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I.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

❖ SOTEU: El discurs sobre l'Estat de la Unió
El 16 de setembre va tindre lloc el Debat sobre l'Estat de la Unió en el Parlament Europeu,
Com no podia ser d'una altra forma, Von der Leyen va començar el seu discurs fent referència a
la situació provocada per l'esclat de la pandèmia fa sis mesos, i mostrant el seu reconeixement i
agraïment a tots aquells que han treballat en primera línia per a fer front a les conseqüències de
la COVID-19. Una situació que, en les seues paraules, ha mostrat les deficiències dels nostres
sistemes sanitaris i els límits d'un model econòmic que valora la riquesa per damunt del benestar,
alhora que la fragilitat en la qual s'assenta la nostra comunitat de valors.

Tot això ens ha de fer mirar cap al futur, un futur al qual cal donar-li forma i que millore no sols la
qualitat de les nostres vides, sinó que cuide del nostre planeta i de les generacions
esdevenidores. Ens trobem, per tant, davant una oportunitat per al canvi, un canvi que s'origine
en la nostra voluntat i no sols com a resposta a les catàstrofes.
I per a això la Unió Europea ja ha dissenyat un instrument: Next Generation EU, instrument que
proporcionarà la inversió necessària per a executar el pla que complete aqueixa visió de futur que
ja figurava en les orientacions polítiques de la Comissió, i la necessitat de la qual ha evidenciat la
crisi generada pel coronavirus.
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Amb aquesta visió posada en el futur, i amb la intenció de ressorgir de la crisi creant oportunitats
per al món de l’endemà, la presidenta de la Comissió va fer un repàs dels aspectes fonamentals
dels quals s'ocuparà la UE en els pròxims dotze mesos.
El primer pas per a aqueix futur serà tirar avant tots junts, reactivant una economia social de
mercat que protegisca als ciutadans, aporte estabilitat i cree oportunitats. La presidenta de la
Comissió va ressaltar l'esforç comú que s'ha fet durant la crisi sanitària, habilitant corredors verds
per a garantir el proveïment de mercaderies, portant de tornada a més de 600.000 ciutadans
europeus mitjançant el programa rescEU, a fi de garantir els subministraments mèdics crítics per
a impedir que els estats instauraren prohibicions a la seua exportació, o també possibilitant
l'augment la producció d'Equips de Protecció Individual. Tot això, sense disposar de plenes
competències sobre la salut, una qüestió que Von der Leyen vol posar sobre la mesa en la
Conferència sobre el Futur d'Europa. De moment, en matèria sanitària, la Comissió i el Parlament
pretenen augmentar els recursos del programa EU4Health, enfront de la proposta del Consell
Europeu, reforçar l'Agència Europea de Medicaments i el Centre Europeu per al Control Malalties
i crear una Agència Europa de Recerca i desenvolupament Biomèdic, iniciatives que pretenen
reforçar la preparació davant les crisis i la capacitat de gestió de les amenaces transfrontereres
per a la salut.
Però no solament és necessari protegir la salut de la ciutadania europea: també és necessari
protegir als treballadors, per la qual cosa va ressaltar l'instrument SURE, gràcies al qual 16 estats
membres rebran aviat 90.000 milions d'euros destinats protegir milions de llocs de treball,
garantir ingressos a les famílies i evitar el tancament d'empreses. A més, va anunciar la
presentació d'una proposta legislativa per a establir un marc dins de la UE per a un salari mínim.
Von der Leyen també va ressaltar el treball realitzat per part de les institucions europees per a
respondre a la crisi econòmica originada per la pandèmia, destacant l'activació immediata de la
clàusula general de salvaguarda per primera vegada o la flexibilització dels fons europeus i de les
normes sobre les ajudes estatals, a més del Programa de Compres d'Emergència enfront de la
Pandèmia del Banc Central Europeu, tot això per a proporcionar liquiditat immediata als estats
membres.
A continuació, va repassar els aspectes més importants en els quals se centrarà la Comissió,
matèries que ja figuraven en les seues prioritats (vegeu l’Alerta núm.11) i que es converteixen en
una oportunitat per a eixir de la crisi i reactivar l'economia, si bé modificant substancialment certs
aspectes del nostre model econòmic per a salvar el futur del nostre planeta. Per a això, a més, es
comptarà amb una bona part dels fons de l'instrument de recuperació Next Generation UE.
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Així, von der Leyen va anunciar les seues mesures sobre el Pacte Verd Europeu, al qual es
dedicarà el 30% dels 750.000 milions del pressupost de Next Generation EU o sobre la Dècada
Digital d'Europa, amb una inversió del 20% del pressupost de Next Generation EU en l'àmbit
digital, mesures que analitzem més profundament en aquesta Alerta.
A més, von der Leyen va anunciar un nou pacte sobre migració, així com un pla d'acció contra el
racisme i el primer informe anual de la Comissió sobre l'Estat de Dret, aspectes que també
analitzem en les diferents seccions d'aquesta Alerta.
Per a finalitzar el seu discurs, va llançar un missatge d'esperança en els joves europeus i en la
unitat que ha mostrat la UE per a afrontar la pandèmia, i hem de tenir en compte que aquesta
és una de les lliçons que hem d'aprendre: la força conjunta dels 27 estats ens ajudarà a
construir un món millor.
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❖ Reunió extraordinària del Consell Europeu, 1 i 2 d'octubre
Els dies 1 i 2 d'octubre s'ha celebrat una reunió extraordinària del Consell Europeu. Els líders
europeus van dedicar el primer dia de treball a debatre aspectes de les relacions exteriors de la
UE. Entre les conclusions d'aquesta primera jornada, destaquen:
•

Mediterrani oriental: s'ha reiterat la seua solidaritat amb Grècia i Xipre, insistint en
l'interés estratègic de la UE en un entorn estable i segur en el Mediterrani oriental, i en el
desenvolupament d'una relació cooperativa i mútuament beneficiosa amb Turquia,
resolent les diferències mitjançant el diàleg de bona fe i de conformitat amb el Dret
Internacional. En aquest sentit, han condemnat les vulneracions dels drets sobirans de
la República de Xipre i ha instat a Turquia que accepte la invitació de Xipre a entaular un
diàleg. També ha acordat posar en marxa un programa polític positiu de relacions entre
la UE i Turquia, condicionat al fet que es mantinga una obstinació per a posar fi a les
activitats il·legals respecte a Grècia i Xipre.
Els líders de la UE també han realitzat una crida a la celebració d'una conferència
multilateral sobre el Mediterrani oriental en la qual s'aborden solucions multilaterals
sobre aspectes com ara la delimitació marítima, la seguretat, l'energia, la migració i la
cooperació econòmica.

•

la Xina: ha acollit favorablement l'informe sobre la reunió entre els dirigents de la UE i el
president Xi Jinping celebrada el 14 de setembre, així com la signatura de l'acord sobre
indicacions geogràfiques, i ha recordat l'objectiu de concloure les negociacions d'un
ambiciós acord global d'inversions UE-Xina abans del terme de 2020. Al mateix temps,
els dirigents europeus van animar a la Xina a assumir major responsabilitat enfront de
desafiaments mundials com el canvi climàtic i van manifestar la seua preocupació per la
situació dels drets humans a la Xina, com a conseqüència dels esdeveniments a Hong
Kong i el tracte a les persones pertanyents a minories.

•

Bielorússia: no reconeix els resultats de les eleccions presidencials, i es condemna la
violència exercida contra els manifestants pacífics, així com les detencions arbitràries
produïdes després de les esmentades eleccions.

•

Nagorno-Karabakh: ha demanat un cessament immediat de les hostilitats i ha instat les
parts a la resolució pacífica del conflicte, instant a l'Azerbaidjan i a Armènia a emprendre
negociacions de fons sense condicions prèvies.
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Entre els temes tractats en la segona jornada , cal destacar:
•

COVID-19: va mantindre un debat exhaustiu i es va mostrar resolt a mantindre's unit
enfront de la pandèmia, sol·licitant al Consell i a la Comissió que intensifiquen la seua
labor general de coordinació i els treballs sobre el desenvolupament i distribució d'una
vacuna a escala de la UE.

