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I.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

❖ PROGRAMA DE TREBALL DE LA COMISSIÓ PER A 2021: A LA
RECERCA DE RESULTATS

El passat 19 d'octubre la Comissió Europea va presentar el seu programa de treball per a 2021,
amb les adaptacions necessàries després dels últims esdeveniments ocorreguts a causa de la
pandèmia. Si bé és cert que la línia d'actuació quant a prioritats es manté, el programa incorpora
algunes de les actuacions que no s’han pogut dur a terme durant 2020 i que ja van ser objecte
d'una modificació del programa anterior (vegeu Alerta núm. 15 juny 2020). A més s'enllaça amb
totes les previsions que va presentar la presidenta en el SOTEU (vegeu Alerta núm. 17 octubre).
Les principals línies d'actuació dins de cada objectiu són:

•

Pacte Verd Europeu: el paquet de mesures “objectiu 55”, per a aconseguir la reducció
d'emissions un 55% d'ací a 2030, paquet d'economia circular i mobilitat sostenible.

•

Europa adaptada a l'Era digital: en el marc d'un full de ruta que s’anomenarà “objectius
digitals 2030” es presentaran propostes, en la seua majoria legislatives, sobre seguretat,
responsabilitat, drets fonamentals i els aspectes relatius a les dades de la intel·ligència
artificial. Amb el mateix propòsit, proposarà un document d'identitat electrònic europeu.

•

Una economia al servei de les persones: pla d'acció per a aplicar plenament el Pilar
Europeu de Drets Socials, presentació d'una nova garantia infantil i aprofundiment en la
Unió Econòmica i Monetària.
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•

Una Europa més forta en el món: el paquet es compon de diverses comunicacions no
legislatives amb la finalitat de reforçar les relacions amb els països meridionals i una
Comunicació sobre l'Àrtic. També es presentarà un nou enfocament estratègic per a
donar suport al desarmament, la desmobilització i la reintegració d'antics combatents.

•

Promoció del gènere de vida europeu: es proposarà la creació d'una Unió Europea de la
Salut, una nova estratègia sobre el futur de Schengen i una estratègia global de lluita
contra l'antisemitisme.

•

Un nou impuls a la democràcia: es presentarà una estratègia sobre els drets de la
infància, i una altra sobre les persones amb diversitat funcional, un paquet de cooperació
judicial digital i un paquet centrat en la transparència legislativa i de finançament.

Pròxims passos: les previsions van adaptant-se a la realitat de la situació sanitària mundial i, per
tant, són susceptibles d'una nova revisió a curt/mitjà termini. Us mantindrem informats a través
dels nostres canals oficials, tant la nostra web com xarxes socials.
Més informació: Documents i infografies
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❖ REUNIONS DEL CONSELL EUROPEU A L'OCTUBRE I AL NOVEMBRE
Després de la publicació de la nostra última alerta el mes d'octubre, el Consell Europeu s'ha
reunit en més d’una ocasió:

La primera d'aquestes, els passats 15 i 16 d'octubre a Brussel·les, on es van adoptar les següents
conclusions:
➢ COVID-19: avaluació de la situació epidemiològica actual i sol·licitud al Consell, a la
Comissió i als Estats membres perquè prosseguisquen l'esforç global de coordinació.
➢ Negociacions amb Regne Unit: convida el negociador principal de la Unió que
prosseguisca les negociacions en les pròximes setmanes, i demana al Regne Unit que
faça els passos necessaris per a fer possible un acord. Per a més informació sobre
l'estat de les negociacions ens remetem a l'article en aquesta mateixa Alerta sobre el
tema.
➢ Canvi climàtic: convida el Consell que avance els treballs per a aconseguir el nou
objectiu per a 2030 i l'objectiu de la neutralitat climàtica, respectant al mateix temps,
la igualtat de condicions i prevenint la fugida de carboni.
➢ Relacions exteriors:
o Relacions amb Àfrica: es compromet a intensificar els esforços
internacionals d'alleujament del deute dels països africans d'una manera
coordinada dins dels marcs multilaterals pertinents, i demana al Consell
que elabore un plantejament comú referent a això abans del terme de
novembre de 2020. Així mateix insta que es reforce la cooperació amb
Àfrica per a plantejar solucions multilaterals en general en l'escena
mundial.
o

