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I.

LES MESSURES DE LA UNIÓ EUROPEA CONTRA LA COVID-19

En l'Alerta Europa núm. 14 del passat mes d'abril, vam començar aquest nou apartat sobre
mesures de la UE davant de la COVID, tema que a causa del seu desenvolupament i profunditat,
va desembocar en l'elaboració d'un butlletí d'informació especial, centralitzat en la resposta
comuna que des de les institucions europees i en concret, des de la Comissió, es presentava
davant de la pandèmia.
Aquestes mesures han anat evolucionant i incorporant noves accions, entre les quals destaquem
la presentació el 27 de maig de la seua proposta revisada del Marc Financer Pluriennal 2021-2027
(MFP 2021-2027), que arribarà a un total de 1,85 bilions d'euros, dels quals 750.000 milions es
canalitzaran a través de Next Generation EU, el nou instrument de recuperació proposat per la
Comissió. Aquestes propostes de la Comissió complementen les mesures adoptades fins hui: el
paquet de 540.000 milions d'euros de finançament a través de préstecs que constitueix una triple
xarxa de seguretat per a estats, ciutadans i empreses o la flexibilització de les Ajudes d'Estat amb
l'aprovació d'un nou Marc Temporal que ha permés concedir ajudes d'estat per un import pròxim
als 2 bilions d'euros.
El seguiment exhaustiu i setmanal d'aquest informe ens ha portat a reservar un apartat de la
nostra web per a facilitar la consulta de totes les edicions publicades fins al moment:
http://www.europedirect.gva.es/va/covid-19
A més, atesa la constant evolució, us animem a seguir-nos en les nostres xarxes socials i pàgina
web.
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II.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

❖ AJUST DEL PROGRAMA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ PER A 20202021
La Comissió ha presentat aquest 27 de maig una Comunicació [COM ( 220) 440] en la qual reajusta
el seu programa de treball per a 2020 i començaments de 2021.
En la nostra Alerta núm. 14 del passat mes d'abril us presentàvem el grau de compliment de
propostes dels 100 primers dies de treball per part de la Comissió, i en l'Alerta núm. 13 de febrer,
el quadre amb les accions previstes per a cada trimestre.
Davant de la crisi provocada per la COVID-19, el programa de treball per a 2020 ha hagut de ser
replantejat i s’han posposat una sèrie d'iniciatives en totes les prioritats, entre les quals cal
destacar:

Pacte Verd Europeu
•
•
•
•

El Pacte Europeu pel Clima, previst per al tercer trimestre, es retarda al quart trimestre
de 2020
La nova Estratègia Forestal de la UE (l'anterior proposta és de 2013) i la nova Estratègia
d'adaptació al canvi climàtic es mouen totes dues al primer trimestre de 2021
El programa d'acció mediambiental es posposa a l'últim trimestre de 2020
La iniciativa per a apoderar els consumidors a prendre el comandament davant de la
transició verda passa al primer trimestre de 2021.
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Una Europa adaptada a l'era digital
•
•

El pla d'acció sobre alfabetització digital es trasllada al tercer trimestre de 2020
Seguiment del Llibre blanc sobre Intel·ligència artificial, i avaluació de les normes sobre
itinerància (roaming), que es retarden al primer trimestre de 2021

Una economia que funcione en pro de les persones
•

L'Estratègia sobre finances sostenibles es retarda a l'últim trimestre de 2020 i la
comunicació sobre fiscalitat de l'empresa s'espera per al quart trimestre d'enguany,
juntament amb el Pla d'Acció i les iniciatives que s'esperaven en el tercer trimestre, que
ara es retarden al quart.

Promoció de l’estil de vida Europeu
•

El Pacte sobre Migració i Asil es presentarà previsiblement en el segon semestre de 2020

Una Europa més forta al món
•

L'Estratègia sobre seguretat de la Unió es posposa al tercer trimestre de 2020

Un nou impuls a la democràcia europea
•
•

El llibre verd sobre envelliment passa de l'últim trimestre de 2020 a 2021
La comunicació sobre Legislar millor, passa del segon al quart trimestre de 2020

Més informació: Fullet explicatiu

Pròxims passos: La Comissió continua treballant dins de les sis prioritats presentades per la
presidenta Von der Leyen al començament de la seua legislatura. Les modificacions previstes van
adaptant-se a la realitat de la situació sanitària mundial i, per tant, són susceptibles d'una nova
revisió a curt/mitjà termini. Us en mantindrem informats a través dels nostres canals oficials, tant
la nostra web com xarxes socials.
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❖ CONSELL EUROPEU DE 23 D'ABRIL
El passat dia 23 d'abril va tindre lloc el cinqué Consell Europeu celebrat en 2020; realitzat a través
de videoconferència amb motiu de les mesures de prevenció davant de la crisi sanitària de la
COVID-19, en el qual els dirigents de la Unió Europea van debatre sobre els avanços en la resposta
europea a la pandèmia.
Entre les principals conclusions del Consell, destaquen:
•

La bona acollida del full de ruta comú europeu per a l'alçament de les mesures de
contenció de la COVID-19, centrada a garantir la seguretat de la ciutadania i dotar el
territori europeu de garanties sanitàries. Menció a part, cal destacar la resposta favorable
dels estats membres al full de ruta per a la recuperació, que recolza sobre els pilars de la
solidaritat, la cohesió i la convergència.

