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I.

LES MESURES DE LA UNIÓ EUROPEA CONTRA LA COVID-19

Quan preparàvem el número anterior de nostra Alerta, cap de nosaltres podia imaginar que per
a l'edició següent el món hauria canviat. El brot de la COVID-19, popularment conegut com a
coronavirus, a la Xina i alguns altres països asiàtics, semblava molt llunyà per a alarmar-se, però
la situació canviaria en qüestió de pocs dies… L'11 de març l'OMS declarava la COVID-19 com a
pandèmia mundial, i situava Europa en l'epicentre de la pandèmia, després de la ràpida
evolució de la malaltia en sòl europeu i la gravetat de la situació en alguns països.
Des de la Comissió Europea es coordina una resposta comuna a la crisi provocada per l'esclat
de la pandèmia, amb l'objectiu de minimitzar els danys i donar suport al major nombre de
persones afectades. L'activitat de les institucions europees ha sigut frenètica, amb múltiples
reunions, la gran majoria a través de videoconferències, per a poder adoptar els acords i
mesures necessaris.
Les mesures adoptades abasten diversos àmbits, que comencen per la salut pública, ja que la
principal preocupació de la Unió Europea és la salut dels seus ciutadans, però s'estén a altres
àrees com la investigació i, per descomptat, la resposta econòmica a la crisi. Per a això, la
Comissió s'ha dotat d'un equip europeu d'experts, compost per epidemiòlegs i viròlegs de tots
els estats membres.
En l'àmbit sanitari destaca la creació d'una primera reserva d'emergència d'equips mèdics, la
posada en marxa d'un pla per a garantir el subministrament d'equips de protecció individual o
el llançament d'un procediment de contractació conjunta d'equips de protecció individual.
Com a mesura de protecció s'han publicat orientacions per a la gestió fronterera, i es destaquen
mesures com l'ús de carrils verds per a assegurar la lliure circulació de mercaderies essencials
com el material sanitari o els productes alimentaris.
Així mateix, la Unió Europea està finançant diversos projectes d'investigació per al
desenvolupament de vacunes, nous tractaments o noves proves de diagnòstic, entre altres.
Com a resposta a la crisi econòmica provocada per la paralització de les activitats, el 13 de març
la Comissió llançava un primer paquet de mesures que ja es troben en vigor, com l'adopció d'un
nou Marc Temporal per a les Ajudes d'Estat, que flexibilitza el règim d'ajudes estatals; l'activació
de la clàusula de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement, de manera que no s'aplicaran
les mateixes restriccions pressupostàries; la posada en marxa de la Iniciativa d'Inversió en
Resposta al Coronavirus, que dotava d'una major flexibilitat a l'ús dels fons de cohesió, o la
mobilització del pressupost de la UE per a donar resposta a l'emergència.
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El 2 d'abril la Comissió presentava un segon paquet de mesures, entre les quals destaca la
creació d'un Instrument de Suport Temporal per a Mitigar els Riscos de Desocupació en una
Emergència (SURE), per a ajudar a protegir l'ocupació i els treballadors i la Iniciativa d'Inversió
en Resposta al Coronavirus Plus, que dotarà encara de major flexibilitat als fons estructurals,
així com al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i a altres instruments financers en el marc del
Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural.
Des de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, en conjunt amb la
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, s'han recopilat, en un informe, totes les
mesures adoptades per les institucions europees.
Aquestes mesures estan en constant evolució, supeditades a l'actualitat, de la qual cosa deixem
constància en les nostres xarxes socials i en la pàgina web.
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II.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 CONSELL EUROPEU: SEGUIMENT DEL MES DE MARÇ
Tres han sigut les ocasions en què s'ha reunit el Consell Europeu al mes de març, a data de
tancament d'aquesta alerta, totes la reunions realitzades a través de videoconferències a causa
de les mesures de protecció preses davant la crisi sanitària de la COVID-19.
El 10 de març es va celebrar la primera d'aquestes, en la qual es va debatre sobre com
coordinar les mesures de resposta de la UE davant el brot de COVID-19. En el debat també van
participar la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leven, la presidenta del Banc
Central Europeu, Christine Lagarde, el president de l'Eurogrup, Mario Centeno, i l'alt
representant, Josep Borrell. Les primeres quatre prioritats que es van presentar en les
conclusions d'aquella reunió van ser:

.



Limitar la propagació del virus





El subministrament d'equips mèdics, especialment màscares i respiradors.
Promoure la investigació, en particular l'encaminada a desenvolupar una vacuna
Afrontar les conseqüències socioeconòmiques.