•

Mercat únic: va subratllar la necessitat de tornar al funcionament normal del mercat únic
al més prompte possible. En particular, va sol·licitar que:

•

o

S'apliquen i complisquen rigorosament les normes del mercat únic, d'acord amb
el Pla d'Acció per al Compliment del Mercat Únic, elaborat per la Comissió.

o

S'eliminen els obstacles injustificats que continuen existint (en particular, en
l'àmbit dels serveis) i que no se’n creen d’altres.

o

S'actualitze el marc europeu de competència per a garantir que estiga a l'altura
dels reptes que plantegen la transició ecològica, la transformació digital i el
context mundial canviant.

o

Es done forma al nou sistema de governança econòmica mundial.

o

S'invertisca en educació i formació i en l'ús eficaç de les capacitats amb vista a
reforçar la creació i la preservació de l'ocupació, donar suport a la prosperitat
econòmica i aplicar les polítiques de protecció social necessàries.

Política industrial: es va subratllar la necessitat que la UE desenvolupe una política
industrial ambiciosa perquè la seua indústria siga més sostenible, més ecològica, més
competitiva i resilient. Per això, va convidar a la Comissió al fet que localitze els casos de
dependència estratègica, especialment en les àrees més sensibles com en l'àmbit de la
salut, i propose mesures per a la reducció d'aquestes dependències, sol·licitant:
o

Garanties per a unes condicions de competència equitativa, així com un entorn
regulador i un marc d'ajudes estatals que propicien la innovació i faciliten la
participació de les pimes.

o

El desenvolupament de noves aliances industrials.

o

Un augment de l'ajuda als projectes importants d'interés comú europeu
existents en matèria de bateries i microelectrònica, així com ajuda als Estats
membres a desenvolupar nous projectes importants d'interés comú europeu, de
manera que se superen les deficiències del mercat i es propicie una innovació
capdavantera.

o

El desenvolupament de l'autonomia de la UE en el sector espacial i una base
industrial de defensa més integrada.
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•

Àmbit digital: El Consell Europeu espera la proposta de la Comissió d'una norma sobre
serveis digitals abans de finalitzar 2020 i convida a la Comissió a presentar, a tot tardar el
març de 2021, una Brúixola Digital global que establisca les ambicions digitals concretes
de la UE per a 2030. Els dirigents europeus es van mostrar d'acord que almenys el 20%
dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència estiguen disponibles per a la
transició digital, en particular per a les pimes.
Així mateix, va acollir amb satisfacció l'Estratègia Europea de Dades i la creació d'espais
comuns europeus de dades en sectors estratègics, i va convidar la Comissió que done
prioritat a l'espai de dades sanitàries, la creació de les quals està prevista abans del terme
de 2021.
També va ressaltar la necessitat d'establir serveis europeus en el núvol fiables i segurs
amb la finalitat que les dades europees puguen emmagatzemar-se i tractar-se a Europa,
a fi de complir la normativa europea.
En relació amb la connectivitat 5G, va sol·licitar a la UE i als Estats membres que aprofiten
al màxim el conjunt d'instruments per a la ciberseguretat de les xarxes 5G, adoptat el 29
de gener de 2020 i va instar els estats membres que presenten a la Comissió, abans de
cap d'any, els seus plans nacionals sobre la implantació de la 5G, de conformitat amb el
Pla d'Acció 5G
Finalment, va instar al desenvolupament d'un marc, a escala de la UE, per a la
identificació pública segura (e-ID) per a proporcionar als ciutadans seguretat sobre la
seua identitat i les seues dades en línia i es facilite l'accés als serveis digitals públics,
privats i transfronterers, i encarregar a la Comissió la presentació d'una proposta
d'iniciativa relativa a la Identificació Digital Europea d'ací a mitjans de 2021.
Més informació: Conclusions
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❖ Brexit: s’intensifiquen les negociacions
Com avançàvem en la nostra Alerta anterior (vegeu l’Alerta 16) el termini que es marcava la UE
per a poder tindre un acord amb el Regne Unit sobre la futura relació, que poguera entrar en vigor
el 1/1/2021, era finals d'octubre.
Per això, s'han intensificat les negociacions, produint-se diverses rondes més (del 20 al 24 de
juliol, del 17 al 21 d'agost, del 7 al 10 de setembre) fins a la novena ronda que s'ha celebrat del 29
de setembre al 2 d'octubre. Després d'aquesta última ronda, Michel Barnier, cap de l'equip
negociador de la UE, ha ressaltat alguns avanços en matèries com la coordinació de la seguretat
social, la seguretat aèria o el respecte dels drets fonamentals i de les llibertats individuals, així
com altres matèries en les quals ja s'havien acostat les posicions en les rondes precedents, com
el comerç de béns i serveis, la cooperació nuclear civil o la participació del Regne Unit en
programes de la Unió.
No obstant això, persisteixen tres punts de divergència que per a la Unió són un requisit
indispensable si es desitja arribar a un acord:
•

•
•

Garanties d'unes condicions equitatives per a una competència justa i lleial, cosa a la
qual el Regne Unit s'ha negat fins ara a comprometre's, en particular pel que fa a les
ajudes d'Estat.
Un marc de governança eficient, amb mecanismes de resolució de controvèrsies.
Un acord estable, sostenible i a llarg termini sobre la pesca.

L'endemà a la finalització de la novena ronda de negociacions, la presidenta de la Comissió i el
primer ministre britànic després d'una conversa telefònica van fer una declaració conjunta en la
qual reconeixien diferències importants en les esmentades àrees, i exhortaven els caps
negociadors a treballar intensament per a resoldre aqueixes diferències.
A més, després de la presentació, el 9 de setembre, del projecte de Llei de mercat interior del
Regne Unit per part del govern britànic, que incomplia algunes disposicions del Protocol sobre
Irlanda / Irlanda del Nord, el 10 de setembre es va celebrar, a sol·licitud de la UE, una reunió
extraordinària del Comité Mixt UE-Regne Unit per a la implementació i aplicació de l'Acord de
Retirada. En aquesta, el vicepresident executiu de la Comissió, Maroš Šefčovič, va exposar de
manera categòrica que els compromisos adquirits en l'Acord de Retirada, inclòs el Protocol sobre
Irlanda / Irlanda del Nord, acordats per Boris Johnson i el seu govern, i ratificats pel Parlament
Britànic, constitueixen obligacions legals, i que incomplir aquests compromisos seria infringir la
llei internacional, minar la confiança i posar en risc les negociacions sobre la relació futura, i se
sol·licitava la retirada de les disposicions de l'esmentat projecte de llei que contravenien el que
s'estableix en el Protocol.
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Aquest comité es va tornar a reunir el 28 de setembre, i el Regne Unit confirmava la seua intenció
de seguir avant amb la tramitació del projecte de llei, per la qual cosa la Comissió Europea va
enviar una carta d'emplaçament al Regne Unit per l'incompliment de les obligacions que
l’incumbeixen en relació amb l'Acord de Retirada. El Regne Unit disposa d'un mes per a presentar
les seues observacions, després de l'examen de les quals (o si no hi haguera resposta), la
Comissió podria emetre, si escau, un dictamen motivat.

Seguirem atents a l’evolució de les negociacions en les nostres pròximes edicions i en la pàgina
web:
http://www.europedirect.gva.es/va/web/brexit
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II.