•

Els dirigents dels estats membres també van subscriure l'acord de l'Eurogrup relatiu a les
xarxes de seguretat per als treballadors, les empreses i els estats amb un total de 540
milions d'euros, així com van instar que aquest acord estiguera operatiu l'1 de juny.

•

La necessitat de crear un fons de recuperació, la preocupació per les activitats il·legals
de perforació de Turquia a la zona econòmica exclusiva de Xipre i la preparació de la
videoconferència amb els Balcans Occidentals que es va celebrar el dia 6 de maig, van
acabar d'ocupar els punts destacats d'aquesta reunió.

La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, en la declaració posterior al Consell,
va mostrar el seu agraïment als estats membres per la predisposició a seguir una resposta
coordinada davant de la COVID-19 i va instar a centrar els esforços a reduir les asimetries entre
els estats membres, fomentar les polítiques de veïnatge i el suport als sectors econòmics més
afectats.
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En aquest sentit, va afirmar que la integritat, la cohesió i la prosperitat del mercat únic passa per
la readaptació del Marc Financer Pluriennal al context actual i la resiliència. La Comissió en
resposta ha plantejat la seua proposta el 27 de maig juntament amb la normativa de referència
tal com detallem en l'article següent.
Pròxims passos: La pròxima reunió ordinària del Consell Europeu està fixada per als pròxims dies
18 i 19 de juny de 2020. No obstant això, a causa de la situació actual, els líders europeus
establiran contacte a través de mitjans electrònics, quedant a l'espera de com es desenvolupen
els esdeveniments a tot el món.
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❖ PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DE LEGISLACIÓ RELACIONADES
AMB L’MFP 2021-2027
La Comissió ha presentat el 27 de maig la seua proposta revisada del Marc Financer Pluriennal
2021-2027 (MFP 2021-2027), que arribarà a un total d’1,85 bilions d'euros, dels quals 750.000
milions es canalitzaran a través de Next Generation EU, el nou instrument de recuperació
proposat per la Comissió. D'aquesta proposta pots consultar els seus detalls en el nostre Informe
especial de 29 de maig.
A conseqüència d'aquesta proposta, s'han presentat així mateix una sèrie de modificacions
legislatives que abasten tant el mateix Marc Financer Pluriennal com molt diferents sectors (pots
consultar-les en l'enllaç en el nom de cadascuna d'elles).
Legislació Marc Financer Pluriennal:
•

Comunicació de la Comissió: El pressupost de la UE: motor del pla de recuperació per a
Europa i el seu annex amb la llista de programes

•

Proposta de regulació del nou instrument de recuperació Next Generation EU

•

Proposta modificada de Reglament del Consell pel qual s'estableix l’MFP 2021-2027 i el
seu annex

•

Proposta modificada d'acord interinstitucional sobre disciplina pressupostària,
cooperació en matèria pressupostària i bona gestió financera

•

Proposta modificada de Decisió del Consell sobre recursos propis

•

Proposta de modificació del Reglament 1311/2013 del Consell pel qual s'estableix l’MFP
2014-2020 i el seu annex

Legislació sectorial:
•

Proposta de Reglament de modificació sobre mesures específiques per a abordar la crisi
COVID-19 (FEAD)

•

Proposta modificada de Reglament sobre el Fons de Transició Justa i el seu annex

•

Proposta de Reglament pel qual s'estableix un mecanisme de recuperació i resiliència i
el seu annex

•

Proposta de Reglament pel qual s'estableix un instrument d'assistència tècnica i el seu
annex
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•

Proposta modificada de Reglament sobre el Fons Social Europeu Plus

•

Proposta de Reglament per a REACT-EU i el seu annex

•

Proposta modificada de Reglament sobre el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional i el Fons de Cohesió i el seu annex

•

Proposta de Reglament sobre la línia de crèdit del sector públic en el marc del
Mecanisme de transició justa, el seu Document annex i el Document de treball del
personal

•

Proposta modificada de Reglament de disposicions comunes i el seu annex

•

Proposta de Reglament pel qual s'estableix el programa EU4Health i el seu annex

Pròxims passos: el Consell Europeu haurà d'arribar a un acord sobre Next Generation UE i el
pressupost general de la UE per al període comprés entre 2021 i 2027, per la qual cosa la pròxima
cimera serà clau per a veure si la proposta de la Comissió és finalment acceptada, i se supera la
inicial reticència a qualsevol mecanisme que incorporara transferències que han mostrat els
denominats països frugals (Àustria, Dinamarca, Països Baixos i Suècia)
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III.

NOTÍCIES

1. PACTE VERD EUROPEU

❖ ESTRATÈGIA EUROPEA DE BIODIVERSITAT I ESTRATÈGIA DE LA
GRANJA A LA TAULA
L'11 de desembre de 2019, la Comissió Europea va presentar el Pacte Verd Europeu, un paquet
de mesures la finalitat última de les quals és convertir la Unió en la primera regió ‘‘climàticament
neutra’’ en 2050, promovent una transició ecològica sostenible (vegeu l’Alerta 12).
Anunciades com dos instruments essencials en la consolidació del Pacte Verd Europeu (vegeu el
full de ruta amb accions del Pacte Verd), el 20 de maig de 2020 la Comissió Europea va llançar
l'Estratègia europea de la Biodiversitat i l'Estratègia ‘‘de la granja a la taula’’.