Després d'aquell primer acostament a la gestió que anava a dur-se a terme per a afrontar la crisi
sanitària, que ja era evident en sòl europeu, la reunió del 17 de març, que va tindre lloc també a
través de mitjans telemàtics, va afegir una nova prioritat en les conclusions: el compromís a la
repatriació dels ciutadans europeus bloquejats en tercers països, recorrent si fora necessari al
Mecanisme de Protecció Civil (com així ha sigut en el cas d'Espanya, que ha activat el
mecanisme per a realitzar diferents repatriacions).
El Consell Europeu ordinari previst per als dies 26 i 27 de març es va ajornar a una data
posterior, i en el seu lloc va ser substituït per la videoconferència que es va realizar el dia 26 de
març, en la qual es va acordar continuar treballant en les cinc prioritats establides. També han
tractat l'ampliació de la UE, el terratrémol a Croàcia i la situació a les fronteres exteriors de la
UE.
A més de treballar en les prioritats establides, els dirigents europeus han volgut ressaltar la
importància de mirar cap al futur, començant a preparar les mesures necessàries per a la
tornada a un funcionament normal de les societats i economies europees, per al qual es
necessitarà una estratègia d'eixida coordinada, un pla integral de recuperació i una gran
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inversió. Sol·liciten a la Comissió que emprenga els treballs sobre un full de ruta en la matèria i
convida també que es presenten propostes d'un sistema de gestió de crisi millorat. Accedeix al
document complet de conclusions en aquest enllaç
La pròxima reunió ordinària del Consell Europeu estava fixada per als pròxims 18 i 19 de juny.
No obstant això, a causa de la situació actual, els líders europeus establiran contacte a través de
mitjans electrònics amb més freqüència que l'habitual, i queden a l’espera de com es
desenvolupen els esdeveniments a l’àmbit mundial.
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 100 PRIMERS DIES DE LA COMISSIÓ VON DER LEYEN
El passat 6 de març es van complir els primers cent dies de la posada en marxa de la nova
Comissió Europea. Des de l'1 de desembre del 2019, data en què Úrsula Von der Leyen prenia
possessió (vegeu Alerta núm.12), la Comissió ha treballat entorn de les prioritats que la
presidenta va presentar juntament amb la seua candidatura.
Pot seguir-se el compliment del programa en la pàgina web creada a aquest efecte, del que
hem informat en les nostres alertes anteriors, així com els pròxims passos del mandat.
Aquestes noves actuacions a realitzar han hagut de ser reorganitzades arran de la crisi de la
COVID-19, i els pròxims mesos se centraran en el desenvolupament de noves iniciatives que, si
bé continuaran en la línia d'actuació de la Comissió, donaran preferència en tot cas a la
resolució d'aquesta crisi sanitària en tots els àmbits als quals afecta.
Per tant, aquests pròxims passos estan supeditats a un nou calendari que es farà oficial a
mesura que es vaja modificant:

1. Presentació d'una estratègia en l'àmbit de la biodiversitat per a la conservació dels
ecosistemes.
2. Proposta d'un pla d'acció per a l'economia circular.
3. Estratègia de suport a agricultors: “de la granja a la taula”: l’adopció d'aquesta
estratègia ja ha sigut posposada per la Comissió per al 29 d'abril, ja que estava
inicialment prevista per a finals de març
4. Normativa sobre serveis digitals.
5. Noves normes sobre intel·ligència artificial per a la preservació de Seguretat i DDHH.
6. Estandardització de la normativa sobre identitat digital en línia.
7. Nova normativa sobre ciberseguretat de les infraestructures i serveis essencials.
8. Obertura de negociacions d'adhesió amb Albània i Macedònia del Nord. (Vegeu article
en aquesta mateixa alerta)
9. Foment del diàleg i la cooperació entre l'actual mandat de la Comissió i els Balcans
Occidentals.
10. Aprovació d'una Estratègia europea per a Àfrica per a l'activació de nous acords en
matèries essencials. (Vegeu article en aquesta mateixa alerta).

Pots seguir la informació actualitzada a través de les nostres xarxes socials.
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 BREXIT: VAN COMENÇAR LES NEGOCIACIONS DE LA FUTURA
RELACIÓ
En la nostra alerta anterior ja anticipàvem la proposta de la Comissió sobre les directrius de
negociació per a la relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit. Aquestes directrius van
ser aprovades per una Decisió del Consell el 25 de febrer, i van designar la Comissió com a part
negociadora de la Unió, al capdavant de l'equip negociador de la qual continuarà Michel
Barnier.
Es donava així la llum verda a l'obertura de negociacions, la primera ronda de les quals va tindre
lloc entre els dies 2 i 5 de març. En finalitzar, Michel Barnier va informar de les conclusions,
recalcant l'objectiu principal de construir una associació ambiciosa amb el Regne Unit, i
destacant els principals punts de divergència en aquests moments.
En elles, en primer lloc va procedir a contextualitzar-les i va desglossar les tres principals
tasques que duran a terme els equips negociadors: assegurar l'adequada implementació de
l'Acord de Retirada, preparar-se totes dues parts per al nou escenari que es presentarà l'1 de
gener de 2021 i reconstruir una nova associació amb el Regne Unit.
A continuació informava sobre el procés de negociació, amb l'obertura d'11 meses de
negociació sobre les àrees incloses en la Declaració Política en la qual s'exposa el marc de les
relacions futures entre la Unió Europea i el Regne Unit, amb l'excepció de política exterior i
defensa, àrees en les quals el Regne Unit ha manifestat la seua voluntat de no establir un acord
específic.
Malgrat considerar-les naturals en el punt en què es troben, Barnier constatà serioses
discrepàncies i va destacar les següents:


Condicions equitatives que permeten una competència oberta i lleial: malgrat que
totes dues parts han manifestat la seua intenció d'evitar distorsions en el comerç i
avantatges competitius injustos, i de mantindre estàndards elevats, el Regne Unit no
vol incloure aquests compromisos en l'acord ni tampoc mecanismes per a assegurar el
seu compliment.



