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EDITORIAL
Respondre als reptes d'un nou temps per a Europa.
En els últims dies hem assistit als solemnes actes en record a les persones que ens han deixat per
la pandèmia del la COVID 19 i en solidaritat amb les seues famílies. Sens dubte, la pandèmia ha
sigut i continua sent un extraordinari desafiament per als nostres sistemes sanitaris i alhora, una
amenaça sense precedents a la nostra economia que ha afectat el treball i el benestar de molts
ciutadans i ciutadanes.
Davant aquest desafiament històric per les seues dimensions i implicacions, protegir les persones
i assegurar la continuïtat de les empreses i les ocupacions, és la prioritat per a totes les
institucions. En aquesta ocasió, la Unió Europea ha respost d'una manera adequada, oferint
seguretat i prenent decisions d'emergència que estan contribuint a salvar vides i a mitigar les
conseqüències econòmiques i socials d'aquest greu moment.
La Comunitat Valenciana, i el conjunt de les regions europees, hem estat en la primera línia de la
lluita contra la pandèmia, i hem d'afrontar les greus conseqüències econòmiques i socials i el
repte del rellançament.
El recent acord aconseguit pel Consell Europeu a Brussel·les sobre el pla de recuperació “Futura
Generació UE” (Next Generation EU), està sens dubte a l'altura del desafiament històric que hem
d'afrontar. La Comunitat Valenciana, Espanya i el projecte europeu han fet un pas avant sense
precedents. Davant una greu situació de crisi com la que ha provocat la pandèmia, Europa s'ha
mobilitzat aportant recursos directes i crèdits que seran essencials per a la recuperació de
l'ocupació i de les empreses, i que ens permeten mirar al futur amb optimisme, pensant
especialment en les generacions més joves.
La possibilitat de disposar de 750.000 milions d'euros addicionals, sobre la base d'un
endeutament comú europeu, és un compromís inèdit i essencial per a la reactivació de
l'economia europea i l'eixida de la crisi.
A més, és una especial satisfacció, perquè des de la Comunitat ens avancem a demanar una acció
decidida com un Pla Marshall europeu, que sempre hem considerat imprescindible per a l'eixida
d'una crisi d'una magnitud com l'actual. Ja al març, el president Ximo Puig, va sol·licitar aquest
pla i a continuació es va dirigir a totes les regions europees i a totes les institucions de la Unió
sol·licitant aquest compromís vital.
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Però tot pla de recuperació exigeix compromisos, i la Comunitat Valenciana haurà d'estar a
l'altura dels deures que li corresponen i participar activament en l'elaboració del Pla nacional de
recuperació i resiliència que ha de presentar el govern d'Espanya a la Comissió.
Serà imprescindible impulsar decididament la digitalització tant en l'àmbit públic com el privat,
desenvolupar un intens canvi del nostre sistema productiu en els termes del pacte verd europeu
impulsant una transformació energètica que avance cap als objectius de neutralitat climàtica, i
reforçar la industrialització de la nostra Comunitat per a contribuir a la resiliència d'una economia
oberta com la nostra, alhora que reduïm la nostra dependència exterior.
Tot això, impulsant la innovació i la productivitat, i lluitant decididament contra les desigualtats
socials i territorials.
En tot aquest procés, haurem de continuar recordant que és necessari exigir una distribució justa
dels recursos, atés que la Comunitat segueix llastrada per un infrafinançament històric que ha de
revertir-se i que hem de recordar.
En qualsevol cas, els acords aconseguits són un esdeveniment essencial per al futur d'una Europa
que es prepara per a superar aquesta crisi, eixir enfortida i unida, i afrontar els importants reptes
que tenim davant nosaltres.

ALERTA EUROPA Nº 16

I.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

❖ Nou trio de presidències i presidència Alemanya del Consell
El Trio de Presidències del Consell entrant (Alemanya, Portugal i Eslovènia) va presentar el passat
16 de juny als ministres d'Assumptes Europeus el programa de díhuit mesos del Consell, que
s'estén de l'1 de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2021. Aquest programa té en compte el
compromís de lluitar contra la crisi de la COVID-19 i abordar la recuperació. Està construït al
voltant de les principals prioritats esbossades en l'Agenda Estratègica per a 2019-2024, que els
dirigents de la UE van aprovar l'any passat:

•
•
•
•

protegir els ciutadans i les llibertats,
desenvolupar una base econòmica sòlida i dinàmica,
construir una Europa climàticament neutra, ecològica, justa i social,
promoure els interessos i valors europeus en l'escena mundial.

El programa també destaca la importància d'arribar al més prompte possible a un acord sobre el
pròxim MFP i els programes sectorials connexos, i d'obrar per establir una associació global amb
el Regne Unit abans de finals de 2020.

L'1 de juliol es va produir, així mateix, el canvi de
presidència del Consell, i Alemanya va passar a
rellevar Croàcia.

Web de la presidència: https://www.eu2020.de/eu2020-en
El calendari provisional de reunions també s’ha publicat (accedeix al calendari), així com el
projecte d'ordre del dia de les reunions del Consell per a aquest semestre.
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Les prioritats de la Presidència alemanya es regeixen pel lema: «Junts per la recuperació
d'Europa». Es dirigirà principalment a superar la pandèmia del COVID-19 i a donar suport a la
recuperació de l'economia, tot reforçant la cohesió social a Europa. Es centra en sis àmbits:
-

superació de les conseqüències a llarg termini de la crisi del coronavirus i recuperació
econòmica i social,
una Europa més forta i innovadora,
una Europa justa,
una Europa sostenible,
una Europa segura i de valors comuns,
una Europa forta en el món.
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❖ El Pressupost de la UE per a 2021
En la nostra Alerta núm.15 (juny) ja havíem fet referència a la presentació de la Comissió de la
seua proposta revisada del Marc Financer Plurianual 2021-2027 (MFP 2021-2027) i de
l'instrument de recuperació Next Generation EU, analitzant-los amb més profunditat en les
nostres Alertes especials COVID-19 núm.8 al núm.11
En el marc d'aquesta proposta, la Comissió va presentar el passat 24 de juny la seua proposta
de pressupost de la UE per a 2021. Aquest serà el primer pressupost del nou MFP 2021-2027 i el
primer proposat per la Comissió presidida per Von der Leyen, per la qual cosa significa també
una declaració d'intencions per a mostrar les prioritats de la Comissió, centrant-se en la
recuperació econòmica.
La proposta de la Comissió per a 2021 consistIa en un pressupost per a la UE de 166.700 milions
d'euros, complementats amb 344.000 milions mobilitzats a través de l'instrument de
recuperació Next Generation EU (211.000 milions en subvencions i 133.000 milions en préstecs
a càrrec d’aquest instrument).
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Conjuntament, el pressupost anual i Next Generation EU permetran realitzar inversions el 2021
per a fer front als danys econòmics i socials originats per la COVID-19, i així arrancar una
recuperació sostenible, i al seu torn protegir i crear ocupació. Tot això d'acord amb les prioritats
de la Comissió d'impulsar les transicions ecològica i digital, i de reforçar el paper d'Europa en
el món.
Al tancament d'aquesta edició, s'arribava a un acord en el si del Consell Europeu sobre el MFP
2021-2027 i l'instrument Next Generation EU, després de cinc dies de negociacions (17-21 de
juliol) en els quals la proposta de la Comissió s'ha vist lleugerament rebaixada, però no tant
com desitjaven els denominats països frugals (Àustria, Dinamarca, Països Baixos i Suècia). Entre
les modificacions més destacades, cal esmentar que els 750.000 milions d'euros de l'instrument
Next Generation EU es distribuiran en 390.000 milions en subvencions i 360.000 milions en
préstecs, la qual cosa probablement afectarà aquesta proposta de pressupost per a 2021.