Figura: Els diferents elements del Pacte Verd Europeu (El Pacte Verd Europeu COM(2019) 640 final)
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Totes dues estratègies proposen accions i compromisos ambiciosos de la UE per a posar límit a
la pèrdua de biodiversitat a Europa i al món i convertir els nostres sistemes alimentaris en normes
per al món en pro de la sostenibilitat competitiva i la protecció de la salut humana i planetària,
sense oblidar els mitjans de subsistència de totes les parts en la cadena de valor alimentària.
També donen prioritat als ciutadans en el seu compromís d'augmentar la protecció del sòl i la
mar, regenerar els ecosistemes degradats i fer que la UE lidere l'escena internacional, tant pel
que fa a la protecció de la biodiversitat com a la creació d'una cadena alimentària sostenible.

❖ ESTRATÈGIA EUROPEA DE DIVERSITAT
Conté una sèrie de mesures concretes per a portar a terme la regeneració de la biodiversitat a
Europa d'ací a 2030, entre les quals destaquen:
▪

L'establiment de zones protegides en almenys el 30% de les terres i mars d'Europa
focalitzant l'atenció especialment en la protecció estricta i especial que mereixen les
àrees de major biodiversitat.

▪

La restauració i regeneració dels ecosistemes degradats (Pla Europeu de Restauració de
la naturalesa) i per a això:
-

Reduir l'ús i el risc dels plaguicides en un 50 % per a 2030

-

Reduir en un 50% el nombre d'espècies en la Llista Roja d'espècies amenaces
per espècies invasores

-

Detindre i invertir la disminució dels pol·linitzadors

-

Plantar 3 bilions d'arbres nous

-

Augmentar l'agricultura ecològica (fins al 25% del total de les terres agrícoles) i
els elements paisatgístics rics en biodiversitat en les terres agrícoles

-

Restablir la condició de rius de flux lliure d'almenys 25 000 km de rius

-

Eliminar o reduir a nivells que permeten la recuperació i conservació de les
captures accessòries fortuïtes d'espècies diferents de peixos.
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Pròxims passos: La Comissió convida el Parlament Europeu i al Consell a donar suport a aquesta
estratègia i als seus compromisos per tal de complir el calendari de mesures, incloses les
legislatives, proposades.
Per a 2021 es definiran els objectius jurídicament vinculants del Pla Europeu de Restauració de la
Naturalesa després d'una avaluació d'impacte.
Fins a finals de 2023 tindran els estats membres per a demostrar el progrés en la declaració de
zones protegides.
En 2024 es revisarà l'evolució i la pertinència d'adopció de mesures addicionals.

❖ ESTRATÈGIA DE LA GRANJA A LA TAULA
Té com a objectiu facilitar i accelerar la transició cap a un sistema alimentari sostenible que
protegisca la seguretat alimentària, promoga un consum d'aliments sostenible i garantisca
l'accés a dietes saludables, i reduir el desaprofitament d'aliments. Objectius concrets:
▪

Garantir una producció alimentària sostenible

▪

Garantir la seguretat alimentària
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▪

Estimular pràctiques sostenibles de transformació d'aliments, comerç majorista i
minorista, hostaleria i serveis alimentaris

▪

Promoure el consum sostenible d'aliments i facilitar la transició a dietes saludables i
sostenibles, gràcies, entre altres, a la definició d'un marc d'etiquetatge d'aliments
sostenibles

▪

Reduir en un 50% dels residus alimentaris per càpita en el comerç minorista i entre els
consumidors en 2030

▪

Lluitar contra el frau alimentari al llarg de tota la cadena de subministrament alimentari

Pròxims passos: La Comissió convida al Parlament Europeu i al Consell a donar suport a aquesta
estratègia i als seus compromisos, amb la finalitat de complir amb el calendari de mesures,
incloses les legislatives, proposat. El futur d'aquesta Estratègia a llarg termini és:
▪

Desenvolupament d'un pla de contingència per a garantir el subministrament d'aliments
i la seguretat alimentària per a finals de 2021

▪

Proposta de marc legislatiu per a sistemes alimentari sostenibles en 2023
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2. UNA ECONOMIA QUE FUNCIONA EN PRO DE LES PERSONES
❖ PAQUET DE PRIMAVERA DEL SEMESTRE EUROPEU 2020
El passat dia 20 de maig, la Comissió Europea va presentar una sèrie de recomanacions pròpies,
per a cada estat membre, en les quals plantejava orientacions de política econòmica en el
context de la pandèmia de COVID-19 i els objectius de les quals són: pal·liar els efectes econòmics
de la crisi sanitària a curt termini i garantir un creixement sostenible i inclusiu, basat en la transició
ecològica i la transformació digital, a curt o mitjà termini.
Aquestes recomanacions posen el focus d'atenció en la reorientació de l'Estratègia Anual de
Creixement Sostenible (presentada al desembre passat) i tenen com a pedra angular no
solament la sanitat, sinó també la sostenibilitat competitiva en els seus quatre vessants:
estabilitat, equitat, sostenibilitat mediambiental i competitivitat, sempre en el marc dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

En concret, les propostes del semestre europeu se centren en:
•
•
•
•
•

Inversió en sanitat pública i resiliència del sector sanitari;
Protecció de l'ocupació per mitjà d'ajudes i rendes als més afectats;
Inversió en les persones i les seues qualificacions;
Suport al sector empresarial amb especial atenció a les pimes;
Mesures contra la planificació fiscal abusiva i el blanqueig de capitals.
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L'orientació fiscal dels informes per països és de tipus qualitatiu, abordant l'activació de la
clàusula general de salvaguarda. En línies generals, s'ha previst que els estats membres prenguen
les mesures que siguen necessàries per a combatre la pandèmia i sostindre l'economia de
manera que, una vegada complits aquests objectius i les condicions econòmiques ho permeten,
la recuperació es duga a terme de manera eficaç amb polítiques fiscals tendents a la prudència
a mitjà termini, la sostenibilitat del deute i el foment de la inversió.