Cooperació policial i judicial en matèria penal: la Unió Europea ha manifestat la seua
voluntat de cooperació en aquesta àrea, donat els interessos comuns, la proximitat
geogràfica i els desafiaments que totes dues parts afronten, ja siga en forma de lluita
contra el terrorisme, contra el crim organitzat o contra l'evasió fiscal. No obstant això,
sosté que una cooperació ambiciosa en aquest àmbit requereix el compromís de totes
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dues parts en relació als drets fonamentals dels individus. Per la seua part, els britànics
han manifestat que no tenen la voluntat de comprometre's formalment a continuar


aplicant la Convenció Europea de Drets Humans i que tampoc desitgen que el Tribunal
de Justícia de la UE exercisca el seu paper d'intèrpret suprem del Dret Comunitari.
Barnier apunta que si es manté aquesta posició, serà un gran impediment per a la
cooperació i no podrà ser tan ambiciosa com la UE desitja.



Governança del futur acord i disposicions horitzontals: el Regne Unit insisteix a
concloure una multitud d'acords específics sectorials, on ho considere necessari,
considerant cas per cas, mentre que la UE pretén un acord global, que evite una
possible duplicació d'estructures paral·leles i procediments de ratificació separats.



Pesca: el Regne Unit no desitja que l'acord sobre la pesca forme part de l'acord
econòmic i té la voluntat de negociar l'accés recíproc a les aigües cada any, una cosa
que la Unió Europea considera impracticable pel gran nombre d'espècies involucrades.
Per a la Unió Europea l'acord econòmic i comercial ha d'incloure una solució
equilibrada per a la pesca.

Malgrat aquestes diferències, es va mostrar confiat a poder superar-les, i va considerar, com a
clau per a l'èxit de les negociacions, el manteniment dels compromisos aconseguits i el
respecte mutu.
Encara que la segona ronda de negociacions estava prevista per als dies 18-20 de març, totes
dues parts van decidir cancel·lar-la a causa de la situació provocada per la COVID-19 i estan
avaluant la millor manera de continuar les negociacions.
Finalment, com a última novetat, el 18 de març, la Comissió publicava l'esborrany del projecte
del text jurídic, que cobreix tots els àmbits de la negociació. Per la seua part , el Regne Unit ha
anunciat que pròximament presentarà una sèrie de textos sobre alguns aspectes de la futura
associació.

Continuarem atents a les negociacions en les nostres pròximes edicions i en la nostra pàgina
web: http://www.europedirect.gva.es/es/web/brexit
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III.

NOTICIES

1. PACTE VERD EUROPEU
 NOVA LLEI DEL CLIMA I CONSULTA SOBRE PACTE EUROPEU
SOBRE EL CLIMA
L'11 de desembre de 2019, la Comissió Europea va presentar el Pacte Verd Europeu, un paquet
de mesures que té com a finalitat última convertir la Unió en la primera regió ‘‘climàticament
neutra’’ el 2050, promovent una transició ecològica sostenible (vegeu Alerta 12).
Emmarcada dins d'aquesta prioritat, es va presentar, el passat 4 de març, la proposta de Llei del
clima europea, amb la qual pretén consolidar com a jurídicament vinculant l'objectiu de ser un
bloc climàticament neutre per al 2050.
Els objectius d'aquesta nova Llei del clima europea són:





Complementar l'actual marc estratègic de la UE fixant l'orientació a llarg termini de les
polítiques de la Unió en matèria climàtica.
Consagrar jurídicament l'objectiu d'aconseguir la neutralitat climàtica d'ací a 2050,
reduint emissions i permetent una major absorció dels gasos amb efecte d'hivernacle
per l'atmosfera per a, finalment, aconseguir així un nivell zero d'emissions netes.
Intensificar els esforços d'adaptació al canvi climàtic per a poder continuar fent front
als efectes negatius del canvi climàtic, que, per desgràcia, persisteixen.

I les mesures que s’han de dur a terme per a aconseguir aquests objectius són:




Proposició, per part de la Comissió, d'un nou objectiu de la UE de reducció de les
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle per al 2030 i l’establiment d'una trajectòria
2030-2050 per a mesurar els progressos i oferir previsibilitat a les autoritats públiques, a
les empreses i als ciutadans. L'avaluació s’ha de dur a terme, a tot estirar, a setembre de
2023 i, després, cada 5 anys.
Revisió, per part de la Comissió, com a més tard, a juny de 2021, de tots els instruments
polítics pertinents per a aconseguir les reduccions addicionals de les emissions per a
2030.
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Recomanacions de la Comissió als estats membres les actuacions dels quals no siguen
coherents amb l'objectiu de neutralitat climàtica, així com la revisió de la idoneïtat de la
trajectòria i les mesures dins de l’àmbit de la Unió.
Exigència als estats membres, perquè formulen i apliquen estratègies d'adaptació per a
reforçar la resiliència i reduir la vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic.