Pròxims passos:
Com hem comentat, el projecte de pressupost per a 2021 es basa en la proposta de la Comissió,
presentada el 27 de maig de 2020, per al MFP 2021-2027, incloent l'instrument Next Generation
EU.

Una vegada que el Parlament Europeu i el Consell acorden el MFP 2021-2027, inclòs Next
Generation EU, la Comissió adaptarà d’acord amb això la seua proposta de pressupost per a
2021 mitjançant una nota rectificativa.
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❖ Reunions del Consell Europeu: Acord sobre Next Generation
Eu i el MFP.
Dos han sigut les ocasions en les quals el Consell Europeu s'ha reunit en aquests dos últims
mesos, la més recent i de major transcendència entre el 17 i el 21 de juliol en una reunió
extraordinària a Brussel·les, la primera presencial després de la pandèmia.
Els dos temes sobre els quals van versar les negociacions van ser el Pla de recuperació en
resposta a la crisi de la COVID-19 i el nou pressupost de la UE a llarg termini.
•

Sobre l’instrument Next Generation EU: entre les modificacions més destacades, cal
esmentar que els 750.000 milions d'euros de l'instrument Next Generation EU es
distribuiran en 390.000 milions en subvencions i 360.000 milions en préstecs. Tal com
comentem en aquesta mateixa alerta, aquesta modificació tindrà repercussió en el
pressupost per a 2021 (vegeu l’article anterior).

•

Sobre el MFP 2021-2027, s'han produït una sèrie de modificacions respecte de la
proposta de la Comissió (vegeu l’alerta de 15 juny), i la quantitat total aprovada és d’1,074
bilions d'euros, una mica inferior al projecte de la Comissió (1,1 bilions).
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Així mateix, les correccions a tant alçat reduiran l'índex anual basat en la RNB en la contribució
de Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos, Àustria i Suècia. Aquestes reduccions brutes seran
finançades per tots els estats membres d'acord amb el seu RNB.
No es produiran canvis en el que resta d'any en el MFF 2014-2020: es considera que les dues
iniciatives CRII són suficient instrument per a garantir una resposta a tan curt termini. A causa de
les circumstàncies excepcionals, les accions rellevants iniciades des de l'1 de febrer de 2020 d'ara
endavant han de ser susceptibles de finançament a través de ReactEU i RRF, sempre que
perseguisquen els seus mateixos objectius.

Pròxims passos: S’invita el Consell a establir negociacions amb el Parlament Europeu
urgentment, amb la finalitat de disposar dels actes jurídics necessaris.
Tan prompte com s'haja adoptat la Decisió sobre recursos propis, els estats membres hauran de
donar la seua conformitat al més prompte possible, d’acord amb el que establisquen les seues
respectives normes constitucionals.

Més informació: Conclusions del Consell Europeu (només en anglés)
Pàgina de la reunió:
Declaracions del president Charles Michel

D'altra banda, en la reunió immediatament anterior, que va tindre lloc el 19 de juny a través de
videoconferència, els punts més importants que es van tractar van ser:
➢ Debat sobre la proposta sobre un nou instrument de recuperació i sobre el marc financer
plurianual (MFP) per al període 2021-2027, que va presentar la Comissió Europea el 27 de
maig de 2020.
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➢ Últimes informacions sobre les converses que han mantingut amb el primer ministre
Boris Johnson en la reunió d'alt nivell UE-Regne Unit celebrada per videoconferència el
15 de juny de 2020 (que tractem en profunditat en el nostre article especial sobre Brexit).
➢ La canceller Angela Merkel i el president Emmanuel Macron han informat els dirigents
sobre la situació en què es troba l'aplicació dels Acords de Minsk. El Consell procedirà a
prorrogar les sancions econòmiques contra Rússia.
➢ El president Charles Michel ha agraït al president de Govern Andrej Plenković la seua
tasca i la seua cooperació durant la presidència croata, que s'ha desenvolupat en les
circumstàncies excepcionals de la crisi de la COVID-19.
Informació complementària: Observacions del president Charles Michel després de la reunió
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❖ Brexit: Sense avanços i preparant eixida
Tancàvem la nostra Alerta anterior (Alerta Europa núm. 15 - Juny) en el moment en què s'estava
celebrant la quarta ronda de negociacions (1-5 de juny), que no va suposar cap avanç sobre les
rondes prèvies, i després de la qual Miche Barnier, com a representant principal de la UE en les
negociacions, va anunciar l'absència de progressos significatius en les quatre àrees principals
de divergència (pesca, condicions equitatives per a una competència justa i lleial, governança
de la relació futura i cooperació judicial i policial en matèria penal).
El 15 de juny es va celebrar la reunió d'alt nivell, prevista en l'Acord de Retirada, per a fer el
balanç de les negociacions fins a aqueix moment. Per part de la UE van participar Charles
Michel, com a president del Consell Europeu, Ursula von der Leyen, com a presidenta de la
Comissió, i David Sassoli, com a president del Parlament Europeu, els quals es van reunir per
videoconferència amb el primer ministre britànic Boris Johnson.
Totes dues parts van reconéixer l'esforç dut a terme en les quatre rondes de negociacions
celebrades fins al moment, malgrat les circumstàncies i es van mostrar d'acord en la necessitat
d'un nou impuls.
Sense dubte, vist el poc progrés efectuat en les últimes rondes, serà necessari aquest impuls, ja
que en la reunió d'alt nivell, el primer ministre britànic Boris Johnson va confirmar la decisió
del Regne Unit de no sol·licitar una ampliació del període transitori, per la qual cosa la
finalització d’aquest es produirà el 31 de desembre de 2020, la qual cosa provoca que, tenint en
compte els temps necessaris per a la ratificació de qualsevol acord a què s'arribe, s'haurà
d'haver arribat a un acord a finals d'octubre.
Per això, totes dues parts van decidir intensificar les negociacions, i tindre sessions específiques,
tornant a les reunions presencials, i fixant un intens calendari per a aquest estiu. Així, se
celebrarà una cinquena ronda de negociacions a Londres del 20 al 24 de juliol, precedida de
tres sessions especialitzades, i una sisena ronda de negociacions a Brussel·les del 17 al 21
d'agost.
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La primera d'aquestes sessions especialitzades va tindre lloc del 29 de juny al 2 de juliol, amb
la participació dels dos caps de negociació i un equip d'experts, sense que es produïren avanços
en les àrees de divergència. Quan va concloure, Michel Barnier va confirmar l'absència
d'avanços i que la UE mantindrà la seua posició que no és possible arribar a un acord econòmic
sense unes garanties robustes per a una competència equitativa i lleial, una solució equilibrada
i sostenible a llarg termini per als pescadors europeus i un marc general de governança com a
mecanisme efectiu de resolució de controvèrsies.
Per part seua, el Consell, en les seues Conclusions, de 25 de juny, sobre les relacions amb el
Regne Unit, va prendre nota del poc progrés efectuat fins al moment, de la decisió britànica de
no prorrogar el període transitori i es va mostrar d'acord amb la decisió de les parts
d'intensificar les negociacions.
Independentment de l'avanç de les negociacions, i sense pretendre prejutjar el resultat
d’aquestes, la Comissió va adoptar el passat 9 de juliol una Comunicació sobre els preparatius
per al final del període transitori, amb un advertiment sobre els canvis que es produiran en els
diversos sectors principals (comerç, tant de béns com de serveis; energia; viatges i turisme;
mobilitat i coordinació de la seguretat social; dret civil i corporatiu; altres aspectes com la
protecció de dades o els drets de propietat intel·lectual…), i establint una sèrie de mesures que
les autoritats nacionals, les empreses i els ciutadans haurien d'adoptar per a estar preparats
per al canvi.
Al tancament d'aquesta edició s'està celebrant la cinquena ronda de negociacions, que va ser
precedida de sessions especialitzades en les setmanes anteriors, entre les quals podem citar la
segona reunió del Comité Especialitzat per a la Implementació del Protocol sobre Irlanda /
Irlanda del Nord.
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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II.