Veïnatge meridional: celebrarà al desembre un debat estratègic sobre el
veïnatge meridional.
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o

Bielorússia: El Consell Europeu confirma les Conclusions del Consell de 12
d'octubre de 2020 i manifesta la seua solidaritat amb Lituània i Polònia
enfront de les mesures de represàlia adoptades per Bielorússia.
Condemna la violència que es continua exercint contra els manifestants
pacífics.

o

Turquia: lamenta que Turquia haja représ les seues accions unilaterals i de
provocació en el Mediterrani oriental i insta a Turquia que revoque
aquestes accions i treballe per a alleujar les tensions de manera constant
i sostinguda.

o

Federació de Rússia: insta a la Federació de Rússia que prosseguisca les
negociacions a tres bandes entre Austràlia, els Països Baixos i la Federació
de Rússia en relació amb l'enderrocament del vol MH17.

Per a més informació pots consultar les conclusions de la reunió
A més d'aquesta reunió presencial, es va mantindre una videoconferència el 29 d'octubre, en la
qual es va debatre:
➢ La necessitat de redoblar l'esforç col·lectiu contra la pandèmia de COVID-19, prestant
especial atenció a les polítiques sobre proves i rastreig i a les vacunes. Han destacat
quatre àmbits principals en els quals s'ha de desenvolupar la cooperació en matèria
de vacunes: distribució equitativa, criteris per a determinar els grups prioritaris,
desafiaments logístics i colls de botella, comunicació sobre les vacunes
➢ Els dirigents han subratllat que és crucial posar en marxa el paquet de recuperació
sense més demora i tenen l'esperança que siga possible decidir sobre l'execució del
paquet acordat el juliol de 2020 a molt curt termini.
➢ També es va emetre una declaració sobre els atemptats terroristes ocorreguts a França
➢ Han recordat el debat estratègic mantingut a principis d'octubre de 2020 sobre el
Mediterrani oriental i les relacions amb Turquia.

I, finalment, el 19 de novembre ha tingut lloc una altra videoconferència, després de la qual el
president Michel ha declarat que, malgrat les discrepàncies entre els Estats pel que respecta a
l'acord sobre el mecanisme de condicionalitat, s'està treballant per a aconseguir una posició
comuna de seguida.
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Aquesta última reunió s'ha centrat principalment en temes relacionats amb la pandèmia: proves,
bovines i l'aixecament de mesures restrictives i coordinació.
La següent reunió del Consell Europeu està prevista per als pròxims 10 i 11 de desembre.
Continuarem informant dels avanços que es produïsquen tant en l'Alerta com en la nostra pàgina
web i xarxes socials
Més informació en aquest enllaç
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❖ MARC FINANCER PLURIENNAL 2021-2027: PRINCIPI D'ACORD
El 10 de novembre de 2020, el Parlament Europeu i els Estats membres de la UE en el Consell,
amb el suport de la Comissió Europea, han aconseguit un acord sobre el pròxim pressupost a
llarg termini d'Europa i NextGenerationEU, l'instrument temporal de recuperació. Una vegada
adoptat pel Parlament i el Consell, el paquet serà el major mai finançat a càrrec del pressupost
de la UE, per un valor total d’1,8 bilions d'euros.
Segons el document de declaració provisional, les novetats de l'acord de 10 de novembre de 2020
respecte a l'acord que ja va aconseguir el Consell Europeu del 21 de juliol de 2020, es basen en
l'increment de deu programes de la forma següent:

Malgrat això, en línies generals es mantenen les xifres acordades el mes de juliol passat, de
manera que, dels 1,8 bilions d'euros, 750.000 milions € es canalitzaran a través de Next
Generation EU, el nou instrument de recuperació proposat per la Comissió, i 1.074.300 milions €
conformaran el Marc Financer Pluriennal per a 2021-2027.