Paral·lelament a la proposta de llei, s'ha llançat una consulta pública sobre el futur Pacte
Europeu sobre el Clima, i s’ha convidat la població a participar en la formulació conjunta
d'aquest: es pretén que tots els sectors socials i econòmics exercisquen un paper actiu en la
transició climàtica. A través de la consulta, la ciutadania dels estats membres i les parts
interessades poden fer-se sentir, participar en la formulació de noves accions pel clima i
proposar solucions, reforçant el compromís col·lectiu amb els objectius plantejats pel Pacte
Verd.

Pròxims passos: després de la proposta de Llei del clima europea, presentada per la Comissió,
el text, en forma de reglament, ha de ser aprovat pel Consell i el Parlament europeus de manera
que es garantisca la directa aplicació en tots els estats membres.
Pel que fa a la consulta pública, el termini per a participar-hi s'estén fins al pròxim 27 de maig, i
les al·legacions o observacions presentades s'usaran per a la formulació del pacte, que es
posarà en marxa abans de la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que
tindrà lloc a Glasgow el novembre de 2020.
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 PLA D’ACCIÓ PER A L’ECONOMIA CIRCULAR
En data d’11 de març de 2020, la Comissió ha adoptat un nou Pla d'acció per a l'economia
circular. Un dels eixos fonamentals del Pacte Verd Europeu és el desenvolupament i aposta per
l'anomenada economia circular, una economia que redueix la pressió sobre els recursos
naturals essencialment i que ens permet ‘‘tancar el cercle’’ del cicle de vida dels productes que
produïm i consumim.
Sobre la base del treball que es realitza des de 2015, el nou pla se centra en els eixos d'actuació
següents:







Crear un marc per a una política de productes sostenibles.
Identificació de les cadenes de valor clau dels productes: electrònica i TIC, bateries i
vehicles, envasos i embalatges, plàstics, tèxtils, construcció...
Política de residus més rigorosa: evitar o minimitzar la generació de residus, reforçar la
seua circularitat, mitjançant la creació d’un mercat de matèries primeres secundàries
eficient.
Circularitat al servei dels ciutadans, les regions i les ciutats: suport d'inversions i
aplicació dels fons de política de cohesió.
Efecte transversal: investigació, innovació, digitalització...

Pròxims passos: la Comissió convida les institucions i els organismes de la UE al fet que
recolzen el Pla d'acció i contribuïsquen activament a l’aplicació d’aquest, i encoratja els estats
membres al fet que adopten o actualitzen les estratègies, els plans i les mesures nacionals
d’aquests estats dins de l'àmbit de l'economia circular, d'acord amb el nivell d'ambició del pla.
D'altra banda, la Comissió recomanarà que l'economia circular s'incloga entre els temes de
debat sobre el futur d'Europa i passe a ser un tema habitual dels diàlegs amb els ciutadans.

ALERTA EUROPA Nº 14

2. UNA ECONOMIA QUE FUNCIONE EN PRO DE LES LES PERSONES
 NOVA ESTRATÈGIA INDUSTRIAL: una Europa ecològica, digital i

competitiva a escala mundial
La Comision Europea ha presentat el 10 de març una nova Estratègia per a ajudar la indústria
europea a realitzar la doble transició cap a la neutralitat climática i el lideratge digital.

El conjunt de mesures en matèria de política industrial se subdivideix en tres grans eixos i inclou
les iniciatives següents:
1. Una nova estratègia industrial
Apunta tres prioritats clau: mantindre la competitivitat global de la indústria europea, fer que
Europa arribe a ser climàticament neutra d’ací a l’any 2050 i configurar el futur digital d’Europa.
Proposa aquestes accions:








Un pla d’acció sobre la propietat intel·lectual i industrial
Revisió de les normes de competència de la UE
Adopció d’un Llibre Blanc
Mesures integrals per a modernitzar i descarbonitzar les indústries de gran consum
energètic
Pla d’acció sobre matèries primeres crítiques i productes farmacèutics
Una aliança per a un hidrogen net destinada a accelerar la descarbonització de la
indústria
Nova legislació i orientacions sobre contractació pública ecologica
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2. Una nova estratègia per a les pimes: al voltant de la qual es pretenen dur a terme les accions
següents:






Major suport de la UE a les pimes pel que fa a la seua transició sostenible i digital: La
Comissio millorarà la Xarxa Europea d’Empreses amb assessors especialitzats en
sostenibilitat. També ampliará els centres d’innovació digital en totes les regions.
Mesures per a eliminar els obstacles normatius i pràctics a l’activitat empresarial i
l’expansió. Entre aquestes, associacions entre regions frontereres per a millorar i
coordinar les normes en relació amb la prestació transfronterera de serveis, un
programa mundial ampliat Erasmus per a joves Emprenedors; així com elaborar una
norma de la UE per a països d’empreses emergents amb els estats membres a fi
d’accelerar el creixement de pimes i empreses emergents d’alta tecnologia en el mercat
únic.
Suport a un Fons d’oferta pública inicial per a pimes en el marc del capítol dedicat a les
pimes del mecanisme InvestEU. Així mateix, fomentarà la iniciativa empresarial de les
dones estimulant la inversió en empreses i fons dirigits per dones.

