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I.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR D'EUROPA.
La Comissió Europea presentà, el 22 de gener de 2020, els seus plantejaments per al
llançament de la Conferència sobre el Futur d'Europa, prevista per al pròxim dia 9 de maig
de 2020, amb motiu de la celebració del Dia d'Europa, la durada aproximada del qual està
prevista que siga de dos anys.
El Parlament Europeu i el Consell també estan treballant en les seues contribucions a la
Conferència. En la Resolució del Parlament Europeu de 15 de gener de 2020, aquest va
advocar per un procés obert i transparent que adopte un enfocament inclusiu, participatiu i
equilibrat respecte als ciutadans i les parts interessades.
La Conferència combinarà experiències anteriors, com els diàlegs amb els ciutadans,
juntament amb elements nous per a aconseguir un major abast i potenciar la repercussió
dels ciutadans en la futura actuació de la Unió Europea. L’eix principal d'aquest
plantejament serà la celebració d'un debat obert, inclusiu, transparent i estructurat, que
comptarà amb la participació de ciutadans de diferents orígens i de totes les condicions
socials.
Les dues línies de treball paral·leles per als debats són:



Diàleg sobre les prioritats de la Unió Europea, posant especial èmfasi en els resultats
esperats en matèries com ara la lluita contra el canvi climàtic i els reptes
mediambientals, una economia social al servei de les persones, la justícia social i la
igualtat, la transformació digital d'Europa, el foment dels valors europeus, el reforç
del pes de la Unió Europea en el món, i la consolidació dels valors democràtics de la
Unió Europea.



Diàleg sobre temes específics relacionats amb els processos democràtics i les
qüestions institucionals.

En termes generals, la Conferència es percep com un fòrum “de baix a dalt” per a la gent, és a
dir, més enllà de les capitals europees, es busca la participació activa de tots els racons del
territori de la Unió, juntament amb altres institucions de la Unió Europea, els parlaments
nacionals, els interlocutors socials, les autoritats regionals i locals i la societat civil.
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Una plataforma multilingüe en línia assegurarà la transparència del debat i enfortirà la
participació ciutadana. La Comissió Europea amb aquesta mesura, juntament amb les altres
institucions europees, atorga màxima prioritat, com s'ha esmentat adés, a la necessitat
d'integrar les idees i respostes dels ciutadans en la formulació de les polítiques de la Unió
Europea.
Tots els Membres del Col·legi de Comissaris faran el necessari per a contribuir a l'èxit de la
Conferència. Dubravka Šuica, vicepresidenta i comissària de Democràcia i Demografia,
dirigirà el treball de la Comissió en la Conferència, comptant tant amb el suport de la
vicepresidenta i comissària de Valors i Transparència Věra Jourová en l'àmbit institucional,
com amb el suport del vicepresident Maroš Šefčovič, pel que fa a la prospectiva i qüestions
interinstitucionals.
Pròxims passos: En les Conclusions del Consell Europeu de 12 de desembre de 2019 es va instar
la presidència croata a començar a treballar sobre la posició del Consell. La pròpia presidència
croata ha inclòs la Conferència entre les seues prioritats, com desenvolupem en un article més
endavant.
Una vegada establida la posició del Consell, les negociacions començaran amb el Parlament
Europeu i la Comissió, amb vista d’aconseguir una declaració interinstitucional conjunta
amb la qual es pretenen fixar no solament els principis i objectius comunament acceptats,
sinó també la idea, l'estructura, l'àmbit d'aplicació i el calendari del projecte.
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 PROGRAMA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ PER A 2020
La Comissió Europea va adoptar, el 29 de gener de 2020, el programa de treball a seguir durant
aquest any perquè les orientacions polítiques de la presidenta Úrsula von der Leyen es
materialitzen en beneficis concrets per als ciutadans, les empreses i la societat europea.
Les bases sobre les quals se sostenen les noves mesures d'actuació resideixen en l'aprofitament
de les oportunitats derivades de la doble transició digital i ecològica, amb l'objectiu que la Unió
Europea aconseguisca més resultats en nom dels diferents col·lectius que integra la societat
europea.
En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, en les seues declaracions, planteja el seu
compromís d'abordar els desafiaments generacionals com el Pacte Verd Europeu, la millora de
la digitalització o la immigració, amb la finalitat d'escometre la transició cap a una Europa justa,
climàticament neutral i digital.
En 2020, la Comissió Europea proposarà i negociarà, amb el Parlament Europeu, els estats
membres i altres interlocutors, les iniciatives basades en les sis prioritats:


Pacte Verd Europeu:
- Legislació europea en matèria de clima per a consagrar jurídicament l'objectiu de
neutralitat en carboni per a 2050.
- Negociacions de cara a la Conferència de les Parts en la convenció Marc de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26) de Glasgow.
- Iniciatives per a lluitar contra la pèrdua de biodiversitat.
- Estratègia <de la granja a la taula> per a ajudar els agricultors en el seu afany per oferir
productes de qualitat, assequibles, segurs i sostenibles.