Segons la declaració, l'acord estableix el compromís de la CE de preparar una proposta
d'introducció de nous recursos propis (taxa digital, impost de transaccions financeres), preveu
major flexibilitat per a fer front a possibles necessitats imprevistes, planteja un control reforçat
de l'autoritat pressupostària respecte dels fons del Pla de recuperació per a assegurar la seua
responsabilitat democràtica, un major compromís en inversions en matèria de biodiversitat,
clima i política de gènere.
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A. FONS DE RECUPERACIÓ: NEXT GENERATION EU
El fons de recuperació proporcionarà a la UE els mitjans necessaris per a abordar els
desafiaments plantejats per la pandèmia COVID-19. Segons l'acord, la Comissió podrà
amprar fins a 750 000 milions d'euros en els mercats (fita històrica en el procés d'integració
europea). La distribució d'aquesta quantitat serà la següent:
• 390.000 milions d'euros en forma de subvencions als estats membres
• 360 000 milions d'euros en préstecs
Fons als quals contribuirà el Pla de recuperació: Fons de Recuperació i Resiliència (RFF),
ReactEU, Horizon Europe, InvestEU, Desenvolupament Rural, Fons de Transició Justa i
RescEU. Els imports assignats sobre la base del nou acord per als diferents programes seran
els següents:
•

Mecanisme de Recuperació i Resiliència 672.500 milions d'euros:
o préstecs 360.000 milions d'euros
o subvencions 312.500 milions d'euros

•
•
•
•
•
•

REACT-EU: 47 500 milions d'euros
Horitzó Europa: 5 000 milions d'euros
InvestEU: 5 600 milions d'euros
Desenvolupament rural: 7 500 milions d'euros
Fons de Transició Justa: 10 000 milions d'euros
RescEU: 1 900 milions d'euros

B. MARC FINANCER PLURIENNAL 2021-2027
Pel que respecta al Marc Financer Pluriennal 2021-2027, en atenció al que es disposa en la
declaració, les xifres globals per rúbriques, seran les següents:
1.

MERCAT ÚNIC, INNOVACIÓ I ECONOMIA DIGITAL: 132.781 milions d'euros

2.

COHESIÓ, RESILIÈNCIA I VALORS: 377. 768 milions d'euros

3.

RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT: 356.374 milions d'euros

4.

MIGRACIÓ I GESTIÓ DE LES FRONTERES: 22.671 milions d'euros

5.

SEGURETAT I DEFENSA: 13 185 milions d'euros

6.

VEÏNATGE I RESTA DEL MÓN: 98.419 milions d'euros
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Tenint en consideració les xifres globals exposades, cal destacar que deu dels programes
prioritaris de la UE es veuran reforçats, tal com assenyala la gràfica a l'inici del document, i
queden de la manera següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horitzó Europa: 79 900 milions d'euros
InvestEU Fund: 3 800 milions d'euros
EU4Health: 5 070 milions d'euros
Erasmus+: 23 408 milions d'euros
Europa Creativa: 2 242 milions d'euros
Drets i Valors: 1 641 milions d'euros
Fons Integrat de Gestió de Fronteres: 6 505 milions d'euros
Agència FRONTEX: 5 648 milions d'euros
Veïnatge, Desenvolupament i Instrument de Cooperació Internacional: 71 800 milions
d'euros
Ajuda Humanitària: 10 260 milions EUR