3. Un mercat únic que respon a les expectatives de les empreses i els consumidors
La Comissió ha adoptat un Pla d’acció per a millorar l’aplicació i el compliment de les normes
del mercat únic, l’objectiu del qual és abordar els obstacles que es deriven de les infraccions del
dret de la UE i que es basa en les qüestions següents:








Augmentar la sensibilització sobre les normes del mercat únic
Millorar la transposició i l’aplicació de les normes de la UE
Aprofitar tan bé com siga possible els mecanismes de prevenció
Detectar incompliments dins del mercat únic
Millorar la garantia del compliment de les normes
Millorar la tramitació dels casos d’infracció
Crear un Grup operatiu per al compliment de la legislació sobre el mercat únic (SMET),
compost per representants dels estats membres i de la Comissió

Pròxims passos:
Ateses les importants implicacions socials dels canvis futurs, el diàleg amb els interlocutors
socials i la societat civil es considera essencial. La Comissió es compromet a fer un continu
seguiment i avaluació de l’estratègia, en què només un compromís compartit per part de la UE i
els estats membres, les regions, les pimes i la indústria, i totes les parts interessades, permetran
fer avançar en la matèria.
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 ESTRATÈGIA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 2020-2025
La Comissió Europea ha presentat el 5 de març l’Estratègia per a la igualtat entre homes i
dones a Europa, en la qual estableix accions clau per als cinc pròxims anys i es compromet a
garantir que la Comissió incloga una perspectiva d’igualtat en tots els àmbits polítics de la UE.
L’Estratègia marca uns objectius polítics i accions per a aconseguir avanços concrets en matèria
d’igualtat de gènere a Europa i aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre
els quals destaquen:









Posar fi a la violència de gènere. Per a això, la UE ha d’adherir-se al Conveni del Consell
d’Europa - Conveni d’Istanbul - sobre prevenció i lluita contra la violència contra les
dones i la violència domèstica.
Combatre els estereotips de gènere, per mitjà d’una campanya de conscienciació
centrada en la joventut.
Tancar les bretxes de gènere en el mercat de treball, específicament pel que fa al salari,
per tal que homes i dones reben el mateix per un mateix treball. Com a una de les
primeres accions, la Comissió proposarà mesures concretes sobre augment de
transparència en el pagament de retibuciones a finals de 2020.
Fomentar l’aplicació de les normes de la UE en matèria de conciliació familiar i la vida
professional de dones i homes.
Millorar l’accés a serveis de guarderia i altres serveis d’assistència assequibles i d’alta
qualitat, invertint en serveis assistencials i l’adopció d’una Garantia Infantil Europea.
Aconseguir la participació en peu d’igualtat en els diferents sectors de l’economia, per
exemple, en els consells d’administració de les grans empreses i en la política.
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Hi haurà un finançament específic per a un futur d’igualtat de gènere. Així, en el pròxim
pressupost de la UE (2021-2027), se secundaran i finançaran projectes relacionats amb la
igualtat de gènere mitjançant una sèrie de programes de la UE, des de subvencions
específiques amb càrrec al programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors fins als grans fons
estructurals, socials i de cohesió de la UE.

Pròxims passos: La Comissió insta el Parlament Europeu i el Consell a impulsar oportunament
la seua labor sobre les propostes actuals i futures que els presente. Els estats membres han
d’utilitzar tots els instruments al seu abast, en particular les possibilitats que ofereix el suport
financer de la UE, i garantir la millora de la igualtat de gènere. Les accions clau presentades en
la present estratègia s’actualitzaran i completaran periòdicament. L’aplicació serà objecte de
seguiment i s’informarà anualment sobre els avanços. Aquests informes serviran de balanç
polític anual dels progressos realitzats. A més d’exemples de bones pràctiques en els estats
membres, els informes anuals inclouran també les dades pertinents, incloses les d’Eurostat i
Eurofound, així com els indicadors per a mesurar els progressos, basant-se en l’índex anual
d’igualtat de gènere de la UE de l’EIGE.

Més informació: Facsheet de la Comissió Europea sobre l’estratègia de gènere
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3. UNA EUROPA MÉS FORTA EN EL MÓN
 NOVA ESTRATÈGIA EUROPA-ÀFRICA
El dia 9 de març, la Comissió va anunciar la posada en marxa de les bases per a una nova
estratègia amb Àfrica, un dels seus objectius per als primers cent dies.
Després de la reunió del passat 27 de febrero, a Addis Abeba, per a debatre la futura cooperació
entre els dos continents, i sobre la base de les relacions tingudes en el temps (ja des del passat
octubre de 2018 i, amb l'anterior Comissió Europea, es teixia una nova aliança entre Àfrica i
Europa per la inversió i l'ocupació sostenibles (cal veure l’Alerta núm.5). Tal com assenyalava
Juncker en aquells dies, aquest acord es basava en el desenvolupament de nombrosos acords
comercials existents: “en una associació econòmica entre iguals” aquesta nova estratègia s'ha
presentat centrada al voltant dels aspectes següents:






transició ecològica
transformació digital
creixement sostenible i ocupació
pau i governança
migració i mobilitat

La Comissió ha detallat una llista d'accions perquè la UE s'associe amb Àfrica, de la qual es pot
obtindre més informació en l’enllaç següent

Pròxims passos (reunions supeditades a la situació de crisi sanitària)



Cimera a l'octubre per a l'impuls dels acords i la definició d'estratègies entre la UE i la
UA. D'aquesta manera, s'establiran les prioritats de cara als pròxims anys.
Reunió al maig entre els ministres d'Afers Exteriors de tots dos continents.
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IV.