Pròxims passos
La Comissió Europea planteja al Consell l'adopció de les recomanacions per països i convida els
estats membres a aplicar-les de manera completa i oportuna.

❖ PLA D'ACCIÓ CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL
FINANÇAMENT DEL TERRORISME
El 7 de maig, la Comissió Europea va presentar el seu pla d'acció per a enfortir la lluita contra el
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Aquest nou pla d'acció s'estructura en 6 pilars, la interacció dels quals es preveu que siga la clau
perquè es milloren tant la supervisió de la normativa com la coordinació entre estats membres,
aconseguint una millor harmonització dins del territori de la Unió:

•

Pilar 1: Assegurar que la normativa s'aplica rigorosament i efectivament tant pels estats
membres com per les autoritats competents i entitats obligades en els seus àmbits
d'aplicació, entre elles l'Autoritat Bancària Europea (ABE).

•

Pilar 2: Codi normatiu únic: la Comissió proposarà un conjunt de normes més
harmonitzat en el primer trimestre de 2021.

•

Pilar 3: Supervisió a escala de la UE: en el primer trimestre de 2021, la Comissió proposarà
la creació d'un supervisor a escala de la UE, amb la finalitat de minimitzar i/o evitar
possibles divergències, ja que actualment aquesta labor la realitza cada estat membre de
manera aïllada.

•

Pilar 4: Crear un mecanisme de coordinació i suport a les unitats d'informació financera i
dotar-les de recursos de suport.
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•

Pilar 5: Cooperació policial i judicial reforçada: i en col·laboració amb el sector privat. La
Comissió presentarà orientacions en aquesta matèria.

•

Pilar 6: Reforçar el paper de la UE en l'escena mundial, respecte dels tercers països que
posen en perill el mercat únic. Aquest pla dotarà la UE d'una nova metodologia i
instruments per a possibilitar aquest reforç.

Juntament amb aquest pla d'acció també es va presentar :

•

una llista de tercers països amb deficiències estratègiques en aquesta matèria: la
Comissió ha modificat la llista mitjançant un reglament delegat. Ara, es presentarà al
Parlament Europeu i al Consell per a la seua aprovació en el termini d'un mes (amb una
possible pròrroga d'un mes).

•

una metodologia per a detectar tercers països d'alt risc que poden plantejar amenaces al
sistema financer de la UE.

Pròxims passos: Les accions concretes que es proposen per a cadascun dels pilars del pla seran
presentades, previsiblement per la Comissió Europea en les dates assenyalades de 2021.
Per a reunir les opinions dels ciutadans i les parts interessades sobre aquestes mesures, la
Comissió va llançar una consulta pública en paral·lel a l'adopció d'aquest pla d'acció , a la
qual es pot contribuir fins al 29 de juliol.
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3. UNA EUROPA MÉS FORTA EN EL MON
❖ BREXIT: SEGUEIXEN LES DISCREPÀNCIES
Des de la nostra alerta anterior, s'han produït dues noves rondes de negociacions sobre la relació
futura entre la UE i el Regne Unit, i en el moment de llançament d'aquesta alerta s'està duent a
terme la quarta ronda de negociacions (1-5 de juny).
No obstant això, tant en la segona ronda (celebrada del 20 al 24 d'abril de 2020), com en la tercera
ronda (de l'11 al 15 de maig), les postures continuen distants, i es mantenen les quatre àrees de
divergència principals que avançavem en el nostre número anterior:
1.
2.
3.
4.

Garanties de condicions equitatives per a una competència justa i lleial.
Marc general de governança de la futura relació.
Pesca.
Cooperació judicial i policial en matèria penal.

Sens dubte, el fet que aquestes rondes de negociació s'estiguen duent a terme mitjançant
videoconferència no està ajudant a acostar unes postures que semblen encara massa divergents,
i que estan provocant cert malestar entre les parts.
Si Michel Barnier, com a representant de la UE, ja incrementava el to crític amb la postura
britànica en les seues conclusions de la tercera ronda, la resposta de David Frost, representant
del Regne Unit, en la seua carta del 19 de maig, retreia a la UE el seu enfocament en les
negociacions, deixant clar que la seua intenció és la d'aconseguir una sèrie d'acords en diferents
àrees, davant de la proposta de la UE d'un únic acord que englobe totes les àrees afectades, que
tinguen com a nucli central un acord de lliure comerç, i basant-se en acords precedents amb la
mateixa finalitat de la UE amb altres països, criticant la postura de la UE d'insistir com a
prerequisit en el fet que al seu judici es tracta de provisions addicionals i desequilibrades en
diverses àrees. La resposta de Barnier no es va fer esperar, i un dia després es feia pública la seua
rèplica, si bé reconeixia que l'intercanvi epistolar no era el millor mecanisme per a llimar arestes.
De totes dues cartes, així com de les conclusions de Barnier després de cada ronda de negociació,
podem inferir que el Regne Unit, en aquests moments, no està interessat en un acord de la
magnitud i profunditat de l'ambicionat per la UE. De fet, David Frost, com a cap de la
representació britànica en les negociacions, ha mostrat la seua disposició a rebaixar l'objectiu
inicial de zero aranzels i tarifes per a evitar el compromís de garantir unes condicions equitatives,
però per a la UE es tracta d'un punt imprescindible, independentment del percentatge de tarifes
que s'arribe a suprimir.