Una Europa adaptada a l'era digital:
- Nova estratègia europea en matèria de dades que permetrà aprofitar al màxim el valor
de les dades no personals i potenciar un millor ús de les dades digitals.
- Desenvolupament i assimilació d'una intel·ligència artificial que respecte els valors
europeus i els drets fonamentals.
- Nova estratègia industrial per a reforçar les capacitats industrials i d'innovació.
- Normativa sobre serveis digitals amb la qual es pretén enfortir el mercat únic i aportar
a les petites empreses claredat jurídica i igualtat de condicions.
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Una economia al servei de les persones:
Mesures per a integrar la doble transició digital i climàtica en l'economia social de
mercat.
- Mesures per a garantir salaris mínims justos per als treballadors de la Unió Europea.
- Règim europeu de reassegurança o de desocupació i mesures per a garantir
l'existència d'una fiscalitat eficaç, justa i equitativa.
- Defensa d'una Garantia Infantil europea perquè els xiquets tinguen accés als serveis
bàsics.
- Reforç de la Garantia Juvenil en el seu suport a l'educació dels joves i la cerca
d'oportunitats d'ocupació.
-





Una Europa més forta en el món:
- Formulació de noves estratègies de col·laboració amb països d'Àfrica i dels Balcans
Occidentals.
- Impuls en l'obertura de les negociacions d'adhesió amb Macedònia del Nord i
Albània, mantenint la proposta de noves vies per a millorar els processos d'adhesió.
Promoció de la nostra manera de vida europea:
Presentació d'un nou Pacte sobre Migració i Asil.
Mesures de suport a la protecció sanitària dels europeus i lideratge en la lluita contra
el càncer.
- Iniciatives per a potenciar la inversió en la qualificació ciutadana i ajudes per a la seua
adaptació durant la transició digital i ecològica.
- Presentació d'una nova estratègia de la Unió de la Seguretat per a aportar un valor
afegit als estats membres en la seua lluita per garantir la seguretat, la lluita contra el
terrorisme i la delinqüència organitzada entre altres.
-



Un nou impuls a la democràcia europea:
- Posada en marxa de la Conferència sobre el Futur d'Europa.
- Estudi de l'impacte, en tots els seus àmbits, de les noves realitats demogràfiques
sobre la ciutadania.

Després d'examinar totes les propostes pendents de decisió pel Parlament Europeu i el Consell,
la Comissió Europea pretén proposar la retirada o derogació de 24 d'elles per no coincidir amb
les prioritats descrites anteriorment
Pròxims passos: la Comissió entaularà negociacions amb les institucions i altres actors de la Unió
Europea per a definir una llista de prioritats comunes amb les quals els colegisladors actuaran
per a complir el calendari.
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 BRÈXIT: VA ARRIBAR L'HORA
El Regne Unit ha deixat de formar part de la Unió Europea, després de 47 anys de ser un dels socis
amb major pes.
Després de la victòria dels conservadors britànics en les eleccions del passat mes de desembre
(Alerta núm.12), el Parlament britànic va aprovar el projecte de llei sobre la retirada del Regne
Unit el passat 22 de gener, que va ser sancionat com a llei britànica per la reina Isabel II l'endemà.
D’altra banda, el Parlament Europeu va ratificar l'Acord de Retirada el 29 de gener, i el Consell
adoptava el dia 30 de gener la Decisió per la qual se celebrava formalment aquest acord.
Per tant, l'1 de febrer de 2020 el Regne Unit deixava de pertànyer a la Unió Europea. S'inicia així
un període transitori, fins al 31 de desembre de 2020, en el qual, encara que el Regne Unit deixarà
d'estar representat en les institucions de la Unió Europea, encara li serà aplicable el dret de la UE,
d'acord amb les previsions de l'Acord de Retirada, i en el qual totes dues parts hauran de negociar
l'acord d'associació que regularà la relació futura.
S'eviten d'aquesta forma les conseqüències negatives d'una retirada sense acord, però totes
dues parts hauran de treballar durament per a negociar un acord durant els mesos del període
transitori, un temps que sembla escàs davant la quantitat de matèries a negociar i l'ambició
inicial d'arribar a una associació el més estreta possible.
El dia 3 de febrer la Comissió adoptava una Recomanació en la qual proposava les directrius de
les negociacions, que hauran de ser aprovades pel Consell. S'espera que, en la reunió prevista
per al 25 de febrer, el Consell d'Assumptes Generals adopte la decisió i aprove aquesta
recomanació, de manera que la Comissió puga començar les negociacions el mes de març.
Quant a les directrius de negociació, segueixen les línies de la Declaració Política sobre les
relacions futures entre la Unió Europea i el Regne Unit i les conclusions del Consell Europeu de
13 de desembre, que ambicionen una futura associació el més estreta possible, que, basant-se
en un acord de lliure comerç, abaste tant la cooperació econòmica i comercial, la cooperació en
assumptes policials i judicials en matèria penal, la cooperació en política exterior, de seguretat i
defensa, així com altres àrees temàtiques de cooperació.
Encara que durant el període transitori no hi haurà canvis significatius per als ciutadans i per a
les empreses, la retirada del Regne Unit ja ha produït un canvi en la configuració de les
institucions europees. Com a aspectes més destacables, podem ressaltar:
- El Parlament Europeu passa a estar compost per 705 diputats, enfront dels 751 que tenia
fins al 31 de gener de 2020. Dels 73 escons que corresponien al Regne Unit, s'han
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redistribuït 27 entre França (+5), Espanya (+5), Itàlia (+3), els Països Baixos (+3), Irlanda (+2),
Suècia (+1), Àustria (+1), Dinamarca (+1), Finlàndia (+1), Eslovàquia (+1), Croàcia (+1),
Estònia (+1), Polònia (+1) i Romania (+1).
- El nombre d'estats necessaris per a l'obtenció de la majoria qualificada (55%) en el Consell
es redueix de 16 a 15. De la mateixa manera, es redueix a 20 estats (en lloc de 21) el nombre
d'estats necessaris per a l'obtenció d'una majoria reforçada (72%).
- El Comité de les Regions passa a estar compost per 329 membres, en lloc dels 350
membres. Dels 24 membres que corresponien al Regne Unit, s'han redistribuït 3, i
incrementen un membre les delegacions de Xipre, Estònia i Luxemburg.
Per a saber les conseqüències definitives del Brèxit, tant per als ciutadans europeus com per als
britànics, encara haurem d'esperar a conéixer el contingut del pròxim acord i el
desenvolupament de les negociacions, de les quals continuarem informant en les nostres
pròximes edicions i en la nostra pàgina web: http://www.europedirect.gva.es/es/web/brexit
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 NOVA PRESIDÈNCIA DE CROÀCIA: LÍNIES D'ACTUACIÓ
Croàcia ha assumit des de l'1 de gener de 2020, la seua primera presidència semestral del Consell
des de la seua adhesió a la Unió Europea en 2013. Una presidència que, sota el lema “Una Europa
forta en un món de reptes”, planteja un programa d'acord amb les orientacions polítiques
presentades per la Comissió Europea. El trio actual de la presidència està format, a més de
Croàcia, per Romania i Finlàndia.
Els quatre pilars que marquen les línies d'actuació d'aquesta presidència són:


Una Europa que prospera

Croàcia concep aquest mandat com una oportunitat per a consolidar la defensa dels
interessos de tots els ciutadans europeus mitjançant un creixement equilibrat i
sostenible. Això inclou fomentar un desenvolupament regional equilibrat, millorar la
competitivitat i les capacitats de la ciutadania i protegir el medi ambient mitjançant la
lluita contra el canvi climàtic.


Una Europa que connecta

Una Europa que es connecta és una Europa que té una economia de xarxa i utilitza tot el
seu potencial. Les claus per a aconseguir aquesta concepció d'Europa són un espai
europeu de transport, una infraestructura de dades d'alta qualitat i segura, i un mercat
energètic integrat.


Una Europa que protegeix

La consecució dels objectius anteriorment plantejats és abans de res necessària per a
protegir els ciutadans europeus. Una Europa més segura garanteix la llibertat de tots els
ciutadans i, per a això, Croàcia també advoca per una política de migració àmplia i
sostenible. La Unió Europea ha de mostrar la seua força i respondre a les amenaces
actuals a l'Estat de dret i als valors democràtics, des de la intolerància i el terrorisme fins
a les amenaces cibernètiques i les notícies falses (desinformació) en les plataformes
digitals.


Una Europa influent

Croàcia defensa el lideratge de la Unió Europea en l'escena internacional com una
oportunitat per a donar forma a l'ordre mundial, per a erradicar la pobresa i per a
estimular el desenvolupament global.
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Finalment, des d’un punt de vista més específic, la nova presidència croata posarà el seu focus
d'atenció en els temes d'actualitat que es descriuen a continuació:











Un marc financer plurianual ambiciós, sostenible i equilibrat per al període 2021-2027.
Implementació del pilar europeu de drets socials.
Moderació de les tendències demogràfiques negatives.
Connectivitat: la Xarxa Transeuropea de Transport i el Mecanisme Connecting Europe.
Plantejament de directrius estratègiques per a la defensa d'una Europa lliure, segura
i justa.
Política d'ampliació i cimera UE-Balcans Occidentals.
Pacte Verd Europeu.
Nous mercats laborals, la importància del coneixement, l'educació, la innovació i
l’aprenentatge continu.
Connectar la Unió Europea amb la ciutadania, en particular amb els joves.
Democratització, els valors fonamentals de la Unió, la lluita contra les notícies falses,
la intolerància i la desinformació en les plataformes digitals.

Pot trobar tota la informació sobre la presidència croata en la pàgina web creada a aquest efecte:
https://eu2020.hr/
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II.

NOTÍCIES

Les sis prioritats de la nova Comissió, presentades per la presidenta Von der Leyen (vegeu Alerta
Europa núm. 11), seran l'eix des del qual estructurem les novetats que es presenten en aquesta
etapa de l'Alerta Europa, a fi de facilitar-ne l’agrupament, seguiment i comprensió.

1. UN PACTE VERD EUROPEU
 FINANÇAMENT DEL PACTE VERD EUROPEU: EL PLA D'INVERSIONS
DEL PACTE VERD EUROPEU I EL MECANISME PER A UNA
TRANSICIÓ JUSTA
L'11 de desembre de 2019 la Comissió va presentar el Pacte Verd Europeu, un paquet de mesures
la finalitat de les quals és convertir a la Unió en la primera regió climàticament neutra en 2050,
promovent una transició ecològica sostenible (Vegeu alerta 12).
Aquest projecte tan ambiciós exigeix per part de la Unió, els estats membres i el sector privat
inversions considerables. Per a això, en data de 14 de gener de 2020, la Comissió va presentar el
Pla d'inversions per a una Europa sostenible (Pla d'inversions del Pacte Verd), a fi de mobilitzar
la inversió pública i contribuir al desbloqueig dels fons privats a través dels instruments financers
de la Unió Europea, en particular InvestEU. Això podria suposar almenys un bilió d'euros
d'inversions.
El Pla està basat en tres dimensions:
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Finançament: es mobilitzarà un mínim d'un bilió d'euros d'inversions sostenibles en la
dècada vinent, que atrauran el finançament privat, de manera que el Banc Europeu
d'Inversions jugarà un paper decisiu.
Capacitació: s'aportaran incentius per a desbloquejar i reorientar les inversions
públiques i privades. La UE proporcionarà eines als inversors privats i facilitarà les
inversions sostenibles de les autoritats públiques, fomentant el pressupost i la
contractació basats en criteris ecològics i creant maneres de facilitar els procediments
d'aprovació d'ajudes estatals per a les regions en transició.
Suport pràctic: la Comissió farà costat a les autoritats públiques i als promotors de
projectes per a la planificació, disseny i execució de projectes sostenibles.