NOTÍCIES CURTES

 La Comissió proposa 2021 com a Any Europeu del Ferrocarril
El passat 4 de març de 2020, la Comissió Europea va plantejar la celebració de l'Any Europeu del
Ferrocarril l’any 2021, amb la finalitat de donar suport a la consecució dels objectius del Pacte
Verd Europeu en matèria de transport. Es pretén destacar els beneficis d'aquesta manera de
transport per a les persones, l'economia i el clima, així com defensar la creació d'un espai
ferroviari europeu únic sense fronteres.
Actualment, el desenvolupament del sistema ferroviariés vital per a la Unió Europea, ja que és
respectuós amb el mediambient, eficient des del punt de vista energètic i cada vegada més
popular entre la ciutadania.
En aquest sentit, 2021 serà el primer any complet en el qual s'apliquen a tota la Unió les normes
acordades en el marc del quart paquet ferroviari, coincidint amb el compliment de diversos
aniversaris importants per al ferrocarril com és el 175é aniversari del primer enllaç ferroviari
entre 2 capitals de la Unió Europea, París i Brussel·les.

Pròxims passos: la proposta de Decisió de la Comissió de declarar 2021 com a Any Europeu
del Ferrocarrilestà ara subjecta a l'aprovació formal del Parlament Europeu i el Consell.

Informació addicional: pots consultar ací la llista completa d'anys europeus fins hui
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 Acord UE-Japó sobre el PNR: el Consell autoritza l'obertura de
negociacions.
El 18 de febrer, el Consell va adoptar la decisió d'autorització d'obertura de negociacions amb
el Japó per a establir un acord de transferència i ús de les dades del Registre de Noms de
Passatgers (PNR, per les seues sigles en anglés). L'acord pretén servir d'ajuda entre totes dues
parts per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme, així com les formes greus de delinqüència
transnacional.
En l'àmbit de la Unió Europea, la transferència i el tractament de les dades PNR es troba
normalitzada per la Directiva (UE) 2016/681 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril
de 2016.
Podeu consultar la informació ampliada sobre l'associació entre la Unió Europea i el Japó en
les nostres Alerta Europa núm.3 de 2018 i Alerta Europa núm.5 de 2018
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 Comerç electrònic: intercanvi de dades de pagament a l'efecte
de l'IVA.
El passat 18 de febrer, el Consell va adoptar dues modificacions legislatives que persegueixen la
detecció del frau fiscal en les transaccions transfrontereres de comerç electrònic.



Modificació de la Directiva 2006/112/CE sobre l'IVA relacionada amb els requisits per
als proveïdors de serveis de pagaments.
I la modificació del Reglament (UE) 2018/1541 relatiu a la cooperació administrativa en
matèria d'IVA.

Aquestes disposicions busquen que els estats membres registren de forma harmonitzada les
dades facilitades electrònicament pels proveïdors de serveis de pagament. Per a això, s'ha creat
un sistema electrònic central que permet l'emmagatzematge d'aquesta informació, amb la
finalitat que puga ser consultada posteriorment pels funcionaris nacionals destinats a la lluita
contra el frau.
Aquestes normes, pretenen servir de complement al marc regulador de l'IVA per al comerç
electrònic que entrarà en vigor al gener de 2021.

Pots consultar informació ampliada en la nostra Alerta Europa núm.12
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 Normes simplificades en IVA per a les petites empreses
També el passat 18 de febrer el Consell va adoptar normativa sobre IVA aplicable a les petites
empreses, amb l'objectiu de reduir la càrrega administrativa i els costos de conformitat
suportats per aquestes, concretament la DIRECTIVA DEL CONSELL per la qual es modifica la
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit, pel que fa
al règim especial de les petites empreses, i el Reglament (UE) núm. 904/2010, pel que fa a la
cooperació administrativa i a l'intercanvi d'informació a l'efecte de vigilància de la correcta
aplicació del règim especial de les petites empreses.
La reforma acordada permetrà aplicar una franquícia de l'IVA similar a les petites empreses
establides en altres estats membres en contraposició al sistema actual que tan sols ho permetia
a les empreses nacionals.
Aquesta esmena fomentarà el compliment voluntari del contribuent i, per tant, minvarà les
pèrdues d'ingressos degudes a l'incompliment i al frau en matèria d'IVA.
L'entrada en vigor de les normes referides està prevista per a l'1 de gener de 2025.
Pots consultar informació ampliada en la nostra Alerta Europa núm.12 de 2019.
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 Ampliació i Procés d’estabilització i associació a la UE
El Consell va adoptar el 25 de març, per procediment escrit, unes Conclusions sobre la política
d'ampliació de la UE i el Procés d'estabilització i associació entre la UE i els Balcans Occidentals
- República d'Albània i República de Macedònia del Nord.
En aquestes conclusions el Consell dona llum verda a l'obertura de negociacions per a l'adhesió
tant d'Albània com de la República de Macedònia del Nord.
El Consell convida a més la Comissió a continuar supervisant el progrés i compliment en totes
les àrees relacionades amb l'obertura de negociacions i a dur a terme i completar el procés
d'examen analític del patrimoni de la UE amb cada candidat.
El començament de les converses no té encara data determinada, encara que la intenció és que
comencen com més prompte millor.