NOTICIES

1. PACTE VERD EUROPEU
❖ Nou Pla d'Objectiu Climàtic per a 2030 amb la reducció de les
emissions en almenys un 55%.
En el marc del debat sobre l'estat de la Unió, la Comissió Europea ha presentat el seu Pla de
l'Objectiu Climàtic per a 2030 (COM(2020) 562). Aquest introdueix un nou objectiu de reducció
d'emissions veritablement ambiciós, ja que planteja la reducció de les emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle (GEI) d'almenys un 55% en 2030, en comparació amb els nivells registrats
en 1990.
Tal com va declarar el vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans, «aquesta reducció ens
permetrà a nosaltres (i als nostres infants) trobar una via per assolir la neutralitat climàtica.
Proporcionarà certesa als inversors i ens ajudarà a definir un calendari clar per als sectors que
precisen un període de transició més llarg. Si prenem un compromís seriós per a ser climàticament
neutres en 2050, hem de començar a traçar els nostres passos ara, des del primer dia. Aquells que
creguen que la neutralitat climàtica l'aconseguirem per obra d'algun miracle estan molt, molt
desencaminats».
El Pla es basa en una prèvia avaluació de l'impacte dels efectes socials, econòmics i
mediambientals (part 1 i part 2). Aquesta avaluació ha demostrat que aquesta decisió i nova línia
d'actuació és viable i realista, consolidant a més el lideratge internacional de la UE en la lluita
contra el canvi climàtic, amb la intenció de la pròxima Conferència de les Nacions Unides sobre
el Canvi Climàtic (COP26), que tindrà lloc a Glasgow en 2021.
Per a complir el Pla d'Objectiu Climàtic, la Comissió:
•

Ha plantejat una modificació de la proposta de la Llei Europea del Clima (vegeu Alerta
núm. 14), per a incorporar el nou objectiu de reducció de les emissions en almenys un
55% per a 2030.

•

Ha sol·licitat al Parlament i Consell perquè definisquen aquest objectiu com una nova
contribució a nivell nacional de la UE, en virtut de l’Acord de París, i que el presenten a la
CMNUCC abans de finals del 2020.

•

Ha establit les propostes legislatives, presentades com a més tard al juny de 2021, que
acompanyaran i guiaran l'aplicació del nou objectiu climàtic. Les mesures que s’hi
contemplen són: la revisió i ampliació del règim de comerç de drets d'emissió de la UE,
l'adaptació del Reglament de repartiment de l'esforç i el marc d'emissions de l'ús de la
terra, l'augment de l'eficiència energètica i les polítiques en matèria d'energies
renovables, i fer més estrictes les normes en matèria d'emissions de CO₂ aplicables als
vehicles de carretera.
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❖ Revisió de les directives d'ajudes estatals vinculades al règim de
comerç de drets emissió.
La Comissió ha adoptat les directrius revisades sobre les ajudes estatals vinculades al règim de
comerç de drets d'emissió de la UE (Directrius RCDE).
Aquestes directrius, que entraran en vigor l'1 de gener de 2021 (coincidint amb el nou període de
comerç del RCDE), tenen com a finalitat la reducció del risc de les anomenades fugides de
carboni, que ocorren quan les empreses traslladen la producció a tercers països amb polítiques
climàtiques menys ambicioses. Això repercuteix en l'activitat econòmica de la UE i impedeix que
disminuïsquen efectivament les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) a escala mundial.
Per això, amb la regulació del RCDE i amb les mesures de control de les ajudes estatals de la UE
que es proposen, es pretén contribuir de manera contundent a la consecució dels objectius
definits en el Pacte Verd.
Les noves directrius RCDE:
•

•

•
•

Centraran les ajudes únicament en els sectors que presenten risc de fuites de carboni,
pels elevats costos indirectes de les emissions i la seua forta exposició al comerç
internacional.
Establiran un percentatge de compensació estable del 75% en el nou període de comerç
del RCDE (enfront del 85% del període anterior), i exclouran la compensació per
tecnologies no eficients.
Condicionaran la citada compensació a esforços addicionals de descarbonització per
part de les empreses.
Tindran en compte les característiques de les pimes, seguint l’Estratègia per a les pimes
en pro d'una Europa sostenible i digital, eximint-los del nou requisit de condicionalitat.

A més, la Comissió té previst revisar, abans de la finalització de juliol de 2021, la Directiva sobre
el règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (Directiva RCDE UE).
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❖ Convocatòria del Pacte Verd: inversions per a impulsar la
transició ecològica i digital.
La Convocatòria del Pacte Verd, presentada recentment per la Comissió Europea, permetrà el
finançament de projectes d'innovació i investigació que responguen globalment a la crisi
climàtica, i protegisquen la biodiversitat i els ecosistemes d'Europa.
Sota l'ampli paraigua d’Horitzó 2020, el pressupost per al finançament de la Convocatòria del
Pacte Verd ascendeix a un total de 1.000 milions d'euros. El termini de presentació de projectes
es troba actualment obert fins al 26 de gener de 2021, i es preveu que la selecció i valoració dels
projectes comence a la tardor de 2021.
La Comissió espera que els projectes presentats oferisquen resultats tangibles en deu àmbits
concrets. Huit d'aquests reflecteixen les principals línies de treball marcades pel propi Pacte Verd,
que són els següents:
1. Augment del nivell d'ambició respecte del clima.
2. Energia neta, assequible i segura.
3. Indústria per a una economia neta i circular.
4. Edificis eficients des del punt de vista energètic i dels recursos.
5. Mobilitat sostenible i intel·ligent.
6. Estratègia de la granja a la taula (vegeu: Alerta núm. 15).
7. Biodiversitat i ecosistemes.
8. Contaminació zero, entorns sense substàncies tòxiques.
A més d'aquests huit, se’n contemplen uns altres dos de transversals o horitzontals, que són el
reforç del coneixement i la capacitació de la ciutadania. Tots dos ofereixen la possibilitat de
consolidar a llarg termini les transformacions que fixa i a les quals aspira el Pacte Verd.
En les Jornades Europees d'Investigació i Innovació, que van tindre lloc del 22 al 24 de setembre
de 2020, virtualment, es van organitzar tant una xarrada de presentació i informació com un acte
d'intermediació sobre la Convocatòria del Pacte Verd.
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2. UNA EUROPA ADAPTADA A L'ERA DIGITAL

La Comissió Europea (CE) va proposar el 18 de setembre una sèrie de mesures de conformitat
amb l'Agenda de la Dècada Digital amb la finalitat de reforçar la sobirania digital d'Europa.
En concret, la CE ha presentat:
•

•

Una Recomanació en la qual insta als Estats membres que potencien la inversió en
infraestructures de connectivitat de banda ampla com ara la 5G, la pedra angular de la
transformació digital i un dels pilars que ha de sostindre la recuperació econòmica.
Una proposta de Reglament amb el qual es busca que l'Empresa Comuna Europea
d'Informàtica d'Alt Rendiment (EuroHPC) avanç en la lluita per mantindre el lideratge
d'Europa en matèria de tecnologia de supercomputació per a garantir la competitivitat
de la Unió en el context mundial.

❖ Recomanació sobre l’impuls de la connectivitat – 5G
Davant la necessitat de garantir l'oportú desplegament de les xarxes fixes i mòbils, la CE convida
els Estats membres amb aquesta recomanació perquè desenvolupen un enfocament comú
sobre les millors pràctiques a seguir per a:
•
•
•

Reduir els costos sobre la base de la Directiva 2014/61/UE del Parlament Europeu del
Consell, de 15 de maig de 2014.
Augmentar la velocitat de desplegament de xarxes i fomentar les inversions dels
operadors en l'expansió de la infraestructura xarxa.
Millorar l'accés i potenciar una major coordinació transfronterera en l'assignació de
l'espectre radioelèctric 5G amb la qual aconseguir una mobilitat connectada i
automatitzada, així com la digitalització de la indústria i les fàbriques intel·ligents.