Com a part d'aquest pla d'inversions, l'anomenat Mecanisme per a una Transició Justa facilitarà
suport financer i pràctic a mida a les regions més afectades, a fi de mitigar l'impacte
socioeconòmic de la transició ecològica i que aquesta complisca amb el seu objectiu de ser justa
i no deixar a ningú darrere.
Les tres fonts principals del Mecanisme seran el nou Fons de Transició Justa la base legislativa
de la qual ja ha sigut proposada, el Règim de transició específic (amb càrrec a InvestEU), i el

Mecanisme de préstecs al sector públic del Banc Europeu d'Inversions (recolzat pel
pressupost de la UE).
La primera de les citades fonts, el Fons de Transició Justa, representa sens dubte la principal
novetat d'aquest pla d'inversions. D'acord amb el text proposat, el Fons es presenta com una eina
fonamental en el suport als territoris més afectats per la transició a la neutralitat climàtica, i evita
així aprofundir en les disparitats regionals.
El mètode d'assignació del Fons tindrà en compte, tant la magnitud del repte que la transició
ecològica suposa per a aquelles regions que produeixen majors emissions industrials de CO₂ com
els reptes socials que les possibles pèrdues de llocs de treball en la indústria, la mineria del carbó
i del lignit i la producció de torba i d'esquist bituminós poden ocasionar. El mètode també tindrà
en compte el nivell de desenvolupament econòmic dels estats membres i la capacitat d'inversió
corresponent. Els estats membres complementaran la seua assignació a partir dels seus recursos
en el marc del FEDER i del FSE+ mitjançant un mecanisme de transferència específic i definitiu i
proporcionaran també recursos nacionals.

Pròxims passos: La Comissió Europea seguirà de prop i avaluarà els avanços en aquesta
temàtica, celebrant cada any un cim d'inversions sostenibles, i continuarà treballant per a
promoure i finançar la transició.
La proposta de regulació del Fons de Transició Justa ha de ser aprovada pel Consell i pel
Parlament Europeu.
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 DIPLOMÀCIA CLIMÀTICA: ACCIÓ PEL CLIMA EN LA POLÍTICA
EXTERIOR.
El passat 20 de gener de 2020, el Consell en la seua formació de Consell d'Afers Exteriors va
reafirmar el paper central que ocuparan les accions pel clima en la política exterior de la Unió
Europea. Després de la reunió i del debat pertinent, han adoptat unes conclusions sobre la
diplomàcia climàtica.
Atesa la urgent resposta que exigeix el canvi climàtic, la Unió Europea es compromet a contribuir
a augmentar l'ambició mundial i emprarà tots els mitjans al seu abast per a fer front a l'amenaça
climàtica. Així, el Consell ha reiterat la seua intenció i compromís de situar la lluita contra el canvi
climàtic com una prioritat clau per a la diplomàcia europea en 2020.
Partint de l'estipulat en l'Acord de París, que constitueix el marc jurídic fonamental en aquesta
matèria, el Consell és plenament conscient, com bé es va posar de manifest en la 25 Conferència
de les Parts en la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CP 25), que va
tindre lloc a Madrid, que l'emergència climàtica exigeix per part dels estats, autoritats locals,
regionals, societat civil i sector privat, incloses les entitats financeres, accions coordinades de
més importància.
La Unió insta a totes les parts que actualitzen les seues contribucions determinades a nivell
nacional (CDN) de conformitat amb l'Acord de París i encoratja tercers països al fet que
intensifiquen les seues iniciatives al costat d'aquesta, especialment de cara a la CP 26 que tindrà
lloc a la fi de 2020 a Glasgow.
A més, la Comissió, l'alt representant i els estats membres reforçaran el diàleg bilateral sobre
l'acció pel clima amb els països socis i les organitzacions regionals, focalitzant la seua atenció
respecte a les economies del G-20 que no pertanyen a la UE.
Pròxims passos: El Consell, demana a l'alt representant de Política Exterior i de Seguretat
Comuna,a la Comissió i als estats membres que treballen de manera conjunta i coordinada i amb
constrenyiment en l'elaboració d'un plantejament estratègic de la diplomàcia climàtica a tot
tardar al juny de 2020 que permeta definir mètodes operatius i específics per a aconseguir els
objectius definits en les citades conclusions.
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2. UNA ECONOMIA QUE FUNCIONE EN PRO DE LES PERSONES
 SEMESTRE EUROPEU I ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT SOSTENIBLE
Una de les accions a realitzar en el marc d'una economia que funcione per a les persones és la
reorientació del Semestre Europeu cap a un instrument que integre els objectius de
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
Així doncs, amb aquesta finalitat, la Comissió Europea va posar en marxa a la fi de desembre un
nou cicle del Semestre Europeu i va presentar l'Estratègia anual de creixement sostenible 2020,
centrada en el foment de la sostenibilitat competitiva, d'acord al seu torn amb el Pacte Verd
Europeu.
L'estratègia anual de creixement sostenible abasta quatre dimensions interrelacionades i
mútuament reforçades per a fer front als reptes a llarg termini. Aquestes dimensions han de guiar
les reformes estructurals, les polítiques d'ocupació, les inversions i les polítiques pressupostàries
responsables en tots els estats membres per a aconseguir una economia al servei de les persones
i el planeta. Les quatre dimensions són:





sostenibilitat mediambiental,
augment de la productivitat,
equitat
estabilitat macroeconòmica.
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El Semestre Europeu incidirà majorment en la sostenibilitat mediambiental en facilitar
orientacions específiques als estats membres sobre els àmbits en què siguen més necessàries les
reformes estructurals i les inversions en pro d'un model econòmic sostenible.
També s'espera que ajude a augmentar la productivitat, ja que fomentaran les inversions i les
reformes estructurals a fi d'estimular la investigació i la innovació, millorar l'accés al finançament
i el funcionament dels mercats de productes i serveis, i eliminar els colls de botella en l'entorn
empresarial.