ALERTA EUROPA Nº 15

En aquests moments, les postures semblen tan distants com fa alguns mesos, i el mes de juny
serà decisiu per a comprovar si es desbloquegen alguns aspectes, en celebrar-se l'esmentada
quarta ronda de negociacions de l'1 al 5 de juny, i una reunió d'alt nivell durant la segona
quinzena de juny, per a avaluar el progrés realitzat fins al moment.
Si el Regne Unit persisteix en la seua voluntat de no ampliar el període transitori i no s'arriba a un
acord sobre aquest tema durant el mes de juny, el període transitori finalitzarà definitivament el
31 de desembre de 2020, i només quedaran 6 mesos per a definir les normes que regiran la nova
relació. Aquest escenari obliga a considerar que hi ha la possibilitat que s'arribe a un acord sobre
mínims, lluny de la voluntat inicial de la UE, o que ni tan sols s'arribe a un acord, de manera que
el temut hard Brexit (o Brexit sense acord) es podria acabar produint l'1 de gener de 2021.

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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4. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA EUROPEA
❖ LLANÇAMENT DE LA PLATAFORMA FIT FOR FUTURE
La Comissió Europea va llançar l'11 de maig la Plataforma Preparats per al Futur, que té com a
objectiu ajudar la Comissió en els seus esforços per simplificar les lleis de la UE i reduir els costs
innecessaris relacionats, examinant si les lleis existents poden aconseguir els seus objectius de
manera eficient a mesura que s'aborden nous desafiaments com la digitalització.
Aquesta plataforma succeeix el programa Regulatory fitness and performance (REFIT), que va
estar vigent de 2015 a 2019.
La plataforma F4F es compon de dos grups: el grup governamental i el grup de parts interessades:
•

Grup governamental: compost per representants de les autoritats nacionals, regionals i
locals de tots els països de la UE, així com del Comité de les Regions. El Comité de les
Regions utilitzarà la seua xarxa RegHub d'autoritats regionals i locals, i la seua
experiència amb la legislació de la UE sobre el terreny. Aquesta xarxa RegHub, a la qual
la Generalitat pertany des del començament de la seua anadura en 2018, permet la
recollida de dades per a potenciar a mitjà termini millores en la legislació de la UE.
Diverses han sigut les temàtiques que s'han tractat fins ara: contractació pública, qualitat
de l'aire, salut, PAC, entre altres…

•

Grup de les parts interessades (stakeholders): està compost per experts en una millor
regulació que representen les organitzacions empresarials i no governamentals, a més
del Comité Econòmic i Social Europeu.

Pròxims passos: una vegada que la Plataforma estiga operativa, els ciutadans i les parts
interessades tindran l'oportunitat de proporcionar aportacions i suggeriments per al seu treball
a través dels canals habilitats a aquest efecte i de la plataforma “Diga'ns el que pensa”.
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❖ NOVES INICIATIVES CIUTADANES I CANVIS EN LA NORMATIVA
REGULADORA
La Comissió Europea va registrar el 15 de maig dues noves iniciatives titulades 'Iniciar ingressos
bàsics incondicionals (UBI) en tota la UE' i 'Llibertat per a compartir'.
•

La “Iniciativa per a l'Ingrés Bàsic Incondicional” té com a objectiu introduir la figura de
l'ingrés bàsic incondicional en tota la UE, per a garantir l'existència material i
l'oportunitat de cada persona de participar en la societat com a part de la seua política
econòmica, i reduir així les disparitats entre regions.

•

La iniciativa “Llibertat per a compartir” planteja com a objectius legalitzar l'intercanvi
d'arxius que contenen obres i un altre material protegit per drets d'autor, drets
relacionats i drets de bases de dades sui generis, a través de xarxes digitals, per a ús
personal i sense finalitats lucratives, amb la finalitat d'aconseguir un equilibri entre els
drets dels autors i uns altres els titulars de drets i el dret universal a la ciència i la cultura.

A més, en el marc de la pandèmia COVID-19, la Comissió Europea va adoptar el 20 de maig de
2020 una proposta de Reglament que estableix mesures temporals relatives als terminis per a les
etapes de recol·lecció de signatures, verificació i examen de les iniciatives en curs dels ciutadans
europeus en vista del brot de la COVID-19. Les mesures es poden resumir en els punts següents:
•
•

•

Extensió de 6 mesos en la fase de recol·lecció de signatures respecte a aquelles iniciatives
la recollida de les quals estava en curs des de l'11 de març.
Extensió dels terminis aplicables al Parlament Europeu i a la Comissió, quan hagen tingut
dificultats des de l'11 de març de 2020 per a organitzar una audiència pública o una
reunió amb els organitzadors de les iniciatives.
Quant a la fase d'examen específicament, es recomana als organitzadors d'iniciatives de
posar-se en contacte amb la Comissió abans de presentar les seues iniciatives.

Pròxims passos: Tenint en compte l'extensió dels terminis, la
“Iniciativa per a l'Ingrés Bàsic Incondicional”, començarà la fase de
recollida de signatures el 25 de setembre de 2020. Quant a la
iniciativa “Llibertat per a compartir”, no n’hi ha cap previsió
específica.
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IV.