NOTICIES

1. PACTE VERD EUROPEU
❖ Posada en marxa de la Plataforma Europea de Transició Justa
El passat 29 de juny de 2020, es va posar en funcionament la Plataforma Europea de Transició
Justa, la finalitat de la qual és ajudar els diferents estats membroe i regions de la Unió a accedir
al Mecanisme de Transició Justa (MTJ), una de les principals fonts de finançament en la
consecució dels objectius marcats pel Pacte Verd Europeu (vegeu Alerta núm. 13 – Finançament
del Pacte Verd Europeu).

En línia precisament amb els principals objectius del Mecanisme (facilitar la transició cap a una
economia climàticament neutra que siga justa i no deixar ningú arrere), la Plataforma oferirà tot
el suport tècnic i consultiu necessari per a desbloquejar les ajudes econòmiques que ofereix el
MTJ, especialment amb un suport específic a les regions més afectades (conques mineres i
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regions amb altes emissions de carboni més vulnerables), mitigant així l'impacte socioeconòmic
de la transició verda. La Plataforma també crea un espai de diàleg per a acompanyar els territoris
que s'enfronten als desafiaments de la descarbonització.
En definitiva, la Plataforma de Transició Justa representa:

•

Una font de suport tècnic als estats membres i regions per a posar en funcionament els
plans de transició justa territorials i desenvolupar una reserva de projectes per al MTJ.

•

Un punt d'accés únic en la web que permeta posar-se en contacte amb la Comissió per a
qüestions tècniques i administratives relacionades amb la transició justa.

•

Un fòrum de debat i diàleg en el qual participen tots aquells actors locals i nacionals
interessats, autoritats públiques, interlocutors socials i institucions de la Unió.

•

Un lloc on les regions riques en combustibles fòssils i amb altes emissions de carboni
intercanvien informació, experiències i coneixements.
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❖ Dues noves estratègies: sobre la integració del sistema
energètic i sobre l'hidrogen
El sector energètic, a més de representar actualment el 75% de les emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle a la Unió Europea, pot aportar una contribució clau a la recuperació econòmica de
la UE després de la crisi generada pel Covid-19, tal com ja es va apuntar per part de la Comissió
en el paquet de recuperació Next Generation EU, (Pots consultar la nostra Alerta especial COVIDnúm. 9 amb el desenvolupament del contingut del paquet).

Recentment s'han adoptat dues estratègies que permetran precisament transformar i adaptar els
sectors energètic i de l'hidrogen als objectius que fixa el Pacte Verd:

❖ L'Estratègia de la UE sobre la integració del sistema energètic: proposa la renovació i
integració de diferents sectors diferenciats (com puga ser el transport, la indústria, el gas,
etc.) en un. La idea que subjau és doncs la unificació del sistema energètic, un sistema
energètic interconnectat i flexible que haurà de gestionar-se en el seu conjunt. Els tres
pilars en què se sustenta aquesta estratègia són:
•

Cap a un sistema energètic més ‘‘circular’’, centrat en el principi eficiència energètica.
S'identificaran accions concretes per a aplicar en la pràctica aquest principi i utilitzar
les fonts d'energia locals de manera més eficaç en els nostres edificis o comunitats.

•

Cap a una major electrificació directa dels sectors d'ús final.

•

Cap a una major utilització dels combustibles nets, com l'hidrogen renovable, els
biocarburants i el biogàs sostenibles. Per a això, la Comissió proposarà un nou sistema
de classificació i certificació per als combustibles renovables i amb baixes emissions
de carboni.

Pròxims passos: l'estratègia preveu 38 accions concretes i suposarà en futur pròxim
l'anàlisi dels obstacles existents en els diferents àmbits a fi de crear un sistema energètic
més integrat, com podrà ser a la fi de 2020 la revisió del Reglament RTE-E o de la Directiva
sobre fiscalitat de l'energia i del marc regulador del mercat del gas en 2021.
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❖ L’Estratègia de la UE sobre l'hidrogen planteja com fer realitat, gràcies a diferents vies:
inversió, reglamentació, creació de mercats així com investigació i innovació, que
l'hidrogen puga donar suport al procés de descarbonització de la indústria, el transport,
la generació d'electricitat i els edificis de la UE. Es proposa en tres fases cronològiques
diferenciades:
•

2020-2024: suport a la instal·lació de com a mínim 6 gigawatts d’electrolitzadors
d'hidrogen renovable en la Unió i producció de fins a 1 milió de tones d'hidrogen
renovable.

•

2025-2030: l'hidrogen ha de convertir-se en una part intrínseca al nostre sistema
energètic integrat amb almenys 40 gigawatts d’electrolitzadors d'hidrogen renovable
i la producció de fins a 10 milions de tones d'hidrogen renovable a la UE.

•

2030-2050: desplegament a gran escala de les tecnologies de l'hidrogen renovable en
tots els sectors de difícil descarbonització.

En línia amb aquests objectius de consecució gradual, la Comissió ha posat en marxa
paral·lelament l'Aliança europea per un hidrogen net, acostant així a líders de la indústria,
la societat civil, ministres nacionals i regionals i al BEI.

Pròxims passos: cap a finals de 2020, a través de l'esmentada Aliança, es desenvoluparà
una agenda d'inversió per a estimular el desplegament de la producció i l'ús d'hidrogen i
construir una agenda de projectes. També per a mitjan 2021 s'espera tindre fixada una
terminologia comuna per a les certificacions, la qual cosa facilitarà el treball a escala de
tota la UE. Així mateix, es treballa per a establir una cooperació amb la Unió Africana, en
el marc de la Iniciativa d'Energia Verda Àfrica-Europa.
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2. UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL
❖ Llibre blanc sobre Subvencions Estrangeres i Consulta
Pública
La Comissió va confirmar en «Una nova estratègia industrial per a Europa» (vegeu Alerta Europea
núm.14, d'abril del 2020) que, a mitjan 2020, adoptaria un Llibre blanc sobre un Instrument de
subvencions estrangeres, ja que semblen tindre un impacte creixent en el mercat únic.
Per aquesta raó, el passat 17 de juny va adoptar el Llibre blanc sobre els efectes de falsejament
causats per les subvencions estrangeres en el mercat. El dit llibre blanc presenta diversos
enfocaments, l'objectiu dels quals és abordar les distorsions causades per subsidis estrangers, a
través de:

•

Instrument general per a detectar els efectes falsejadors de les subvencions estrangeres
(«Mòdul 1»). L'autoritat de supervisió podria actuar basant-se en qualsevol indici o
informació en el sentit que una empresa de la UE es beneficia d'una subvenció
estrangera, i podria imposar mesures per a corregir el probable impacte falsejador, com
ara pagaments compensatoris i solucions estructurals o de comportament.

•

Subvencions estrangeres per a facilitar l'adquisició d'empreses de la UE («Mòdul 2»).
Pretén garantir que les subvencions estrangeres no conferisquen avantatges injustos als
seus beneficiaris en adquirir participacions en altres empreses, siga directament o
indirectament.
De conformitat amb aquest enfocament, les empreses que es beneficien de l'ajuda
financera d'un estat de fora de la UE haurien de notificar les seues adquisicions
d'empreses de la UE, per damunt d'un llindar determinat, a l'autoritat de supervisió
competent, que seria la Comissió.