Pròxims passos: Es convida el Consell Europeu a aprovar l'estratègia de creixement sostenible
presentada.
La Comissió proposarà recomanacions específiques per país com a part del paquet de primavera
del Semestre Europeu. Els estats membres adoptaran les recomanacions específiques per país
en el Consell. Així doncs, són els responsables en última instància del seu contingut i aplicació.
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 UNA EUROPA SOCIAL MÉS FORTA I CONSULTA SOBRE EL SALARI
MÍNIM
Si continuem dins de la mateixa prioritat, la Comissió va presentar el passat 14 de gener la
comunicació Una Europa social més forta per a transicions justes, en la qual defineix com
contribuirà la política social a respondre als desafiaments i a les oportunitats actuals, proposa
mesures en l’àmbit de la UE per als pròxims mesos i indica la seua intenció de recaptar opinions
sobre les mesures que s'adoptaran a tots els nivells en l'àmbit de l'ocupació i els drets socials.
Aquesta comunicació planteja iniciatives amb els objectius següents:







Reforçar l'Europa social.
Igualtat d'oportunitats i de treball per a totes les persones.
Condicions de treball justes.
Protecció social i inclusió.
Promoure els valors europeus a tot el món.
Treballar conjuntament.

D’acord amb aquestes propostes, en primer lloc s'ha obert una consulta general Opina sobre
l'enfortiment de l'Europa social fins al 20 de novembre de 2020. Es poden realitzar aportacions
des de l’enllaç següent.
En el quadre adjunt s'indica la previsió del calendari proposat per al desenvolupament
d'aquestes iniciatives que, com es pot observar, inclouen altres prioritats.
Consulta als actors socials sobre salari mínim.
Pla d'inversions Europa Sostenible - Pla d'inversions del Pacte Verd.
Fons de transició justa.
Estratègia Europea d'Igualtat de Gènere, juntament amb mesures
1r quadrimestre del 2020 vinculants de transparència salarial.
Actualització de l'agenda d'habilitats per a Europa.
Estratègia industrial.
Estratègia per a PIMES.
Informe demogràfic.
2n quadrimestre del 2020 Garantia juvenil reforçada.
Actualització del Pla d'acció sobre educació digital.
3r quadrimestre del 2020 Cimera sobre el treball en plataforma.
Àrea d'Educació Europea.
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Llei de serveis digitals.
4t quadrimestre del 2020

Llibre verd sobre l'envelliment.
Pla europeu contra el càncer.
Inicitativa per la igualtat i inclusió del col·lectiu ROMA.
Esquema europeu de reassegurança de desocupació.
Pla d'acció per a implantar el pilar europeu de drets socials.
Garantia infantil.

2021

Pla d'acció sobre economia social.
Estratègia sobre diversitat funcional.
Visió a llarg termini sobre les zones rurals.

Les tres primeres mesures ja han sigut llançades (dues d'aquestes en el marc del Pacte Verd
(vegeu més amunt), i la tercera és el full de ruta per a la proposta d'establiment d’un salari mínim
just per a les persones treballadores de la Unió Europea, a més de la consulta restringida a
interlocutors socials. Segons el que estableix l'article 154 del TFUE, la Comissió té el deure de
consultar els interlocutors socials europeus abans de presentar propostes legislatives en l'àmbit
social basades en l'article 153 del TFUE. La consulta ha de seguir un procediment obligatori de
dues etapes. En qualsevol punt de les dues etapes, els interlocutors socials poden indicar la seua
disposició a negociar entre ells. En aquesta primera etapa, la Comissió consulta els interlocutors
socials durant un mínim de 6 setmanes.
Pròxims passos: la Comissió promourà i donarà suport a esdeveniments i debats relacionats amb
totes les qüestions que aborden els principis del pilar europeu de drets socials en l’àmbit
nacional, regional i local.
Basant-se en les contribucions rebudes a finals de novembre de 2020, la Comissió presentarà a
principis de 2021 un pla d'acció que reflectisca les contribucions rebudes durant tot el període
de consulta i buscarà la seua aprovació al més alt nivell polític.
Quant a la consulta sobre el salari mínim, els interlocutors socials poden suspendre la iniciativa
de la Comissió mentre decideixen entaular negociacions entre ells per un període de 9 mesos. Si
això no passa, la Comissió pot preparar una proposta legislativa si encara considera que l'acció
de la Unió Europea és desitjable.
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3. UNA EUROPA ADAPTADA A L'ERA DIGITAL

 ESTRATÈGIA EUROPEA DE DADES I LLIBRE BLANC SOBRE
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
La Comissió ha presentat aquest dimecres 19 de febrer la seua Estratègia Europea de dades, en
la qual informa de les futures mesures legislatives que es prendran en referència a la matèria.
L’Estratègia presenta una societat europea impulsada per solucions digitals que situen en el lloc
preferent les persones, obri noves oportunitats per a les empreses i dona impuls al
desenvolupament d'una tecnologia fiable que fomente una societat oberta i democràtica i una
economia dinàmica i sostenible. Aquestes mesures es basaran en 4 pilars d'acció:
1. Un marc de governança intersectorial per a l'accés i ús de dades:
-establint un marc legislatiu propici per a la governança dels espais de dades europees comunes:
proposaran la Llei d'implementació en conjunts de dades d'alt valor (en el primer trimestre de
2021), una nova Llei sobre Dades, durant 2021 i es recorda que la data límit de transposició de la
Directiva de Dades obertes (Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de juny de 2019), és el 17 de juliol de
2021.
2. Ser facilitadors d'inversions en infraestructures per a allotjar, processar i usar dades, i fomentar
la interoperabilitat:
- inversió en un projecte d'alt impacte en espais de dades europees,
- signatura d’un memoràndum d'entesa amb els estats membres sobre dades “en el núvol”,
previst per al tercer trimestre de 2020,
- llançar un mercat europeu de serveis en el núvol i proposar un reglament sobre un núvol comú
a escala de la UE (mesures previstes ja per a 2022).
3. Competències: apoderar les persones, invertir en habilitats i en PIMES:
-millorar el dret de portabilitat de les dades de les persones en virtut de l'article 20 del Reglament
de protecció de dades, i donar-los més control sobre l'accés i ús d’aquestes (previst dins de la Llei
de dades per a 2021).
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4. Espais de dades europees comunes en sectors estratègics i dominis d'interés públic:
-crear un marc per a mesurar els fluxos de dades i estimar el seu valor econòmic a Europa, així
com entre Europa i la resta del món, previst per al quart trimestre de 2021.
D'altra banda, s'ha presentat conjuntament amb l'Estratègia el Llibre Blanc sobre intel·ligència
artificial, en el qual es proposa un marc per a una intel·ligència artificial fiable, basat en
l'excel·lència i la confiança. En associació amb els sectors públic i privat, l'objectiu és mobilitzar
recursos al llarg de tota la cadena de valor i crear els incentius apropiats per a accelerar la
implantació de la IA, també entre les petites i mitjanes empreses. Al llibre s'acompanya un
informe que analitza el marc legal rellevant i identifica incerteses quant a l'aplicació d'aquest
marc respecte als riscos específics plantejats pels sistemes d’IA i altres tecnologies digitals.