NOTÍCIES CURTES

❖ CONCLUSIÓ DE NEGOCIACIONS COMERCIALS UE-MÈXIC
La Comissió Europea va anunciar el passat 28 d'abril la conclusió de les negociacions d'un nou
acord comercial UE-Mèxic. En virtut aquest, la pràctica totalitat del comerç de mercaderies entre
la UE i Mèxic estarà exempta de drets de duana. Com a aspecte destacable hi ha la inclusió de
normes innovadores sobre desenvolupament sostenible, com el compromís d'aplicar
efectivament l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic.
Pròxims passos: una vegada traduït a totes les llengües oficials de la Unió, el text serà remés al
Consell per al seu estudi i adopció provisional, continuant posteriorment amb la tramitació
establida en el Tractat de Funcionament de la UE.
Més informació: consulta la nostra Alerta núm. 3, de maig de 2018

Font imatge: https://www.consilium.europa.eu/es/
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❖ REUTILITZACIÓ D'AIGUA PER A REG AGRÍCOLA: ADOPCIÓ DE

NOVES NORMES
El Consell va adoptar el passat 7 d'abril, mitjançant procediment escrit, un nou Reglament que
facilitarà la reutilització d'aigües residuals urbanes (aigua regenerada) per al reg agrícola. Aquest
Reglament, del tot d'acord amb el concepte de l'economia circular, millorarà la disponibilitat
d'aigua i fomentarà la seua utilització eficient. Garantir que hi haja suficient aigua disponible per
al reg agrícola, en particular durant les onades de calor i les sequeres més intenses, pot ajudar a
evitar la pèrdua de collites i l'escassetat d'aliments.
A conseqüència de la disparitat de condicions geogràfiques i climàtiques entre estats membres,
cadascun podrà decidir si escau o no l'ús d'aigua regenerada per al reg agrícola en tot o part del
seu territori.
Pròxims passos: el Consell ha adoptat la seua posició en primera lectura. Ara el Reglament ha
de ser aprovat pel Ple del Parlament Europeu en segona lectura, abans que puga publicar-se en
el Diari Oficial (a data de tancament d'aquesta edició només ha passat pel comité ENVI del
Parlament, el dia 4 de maig, sent aprovat)
Més informació: Pots consultar les nostres: Alerta núm. 4, de juliol de 2018 i Alerta núm. 10, de
juliol de 2019.
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❖ NOU

ETIQUETATGE
PARLAMENT

DE

PNEUMÀTICS:

APROVACIÓ

PEL

El passat 13 de maig, el ple del Parlament Europeu va aprovar en
segona lectura el Reglament amb les noves normes revisades per a
l'etiquetatge de pneumàtics, amb la intenció que aquest siga més
clar respecte a l'eficiència de combustible, adherència sobre mullat
i soroll de rodada extern.
Aquest acord estableix que les informacions sobre adherència en
neu i gel, així com sobre quilometratge i abrasió, es podran agregar
en el futur a través d'actes delegats quan estiguen disponibles
mètodes de prova vàlids.
Font imatge: Comissió Europea

Pròxims passos: Abans de ser aplicable l'1 de maig de 2021, l'acord ha de ser ara adoptat
formalment pel Consell de la UE.
Més informació: vegeu Alerta núm. 12, de desembre de 2019

❖ PAQUET DE MOBILITAT: ADOPCIÓ PEL CONSELL
El passat 7 d'abril el Consell va adoptar el que es coneix com el “paquet de mobilitat”, que conté
una sèrie de noves normes que s'han anat elaborant des de 2018 (pots consultar les propostes
completes en la nostra Alerta Europa núm. 3, de maig de 2018)
El nou paquet de mobilitat contempla la millora de les condicions laborals i socials dels
conductors/es, aportant normes especials relatives al desplaçament dels conductors/es en el
transport internacional i actualitza les disposicions sobre l'accés al mercat del transport de
mercaderies. L’objectiu d'aquests nous reglaments, que modificaven el marc normatiu anterior,
és garantir un equilibri entre aquestes millores i la llibertat de prestació transfronterera de serveis
dels operadors de transport.
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Pròxims passos: A data de tancament d'aquesta edició, no s'ha produït encara l'aprovació del
Parlament Europeu i la seua publicació en el DOUE. Tots dos reglaments entraran en vigor vint
dies després de la publicació, mentre que la Directiva entrarà en vigor l'endemà de la publicació.
Algunes de les normes porten aparellada una altra entrada en vigor específica, d'acord amb el
text adoptat.

❖ REGLAMENT SOBRE INFORMACIÓ ELECTRÒNICA EN TRANSPORT
DE MERCADERIES
Continuant amb el tema del transport, el Consell també va aprovar el 15 d'abril un nou Reglament
sobre informació electrònica relativa al transport de mercaderies, la finalitat del qual és facilitar
que les empreses de transport de mercaderies proporcionen informació en format digital a les
autoritats competents. La digitalització de la informació permetrà estalviar costos a les empreses
i aconseguir una major eficiència i sostenibilitat en el transport de càrrega. Totes les autoritats
públiques pertinents estaran obligades a acceptar la informació transmesa per via electrònica a
plataformes certificades quan les empreses opten per tal format per a presentar informació com
a prova del compliment dels requisits legals.

