions.

 PUBLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 2019/1837
En la nostra Alerta Europa núm. 3 de maig de 2018 us contàvem la proposta de Directiva de la
Comissió per a reforçar la protecció de denunciants per irregularitats i infraccions de la legislació
de la Unió en molt diverses matèries.
Aquesta Directiva UE 2019/1837 ha sigut publicada en el DOUE en data 26 de novembre de 2019.
La data que es proposava inicialment per a transposició d'aquesta directiva als estats membres
era el 15 de maig de 2021, no obstant això finalment el seu article 26 estableix que: “Els estats
membres posaran en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries
per a complir el que s'estableix en la present Directiva a tot tardar el 17 de desembre de 2021”.
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XI.

CÚRIA

Assumpte C-233/18 Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Una persona culpable d'una violació greu de la normativa vigent en el seu centre d'acolliment
no pot ser sancionada amb la pèrdua del benefici de les condicions materials d'acolliment
relatives a l'allotjament, a l'alimentació o al vestit.

En la seua sentència de data de 12 de novembre de 2019 en l'assumpte C-233/18
Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (d'ara endavant, TJUE) ha vingut a determinar amb claredat l'abast del dret consagrat
en l'article 20, apartat quart, de la Directiva 2013/33, d'1 de desembre, relatiu a l'aplicació de
sancions quan una persona sol·licitant de protecció internacional és declarada culpable d'una
violació greu de la normativa aplicable en el seu centre d'acolliment, o d'un comportament
violent greu.
D'acord amb l’article 1 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, els Estats membres
no poden imposar sancions consistents a retirar a la persona sol·licitant, ni temporalment ni
definitivament, el benefici de les condicions materials d'acolliment relatives a l'allotjament, vestit
o alimentació.
El cas concerneix específicament el Sr. Zubair Haqbin, un home de nacionalitat afganesa que va
arribar a Bèlgica com a menor no acompanyat. Després de presentar la sol·licitud de protecció
internacional, va entrar en un centre d'acolliment, en el qual es va veure embolicat en una
batussa violenta. En conseqüència, el director del centre va decidir excloure'l durant quinze dies
del benefici de l'ajuda material en el centre d'acolliment. Segons les declaracions que va realitzar
el Sr. Haqbin, durant aqueixos quinze dies va haver de dormir a la intempèrie en parcs de
Brussel·les i també a casa d'amics.
El tribunal remitent, Arbeidshof et Brussel, encarregat de resoldre el recurs d'apel·lació interposat
pel Sr. Haqbin contra la resolució en primera instància, va presentar una petició de decisió
prejudicial al TJUE, preguntant sobre la possibilitat que les autoritats belgues puguen retirar o
reduir el benefici de les condicions materials d'acolliment d'un sol·licitant de protecció
internacional. A més, tenint en compte la situació d'extremada vulnerabilitat del sol·licitant, el
tribunal també va plantejar, davant el TJUE, la qüestió sobre amb quines condicions pot
imposar-se la sanció esmentada a un menor no acompanyat.
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El TJUE contundentment ha afirmat que la retirada, encara que temporal, del benefici de totes
les condicions materials d'acolliment relatives a l'allotjament, al vestit o a l'alimentació, és
irreconciliable amb l'obligació de l'Estat de garantir al sol·licitant un nivell de vida digne, ja que
la sanció el privaria de les seues necessitats vitals més elementals i a més, incompliria el requisit
de proporcionalitat.
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XII.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Matèria

Inici

Fi

Avaluació del suport del FSE a la inclusió Ocupació i assumptes socials; fons 26/09/2019
social
europeus

19/12/2019

Noves normes relacionades
delictes contra el medi ambient

10/10/2019

02/01/2020

11/10/2019

03/01/2020

Avaluació de les accions del Fons Social Ocupació i assumptes socials; fons 14/10/2019
Europeu en matèria d'ocupació i europeus
mobilitat

06/01/2020

Règims de qualitat alimentària de la UE: Agricultura
avaluació
rural

27/01/2020

amb Medi ambient, justícia

Procés d'implementació del conjunt Serveis bancaris i financers
final de reformes de Basilea III

i

desenvolupament 04/11/2019

Aviació - notificació d'incidents Transport i seguretat
relacionats amb la seguretat (avaluació
de les normes de la UE)

07/11/2019

30/01/2020

Avaluació dels corredors ferroviaris de Transport
mercaderies (2010-2019)

04/11/2019

03/02/2020

Etiquetatge dels al·lergògens de Mercat únic i salut pública
fragàncies: normes reforçades de la UE

12/11/2019

04/02/2020

Estratègia antidroga de la UE 2013-2020 Salut pública
- avaluació

12/11/2019

04/02/2020
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Normes de competència de la UE sobre Competència
acords horitzontals entre empreses:
avaluació

06/11/2019

12/02/2020

Suport a l'educació i a la formació per Educació i formació
part del Fons Social Europeu: avaluació

18/11/2019

24/02/2020

Més possibilitats de participació a través de la pàgina de la Comissió Europea ‘‘Diga'ns el que pensa’’.
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