En aquest sentit, s'estima que la millora de coordinació transfronterera permetrà dotar les
principals vies de transport a Europa (carreteres, ferrocarrils i vies navegables interiors) amb una
cobertura 5G ininterrompuda d'ací a 2025, mentre que la millora en la connectivitat minimitzarà
l'impacte climàtic que suposa la transmissió de dades i contribuirà al compliment dels objectius
climàtics de la Unió.
Pròxims passos
La CE espera que els Estats membres determinen i compartisquen les seues propostes a tot
tardar el pròxim dia 20 de desembre per a arribar a un acord sobre les millors pràctiques abans
del pròxim 30 de març.
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❖ Proposta de reglament sobre Europhc i supercomputació
Aquesta proposta pretén potenciar les activitats d'investigació i innovació per a noves
tecnologies, sistemes i productes de supercomputació, així com aprofitar les oportunitats que
ofereixen les capacitats i les infraestructures disponibles.
Identificada com una prioritat d'inversió estratègica, la informàtica d'alt rendiment servirà per a
afermar l'estratègia digital de la Unió Europea (UE) en tots els seus vessants, des de la ciència de
macrodades i intel·ligència artificial, fins a les tecnologies en el núvol i la ciberseguretat.
Així mateix, l'objectiu del present Reglament és actualitzar l'anterior Reglament del Consell que
va donar origen a EuroHPC (Empresa Comuna Europea d'Informàtica d'Alt Rendiment) l'octubre
de 2018, així com consolidar el paper protagonista de la Unió en la carrera tecnològica cap a la
pròxima frontera en supercomputació. Concretament, es busca:
•
•

Desenvolupar supercomputadors d’exaescala que executen més d'un exaflop (un milió
de bilions, és a dir, 1018) d'operacions per segon.
Garantir que els ordinadors quàntics i els ordinadors híbrids, que combinen elements de
computació quàntica i clàssica, puguen realitzar operacions que actualment cap
supercomputador està en condicions de realitzar.
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Cal destacar que la infraestructura esperada podria ser utilitzada en més de 800 aplicacions
europees científiques, industrials i del sector públic.
Quant al sector sanitari, els supercomputadors estan ajudant a combatre la pandèmia del
coronavirus amb la cerca de teràpies, modelitzant i pronosticant la propagació de la infecció i
donant suport a la presa de decisions relatives a les mesures de contenció.

Pròxims passos
El nou Reglament es proposa al Consell de la Unió Europea per a la seua adopció i es posen en
marxa els preparatius per a continuar les activitats de l'Empresa Comuna a partir de 2021.
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3. ECONOMIA QUE FUNCIONA EN PRO DE LES PERSONES
❖ Paquet de Recuperació dels Mercats Capitals com a resposta al
coronavirus
La Comissió Europea va presentar el 24 de juliol un Paquet de Recuperació dels Mercats Capitals.
Les mesures adoptades tenen com a objectiu facilitar als mercats de capitals el suport a
empreses europees perquè es recuperen de la crisi, i s'emmarquen en l'estratègia general de la
Comissió per a la recuperació del coronavirus.
El paquet inclou:
•

Modificació del règim del fullet a través del canvi del Reglament del fullet actual i creació
d'un Fullet de la UE per a la recuperació, una espècie de fullet abreujat, per a les empreses
que ja tenen un historial en el mercat públic.

•

Modificació dels requisits de la Directiva MiFid II amb la finalitat de reduir algunes de les
càrregues administratives que han afrontat els inversors en les seues relacions entre
empreses.

•

Millora entorn del marc de titulització a través de la modificació del Reglament relatiu a
la titulització i del Reglament sobre requisits de capital per a facilitar l'ús de la titulització,
una eina financera, en la recuperació d'Europa permetent als bancs mantindre i ampliar
els seus préstecs a pimes i llars, i alliberar els seus balanços d'exposicions dubtoses.

Amb tot això, la finalitat del paquet presentat és facilitar la recapitalització de les empreses
afectades i ajudar-les a mantindre's solvents, així com augmentar la capacitat dels bancs per a
finançar la recuperació després del xoc econòmic provocat per la pandèmia del coronavirus.

Pròxims passos:
El Parlament Europeu i el Consell han d'aprovar els textos legislatius proposats per la Comissió.
Una vegada que el paquet s'haja adoptat i haja entrat en vigor, els canvis en el Reglament del
Fullet i el Marc de Titulització s'aplicaran directament en els Estats membres. Les esmenes de
MiFID hauran de transposar-se a les lleis nacionals abans que siguen aplicables. Paral·lelament,
la Comissió va obrir una consulta pública sobre les modificacions de la Directiva delegada MiFID
II sobre el règim d'investigació sobre emissors de xicoteta i mitjana capitalització i sobre
instruments de renda fixa.
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❖ Resiliència de les matèries primeres crítiques: traçant camí cap a
una major seguretat i sostenibilitat
La Comissió Europea va presentar el 3 de setembre una Comunicació en la qual es proposen
mesures amb el propòsit d'aconseguir a la seguretat i sostenibilitat del subministrament de
matèries primeres a Europa.
L'accés als recursos i la sostenibilitat són factors clau per a la resiliència de la UE pel que fa a les
matèries primeres. Per a garantir la seguretat de recursos, tal com ho reconeix el Pacte Verd
Europeu i la nova Estratègia industrial de la UE (vegeu Alerta núm.14), cal actuar a fi de diversificar
el subministrament procedent tant de fonts primàries com secundàries, reduir les dependències
i millorar l'eficiència dels recursos i la circularitat, la qual cosa inclou dissenyar els productes de
manera sostenible.
A més, la crisi provocada per la COVID-19 ha revelat la rapidesa i la profunditat amb la qual poden
interrompre's les cadenes de subministrament mundials.
Sobre aquesta base, l'esmentada Comunicació inclou:
•

•

Pla d'Acció sobre matèries primeres fonamentals, que haurà de:
•

desenvolupar cadenes de valor resilients per als ecosistemes industrials de la
Unió;

•

reduir la dependència de matèries primeres fonamentals originals a través de l'ús
circular dels recursos, la sostenibilitat dels productes i la innovació;

•

enfortir el proveïment i la transformació sostenibles i responsables de matèries
primeres a escala interna a la Unió Europea;

•

diversificar el subministrament a través d'un proveïment sostenible i responsable
des de tercers països, reforçant el comerç obert regulat de matèries primeres i
eliminant les distorsions al comerç internacional.

Llista de matèries primeres fonamentals per a la UE en 2020, que s'ha actualitzat a fi de
reflectir els canvis relatius a la importància econòmica i els reptes de subministrament
que es deriven de la seua aplicació industrial.
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Pròxims passos: La Comissió crearà una Aliança Europea de Matèries primeres que reunirà totes
les parts interessades i se centrarà, principalment, en les necessitats més urgents. A més, la
Comissió treballarà juntament amb els Estats membres i les regions per a identificar projectes de
mineria i transformació a la UE que podrien estar operatius en 2025 a tot tardar. Al mateix temps,
Horitzó Europa donarà suport a la investigació i la innovació, especialment en relació amb les
noves tecnologies d'extracció i transformació, la substitució i el reciclatge.
D'acord amb el Pacte Verd Europeu, altres accions abordaran la circularitat i sostenibilitat de la
cadena de valor de les matèries primeres. Per a això, la Comissió elaborarà criteris de finançament
sostenibles per als sectors de la mineria i les indústries extractives per a finals de 2021 a tot estirar.
També cartografiarà el potencial de les matèries primeres fonamentals secundàries procedents
de les existències i els residus a la UE a fi d'identificar projectes de recuperació viables d'ací a 2022
a tot tardar.
Finalment, la Comissió desenvoluparà associacions estratègiques internacionals per a garantir el
subministrament de matèries primeres fonamentals que no es troben a Europa. A partir de 2021
es llançaran associacions pilot amb el Canadà, amb països interessats a Àfrica i amb els països
veïns de la UE. En aquests i en altres fòrums de cooperació internacional, la Comissió promourà
la transparència i unes pràctiques de mineria sostenibles i responsables.
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❖ Millora del comerç preferencial amb els països de la regió
paneuromediterrània
La Comissió Europea va adoptar el 24 d'agost un paquet de propostes destinades a modernitzar
els acords comercials preferencials de la UE amb vint socis comercials de la regió
paneuromediterrània (PEM) fent que les normes d'origen pertinents d'aquests acords siguen més
flexibles i favorables a les empreses.
Aquestes propostes modifiquen els acords bilaterals de la UE amb els països següents: Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Illes Fèroe, Turquia, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Palestina (no
implicant un reconeixement d'aquest Estat), Geòrgia, Moldàvia, Ucraïna, Albània, Bòsnia i
Hercegovina, Macedònia del Nord, Montenegro, Sèrbia i Kosovo.
El paquet representa un pas avant en la modernització del Conveni PEM. Abasta 21 propostes de
Decisions del Consell que contemplen unes normes d'origen més senzilles en els acords
comercials de la UE amb la majoria dels països veïns. Les noves disposicions inclouen:
•

normes més senzilles sobre els productes, com l'eliminació dels requisits acumulatius,
llindars per al valor afegit local més adaptats a les necessitats de producció de la UE, i
una nova doble transformació per als tèxtils;

•

llindars de tolerància més alts per a les matèries no originàries, que passen del 10% al
15%;

•

introducció de l'acumulació «total», en virtut de la qual les operacions de fabricació
necessàries per a adquirir l'origen per a la majoria dels productes podran repartir-se
entre diversos països;

•

possibilitat de devolució de drets (reembossament de drets sobre els components
importats) per a la majoria dels productes a fi d'ajudar els exportadors de la UE a
competir.