•

Subvencions estrangeres en els procediments de contractació pública a la UE («Mòdul
3»). Es proposa que els licitadors han de notificar a l'òrgan de contractació les
contribucions financeres rebudes de tercers països. Els òrgans de contractació i de
supervisió competents avaluarien a continuació si existeix subvenció estrangera i si el
procediment de contractació pública és injust. En aquest cas, el licitador quedaria exclòs
del procediment de contractació.

Finalment, el Llibre blanc estableix maneres d'abordar la qüestió de les subvencions estrangeres
en el context del finançament de la UE. Per això, en el cas del finançament distribuït mitjançant
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concursos o subvencions públiques, s'aplicaria un procediment similar al previst per als
procediments de contractació pública de la UE. D'altra banda, el Llibre blanc posa l'accent en la
importància de garantir que les institucions financeres internacionals que executen projectes
secundats pel pressupost de la UE, com ara el BEI o el BERD, reflectisquen aquest enfocament de
les subvencions estrangeres.

Pròxims passos
El Llibre blanc està obert a consulta pública des del
17 de juny fins al 23 de setembre de 2020. Pots
participar des d'aquest enllaç. A partir de les
opinions, les aportacions i els posteriors resultats
d'aquesta

consulta,

la

Comissió

presentarà

possibles propostes legislatives per fer front als
efectes falsejadors de les subvencions estrangeres
sobre el mercat únic.
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❖ Informe sobre l'aplicació del Reglament General de Protecció
de Dades
La Comissió Europea va publicar el 24 de juny un informe d'avaluació sobre el Reglament general
de protecció de dades (RGPD), en el qual es ressalten principalment les conclusions següents:
•

•

•
•

•

•

•

Malgrat que el RGPD els proporciona les eines adequades per a fer complir les normes,
les autoritats nacionals de protecció de dades han de rebre el suport adequat en forma
de recursos humans, tècnics i financers.
El RGPD va crear un règim de governança innovador, destinat a garantir l'aplicació
coherent i eficaç del reglament mitjançant la denominada «finestreta única», que
estableix que les empreses que efectuen operacions transfrontereres de tractament de
dades tinguen com a interlocutora una única autoritat de protecció de dades,
concretament l'autoritat de l'estat membre on tinga la seu principal l’empresa. Arran
d'això, les autoritats de protecció de dades col·laboren en el context del Comité Europeu
de Protecció de Dades (CEPD), però encara hi ha marge de millora.
S'han establit normes harmonitzades entre els estats membres quant a la protecció de
dades, però encara amb cert grau de fragmentació i enfocaments divergents.
El RGPD ha enfortit els drets processals, incloent-hi el dret a presentar una reclamació
davant d’una autoritat de protecció de dades i el dret a la tutela judicial dels ciutadans
europeus.
Diverses autoritats de protecció de dades han creat nous instruments, com ara línies
telefòniques d'ajuda per a particulars i empreses, i conjunts d'eines per a petites
empreses i microempreses.
S'ha aprofitat el potencial de les transferències internacionals de dades per a facilitar la
transferència de dades personals des de la UE a un tercer país o organització
internacional, i garantir alhora que les dades continuen gaudint d'un elevat nivell de
protecció.
Importància de la promoció de la convergència i la cooperació internacional en l'àmbit
de la protecció de dades a través d'un major diàleg en fòrums bilaterals, regionals i
multilaterals.
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Així mateix, s'han detectat una sèrie d'àmbits en els quals es poden fer millores futures, com ara:
•
•

Conciliació del dret a la protecció de les dades personals amb la llibertat d'expressió i
d'informació i la cerca de l'equilibri adequat d'aquests drets.
Aplicació dels principis provats a tecnologies específiques, com ara la intel·ligència
artificial, la cadena de blocs, la internet de les coses o el reconeixement facial, que
requereixen un seguiment continu.

Pròxims passos: Aquest és el primer informe que es presenta, ja que el reglament estableix que és
fa al final dels dos primers anys d'aplicació. A partir d'ara els informes es presentaran cada quatre
anys, segons el que disposa l'esmentada norma.
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3. UNA ECONOMIA QUE FUNICONA EN PRO DE LES PERSONES
❖ Paquet de suport a l’ocupació juvenil

La Comissió Europea va presentar l'1 de juliol una
proposta sobre un paquet de mesures sobre el suport
a l'ocupació juvenil, articulades al voltant de quatre
eixos que, de manera conjunta, proporcionen un pont
cap a l'ocupació per a la pròxima generació:
Font: Comissió Europea

❖ Reforç de la Garantia Juvenil, a través de mesures establides en la Recomanació del
Consell “Un pont cap a l'ocupació: reforç de la Garantia Juvenil”, com ara:
◦ Ampliació del grup destinatari de les ajudes a tots els joves desocupats o inactius
menors de 25 anys, als menors de 30 anys, que inclou, per tant, els joves entre 15 i 29
anys.
◦ Assessorament de forma més individualitzada i específica, tractant d'evitar qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe, gènere o ètnia.
◦ Oferta de cursos de preparació breus; orientació, tutoria i assessorament adaptats.

❖ Reformes de l'educació i formació professionals en la proposta de la Comissió de
Recomanació del Consell, que inclouen:
◦ Sincronització entre els sistemes d'educació i formació professional amb les
transicions ecològica i digital, garantint l'accés a les eines i les tecnologies
◦ Augment de la qualitat de les ofertes d'educació contínua i formació d'aprenents
com a part de la Garantia Juvenil reforçada
◦ Millor garantia de qualitat dels programes d'educació i formació professionals i el
reconeixement de les qualificacions.
◦ Suport a la diversitat i la inclusió, eliminant diversos tipus de discriminació en l'àmbit
de l'educació.

❖ Millorar la formació d'aprenents a través de les coalicions nacionals.
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❖ Mesures addicionals per a donar suport a l'ocupació juvenil:
◦ Suport a la Xarxa Europea de Serveis Públics d'Ocupació
◦ Reforç de les xarxes per als joves aspirants a empresaris
• Creació de centres de formació interempresarials

Pròxims passos. La Comissió insta els estats membres a intensificar el suport a l'ocupació juvenil
fent ús de l’important finançament disponible en el marc de «Next Generation EU» i del futur
pressupost de la UE. El Fons Social Europeu Plus serà un recurs financer clau de la UE per a donar
suport a la posada en pràctica de les mesures de suport a l'ocupació juvenil. Com a part del Pla
de Recuperació per a Europa, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i REACT-UE
proporcionaran suport financer addicional per a l'ocupació juvenil.
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4. UNA EUROPA MÉS FORT EN EL MÓN
❖ 22a Cimera Unió Europea (UE)-la Xina
El passat 22 de juny va tindre lloc la 22a Cimera UE-Xina, celebrada per videoconferència, en la
qual el president del Consell Europeu, Charles Michelle, juntament amb la presidenta de la
Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, i l'Alt Representant de la Unió per a Afers Exteriors i
Política de Seguretat, Josep Borrell, es van reunir amb el primer ministre xinés Li Keqiang i,
posteriorment, amb el president de la Xina, Xin Jinping.
Al final de la cimera, el president Charles Michelle i la presidenta Úrsula von der Leyen, van
plantejar el rumb de les relacions entre la UE i la Xina en una sèrie d'àmbits que abasten des de
les relacions comercials, el canvi climàtic o la tecnologia, fins a la defensa del multilateralisme, la
recuperació econòmica o la lluita contra la pandèmia de la COVID-19.
En aquest sentit, la Unió Europea planteja a la Xina:
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar els compromisos adquirits en la Cimera UE-Xina celebrada en 2019
Afavorir les negociacions sobre un acord d'inversió basat en la igualtat de condicions i
l'eliminació de les barreres d'entrada.
Assumir l'objectiu de neutralitat climàtica al més prompte possible.
Emprendre iniciatives nacionals encaminades a reduir les emissions a curt termini.
Afiançar els llaços del desenvolupament tecnològic amb els drets humans i la protecció
de dades.
Lluitar contra la desinformació i potenciar la ciberseguretat.
Promoure un sistema de relacions internacionals basat en el foment de la pau, la
seguretat internacional, el respecte de les normes internacionals i el suport al
desenvolupament sostenible.