Més informació: vegeu Alerta núm. 3, maig de 2018
Pròxims passos: Una vegada adoptada pel Consell per procediment escrit, el Parlament Europeu
haurà d'aprovar el reglament en segona abans de ser publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea
i entrar en vigor vint dies després d'aquesta publicació. A data de tancament d'aquesta Alerta, no
se n'ha produït l'aprovació per part del Parlament.
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❖ DRETS DE LES VÍCTIMES I ORDRE EUROPEA DE PROTECCIÓ:

AVALUACIÓ D'APLICACIÓ DE LES DIRECTIVES
La Comissió Europea va publicar el passat 11 de maig un informe sobre l'aplicació de la Directiva
2012/29, de 25 d'octubre sobre Drets de les víctimes de delictes, i en particular del tràfic d'éssers
humans, explotació sexual, pornografia infantil i terrorisme, en el qual s'avalua en quina mesura
els estats membres han pres les mesures necessàries per a complir amb les seues disposicions.
Accedeix a l'informe d'avaluació completa.
Així mateix, també ha sigut publicat l'informe d'aplicació relatiu a Directiva 2011/99/UE, de 13 de
desembre, sobre l'ordre europea de protecció, per la qual s'estableixen normes que permeten a
les autoritats competents garantir aquesta protecció ininterrompuda en tota la Unió.
Pots consultar aquest informe en aquest enllaç:

❖ ESTUDI DE L'AGÈNCIA DE DRETS FONAMENTALS SOBRE IGUALTAT
EN EL COL·LECTIU LGTBI
El passat 15 de maig, el director de l'Agència de Drets Fonamentals de la UE va presentar els
resultats de l'Estudi sobre igualtat de les persones LGBTI. Aquest estudi es va realitzar entre quasi
140.000 persones dels 27 estats membres, el Regne Unit, Macedònia del Nord i Sèrbia. És el segon
estudi realitzat sobre aquest tema en set anys.
Una de cada deu persones participants va confirmar haver sigut blanc de violència o
discriminació per la seua orientació sexual en els cinc anys anteriors a l'enquesta. A més, també
s'han manifestat disparitats geogràfiques entre els països estudiats. Així, mentre que a Irlanda,
Malta i Finlàndia més del 70% dels enquestats van percebre una disminució de la intolerància, a
Polònia i França la majoria dels enquestats va dir que la intolerància havia augmentat en general.
La Comissió Europea, d’altra banda, en relació amb aquest tema, ha anunciat que presentarà
una nova estratègia integral d'igualtat LGBTI+ en 2020.
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V.

CURIA

Sentència del Tribunal de Justícia en l'assumpte C-507/18 NH/Associazione Avvocatura
per i diritti LGBTI — Repte Lenford

Les declaracions homòfobes són constitutives de discriminació en la
contractació i l’ocupació quan les fa una persona que té o pot percebre's que
té una influència determinant en la política de contractació de personal d'un
ocupador

En aquesta sentència de 23 d'abril de 2020, el Tribunal de Justícia, en interpretació de la Directiva
2000/78 (coneguda com Directiva “antidiscriminació”), relativa a l'establiment d'un marc general
per a la igualtat de tracte en la contratació i l'ocupació, ha analitzat les declaracions fetes per un
advocat durant una emissió audiovisual, segons les quals mai contractaria en la seua empresa ni
recorreria als serveis de persones amb una determinada orientació sexual. La sentència respon a
una demanda realitzada per una associació d'advocats italiana que defensa davant els tribunals
els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere o intersexuals (LGBTI).
Així, el TJUE conclou que:
•

•

•

Les declaracions que suggereixen l'existència d'una política de contractació homòfoba
estan compreses en el concepte de «condicions d'accés a l'ocupació […] i a l'exercici
professional» de la Directiva 2000/78, encara que emanen d'algú que no tinga la
capacitat jurídica per a contractar personal.
La llibertat d'expressió de l'advocat que va realitzar les declaracions públiques no és
absoluta. Troba límits en la Directiva “antidiscriminació” i s'apliquen únicament amb la
finalitat d'aconseguir els objectius d'aquesta, a saber, garantir el principi d'igualtat de
tracte en la contractació i l'ocupació i l'assoliment d'un alt nivell d'ocupació i de
protecció social.
Li correspon a l'estat membre, en aquest cas, Itàlia, decidir en quines circumstàncies pot
una associació iniciar un procediment judicial perquè es declare l'existència d'una
discriminació i per a sancionar-la, fins i tot quan no hi haja una persona perjudicada
identificable, com és el cas d'aquest cas on s'ha de reparar una associació d'advocats.
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Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en l'assumpte C-715/17
Comissió/Polònia, C-718/17 Comissió/Hongria i C-719/17 Comissió/República Txeca
El tribunal de Justícia assenyala l'incompliment de Polònia, Hongria i
República Txeca de les seues obligacions en el marc del mecanisme
temporal de reubicació de sol·licitants de protecció internacional.
En aquesta sentència, dictada el dia 2 d'abril de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) estima el recurs interposat per la Comissió Europea (CE) del tenor de l'incompliment,
d'aquests estats membres, de les seues obligacions dimanants del Dret de la Unió.
En concret, la sentència fa referència a la decisió (UE) 2015/1601 del Consell, de 22 de setembre
de 2015, així com a la decisió (UE) 2015/1523 del Consell, de 14 de setembre de 2015, relatives a
mesures provisionals en l'àmbit de la protecció internacional, sent l'objecte d'infracció la falta
de comunicació i reubicació de les persones sol·licitants d'asil.
El TJUE conclou que:
•