Les regles s'aplicaran de manera alternativa a les del Conveni PEM en espera de la finalització del
procés de revisió del Conveni PEM. Per tant, quan les regles proposades entren en vigor, les
empreses tindran l'opció d'utilitzar les regles actuals del Conveni PEM o les regles alternatives de
transició, allò que siga més beneficiós per a aquestes.
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Així, les regles revisades permetran als països del sud i est del Mediterrani exportar més fàcilment
a la UE sota preferències comercials, i viceversa. Facilitaran també la integració econòmica i la
consolidació i desenvolupament de cadenes de subministrament integrades dins dels països de
la regió que les apliquen.

Pròxims passos: Abans que les regles proposades entren en vigor, han de ser aprovades pel
Consell de la UE i, després, acordades formalment per cada part de l'acord comercial que estan
modificant.
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4. UNA EUROPA MÉS FORTA EN EL MÓN
❖ Informe de prospectiva estratègica
La Comissió Europea (CE) va presentar el 9 de setembre el seu primer informe de prospectiva
estratègica amb el qual pretén orientar les opcions estratègiques de la Unió Europea (UE) d'una
manera més efectiva, a partir de la identificació dels reptes i les oportunitats emergents.
La prospectiva estratègica servirà de suport a la CE en la seua comesa de dissenyar polítiques i
lleis que responguen a les necessitats, tant actuals com futures, dels ciutadans europeus i
garantisquen que les accions plantejades a curt termini siguen coherents amb els objectius a llarg
termini.
En paraules de la presidenta Ursula von der Leyen, l'informe mostra la importància de la
resiliència per a una recuperació sòlida i duradora que assegure les transicions necessàries de
manera sostenible, justa i democràtica.
Davant el Pla de recuperació per a Europa, aquest treball aborda la resiliència de la UE en el seu
vessant social, econòmica, geopolítica, ecològica i digital. Per a cada dimensió, l'informe
identifica les capacitats, les vulnerabilitats i les oportunitats evidenciades per la crisi i que han de
gestionar-se a mitjà i llarg termini.
A més, proposa prototips de quadres d'indicadors de resiliència per a iniciar els debats, entre els
Estats membres i altres parts interessades, sobre la manera més eficient de fer un seguiment de
la resiliència. Aquests debats ajudaran a identificar i avaluar els punts forts i febles, a escala UE i
dels Estats membres, així com a donar una resposta realista a la següent pregunta: estem fent
que la UE siga més resilient a través de les nostres polítiques i de la nostra estratègia de
recuperació?
L'informe de prospectiva estratègica de 2020 i les seues successives edicions, servirà de suport
en els discursos anuals sobre l'estat de la Unió i els programes de treball de la CE, perfilarà les
prioritats polítiques de la UE i qüestions transversals com l'autonomia estratègica oberta de la
UE en pro d'un nou ordre mundial, a més de contribuir a la Conferència sobre el Futur d'Europa.
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❖ Proposta d’acord UE-EUA sobre aranzels
La Comissió Europea (CE) va presentar el 8 de setembre una proposta de Reglament del Consell
i el Parlament Europeu (PE) entorn de l'eliminació dels drets sobre certes importacions a la Unió
Europea (UE). En contrapartida, es preveu la reducció dels drets aranzelaris sobre determinades
exportacions de la UE al país nord-americà.
La proposta pretén incrementar l'accés als mercats, tant de la UE com dels Estats Units (els EUA),
en 200 milions d'euros a l'any, així com concretar l'aplicació de l'acord anunciat per totes dues
parts el passat dia 21 d'agost.
En paraules del vicepresident executiu de la Comissió, Valdis Dombrovskis, la reducció d'aranzels
per totes dues parts millora l'accés dels exportadors europeus i redueix el cost de les mercaderies
importades. A més, la proposta suposa un pas important per a la resolució dels litigis pendents i
la millora de les relacions entre totes dues potències.
Aprovat de conformitat amb els procediments establits, s'estima que l'acord suposarà una
reducció dels aranzels estatunidencs sobre les exportacions de la UE per valor de 160 milions de
dòlars a l'any. Entre les partides incloses destaquen els menjars preparats, certs articles de vidre,
preparacions per a revestiments de façanes i murs, les pólvores de projecció, els encenedors per
a cigarrets i les peces d'aquests encenedors.
Per part seua, la UE procedirà a l'eliminació dels aranzels sobre les importacions procedents dels
EUA de llagostes i llamàntols, tant vius com congelats, partides el muntant de les quals ascendeix
a 111 milions de dòlars aproximadament.
Les mesures s'aplicaran, amb efecte retroactiu, a partir del pròxim dia 1 d'agost i s'establirà
l'eliminació d'aquests aranzels sobre la base de la nació més desfavorida (NMF).
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5. PROMOCIÓ DE LA MANERA DE VIDA EUROPEA
❖ Nou Pacte sobre Migració i Asil
La Comissió Europea ha proposat el 23 de setembre un nou Pacte sobre Migració i Asil que abasta
tots els diferents nivells necessaris per a un plantejament europeu integral en matèria de
migració. Estableix procediments millorats i més ràpids per a tot el sistema d'asil i migració que
ha resultat, fins ara, insuficient.
El Nou pacte sobre Migració i Asil proposa:
•

Nous procediments fronterers, que inclouran:
◦ Controls sanitaris i de seguretat, la presa d'empremtes dactilars i el registre en la base
de dades Eurodac.
◦ Normes d'asil justes i eficaces, que agiliten els procediments d'asil i retorn. Com a
part d'aquest procediment fronterer, es prendran decisions ràpides d'asil o de retorn
perquè la situació d'incertesa de les persones els casos de les quals puguen
examinar-se ràpidament dure el mínim possible.

•

Nou mecanisme de solidaritat per a situacions de cerca i salvament, pressió i crisi. Això
implicarà:
◦ Cada Estat membre, sense excepció, ha de contribuir de manera solidària en temps
d'emergència a estabilitzar el conjunt del sistema, fer costat als Estats membres
sotmesos a pressió i garantir que la Unió complisca les seues obligacions
humanitàries.
◦ Opcions flexibles per a la contribució dels Estats membres.
◦ Es demanaran contribucions més rigoroses en moments de pressió en cadascun dels
Estats membres, basant-se en una xarxa de seguretat.

•

Un sistema comú de la UE per als retorns, que significarà:
◦ Col·laboració amb tercers països per a fer front a desafiaments com el tràfic
d'immigrants i construcció d'altres vies jurídiques de migració.
◦ Un marc jurídic més efectiu.
◦ Un paper més important per a la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes (FRONTEX).
◦ Un recentment designat coordinador de la UE en matèria de retorn.
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•

Pla d'acció global sobre integració i inclusió per al període 2021-2024.

•

Nou reglament sobre la gestió de l'asil i la migració, que reemplaçaria el reglament de
Dublín.

Pròxims passos:
Correspon ara al Parlament Europeu i al Consell examinar i adoptar tota la legislació necessària
per a fer realitat una autèntica política comuna d'asil i migració de la UE.
S'espera aconseguir un acord polític sobre els principis fonamentals del Reglament sobre la
gestió de l'asil i la migració i a adoptar el Reglament sobre l'Agència d'Asil de la UE i el Reglament
sobre Eurodac abans de finals d'any. La nova Directiva sobre les condicions d'acolliment, el nou
Reglament sobre Requisits per a la Protecció Internacional i la Directiva sobre retorn, refosa
també, haurien d'adoptar-se amb promptitud, aprofitant els progressos realitzats des de 2016.
Finalment, la Comissió també adoptarà un nou Pla d'acció global sobre integració i inclusió per
al període 2021-2024.