Respecte a la lluita contra la pandèmia de la COVID-19, totes dues potències remarquen la
responsabilitat compartida en els aspectes següents:
•
•
•
•
•
•

Participar en la detenció de la propagació del virus.
Impulsar la investigació de tractaments i vacunes.
Donar suport a una recuperació global ecològica i integradora.
Mostrar solidaritat davant les conseqüències als països en desenvolupament.
Participar en la revisió permanent dels ensenyaments extrets de la resposta sanitària
internacional a la COVID-19.
Facilitar el retorn de residents de la UE a la Xina.
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Pròxims passos: la Unió Europea planteja la celebració del diàleg sobre drets humans a la Xina a
la fi d'enguany si les condicions sanitàries ho permeten.
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❖ Revisió de la política comercial de la Unió Europea: consulta pública
El passat 16 juny, la Comissió Europea va iniciar una revisió de la política comercial europea,
inclosa una consulta pública en la qual anima les parts interessades a compartir el seu punt de
vista sobre l'orientació a mitjà termini que ha de seguir la
política comercial de la Unió davant els nous reptes
mundials i les conseqüències derivades de la crisi de la
COVID-19.

Per a participar cal enviar les respostes abans del 15 de
setembre a la següent adreça: trade-policy-review2020@ec.europa.eu.
Imatge: Comissió Europea

La Comissió Europea considera que la UE ha de potenciar la seua capacitat per a defensar els
seus interessos a través del consens i la col·laboració amb els seus socis, però sense deixar de
costat la necessària protecció enfront de les pràctiques deslleials.
La consulta pública, formada per un qüestionari en línia de 13 preguntes, abasta els temes
següents:
•
•
•
•
•
•

Desenvolupament d'una economia resilient i sostenible després del coronavirus.
Reforma de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
Creació d'oportunitats comercials mundials per a les empreses i, en particular, per a les
petites i mitjanes empreses.
Optimització de la contribució de la política comercial en l'esfera internacional en temes
que abasten el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible o la transició digital.
Consolidació de les relacions comercials i d'inversió amb els principals socis comercials.
Millora de la igualtat de condicions i protecció de les empreses i els ciutadans de la Unió
Europea.

ALERTA EUROPA Nº 16

Pròxims passos
La Comissió Europea, després del procés de revisió de la política comercial iniciat amb la
consulta pública, presentarà una Comunicació a la fi d'any i debatrà amb el Parlament Europeu
i els estats membre els seus resultats.
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❖ Nou paquet de fiscalitat: tres noves mesures de la Comissió
El 15 de juliol de 2020, la Comissió Europea va adoptar un nou paquet fiscal, que reforça la lluita
contra l'abús fiscal, ajuda les administracions tributàries a mantindre el ritme d'una economia en
constant evolució i alleuja les càrregues administratives per als ciutadans i les empreses. També
garanteix una millor cooperació amb els països no pertanyents a la UE i enforteix el suport de la
Comissió als països en desenvolupament.
Aquest paquet es compon de tres mesures:

❖ Pla d'acció per a una tributació justa i simple que done suport a la recuperació: és un
conjunt de 25 iniciatives per a fer que la tributació siga més justa, més simple i més
adaptada a les tecnologies modernes, amb la finalitat de rebaixar les càrregues
administratives, millorar el compliment fiscal, compartir les dades de manera més
eficient i facilitar el compliment d'obligacions als contribuents.

❖ Proposta de revisió de la Directiva sobre cooperació administrativa, Directiva
2011/16/EU(DAC7): per a ampliar les normes de transparència fiscal de la UE a les
plataformes digitals. Els estats membres intercanviaran automàticament informació
sobre els ingressos generats pels venedors en les plataformes digitals. Això no sols
permetrà que les autoritats nacionals identifiquen situacions en les quals s'han de pagar
impostos, sinó que també reduirà la càrrega administrativa que s'imposa a les
plataformes, que han de bregar amb diversos requisits d'informes nacionals diferents.

❖ Comunicació sobre la bona governança fiscal: té com a objectiu enfortir la transparència
i la imposició justa. Inclou una reforma del Codi de Conducta i millores a la llista de la UE
de jurisdiccions no cooperatives. La Comunicació també descriu l'enfocament de la UE
per a ajudar els països en desenvolupament en l'àrea d'impostos, en línia amb l'agenda
de Desenvolupament Sostenible 2030.
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Pròxims passos: el paquet fiscal adoptat hui és la primera part d'una agenda fiscal de la UE
exhaustiva i ambiciosa per als pròxims anys. La Comissió treballarà també en un nou enfocament
de la fiscalitat de les empreses per al segle XXI que aborde els reptes de l'economia digital i
assegure que totes les multinacionals paguen els impostos que els corresponguen. En el context
del Pacte Verd, la Comissió presentarà propostes per a assegurar que la fiscalitat done suport a
l'objectiu de la UE d'aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.
La proposta de revisió de la directiva seguirà la via legislativa ordinària.
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5. PROMOCIÓ DE LA MANERA DE VIDA EUROPEA
❖ Agenda de capacitats europea
El passat 1 de juliol la Comissió Europea va presentar l'Agenda de Capacitats Europea per a la
competitivitat sostenible, l'equitat social i la resiliència; projecte amb vista als pròxims cinc anys
amb què es pretén establir els objectius quantitatius per a la millora de les capacitats actuals i el
reciclatge professional.
L'Agenda de Capacitats Europea pretén, d'una banda, convertir el dret a la formació i
l'aprenentatge permanent en una realitat en tota Europa, arribant tant a les ciutats com a les
zones rurals i, d'altra banda, planteja
garantir la recuperació sostenible després
de la pandèmia de la COVID-19, l'eficient
transició ecològica i l'adaptació a l'era
digital a través de la inversió en les persones
i les seues capacitats.
Font imatge: Facsheet Comissió Europea

La base d'aquesta iniciativa, emmarcada en el Pilar Europeu de Drets Socials, està estructurada
en dotze accions, resideix a potenciar les capacitats per a l'ocupació a través de l'associació entre
estats membres, empreses i interlocutors socials. Aquesta col·laboració busca garantir l'accés a
l'aprenentatge utilitzant el pressupost de la Unió Europea com a catalitzador de la inversió
publicoprivada en les capacitats de les persones.

Les dotze accions per al desenvolupament de la resiliència, l'equitat social i el reforç de la
competitivitat sostenible són:
•
•
•

Un Pacte per les Capacitats.
Una proposta de Recomanació del Consell sobre l'educació i la formació.
El reforç de la informació estratègica sobre les capacitats.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La posada en marxa de la iniciativa sobre Xarxes d'Universitats Europea i la capacitació
dels científics.
El suport de la UE a les accions estratègiques nacionals de millora de les capacitats.
La iniciativa sobre els comptes individuals d'aprenentatge.
Les capacitats per a acompanyar les transicions verda i digital.
Un enfocament europeu quant a les microcredencials.
Augment del nombre de graduats en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques i
foment de les capacitats transversals i emprenedores.
La nova plataforma Europass.
Les capacitats per a la vida.
La millora del marc facilitador per a desbloquejar les inversions dels estats membres i les
privades en capacitats.