Pots trobar informació addicional a aquest procés d'ampliació en la nostra Alerta Europa 1.
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V.

CÚRIA

1. Sentència en l'assumpte C-103/18 Sánchez Ruiz i C-429/18 Fernández Álvarez i altres /
Comunitat de Madrid (Servei Madrileny de Salut)

El Tribunal de Justícia assenyala que la no-aplicació de l'Acord marc sobre treball de duració
determinada ha suposat un abús de la interinitat per part de l'Estat espanyol.

En aquesta sentència, dictada el 19 de març de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
afirma que els estats membres no poden deliberadament excloure del concepte de “relacions
laborals de duració determinada successives”, previst en la clàusula 5 de l'Acord marc sobre el
treball de duració determinada, la situació d'un empleat públic que ocupa de manera
permanent, en virtut de diversos nomenaments, un lloc de caràcter interí a falta de la
convocatòria d'un procés selectiu i la seua provisió definitiva, de manera que la seua relació de
servei s'ha vist prorrogada implícitament any rere any.
El Tribunal ha recordat que una de les finalitats de l'acord marc és establir límits a la utilització
successiva de contractes o relacions laborals de duració determinada, ja que aquesta és sovint
una font d'abusos en perjudici dels drets dels treballadors. Per això, la clàusula 5 abans
esmentada s'oposa clarament a la normativa i jurisprudència de l'Estat espanyol en virtut de la
qual la renovació successiva de relacions de servei de duració determinada troba la seua
justificació en ‘‘raons objectives’’, per basar-se en disposicions legals vigents, en la mesura en
què aquesta normativa i jurisprudència nacionals no impedeixen en la pràctica a l'ocupador
usar aqueixes renovacions per a donar resposta a necessitats permanents i estables en matèria
de personal.
El Tribunal deixa, no obstant això, en mans dels tribunals nacionals tant la prevenció com la
sanció dels abusos derivats de la utilització de successius contractes de duració determinada o
mesures legals equivalents.

2. Sentència del Tribunal de Justícia en l'assumpte C-125/18 - Gómez del Moral Guasch
Els tribunals espanyols hauran d'assegurar-se del caràcter clar i comprensible de les clàusules de
contractes de préstec hipotecari que establisquen l'aplicació d'un tipus d'interés variable basat en l'índex
de referència de les caixes d'estalvis.
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En aquesta sentència de 3 de març de 2020, el Tribunal de Justícia, en interpretació de la
Directiva 93/13/CEE, del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els
contractes realitzats amb consumidors, ha analitzat l'aplicació de tipus d'interés variables
basats en l'índex de referència de les caixes d'estalvi en els contractes de préstec hipotecari.
El TJUE conclou que:



Els tribunals dels estats membres han d'assegurar-se, sempre, que les clàusules que
facen referència a l'objecte principal dels contractes són clares i comprensibles per al
consumidor.



Estan compreses dins de l'àmbit de la Directiva les clàusules de contractes de préstec
hipotecari que estipulen que el tipus d'interés aplicable al préstec es basarà en un dels
índexs de referència oficials establits per la normativa nacional, i que les entitats de
crèdit poden aplicar als préstecs hipotecaris, quan aqueixa normativa no establisca ni
l'aplicació imperativa de l'índex en qüestió, amb independència de l'elecció de les parts
del contracte, ni la seua aplicació supletòria, en cas que no hi haja pacte entre elles.
Els jutges nacionals poden suprimir les clàusules abusives dels contractes realitzats
entre professionals i consumidors i les poden substituir per una disposició supletòria de
dret nacional en aquells casos en què la declaració de nul·litat de les clàusules abusives
obligue el jutge a anul·lar el contracte íntegrament.



3.

Sentència del Tribunal de Justícia en l'assumpte C-234/18 - "AGRO IN 2001"

El dret de la Unió no impedeix que els estats membres establisquen procediments civils de decomís amb
independència que comprove la comissió d'una infracció penal.