ALERTA EUROPA Nº 17

6. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA
❖ L'Estratègia de la UE per a una Unió de la Seguretat
En anys recents, davant les creixents i cada vegada més diverses i complexes amenaces per a la
seguretat transfronterera, es fa patent la necessitat d'avançar cap a una cooperació més estreta
en matèria de seguretat a tots els nivells.
En aquest context i basant-se en els avanços reeixits en el marc de l'Agenda Europea de Seguretat
per a 2015-2020, la Comissió ha presentat l'Estratègia de la UE per a una Unió de la Seguretat.
Aquesta Estratègia abasta el període 2020-2025 i descriu les accions, eines i mesures prioritàries
per a promoure la seguretat de tots els europeus i europees, tant en el món físic com en el digital.
Al seu torn, la Comissió ha presentat tres iniciatives essencials per a desenvolupar i reforçar
l'Estratègia: una estratègia de la UE per a una lluita més eficaç contra l'abús sexual de menors, un
nou programa i pla d'acció de la UE de lluita contra la droga i un pla d'acció de la UE sobre el
tràfic d'armes de foc.
Les prioritats estratègiques que conté l'Estratègia de la UE per a una Unió de la Seguretat són
quatre:

ALERTA EUROPA Nº 17

1. Un entorn de seguretat amb garanties de futur
Les persones depenem d'infraestructures clau per a viatjar, treballar i utilitzar els serveis públics
essencials i beneficiar-nos-en. Els atacs contra aquestes infraestructures poden provocar
pertorbacions serioses; per això, la preparació i resiliència són essencials perquè la recuperació
enfront d'aquestes pertorbacions siga ràpida. La Comissió preveu presentar noves normes de la
UE sobre la protecció i la resiliència de les infraestructures crítiques, físiques i digitals:
•

Es promourà una major cooperació entre els sectors públic i privat per a la protecció
física dels llocs públics.

•

Es revisarà la Directiva sobre seguretat de les xarxes i sistemes d'informació, assenyalant
les prioritats estratègiques en matèria de ciberseguretat.

2. Fer front a les amenaces canviants
La cada vegada major interconnexió de persones, llocs i objectes gràcies als avanços tecnològics
han augmentat el risc de ciberdelinqüència. La Comissió s'assegurarà que les normes vigents de
la UE s'adeqüen a la seua finalitat i s'apliquen correctament i estudiarà mesures contra la
usurpació de la identitat.
Així mateix, s'estudiaran diverses mesures a fi de garantir el compliment de la llei en les
investigacions digitals i es reforçarà la lluita contra les amenaces híbrides.
Finalment, la Comissió ha presentat l'Estratègia de la UE per a una lluita més eficaç contra l'abús
sexual de menors, puix que considera aquesta actuació prioritària per a les institucions europees.
L'Estratègia identifica una sèrie de prioritats:
•

Millor coordinació i posada en marxa d'un estudi sobre la possible creació d'un nou
centre europeu sobre els abusos sexuals a menors.

•

Creació d'una xarxa de prevenció per a donar suport als vincles més sòlids entre la
investigació i la pràctica, així com crear campanyes de sensibilització i conscienciació i
material per a mitjans de comunicació.

•

Sòlid marc jurídic que permeta la plena execució de la normativa europea en vigor per a
combatre l'abús sexual i explotació de menors (Directiva 2011/93/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a la lluita contra els abusos
sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil). Es considerarà
l'adopció de nova legislació.

•

Resposta reforçada de les forces i cossos de seguretat que plantege per part d'Europol la
creació d'un centre d'innovació i un laboratori, l'establiment d'un centre europeu per a
combatre l'abús sexual de menors i el finançament del desenvolupament de capacitats
digitals de les forces i cossos de seguretat dels Estats membres.
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3. Protegir la ciutadania europea del terrorisme i la delinqüència organitzada
Es reforçarà la lluita contra la radicalització, centrant-se en la detecció precoç, l'increment de la
resiliència i la desmobilització, així com en la rehabilitació i la reintegració en la societat.
Entre les mesures més importants destacarà l'Agenda per a fer front a la delinqüència
organitzada per a l'any proper.
De moment, la Comissió ha presentat dues iniciatives en línia amb aquesta prioritat estratègica.
En primer lloc, un nou programa i pla d'acció de la UE de lluita contra la droga per a intensificar
els esforços en aquesta lluita i fixar les prioritats en l'agenda europea en matèria de drogues. Els
aspectes centrals que abasta el programa són:
•

Reforç de les mesures de seguretat en relació amb els diferents aspectes del tràfic il·legal
de drogues.

•

Major prevenció, inclosa la sensibilització sobre els efectes adversos de les drogues,
especialment la intersecció entre el consum de drogues, la violència i altres formes de
delinqüència.

•

Atenció als danys relacionats amb la droga mitjançant l'accés a tractaments, la reducció
de riscos i danys, i un enfocament equilibrat sobre el problema de les drogues en les
presons.

En segon lloc, tenim un nou Pla d'Acció de la UE contra el tràfic d'armes de foc. Les seues àrees o
línies prioritàries són:
•

Protecció del marc jurídic per a reduir els riscos del desviament d'armes de foc des del
mercat legal a l'il·legal.

•

Millora dels coneixements sobre l'amenaça.

•

Reforç del compliment de la llei per a la detenció dels traficants.

•

Intensificació de la cooperació internacional i desenvolupament d’un ampli conjunt
d'activitats al sud-est d'Europa.

Més endavant, la Comissió prepararà un nou Pla d'Acció de la UE contra el tràfic il·lícit de migrants
que se centre en la lluita contra les xarxes delictives, l'impuls de la cooperació i el suport a la labor
policial.
4. Un ecosistema europeu de seguretat robust
Per a construir un entorn de seguretat forta és fonamental ser conscients que això només serà
possible amb l'assumpció d'una responsabilitat comuna en el foment de la seguretat.
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La UE ajudarà a promoure la cooperació i l'intercanvi d'informació amb l'objectiu de lluitar contra
la delinqüència i fer justícia. Es reforçarà, especialment, el mandat Europol i l'ús d'Eurojust.
La investigació i la innovació són clares prioritats en l'Estratègia, ja que són eines poderoses per
a fer front a les amenaces, anticipar-se als riscos i preveure les oportunitats. La Comissió
estudiarà la creació d'un Centre Europeu d'Innovació per a la Seguretat Interior.
Finalment, cal dir que s'assenyala com a crucial la conscienciació ciutadana sobre els riscos de
la ciberdelinqüència i l'enfortiment de les capacitats bàsiques per a protegir-se’n. En aquest
sentit, l'Agenda de capacitats per a Europa, adoptada l'1 de juliol de 2020, dóna suport a la
capacitació durant tota la vida, inclòs en l'àmbit de la seguretat.
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III.

NOTICIES CURTES

❖ El Consell i Parlament arriben a un acord provisional per a
revisar i actualitzar dos reglaments en matèria de cooperació
judicial
El Consell ha ratificat l'acord provisional, ja aconseguit amb el Parlament Europeu el passat 30
de juny, per a modificar dos reglaments europeus en matèria de cooperació judicial civil i
mercantil. D'una banda, el relatiu a la notificació i trasllat de documents i, per un altre, el relatiu
a l’obtenció de la prova.
Els dos reglaments es basen en les propostes inicials que va realitzar i va presentar la Comissió el
maig de 2018 (Vegeu Alerta núm. 4).
L'objectiu últim que persegueixen els reglaments és modernitzar i adaptar els mecanismes de
cooperació judicial a la nova era digital, contribuint a la creació d'un mercat únic digital i
promovent l’e-Justícia. En definitiva, es tracta de fer l'accés a la justícia civil i mercantil més
econòmic, eficient i accessible per a la ciutadania i empreses.
Quant als objectius concrets, els reglaments permetran:
•

L'intercanvi electrònic de documents entre tribunals, substituint l'encara habitual
enviament de documents per correu ordinari.

•

La uniformització dels comprovants de devolució dels documents enviats per correu
ordinari per part d'empreses i ciutadans.