Pròxims passos: juntament amb aquesta comunicació ja han sigut llançades tant la proposta de
Recomanació sobre educació i formació com la nova plataforma Europass (vegeu hiperenllaços
en el text). La resta d'accions aniran sent desenvolupades d'acord amb el calendari de treball de
la Comissió.
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6. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA
❖ Nova Estratègia sobre drets de les víctimes (2020-2025)
La Comissió Europea va presentar el passat 24 de juny la primera Estratègia sobre drets de les
víctimes (2020-2025), reforçant així el marc jurídic de protecció als drets de les víctimes en l'àmbit
europeu.

A pesar que la Unió ja disposa d'un conjunt sòlid de normes que protegeixen els drets de les
víctimes, la seua implementació continua sent incompleta, especialment a causa de la no
incorporació o incorporació insuficient de les normes europees als ordenaments jurídics
nacionals. L'estratègia busca garantir que totes les víctimes de delictes puguen invocar
plenament i efectivament els seus drets, amb independència del lloc de comissió del delicte. Es
defineixen cinc prioritats clau:

❖ Comunicar eficaçment amb les víctimes i proporcionar-los un entorn segur perquè
denuncien els delictes
❖ Millorar la protecció i el suport a les víctimes més vulnerables.
❖ Facilitar l'accés de les víctimes a una indemnització. Per a això, la Comissió haurà
d'avaluar la legislació de la UE sobre indemnitzacions, incloses les estatals, i la Decisió
marc sobre el reconeixement mutu de sancions pecuniàries.
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❖ Reforçar la cooperació i la coordinació entre els interlocutors en matèria de drets de les
víctimes

❖ Reforçar la dimensió internacional dels drets de les víctimes, d'acord amb el Pla d'acció
per als drets humans i la democràcia.

Pròxims passos: a partir de l'adopció d'aquesta estratègia, la Comissió revisarà periòdicament
l'aplicació de l'Estratègia i d'ací a 2022 proposarà mesures per a completar el marc normatiu
existent en aquesta matèria presentant per a això propostes legislatives encaminades a reforçar
els drets de les víctimes. Per a això, se secundarà i col·laborarà estretament amb la Plataforma de
Drets de les Víctimes.
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❖ Nou portal ‘‘Diga'ns el que pensa’’
En línia amb el programa ‘‘Legislar millor’’, la Comissió va llançar el portal ‘‘Diga'ns el que pensa’’
com a instrument facilitador de la participació ciutadana en el procés legislatiu de la Unió
Europea. Així, des de 2015, quan es va presentar aquest programa, la Comissió ha establit com
una de les seues prioritats fomentar la participació de la ciutadania i parts interessades al llarg
de tot el procés legislatiu i d'elaboració de polítiques europees, potenciant una presa de decisions
més oberta i transparent.

El 3 de juliol de 2020, la Comissió ha posat en marxa una versió renovada d'aquest portal:
❖ En primer lloc, ha millorat la consulta per part dels usuaris. El nou portal ha simplificat
les funcions de cerca i permet un ús més fàcil.

❖ En segon lloc, ha afavorit el procés de comunicació de la Comissió Europea amb la
ciutadania. Ara es poden visualitzar les consultes més recents i de gran interés en la
pàgina d'inici, i els usuaris poden accedir directament i participar-hi. Tot això, ha permés
un clar augment de la transparència.

❖ Tant els ciutadans com les organitzacions poden realitzar comentaris sobre els fulls de
ruta o les avaluacions d'impacte de legislació futura, participar en les consultes
públiques sobre iniciatives que estan en procés de preparació i aprovació i també
aportar comentaris sobre projectes d'actes delegats i d'execució.
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III.

NOTÍCIES CURTES

❖ Segona fase de la consulta sobre salari mínim
Tal com informem en l’Alerta Europa núm. 13 de febrer de 220, la Comissió va llançar una
consulta per a fixar un salari mínim just per a totes les persones treballadores de la Unió. Aquesta
consulta constava d'un procediment obligatori de dues etapes. En aquesta segona etapa, els
interlocutors socials tindran fins al 4 de setembre per a respondre a la consulta sobre quina forma
-legislativa o no legislativa - ha de prendre la proposta.
Durant la primera fase de la consulta, que va estar oberta del 14
de gener al 25 de febrer de 2020, la Comissió va rebre respostes
de vint-i-tres interlocutors socials de la UE. Sobre la base de les
respostes rebudes, la Comissió va arribar a la conclusió que cal
que la UE adopte mesures addicionals
Pots accedir al document de la consulta (disponible únicament en alemany, francés i anglés).

❖ S'aprova l'extensió de termini per a les iniciatives ciutadanes
S'ha aprovat l'ampliació de diversos terminis relacionats amb la
Iniciativa Ciutadana Europea a causa de la pandèmia de COVID19. La proposta de la Comissió de data 15 de maig (la informació
completa del qual pots consultar en l'Alerta núm. 15, del mateix
mes), va ser adoptada pel Consell i el Parlament Europeu el 25 de
juny
Les mesures temporals previstes, que s'aplicaran fins a finals de
2022, donen als organitzadors de les iniciatives més temps per a
recollir declaracions de suport amb la finalitat d'aconseguir el
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llindar exigit d'un milió de signatures de tota la UE. Els estats membres podran sol·licitar una
extensió del període de verificació d'1 a 3 mesos

❖ Registre de transparència obligatori: es reprenen les
negociacions
En el nové període legislatiu, el nou Parlament Europeu, la nova Comissió Europea i la
Presidència del Consell han designat els seus negociadors per a reprendre les negociacions sobre
el tema. El passat 16 de juny es van reunir per a intercanviar punts de vista sobre el Registre de
Transparència. Aquesta és la seua primera reunió d'aquest tipus des que la discussió es va
suspendre abans de les eleccions europees, al maig de 2019.
Tots s'han compromés a fer el possible per a concloure les negociacions amb un sistema millorat
per a la transparència de les interaccions amb els representants d'interessos a través d'un
Registre de Transparència obligatori.
La proposta de la Comissió data de 2016 i pots consultar-la, juntament amb un article complet,
en l’Alerta d'octubre de 2016.

Font imatge: web oficial registre de transparència:

❖ Any Europeu del Ferrocarril: modificacions a la proposta
inicial
La proposta de la Comissió Europea per a designar 2021 com a Any Europeu del Ferrocarril
(tractada en l’Alerta Europa núm. 14 del mes d'abril) ha obtingut el suport per part del Consell
per al començament de les negociacions amb el Parlament Europeu. Les modificacions puntuals
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que s'han introduït sobre el text originari de la proposta es refereixen al paper dels ferrocarrils en
la mobilitat d'extrem a extrem, el desenvolupament d'infraestructura ferroviària i la informació
per als passatgers ferroviaris sobre els seus drets i la disponibilitat de bitllets individuals vàlids en
diferents companyies.
El Consell també vol enfortir l'avaluació dels resultats de les activitats de l'Any europeu del
ferrocarril mitjançant la introducció de l'ús d'indicadors clau de rendiment de la Comissió.

Font imatge: Comissió Europea

Pròxims passos: La Presidència alemanya del Consell iniciarà les negociacions amb el Parlament
sobre el text final.