La Comissió convida a presentar comentaris sobre les propostes exposades en el Llibre blanc a
través d'una consulta pública que pròximament estarà disponible en aquest enllaç a les
consultes i romandrà oberta fins al 19 de maig de 2020.
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 XARXES 5G: AVALUACIÓ DE RISCOS I SEGURETAT
La Comissió va presentar, el 29 de gener de 2020, una Comunicació en la qual indica les mesures
que prendrà per a fer costat als Estats membres en la implantació dels instruments comuns
necessaris per al desenvolupament de la seguretat, i fer front a les amenaces de les xarxes 5G, ja
que aquestes ofereixen grans oportunitats econòmiques i són una base important per a la
transformació digital i verda en àrees com a transport, energia, manufactura, salut, agricultura i
mitjans.
Aquesta acció porta causa d'una petició del Consell Europeu de 26 de març de 2019, que es va
reflectir en la Recomanació sobre la ciberseguretat de les xarxes 5G, en la qual es demanava als
Estats membres que completaren les avaluacions nacionals de riscos, examinaren les seues
mesures nacionals, i col·laboraren en una avaluació coordinada de riscos i una sèrie comuna de
mesures de reducció d'aquests.

Les principals conclusions són:
- Els Estats membres han de:




Reforçar els requisits de seguretat aplicables als operadors de xarxes mòbils.
Avaluar el perfil de risc dels proveïdors que es consideren d'alt risc, incloses les
exclusions necessàries per a actius clau;
Vetlar perquè cada operador tinga una estratègia adequada en matèria de
proveïdors múltiples per a evitar o limitar qualsevol dependència important d'un
únic proveïdor, i previndre la dependència de proveïdors considerats d'alt risc.

- La Comissió Europea, juntament amb els Estats membres, ha de prendre mesures per a
mantenir una cadena de subministrament de xarxes 5G diversa i sostenible, a fi d'evitar la
dependència a llarg termini, a saber:








Normativa sobre telecomunicació i ciberseguretat
Coordinació en matèria de normalització, així com certificació a escala de la UE
Marc de control de les inversions estrangeres directes
Instruments de defensa comercial
Normes de competència
Contractació pública, vetlant perquè es tinga en compte la seguretat, i
Programes de finançament de la UE, vetlant perquè els beneficiaris complisquen els
requisits de seguretat pertinents.
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Així, amb aquesta “EUTOOLBOX”, els Estats membres es comprometen a avançar de manera
conjunta sobre la base d'una avaluació objectiva dels riscos identificats, i de mesures de
mitigació proporcionades.
Així mateix, aquests instruments tenen com a objectiu, consolidar una tecnologia innovadora i
protegir una infraestructura europea que responga a les normes de seguretat més exigents.
Garantir la ciberseguretat de les xarxes 5G és una qüestió d'importància estratègica per al conjunt
del mercat únic i la sobirania tecnològica de la UE, exercint així un paper clau en el futur

Pròxims passos: Les mesures aprovades han d'adoptar-se abans del 30 d'abril de 2020 i també es
preveu l’elaboració d'un informe conjunt sobre l'aplicació en cada Estat membre, a tot tardar el
30 de juny de 2020.
A més, en col·laboració amb l'Agència de la Unió Europea per a la Ciberseguretat, la Comissió
continuarà prestant el seu ple suport, sobretot posant en marxa accions pertinents en els àmbits
de la seua competència. El Grup de cooperació per a la seguretat de les xarxes i sistemes
d'informació, continuarà treballant en suport de l'aplicació del conjunt d'instruments.
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 CARREGADOR COMÚ PER A TOTS ELS DISPOSITIUS MÒBILS :
PROPOSTA DEL PARLAMENT
El Parlament Europeu va instar, el 30 de gener de 2020, la Comissió a través d'una resolució, a
adoptar mesures legislatives abans de juliol per a fer realitat el carregador únic per als dispositius
electrònics portàtils.
La UE ha d'adoptar mesures reglamentàries “amb caràcter urgent”, per a reduir la quantitat de
residus electrònics i facilitar als consumidors opcions sostenibles, assenyala la Cambra en una
resolució aprovada amb 582 vots a favor, 40 en contra i 37 abstencions.

El Parlament també reclama a la Comissió:




Mesures per a assegurar la interoperabilitat dels diferents carregadors sense fils amb
diferents dispositius mòbils;
Estudiar iniciatives legislatives per a augmentar el volum de cables i carregadors recollits
i reciclats en els Estats membres;
Assegurar que els consumidors no seguisquen obligats a comprar un nou carregador
amb cada dispositiu nou. Segons el PE, aquesta estratègia haurà de desplegar-se en
paral·lel al carregador comú i sense portar aparellats preus més alts.