•

La promoció de l'ús de les videoconferències, especialment per a prendre declaracions
als testimonis que participen en els processos.

•

El reforç dels drets processals de les parts i l'accés a la justícia.

❖ Nova iniciativa ciutadana sobre l'accessibilitat de les vacunes
contra laCOVID-19
La Comissió Europea ha admés i permés el registre d'una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) amb
el títol Dret a una cura. Amb aquesta es vol instar les institucions europees a anteposar la salut
pública als beneficis privats i permetre que els tractaments i vacunes disponibles contra la COVID19 i altres pandèmies es convertisquen en béns públics mundials, de lliure accés per a totes les
persones.
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Els objectius concrets que es persegueixen són:
1. Impedir que els drets de propietat intel·lectual limiten l'accessibilitat a vacunes i
tractaments.
2. Impedir que la legislació de la UE sobre les dades i l'exclusivitat comercial limite l'eficàcia
de les llicències obligatòries que expedeixen els estats membres.
3. Imposar als beneficiaris dels fons europeus l'obligació legal de compartir coneixements
en matèria de tecnologies sanitàries, propietat intel·lectual o dades sobre tecnologies
sanitàries relacionades amb la COVID-19, així com obligacions legals en matèria de
transparència i garantir la introducció de clàusules d'accessibilitat i assequibilitat en
combinació amb llicències no exclusives.
Després del registre, s'entra en la fase de recollida de signatures de suport que durarà un any. Si
en aqueix període, aquesta ICE rep un milió de suports procedents d'almenys set estats
membres, la Comissió haurà de pronunciar-se en sis mesos, donar curs o no a la sol·licitud i
decidir sobre quines mesures adoptar.

❖ Salari mínim just a la UE
En el seu discurs sobre l'Estat de la Unió, la presidenta Von der Leyen va confirmar que la
Comissió presentarà una proposta legislativa per a ajudar els Estats membres a establir un marc
per al salari mínim.
Tal com informem en nostra Alerta Europa número 13, de febrer de 2020, i en l'Alerta Europa
número 16, de juliol 2020, 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:
•

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 a escala de la
UE. Sobre la base de les respostes rebudes, la Comissió va arribar a la conclusió que és
necessari que la UE adopte mesures addicionals

•

La segona etapa, que consistia en una consulta als interlocutors socials sobre
l'instrument per a garantir el salari mínim, va arribar a la seua fi el 4 de setembre.
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Fruit d'aquesta consulta, els sindicats estan a favor d'una directiva, mentre que les associacions
d'empresaris prefereixen un enfocament no vinculant, de conformitat amb les recomanacions
del Consell de la UE.
Tenint en compte aquesta informació, la Comissió té la intenció de presentar el seu pla per a
garantir un salari mínim just a la UE el dimecres 28 d'octubre.

❖ Primer informe anual sobre la situació de l'Estat de Dret a la
Unió Europea
La Comissió va publicar el 30 de setembre el primer informe anual sobre la situació de l'Estat de
Dret a la UE, l'objectiu de la qual és ampliar el conjunt d'eines de la UE amb un nou instrument
preventiu i impulsar un debat inclusiu i una cultura de l'Estat de Dret en tota la UE.
L'informe se centra en quatre aspectes clau:
•

Els sistemes judicials nacionals, la independència dels quals continua sent un motiu de
preocupació per a la Comissió en el cas d'alguns Estats membres (arribant a incoar alguns
procediments d'infracció) i que plantegen el repte de la seua adaptació a l'era digital.

•

La normativa en matèria de lluita contra la corrupció, sobre la qual molts Estats membres
han realitzat importants avanços, si bé l'eficàcia de les investigacions penals,
l'enjudiciament i la resolució dels assumptes de corrupció (inclosa la d'alt nivell),
continua plantejant dificultats en diversos Estats membres.

•

El pluralisme i la llibertat dels mitjans de comunicació, que resulten essencials en la lluita
contra la desinformació. Referent a això, encara que l'informe indica que la ciutadania de
la UE gaudeix d'alts nivells de llibertat i pluralisme dels mitjans de comunicació, planteja
reserves en relació amb els riscos de politització de les autoritats responsables dels
mitjans en alguns Estats membres, a més de ressaltar que en alguns països les
avaluacions realitzades han detectat casos de pressió política exercida sobre els mitjans.

•

Altres qüestions relacionades amb els controls i equilibris institucionals essencials per a
un sistema eficaç de governança, a fi de garantir que el poder exercit per una autoritat
pública estiga subjecte a un control democràtic. En aquest sentit, l'informe ressalta que
l'ús excessiu dels procediments legislatius accelerats i d'emergència pot donar lloc a
problemes relacionats amb l'Estat de Dret.

ALERTA EUROPA Nº 17

En general, l'informe valora les rigoroses normes establides sobre l'Estat de Dret en molts Estats
membres, però al mateix temps evidencia que existeixen importants desafiaments en la matèria
a la UE.
Finalment, l'informe també fa referència a les mesures d'emergència adoptades pels Estats
membres a causa de la crisi del coronavirus, i destaca alguns exemples en què les sentències dels
tribunals nacionals o la intervenció dels defensors del poble han tingut una incidència positiva
en les mesures d'emergència adoptades, ja que la suspensió dels controls i equilibris nacionals
habituals pot plantejar problemes en aquesta matèria.

❖ Lluita contra el càncer
La Comissió ha proposat el 22 de setembre de 2020 una nova revisió de la Directiva sobre agents
carcinògens i mutàgens per a millorar la protecció dels treballadors contra el càncer. La proposta
constitueix la quarta revisió de la Directiva sobre agents carcinògens i mutàgens, i és la primera
iniciativa en el marc del compromís de la Comissió de lluitar contra el càncer mitjançant el pròxim
Pla europeu de lluita contra el càncer, que serà presentat a la fi d'any.
La revisió de la Directiva estableix valors límit nous o revisats respecte a tres importants
substàncies: acrilonitril, els compostos de níquel i el benzé. D'aquesta manera, s'evitaran casos
de càncer i altres malalties d'origen laboral greus, amb el que millorarà la salut i la qualitat de
vida.
De la mateixa manera, la proposta també beneficiarà les empreses reduint els costos causats pels
problemes de salut i el càncer relacionats amb el treball, com l'absentisme i les indemnitzacions
abonades per l'assegurança.
En última instància, els estats membres també evitaran pèrdues de productivitat, reduiran els
costos dels sistemes de seguretat social i evitaran pèrdues d'ingressos fiscals a causa de la
reducció de la mortalitat.
Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat en estreta col·laboració amb científics i amb representants
dels treballadors, els ocupadors i els estats membres de la UE. Els interlocutors socials (sindicats
i organitzacions d'ocupadors) també van participar a través d'una consulta en dues fases. Ara, la
proposta de la Comissió es negociarà en el Parlament Europeu i en el Consell.
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❖ Noves normes en la industria automovilística

El passat dia 1 de setembre va entrar en vigor el Reglament de la Unió Europea (UE) sobre
l'homologació i la vigilància del mercat dels vehicles de motor. Adoptat el maig de 2018, l'objectiu
perseguit és endurir el sistema d'homologació de tipus i de vigilància del mercat.
Entre les principals característiques del Reglament destaquen:
•

Independència i qualitat de les proves abans de comercialitzar un vehicle.

•

Controls de vehicles que ja estan en el mercat.

•

Supervisió europea.

El Centre Comú d'Investigació (JRC) assumirà la vigilància del mercat amb els recursos
proporcionats per la CE per a la contractació de personal, la cobertura dels costos operatius i la
construcció de dos nous laboratoris.

❖ Capital europea de la innovació 2020: Lovaina
La Comissió Europea va anunciar el dijous 24 de setembre que ha atorgat el títol de Capital
Europea de la Innovació 2020 a la ciutat belga de Lovaina, en reconeixement als seus excel·lents
conceptes d'innovació, així com als seus processos i models de governança per a crear un marc
per a permetre que les idees cobren vida. S'entregarà a la ciutat un milió d'euros finançat pel
programa europeu d'investigació Horitzó 2020.
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D'altra banda, València (Espanya), al costat d'altres 4 ciutats finalistes; Cluj-Napoca (Romania),
Espoo (Finlàndia), Helsingborg (Suècia) i Viena (Àustria), rebran cadascuna 100.000 € per a
promoure i ampliar les seues pràctiques d'innovació.
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IV.