❖ Posició del Consell davant la COFE
La Conferència sobre el Futur d'Europa ja va perfilant la
seua forma definitiva. Després de la proposta inicial de la
Comissió, presentada el passat 22 de gener (pots
consultar-ne el contingut en l’Alerta Europa 13, del mes
de febrer), el 24 de juny es va produir l'acord del Consell
sobre els objectius i els arranjaments per a la
conferència, la qual cosa facilita el camí per a l'obertura de discussions sobre aquest tema amb
la Comissió i el Parlament Europeu. La proposta a penes s’ha retocat i manté l’essència original.
Consulta la posició del Consell
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Pròxims passos: Aquest acord permet que s'inicien les negociacions interinstitucionals per a
aconseguir la redacció conjunta final i s'espera que es publique després de la interrupció del
període estival.

❖ Entrada en vigor de l'Acord amb Vietnam
La Comissió ha anunciat que l'Acord comercial amb Vietnam, signat el 30 de juny de 2019, entrarà
en vigor el pròxim 1 d'agost de 2020.
Abolirà directament el 65% dels aranzels sobre les
exportacions de la UE al seu soci en desenvolupament, i la
resta s'eliminarà gradualment durant un període de 10
anys.
Pots trobar més informació en la pàgina oficial de l'acord, i en l'Alerta núm. 6 de novembre de
2018.

❖ Cinquena avaluació del Codi de Conducta per a la Lluita
contra la Incitació Il·legal a l'Odi en Internet
La Comissió Europea va publicar el 22 de juny els resultats de la seua cinquena avaluació del Codi
de Conducta per a la Lluita contra la Incitació Il·legal a l'Odi en Internet, de 2016. Els resultats són
globalment positius, tanmateix, les plataformes han de continuar millorant la transparència i la
informació de retorn als usuaris, i també garantir que els continguts assenyalats s'avaluen de
manera coherent al llarg del temps; les avaluacions separades i comparables dutes a terme
durant diferents períodes han indicat divergències d'actuació.
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Font imatge: facsheet Comissió Europea

Pots consultar els resultats d'avaluacions anteriors en l’Alerta núm. 1 de 2018 i l’Alerta maig-juny
de 2017
Pròxims passos: Els resultats obtinguts, en el marc de l'aplicació del Codi de Conducta durant els
quatre últims anys, contribuiran a les reflexions en curs sobre com reforçar les mesures els
objectius de les quals són fer front als continguts il·lícits en línia en el futur «paquet» legislatiu
sobre serveis digitals, sobre el qual la Comissió ha posat en marxa recentment una consulta
pública.

❖ La Comissió Europea i el Grup del Banc Mundial renoven
l'acord per a enfortir la cooperació al desenvolupament.
La Comissió Europea i el Grup del Banc Mundial van signar el 8 de juliol un Acord d'Associació del
Marc Financer que guia els termes sota els quals el Grup del Banc utilitzarà els fons de la Unió
Europea per a implementar projectes de desenvolupament a tot el món.
El nou acord de cooperació és una actualització i expansió
del de 2016 i estableix les modalitats a través de les quals
les dues organitzacions s'associen. L'Acord d'Associació
del Marc Financer de 2001 permet que les parts
establisquen una cooperació a llarg termini que involucre
instruments innovadors i consolide la relació amb socis
madurs, com ara el Grup del Banc Mundial.
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IV.

CURIA

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en els assumptes acumulats C-762/18
QH/Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria i C-37/19 CV/Iccrea Banca Spa
Un treballador té dret, en relació al període comprés entre el seu acomiadament il·legal i la
readmissió en el seu antic lloc, a les vacances anuals retribuïdes o, al final de la seua relació
laboral, a una compensació en substitució d'aquestes vacances no gaudides.
Les autoritats búlgares i italianes van rebre dues demandes interposades per dues treballadores
que reclamaven una compensació per les vacances anuals retribuïdes no gaudides en el període
comprés entre el seu acomiadament il·legal i la seua readmissió.
Davant aquesta situació, els tribunals búlgar i italià van presentar recurs davant el tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la interpretació del Dret de la Unió respecte al dret a
vacances anuals retribuïdes durant aquest període, així com en relació amb el dret d'un
treballador a una compensació financera en substitució de les vacances anuals retribuïdes no
gaudides en el període comprés entre l'acomiadament il·legal i la seua readmissió.
Per tot això, el TJUE, en sentència dictada el dia 25 de juny de 2020, va concloure:
•

•

•

El període comprés entre l'acomiadament il·legal i la readmissió del treballador en el seu
lloc de treball ha d'assimilar-se a un període de treball efectiu a fi de determinar el dret a
vacances retribuïdes.
Si el treballador readmés és acomiadat novament, o després de la readmissió, la seua
relació laboral s'extingeix per qualsevol motiu, té dret a una compensació per les
vacances anuals retribuïdes o gaudides adquirides durant el període comprés entre
l'acomiadament il·legal i la readmissió.
Si el treballador ha ocupat un nou lloc de treball durant el període comprés entre
l'acomiadament il·legal i la readmissió en el seu antic lloc de treball, el dret a vacances
anuals retribuïdes per aquest període només podrà ser exigit enfront del nou pagador.
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Sentència del Tribunal de Justícia en l'assumpte C--754/18 Ryanair Designated Activity
Company/Országos Rendőr-főkapitányság
Un membre de la família d'un ciutadà de la Unió que no té la nacionalitat d'un Estat membre,
però que és titular d'una targeta de residència permanent, està exempt de l'obligació d'obtindre
un visat per a entrar en el territori dels estats membres.
El 9 d'octubre de 2017, la policia de l'aeroport Liszt Ferenc de Budapest (Hongria) va dur a terme
el control dels passatgers d'un vol procedent de Londres, operat per Ryanair. Durant aquest
control, va comprovar que un passatger de nacionalitat ucraïnesa, que estava en possessió d'un
passaport no biomètric i d'una targeta de residència permanent vàlida, expedida pel Regne Unit,
no disposava de visat. Com no tenia amb visat, la policia no va autoritzar la seua entrada a
Hongria i va demanar a Ryanair que el tornara a Londres. A més, va considerar que Ryanair no
havia adoptat les mesures que li incumbien com a transportista per a cerciorar-se que la dita
passatgera comptava amb els documents de viatge exigits i, per això, li va imposar una multa de
3 000 euros.
Ryanair va impugnar davant el Tribunal Contenciós Administratiu i Social de la Capital d'Hongria
la multa, al·legant que el passatger en qüestió estava autoritzat a entrar en territori hongarés
sense visat, ja que disposava d'una targeta de residència permanent vàlida expedida pel Regne
Unit conformement a la Directiva esmentada.
En aquesta sentència de 18 de juny de 2020, el Tribunal de Justícia, ha analitzat i interpretat la
Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa al dret
dels ciutadans de la Unió i dels membres de les seues famílies a circular i residir lliurement en el
territori dels estats membres, entorn d'aquesta qüestió. Així, el TJUE conclou que:
•

•

•

El membre de la família d'un ciutadà de la Unió que no té la nacionalitat d'un Estat
membre, però que és titular d'una targeta de residència permanent, està exempt de
l'obligació d'obtindre un visat per a entrar en el territori dels estats membres.
La Directiva s'aplica indistintament al conjunt dels estats membres, amb independència
que formen part o no de l'espai Schengen, i que la seua disposició relativa a l'exempció
de visat no conté cap referència específica a aquest espai.
La possessió de la targeta de residència constitueix prova suficient que el seu titular
reuneix la condició de familiar d'un ciutadà de la Unió, de manera que l'interessat té dret,
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sense necessitat de cap comprovació o certificació addicional, a entrar en el territori d'un
altre Estat membre i està exempt de l'obligació de visat.