A més, s'espera que amb la posada en marxa d'aquesta iniciativa, es reduïsquen els residus
electrònics
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Pròxims passos: Els eurodiputats volen que la Comissió adopte l'acte delegat previst en la
directiva de 2014 sobre equips radioelèctrics, que ja reclamava el desenvolupament d'un
carregador únic per a tots els models de mòbil, tauletes, llibres electrònics i altres dispositius
portàtils. O, si resulta necessari, una nova mesura legislativa, abans de juliol de 2020.
En el cas que la Comissió decidisca adoptar l'acte delegat, ha de consultar als comitès d'experts
dels països de la UE, i l'acte podrà entrar en vigor si no existeixen objeccions per part del Consell
o del Parlament, que disposen d'un termini de dos mesos per a presentar-les.
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4. UNA EUROPA MÉS FORT AL MÓN
 UN PROCÉS D'ADHESIÓ A LA UE MÉS DINÀMIC: PROPOSTES
Dins d'aquesta prioritat es va detallar, com una de les accions a realitzar, reafirmar la perspectiva
europea dels Balcans Occidentals, obrint renegociacions amb Albània i Macedònia del Nord. Així
doncs, amb aquesta finalitat, la Comissió ha presentat una Comunicació “Enhancing the
accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans” [COM(2020) 57 final], en
la qual exposa la seua propostes per a fer avançar el procés d’adhesió a la UE.
La comunicació s'estructura en quatre punts clau:







Major credibilitat: Els líders dels Balcans Occidentals han de complir de manera més
creïble el seu compromís i implementar les reformes fonamentals requerides, ja siga
sobre l'estat de dret, la lluita contra la corrupció, l'economia o garantir el correcte
funcionament de les institucions democràtiques i públiques administració i alineació de
política exterior. Per part seua, la UE ha d’acomplir el seu compromís indestructible amb
un procés basat en el mèrit.
Una direcció política més forta: Es convidarà els Estats membres a contribuir de manera
més sistemàtica al procés d'adhesió, fins i tot mitjançant el seguiment en el terreny a
través dels seus experts, de contribucions directes als informes anuals i de l'experiència
sectorial. La Comissió continuarà fent balanç del progrés general en les negociacions.
Un procés més dinàmic: amb la finalitat d'agilitar les negociacions, la Comissió proposa
que aquestes es reagrupen en sis títols:
o
o
o
o
o
o
o

-Fonaments bàsics,
-mercat interior,
-competitivitat i creixement inclusiu,
-agenda ecològica i connectivitat sostenible,
-recursos,
-agricultura i cohesió i
-relacions exteriors

Al final de la Comunicació s'annexa un quadre amb els capítols de negociació numerats
exhaustivament, d'acord amb aquests sis títols de negociació.
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Previsibilitat i condicionalitat positiva i negativa: La Comissió adopta una postura de
transparència en els aclariments al que espera referent a aquestes negociacions en les diferents
fases del procés, i es compromet a concretar tant les conseqüències positives que puga
comportar l'avanç en les reformes, com les negatives en el cas de no haver-hi avanços.

Pròxims passos: La Comissió espera que els Estats membres donen suport a la proposta,
paral·lelament a l'obertura de negociacions amb Macedònia del Nord i Albània, abans de la
Cimera Unió Europea-Balcans Occidentals que tindrà lloc a Zagreb, els dies 6 i 7 de maig.

Amb vista a la Cimera, la Comissió estudiarà la manera de fer avançar la inversió, la
integració socioeconòmica i l'Estat de Dret a la regió dels Balcans Occidentals.
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5. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA EUROPEA
Veure l'article dins d'aquest butlletí sobre la conferència sobre el futur d'Europa.
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III.

NOTICIES CURTES

 CAPITALS DE LA CULTURA I CAPITAL VERDA EUROPEA EN 2020
A partir de l'1 de gener de 2020, Rijeka (Croàcia) i Galway (Irlanda) tindran el títol de Capital
Europea de la Cultura durant un any.
La iniciativa de les Capitals Europees de la Cultura es va desenvolupar en 1985 i, fins hui, s'ha
atorgat a més de 50 ciutats de la Unió Europea. Està dissenyada per a:
•
•
•
•

Destacar la riquesa i diversitat de les cultures a Europa.
Celebrar les característiques culturals que comparteixen els europeus.
Augmentar el sentit de pertinença dels ciutadans europeus a una àrea cultural comuna.
Fomentar la contribució de la cultura al desenvolupament de les ciutats.

El 10 de gener de 2020, va tindre lloc el lliurament i la cerimònia d'inauguració per a l'any del títol
de Lisboa com a Capital Verda Europea 2020.
Aquesta fita marca el començament d'una dècada d'acció climàtica, en la qual les ciutats i els
governs nacionals tenen la responsabilitat d'impulsar el canvi i aconseguir els objectius establits
en l'Acord de París. L'Any de la Capital Verda Europea de Lisboa serà un testimoniatge del
compromís global de la ciutat amb aquesta transició cap a un futur sostenible.
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 NOVES MESURES ENTORN DE L'ÚS DE L'AIGUA
- La Comissió Europea, el 18 de desembre de 2019, va acollir l'acord provisional entre el
Parlament Europeu i el Consell sobre la Directiva refosa sobre l'aigua potable. Aquest acord té
com a base el que ja tractàrem en la nostra Alerta núm. 1 de 2018, ja que en 2018 la Comissió va
proposar una revisió de la Directiva sobre aigua potable (98/83/CE), en resposta la Iniciativa
Ciutadana Europea Right2Water.
Així, aquest nou acord té com a objectiu millorar la qualitat de l'aigua potable i l'accés a aquella,
així com proporcionar una millor informació als ciutadans.
Amb les noves regles es permet facilitar l'accés a la informació sobre la qualitat i el
subministrament d'aigua potable. A més, les normes de la UE van més enllà de les recomanacions
de l'OMS, es convertiran en un estàndard global i reflectiran la innovació tecnològica més
avançada.