CÚRIA

El TJUE presenta i publica la Panoràmica de l'any 2019

El TJUE publica la Panoràmica de l'any 2019, informe que ofereix una síntesi de l'activitat del
Tribunal de Justícia durant l'any transcorregut, en què incideix especialment el seu abast en els
ciutadans europeus. Inclou diferents textos, infografies, imatges i estadístiques.
La primera de l'informe es refereix estrictament a l'activitat judicial i en aquesta es fa un examen
de la jurisprudència més destacada i es presenten les estadístiques judicials de l'any en qüestió.
A més, és destacable l'emissió paral·lelament amb l'informe de Panoràmica de l'any, de
l'anomenat informe de gestió. A través d'aquest informe, l'ordinador delegat del TJUE rendeix
comptes a les autoritats pressupostàries de la UE i avalua el funcionament i resultats dels sistemes
de control intern.
Per a finalitzar, la Panoràmica de l’any també reflecteix la voluntat del TJUE de mirar cap al futur i
es posiciona sobre com cal enfrontar-se amb els reptes de la dècada vinent.
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Sentència en els assumptes T-515/13 RENV Espanya/Comissió i T-719/13 RENV Lico Leasing, SA, i
Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA/Comissió
El règim fiscal espanyol aplicable a determinats acords d'arrendament financer adoptats per
drassanes constitueix un règim d'ajudes d'Estat incompatible amb el mercat interior

En la Decisió 2014/200/UE de la Comissió, de 17 de juliol de 2013, relativa a l'ajuda estatal
SA.21233 C/11, la Comissió va assenyalar que el sistema espanyol d'arrendament fiscal constituïa
una ajuda estatal en forma d'avantatge fiscal selectiu (tax lease) incompatible amb el mercat
interior, ja que permetia a les empreses navilieres adquirir vaixells construïts per drassanes
espanyoles amb descomptes entre el 20% i el 30% del seu preu.
En 2015, després dels recursos d'anul·lació presentats per Espanya, Lico Lísing, SA, i Pequeños y
Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA, el Tribunal General va anul·lar aquesta Decisió
(sentència Espanya i altres/Comissió 4 T-515/13 i T-719/13).
El cas va arribar finalment al Tribunal de Justícia en presentar la Comissió un recurs de cassació
davant el pronunciament del Tribunal General. En 2018, el Tribunal de Justícia, va anul·lar la
sentència del Tribunal General concloent, d'una banda, que aquest últim havia realitzat una
aplicació errònia del Tractat relatiu a ajudes estatals i, per un altre, que la Decisió de la Comissió
no emmalaltia de defectes de motivació. Sense jutjar el fons de l'assumpte, va retornar els
assumptes al Tribunal General. En la seua nova sentència, el Tribunal General conclou el següent:
•

Rebutja que siga incorrecta la qualificació d'ajuda d'Estat. La Comissió va qualificar
correctament de selectiu el sistema espanyol d'arrendament financer, per la qual cosa
concorren efectivament els requisits relatius al risc de la distorsió de la competència i de
l'afectació dels intercanvis entre Estats membres.

•

La Comissió no va incórrer en error en ordenar la recuperació de les ajudes en la seua
integritat dels beneficiaris, per la qual cosa aquestes ajudes, concedides entre 2007 i 2011
en virtut del règim anteriorment descrit hauran de recuperar-se dels seus beneficiaris.
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V.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Matèria

Inici

Fi

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

Competència, mercat únic

26/06/2020

09/10/2020

Pacte Verd Europeu: revisió de la Directiva sobre fiscalitat
de l'energia

Fiscalitat, energia, medi ambient

22/07/2020

14/10/2020

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

Consulta pública sobre la integració i la inclusió dels
migrants i les persones d'origen migrant

Integració, inclusió, migració

22/07/2020

21/10/2020

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

Agricultura i desenvolupament
rural

09/07/2020

22/10/2020

Política agrícola de la UE: impacte en la gestió sostenible
del sòl

Agricultura i desenvolupament
rural

09/07/2020

22/10/2020

Política agrícola de la UE – avaluació del seu impacte en
l'aigua

Agricultura i desenvolupament
rural

09/07/2020

22/10/2020

Transport marítim i fluvial - drets dels passatgers
(avaluació)

Transport

03/07/2020

23/10/2020

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

Transport

03/07/2020

23/10/2020

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

Transport

03/07/2020

23/10/2020

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

Assumptes marítims i pesca

14/07/2020

27/10/2020

Combustibles d'aviació sostenibles – ReFuelEU Aviation

Transport i medi ambient

05/08/2020

28/10/2020

Pacte Verd de la UE (mecanisme d'ajust en frontera de les
emissions de carboni)

Clima, medi ambient, fiscalitat,
duanes, comerç

22/07/2020

28/10/2020

Programa d'ajuda per a la comunitat turcoxipriota:
avaluació

Cooperació internacional i
desenvolupament

22/06/2020

09/11/2020
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Normes europees d'emissions de vehicles: Euro 7 per a
turismes, furgonetes, camions i autobusos

Transport, medi ambient,
mercat únic

06/07/2020

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

Arctic policy UE

Assumptes marítims i pesca

21/07/2020

10/11/2020

Consulta sobre la revisió de la política comercial de la UE
Termini ampliat

Comerç

16/06/2020

15/11/2020

Situació de la propietat intel·lectual en tercers països

Comerç

14/09/2020

16/11/2020

Justícia transfronterera: títol executiu europeu
(avaluació)

Justícia i drets humans

07/08/2020

20/11/2020

Estadístiques europees de pesca: recollida simplificada
de dades

Estadística, economia

20/07/2020

23/11/2020

Explotació forestal il·legal: avaluació de les normes de la
UE (control d'adequació)

Medi ambient

03/09/2020

26/11/2020

Agricultura ecològica: pla d'acció per al
desenvolupament de la producció ecològica de la UE

Agricultura i desenvolupament
rural

04/09/2020

27/11/2020

Política agrícola de la UE: impacte en la societat i
l'economia de les zones rurals

Agricultura i desenvolupament
rural

07/09/2020

30/11/2020

Desenvolupament rural: visió a llarg termini de les zones
rurals

Agricultura i desenvolupament
rural

07/09/2020

30/11/2020

Rendiment mediambiental de productes i empreses:
fonamentar les al·legacions

Medi ambient

27/08/2020

03/12/2020

Estratègia de la UE sobre els Drets de la Infància (2021-24)

Justícia, drets fonamentals

01/09/2020

08/12/2020

Energia oceànica: avaluació de la política de producció
d'energia renovable de la UE

Assumptes marítims i pesca

27/08/2020

10/12/2020

Desforestació i destrucció dels boscos: reduir l'impacte
dels productes venuts a la UE

Medi ambient

03/09/2020

10/12/2020

Productes de construcció: revisió de les normes de la UE

Empresa i indústria, mercat únic

04/09/2020

25/12/2020

Gasos fluorats d'efecte d'hivernacle: revisió de les normes
de la UE (2015-2020)

Clima

15/09/2020

29/12/2020

Migració legal: consulta pública

Justícia, drets fonamentals

23/09/2020

30/12/2020
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Implantació de la xarxa de banda ampla: avaluació de les
normes de la UE sobre ajudes estatals

Competència

08/09/2020

05/01/2021

Reducció de residus d'envasos: revisió de les normes

Medi ambient

30/09/2020

06/01/2021

Regles uniformes d'arrodoniment per als pagaments en
efectiu en euros (avaluació)

Economia i finances

28/09/2020

11/01/2021

Règim de comerç de drets d'emissió de la UE: normes
actualitzades per a l'aviació

Clima, transport
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14/01/2021

Més possibilitats de participació a través de la pàgina de la Comissió Europea ‘‘Digues-nos què en
penses’’
Nova pàgina web Opina sobre l'enfortiment de l'Europa Social. Pots participar des del següent
enllaç
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