En la Sentència de 19 de març de 2020, el TJUE declara que la Decisió marc relativa al decomís
dels productes, instruments i béns relacionats amb el delicte obliga els estats membres a establir
normes mínimes comunes de decomís dels instruments i productes relacionats amb
infraccions penals, amb la finalitat de facilitar el reconeixement mutu de les resolucions
judicials de decomís adoptades en el marc de processos penals.
En el cas present, BP, president del consell de supervisió d'un banc búlgar, està sent investigat
per la comissió d'una sèrie de delictes, però amb independència d'aquestes diligències penals,
la Comissió búlgara encarregada de la lluita contra la corrupció i del decomís de béns va
reparar en el fet que BP i els membres de la seua família van adquirir béns d'un valor
considerable l'origen dels quals no pot determinar-se. Per això, la Comissió inicia un
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procediment civil de decomís davant el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciutat de Sofia,
Bulgària).
El Tribunal apunta que el procediment de decomís esmentat pendent davant el Sofiyski gradski
sad és un procediment de naturalesa civil que coexisteix, en dret intern, amb un règim de
decomís de dret penal. Per la qual cosa, el Tribunal de Justícia va declarar que el
pronunciament del Sofiyski gradski sad no formarà part d'un procediment sobre infraccions
penals, i, per tant, no està comprés en l'àmbit d'aplicació de la decisió marc. En conseqüència,
això implica que el dret de la Unió permet el desenvolupament d'una normativa nacional que
establisca que un òrgan jurisdiccional puga ordenar el decomís de béns obtinguts il·legalment
sense que aquest procediment sense necessitat de verificació d'una infracció penal o
condemna als presumptes autors d'aquesta.
4. Sentència del Tribunal de Justícia en l'assumpte C-832/18 - A i d'altres / Finnair Oyi
Obligació de doble compensació a un passatger aeri per cancel·lació més retard del vol
alternatiu.
El cas afecta uns viatgers que van reservar amb Finnair un vol directe amb eixida des d'Hèlsinki
(Finlàndia) i amb destinació a Singapur. El vol previst va ser cancel·lat i els viatgers van acceptar
una altra proposta alternativa de vol que finalment també es va retardar. Per això, van presentar
una demanda contra Finnair en què sol·licitaven que, d'acord amb el Reglament (CE) núm.
261/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen
normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació
d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, es condemnara la companyia aèria a
abonar a cadascun d'ells 600 euros, més interessos, en concepte de la cancel·lació del vol inicial
Hèlsinki-Singapur i addicionalment uns altres 600 euros més, més interessos, en concepte del
retard superior a tres hores en l'arribada del vol alternatiu.
Responent aquesta demanda, Finnair va concedir una compensació de 600 euros en concepte
de la cancel·lació del vol inicial Hèlsinki-Singapur. En canvi, es va negar a acceptar la segona
sol·licitud dels passatgers en considerar, d'una banda, que aquests no poden reclamar una
segona compensació de conformitat amb el Reglament i, d'una altra, que el vol alternatiu es va
retardar a causa de « circumstàncies extraordinàries» en el sentit d'aquest reglament.
El TJUE, com a conclusió, afirma que, en virtut de la jurisprudència del Tribunal de Justícia, té
dret a compensació el passatger aeri que, després d'haver acceptat el vol alternatiu oferit pel
transportista aeri a conseqüència de la cancel·lació del seu vol, haja arribat a la seua destinació
final tres hores o més després de l'hora d'arribada inicialment prevista per aquest transportista
aeri per al vol alternatiu.

ALERTA EUROPA Nº 14

VI.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Matèria

Inici

Fi

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 Transports
la UE: avaluació (2010-2018)

30/01/2020 23/04/2020

Pla europeu de lluita contra el càncer

Salut pública

04/02/2020 07/05/2020

Drets humans: revisió del Reglament de la UE
contra la tortura (2016-20)

Política exterior i de 19/02/2020 13/05/2020
seguretat. Comerç

Divulgació d'informació no financera per part de Serveis bancaris i
les grans empreses (normes actualitzades)
financers

14/02/2020 14/05/2020

Avaluació del marc jurídic de la UE sobre
irradiació d'aliments

Seguretat
alimentària

02/03/2020 25/05/2020

Pacte Europeu pel Clima

Medi ambient, canvi 04/03/2020 27/05/2020
climàtic

Bretxa salarial de gènere: transparència en la
remuneració d'homes i dones

Ocupació i
assumptes socials

Consulta sobre el Llibre blanc d'intel·ligència
artificial

Economia i societats 19/02/2020 Ampliada al
digitals
31 /05/2020

Estratègia europea sobre dades

Economia i societats 19/02/2020 Ampliada al
digitals
31 /05/2020

05/03/2020 28/05/2020
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Comerç: règim aranzelari preferencial entre la
UE i els països en desenvolupament
(actualització)

Comerç

11/03/2020 03/06/2020

Sistema satel·litari Galileu: ús en
infraestructures crítiques (telecomunicacions,
energia, finances)

Mercat únic,
innovació,
infraestructures

23/03/2020 15/06/2020

Avaluació de l'Estratègia de la UE per a la
protecció i el benestar dels animals 2012-2015

Benestar animal,
seguretat
alimentària

23/03/2020 15/06/2020

Avaluació de la cooperació duanera i
l'assistència administrativa mútua entre la UE i
la Xina

Duanes, comerç,
cooperació
internacional

24/03/2020 16/06/2020

Avaluació de la Xarxa Europea de Serveis
d'Ocupació EURES

Ocupació, i
assumptes socials

31/03/2020 23/06/2020

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-hi des de
l'enllaç següent:
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