Sentència Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis
Nordfriesland (Assumpte C-297/19)
Les persones jurídiques de dret públic poden ser responsables dels danys mediambientals
ocasionats per les activitats exercides en interés de la col·lectivitat en virtut d'una delegació legal
de funcions.
A causa de la presència, entre 2006 i 2009, del fumarell negre, un ocell aquàtic protegit, una part
de la península d’Eiderstedt (Schleswig-Holstein, Alemanya), va ser classificada com a ‘‘zona de
protecció’’. La península, per a ser habitada i explotada, necessita drenatge. I precisament d'això
s'encarrega la Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, associació de gestió de recursos hídrics i
terrestres constituïda sota la forma jurídica d'entitat de dret públic. En el transcurs dels seus
treballs de bombament, considerant que s'havien provocat danys al fumarell negre, una
associació mediambiental, va sol·licitar l'adaptació de la normativa alemanya per a l'aplicació de
la Directiva 2004/35 sobre responsabilitat mediambiental.
En aquest context, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Suprem Contenciós Administratiu) va
preguntar al Tribunal de Justícia si i en quines condicions una activitat com l'explotació d'una
estació de bombament per a finalitats de drenatge de superfícies agrícoles pot considerar-se
compresa dins de la «gestió corrent dels paratges» en el sentit de la Directiva 2004/35 i que
precisara si pot considerar-se que aquesta activitat és una «activitat professional», en el sentit de
la Directiva 2004/35, mentre s'exerceix en interés de la col·lectivitat en virtut d'una delegació legal
de funcions.
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En tots dos casos el Tribunal s'ha pronunciat afirmativament. Respecte a l’‘‘activitat
professional’’, el Tribunal ha confirmat que aquesta comprén totes les activitats exercides dins
d'un context professional, amb independència que aquestes activitats guarden o no relació amb
el mercat o tinguen un caràcter competitiu, per la qual cosa la Deich- und Hauptsielverband
Eiderstedt podria ser responsable pels danys mediambientals.

Sentencia Assumptes Acumulats C-224-19 CaixaBank i C-259-19 BBVA
El TJUE reconeix al consumidor el dret de restitució de les despeses hipotecàries si aquestes es
deriven d'una clàusula abusiva

En resposta a quinze qüestions prejudicials plantejades pel Jutjat de Primera Instància núm. 17
de Palma i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ceuta, el TJUE ha emés sentència en què
interpreta els articles 3 a 8 de la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre
clàusules abusives en contractes subscrits amb consumidors. Les conclusions del Tribunal han
sigut les següents:

•

El jutge nacional no pot negar al consumidor la devolució de les quantitats abonades en
virtut d'una clàusula contractual abusiva que haja imposat al consumidor el pagament
de la totalitat de les despeses de constitució i cancel·lació d'hipoteca, llevat que les
disposicions de dret nacional aplicables a falta de tal clàusula imposen al consumidor el
pagament de les despeses (com podria ocórrer amb l'Impost d'Actes Jurídics
Documentats).

•

L'òrgan jurisdiccional de l'Estat membre està obligat en primer lloc a determinar si les
clàusules que continguen comissions d'obertura són prestacions essencials del
contracte o no i, en qualsevol cas, haurà de controlar el caràcter clar i comprensible
d'aquestes clàusules. A més, el Tribunal també ha considerat que una clàusula d’aquesta
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•

classe pot causar un detriment del consumidor, contràriament a les exigències de la bona
fe, un desequilibri important entre els drets i obligacions de les parts que es deriven del
contracte quan l'entitat financera no demostra que aquesta comissió respon a serveis
efectivament prestats i despeses en què haja incorregut.

•

El Dret europeu permet que l'exercici de l'acció dirigida a fer valdre els efectes restitutoris
de la declaració de nul·litat d'una clàusula abusiva quede sotmés a un termini de
prescripció, sempre que ni el moment en què aquest termini comence a córrer ni la seua
duració impossibiliten en la pràctica o dificulten excessivament l'exercici del dret del
consumidor a sol·licitar aquesta restitució.

•

La directiva esmentada i el principi d'efectivitat s'oposen a un règim que permeta que el
consumidor carregue amb una part de les costes processals en funció de l'import de les
quantitats indegudament pagades que li són restituïdes arran de la declaració de la
nul·litat d'una clàusula contractual abusiva, atés que es crearia un efecte dissuasiu
perquè el consumidor fera valdre els seus drets davant la justícia.

ALERTA EUROPA Nº 16

V.

CONSULTES PÚBLIQUES

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

Possibilitats de pesca per a 2021 en virtut de la política
pesquera comuna

Assumptes marítims i pesca

17/06/2020

31/08/2020

Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització: avaluació final
(2014-2020)

Ocupació i assumptes socials

10/06/2020

02/09/2020

Marc de protecció i facilitació de les inversions

Serveis bancaris i financers

26/05/2020

08/09/2020

Mercat únic: nova eina complementària per a reforçar
l'aplicació de les normes de competència

Competència, mercat únic

03/06/2020

08/09/2020

Paquet legislatiu de la Llei de serveis digitals: instrument
regulador ex-ante de les grans plataformes en línia que
actuen com a guardianes

Economia i societats digitals

02/06/2020

08/09/2020

Llei de serveis digitals: aprofundir en el mercat interior i
aclarir les responsabilitats dels serveis digitals

Economia i societats digitals

02/06/2020

08/09/2020

Avaluació de la política de promoció de l'agricultura

Agricultura i desenvolupament 08/05/2020
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

Productes farmacèutics: medicaments segurs i assequibles
(nova estratègia de la UE)

Sanitat i salut pública

16/06/2020

15/09/2020
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Avaluació del Llibre blanc de 2011 sobre el transport

Transport

01/07/2020

23/09/2020

Estratègia per a una Mobilitat Intel·ligent i Sostenible

Transport, medi ambient

01/07/2020

23/09/2020

Informe de 2020 sobre la ciutadania

Justícia i drets humans

09/07/2020

01/10/2020

Transport amb autobús i autocar – drets dels viatgers
(avaluació)

Transport

03/07/2020

02/10/2020

Drets dels passatgers aeris: persones amb discapacitat o
mobilitat reduïda (avaluació)

Transport

03/07/2020

02/10/2020

Transport marítim i fluvial - drets dels passatgers (avaluació) Transport

03/07/2020

02/10/2020

Política dels consumidors: nova «agenda del consumidor»
de la UE

Consum, mercat interior

30/06/2020

06/10/2020

Dret de competència de la UE: comunicació sobre la
definició de mercat (avaluació)

Competència, mercat únic

26/06/2020

09/10/2020

Governança internacional dels oceans

Assumptes marítims i pesca

15/07/2020

15/10/2020

Empreses d'assegurances i reassegurances: revisió de les
normes prudencials (Directiva Solvència II)

Serveis bancaris i financers

01/07/2020

21/10/2020

Política agrícola de la UE – avaluació dels hàbitats, els
paisatges i la biodiversitat

Agricultura i desenvolupament 09/07/2020
rural

22/10/2020

Piscifactories de la UE (aqüicultura): actualització de les
directrius

Assumptes marítims i pesca

14/07/2020

27/10/2020

Programa d'ajuda per a la comunitat xipriota turca:
avaluació

Cooperació internacional i
desenvolupament

22/06/2020

09/11/2020

Serveis postals: informe d'avaluació

Mercat únic, competència

13/07/2020

09/11/2020

Protecció de la capa d'ozó: revisió de les normes de la UE

Medi ambient, canvi climàtic

13/07/2020

09/11/2020

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 des del següent enllaç
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