Pròxims passos
L'acord provisional aconseguit el 18 de desembre de 2019, està ara subjecte a l'aprovació formal
del Parlament Europeu i el Consell.
- D'altra banda, el Consell va aprovar el 18 de desembre de 2019, un acord provisional amb el
Parlament Europeu entorn d'un Reglament sobre la reutilització de l'aigua per al reg agrícola. La
proposta d'aquest Reglament va ser tractada en l'Alerta núm. 4 de 2018.
El Reglament millorarà la disponibilitat d'aigua i en fomentarà la utilització eficient, tenint en
compte les condicions geogràfiques i climàtica entre els Estats membres. Així mateix, aquestes
mesures van encaminades a la protecció del medi ambient, i de la salut humana i animal.
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 PAGAMENTS TRANSFRONTERERS: ENTRADA EN VIGOR
Tal com avancem en la nostra Alerta núm. 7, a partir del 16 de desembre, els consumidors i les
empreses dels Estats membres no pertanyents a la zona de l'euro gaudeixen d'uns pagaments
transfronterers en euros més barats.
Aquestes normes, que figuren en el Reglament (UE) 2019/518, formen part dels esforços de la
Comissió per millorar i abaratir l'accés dels consumidors als serveis financers, segons el que
s'estableix en el Pla d'Acció de serveis financers destinats als consumidors de març de 2017.
Més informació: Alerta núm. 2 (abril 2018)

 INICIATIVA CIUTADANA: ‘STOP FINNING – STOP THE TRADE'
Relacionat amb el comerç de taurons i ratlles (d'ací el nom de la iniciativa, sol·licitant que pare el
comerç d“aletes”), la Comissió Europea registra aquesta iniciativa ciutadana. Segons els Tractats,
la UE pot emprendre accions legals en àrees de política pesquera comuna i política comercial
comuna; per tant, la Comissió considera que la iniciativa és legalment admissible, i la va registrar
el passat 2 de gener, la qual cosa permet als organitzadors començar, dins dels pròxims 6 mesos,
un procés d'un any de recol·lecció de signatures de suport.
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IV.

CURIA

Assumptes C-175/18 P PTC Therapeutics International Ltd/Agència Europea de
Medicaments (EMA), i C-178/18 P MSD Animal Health Innovation i Intervet
International/Agència Europea de Medicaments
El Tribunal de Justícia confirma el dret d'accés als documents continguts en l'expedient
d'una sol·licitud d'autorització de comercialització de medicaments.

En la seua sentència de data de 22 de gener de 2020 en els assumptes C-175/18 P PTC
Therapeutics International/Agència Europea de Medicaments (d'ara endavant, EMA), i C-178/18
P MSD Animal Health Innovation i Intervet International/EMA, el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (d'ara endavant, TJUE) ha vingut a desestimar els recursos de cassació interposats per
PTC Therapeutics Internacional i per MSD Animal Health Innovation i Intervet International,
contra les sentències del Tribunal General per les quals es van desestimar els seus recursos
d'anul·lació de les decisions, mitjançant les quals l'EMA havia concedit accés a documents que
contenien informació, presentat en el marc del procediment relatiu a determinades sol·licituds
d'autorització de comercialització de medicaments.
Ambdós assumptes es refereixen a la legalitat de les decisions de l'EMA de concedir, en virtut del
Reglament núm.1049/2001, relatiu a l'accés del públic als documents del Parlament Europeu, del
Consell i de la Comissió, l'accés a diversos documents, a saber, a uns informes d'assajos
toxicològics i a un informe d'assaig clínic per al seu ús humà i per a ús veterinari. Després
d'autoritzar la comercialització d'aquests medicaments, l'EMA va decidir divulgar a tercers el
contingut d'aquests informes, ja que considerava que, exceptuant la informació que ja havia
expurgat, els informes esmentats no presentaven caràcter confidencial.
Així, el TJUE ha entès que l'EMA no estava obligada a aplicar la presumpció general de
confidencialitat a aquests informes.
De la mateixa manera, el TJUE ha abordat la qüestió de si la decisió de l'EMA de concedir accés
als informes controvertits, havia perjudicat els interessos comercials dels recurrents en cassació,
però cal assenyalar que el procés d'autorització de comercialització del medicament ja havia
conclòs quan es va presentar la sol·licitud d'accés als informes controvertits.
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Per tot això, el TJUE contundentment ha desestimat totes les al·legacions de les parts recurrents,
confirmant el dret d'accés per part de l'EMA als documents continguts en l'expedient de la
sol·licitud d'autorització de comercialització dels medicaments, i desestimant així el recurs de
cassació dels recurrents.
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V.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Matèria
Educació i formació

Inici

Fi

18/11/2019

24/02/2020

Etiquetatge de la carn amb el lloc d'origen

Agricultura i
09/12/2019
desenvolupament rural

02/03/2020

Substàncies químiques nocives: alteradors
endocrins, revisió de les normes de la UE

Medi ambient, Salut
pública

16/12/2019

09/03/2020

Serveis financers: millorar la capacitat de
reacció enfront dels ciberatacs (noves
normes)

Serveis bancaris i
financers

19/12/2019

19/03/2020

Serveis financers: marc regulador de la UE per Serveis bancaris i
als criptoactius
financers

19/12/2019

19/03/2020

Enfortir el marc d'intercanvi d'informació en
matèria fiscal.

Finances, impostos

10/02/2020

06/04/2020

Revisió del marc regulador per a empreses
d'inversió i operadors de mercat.

Serveis bancaris i
financers

17/02/2020

20/04/2020

Serveis d'assistència en terra en els aeroports
de la UE: avaluació (2010-2018)

Transports

30/01/2020

23/04/2020

Pla Europeu de Lluita contra el Càncer

Salut pública

04/02/2020

07/05/2020

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

Més possibilitats de participació a través de la pàgina de la Comissió Europea ‘‘Diga'ns el que
pensa’’
Nova pàgina web Opina sobre l'enfortiment de l'Europa Social. Pots participar des del següent
enllaç
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