Es desestima l'al·legació formulada per Polònia, Hongria i República Txeca de qualificar
els recursos de la Comissió Europea com a inadmissibles, davant l'expiració de
l'aplicació d'aquestes decisions i que argumenta el fet que la Comissió Europea es
limita a sol·licitar l'existència d'incompliment i infracció;

•

Es manifesta l'interés material de l'incompliment a fi d'establir les bases de
responsabilitat amb altres estats membres, la Unió o particulars afectats;

•

En virtut de l'article 72 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), no es
confereix als estats membres la facultat d'excepcionalitat. El TJUE sosté que la
invocació d'interessos relacionats amb l'ordre públic, així com la salvaguarda de la
seguretat interior, queda supeditada a demostrar la necessitat de fer ús d'aquestes
disposicions a través d'exàmens personalitzats que justifiquen, fefaentment, que els
sol·licitants constituïen un perill actual i potencial.
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Sentència Ruska Federacija (C-897/19PPU) Sentència del Tribunal de Justícia (Gran
Sala) de 2 d'abril de 2020
Els estats membres han de comprovar, abans de procedir a l'extradició d'un
nacional d'un estat de l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), part de
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (EEE), si aquest puga ser sotmés a la
pena de mort, a tortura o a altres penes o tractes inhumans o degradants.
Les autoritats croates van rebre una sol·licitud d'extradició d'un nacional rus que també havia
obtingut la nacionalitat islandesa. El tribunal croat que va resultar encarregat de pronunciar-se
sobre l'extradició, la va autoritzar, considerant que concorrien tots els requisits legals.
L'interessat va instar llavors l'anul·lació d'aquesta resolució davant el Vrhovni sud (Tribunal
Suprem), adduint que en cas de ser extradit corria el risc de ser sotmés a tortura i tractes
inhumans i degradants i que, a més, abans de tindre la nacionalitat, Islàndia li havia reconegut
l'estatus de refugiat. Per tot això, el TJUE va concloure:
•

Aplicant la jurisprudència consolidada en la sentència Petruhin, la qüestió litigiosa
estaria dins de l'àmbit de l'Acord EEE i, per tant, dins de l'àmbit del Dret de la Unió (no
oblidem que el citat acord és un tractat internacional celebrat per la Unió amb Islàndia,
Liechtenstein i Noruega i forma part del Dret de la Unió). Concretament, seria aplicable
l'article 36 d'aquest Acord EEE, que garanteix la lliure prestació de serveis i ho fa de
manera idèntica a l'article 56 TFUE. Aquesta lliure prestació inclou la llibertat per a
presentar-se en un altre estat a fi de gaudir en aquest de serveis, com era el cas en el
present assumpte, ja que el nacional islandés en qüestió desitjava passar les seues
vacances a Croàcia i, per això, gaudir de serveis vinculats al turisme.

•

L'estat membre que haja rebut la sol·licitud d'extradició haurà de comprovar, abans de
procedir, si escau, a la seua execució, que aquesta no vulnerarà els drets a què es refereix
l'article 19.2 de la Carta de DDFF (ningú podrà ser retornat, expulsat o extradit a un estat
on córrega un greu risc de ser sotmés a la pena de mort, a tortura o a altres penes o
tractes inhumans o degradants).
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VI.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Inici

Fi

11/03/2020

03/06/2020

14/02/2020

Ampliat
fins a:
11/06/2020

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

Mercat únic, innovació, 23/03/2020
infraestructures

15/06/2020

Avaluació de l'Estratègia de la UE per a la
protecció i el benestar dels animals 20122015

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

2030 Climate Target Pla

Medi ambient, canvi
climàtic

31/03/2020

23/06/2020

Vehicles de baixes emissions: millora de la
infraestructura de recàrrega.

Transport

06/04/2020

29/06/2020

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

Seguretat alimentària

02/03/2020

06/07/2020

18/05/2020

13/07/2020

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

Matèria
Comerç

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

Infraestructures energètiques transeuropees: Energia
revisió de les orientacions
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Blanqueig de capitals i finançament del
terrorisme: pla d'acció

Mercat únic, finances

07/05/2020

29/07/2020

Trasllats de residus: revisió i avaluació de les
normes de la UE

Medi ambient, canvi
climàtic

07/05/2020

30/07/2020

Pesca d'altura en l'Atlàntic Nord-oriental:
avaluació de les normes de la UE

Assumptes marítims i
pesca

13/05/2020

05/08/2020

Blanqueig de capitals i finançament del
terrorisme: pla d'acció

Serveis bancaris i
financers, mercat únic

07/05/2020

13/08/2020

Adaptació al canvi climàtic: estratègia de la
UE

Medi ambient, canvi
climàtic

14/05/2020

20/08/2020

Marc de protecció i facilitació de les
inversions

Serveis bancaris i
financers

26/05/2020

08/09/2020

Avaluació de la política de promoció de
l'agricultura

Agricultura i
08/05/2020
desenvolupament rural

11/09/2020

Càrrega de programari en equips
radioelèctrics

Mercat únic, salut i
seguretat

25/05/2020

14/09/2020

Avaluació del règim d'IVA per a les agències
de viatges

Fiscalitat

25/05/2020

14/09/2020

Més possibilitats de participació a través de la pàgina de la Comissió Europea ‘‘Diga'ns què en
pensa’’

Nova pàgina web Opina sobre l'enfortiment de l'Europa Social. Hi pots participar des de l’enllaç
següent.
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