Pròxims passos: el Parlament Europeu i el Consell ara han d’adoptar formalment, conformement
a les seues comeses i procediments respectius, el Reglament MFP i l'Acord interinstitucional
aprovats el 10 de novembre.
Paral·lelament, han d'entaular-se negociacions sobre el pressupost anual per a 2021. El període
de conciliació de 21 dies, durant el qual el Parlament Europeu i el Consell han d'arribar a un
acord, s'estén fins al 7 de desembre.
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❖ BREXIT: HI HAURÀ LLUM AL FINAL DEL TÚNEL?
Ens agradaria poder informar d'alguna novetat en relació amb el futur acord sobre les relacions
entre la UE i el Regne Unit, però a pesar que totes dues parts s'havien marcat el mes d'octubre
com a data límit per a finalitzar les negociacions, en les últimes setmanes s'han intensificat i els
dos equips treballen sense descans per a tancar un acord.
Alguna cosa que semblava descartat quan el Regne Unit, després de les conclusions del Consell
Europeu de 15 i 16 d'octubre, en les quals es convidava el Regne Unit a fer els passos necessaris
per a aconseguir un acord, cosa que no va ser ben rebuda pel govern britànic, que el 16 d'octubre,
amb una declaració institucional de Boris Johnson convidava totes les parts a preparar-se per a
un escenari sense acord i donava per concloses les negociacions. De fet, el cap de l'equip
negociador britànic, David Frost, comunicava al seu homòleg europeu, Michel Barnier, que no era
necessari que es traslladara a Londres per a prosseguir les negociacions, tal com estava previst.
Després de diversos dies en què la incertesa sobre si s'havia arribat al final del procés, el 22
d'octubre es van reprendre les negociacions. Prèviament, tots dos caps negociadors havien
acordat en un document els principis organitzatius per a les següents rondes de negociació. En
aquest document, totes dues parts acordaven intensificar les negociacions, prolongant-les fins i
tot durant els caps de setmana. S'entrava en una fase que informalment s’ha denominat túnel, ja
que a diferència de les rondes anteriors, les parts no informen de les conclusions de cada ronda.
L'objectiu durant aquesta fase final de les negociacions és basar-se en les propostes de textos
legals de cada part, trobant els punts en comú entre els documents britànics i els europeus, amb
la finalitat d'identificar les àrees de convergència, amb una secretaria conjunta que s'encarregue
de redactar un text consolidat sobre la base d’aquestes àrees de convergència.
Paral·lelament, els diferents grups de treball debatran els assumptes polítics més rellevants,
incloent-hi els assumptes més conflictius, com les garanties per a una competència justa i lleial,
la governança del futur acord o la pesca.
Igualment, els caps dels equips negociadors es reuniran diàriament en un format restringit per a
avaluar el progrés de les negociacions, definir directrius per als líders dels diferents grups de
treball, i tractar els assumptes polítics més sensibles.
Finalment, el document deixava clar que independentment del progrés dels diferents grups de
treball, fins que no hi haja un acord global final no seran vàlids els acords en el si d'aquells.
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Quant als avanços realitzats en aquesta última fase, la presidenta de la Comissió, en la seua roda
de premsa del 20 de novembre, després de la cimera del G20, va anunciar que s'estaven realitzant
importants progressos en els últims dies, encara que encara quedaven alguns metres per a
arribar a la meta. En el mateix sentit es va expressar en el seu discurs davant el Parlament Europeu
del 25 de novembre, insistint que els pròxims dies seran decisius per al resultat final de les
negociacions i que la UE farà tot el possible per a aconseguir un acord, sempre que no es pose
en perill la integritat del Mercat Únic.

Entretant, la Comissió ha continuat actualitzant les comunicacions preparatòries, aplicables en
qualsevol escenari.

Font: Parlament Europeu

Continuarem atents a l'evolució de 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
❖ 1. Tres noves estratègies en el marc del Pacte Verd Europeu
A) Estratègia sobre una onada de renovació per a la millora de l'eficiència energètica d'edificis
La primera de les estratègies presentades per la Comissió Europea és l'Estratègia sobre una
onada de renovació per a millorar l'eficiència energètica dels edificis. A través d'aquesta, la
Comissió té com a objectiu duplicar les taxes de renovació en els pròxims 10 anys garantint al seu
torn que aquesta renovació done lloc a una major eficiència energètica i de recursos. Així mateix,
aquesta nova onada de renovació busca millorar la qualitat de vida de les persones habitants
dels edificis, reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, fomentar la digitalització i
millorar la reutilització i el reciclatge de materials.
Sens dubte, la crisi del Covid-19 ha posat el focus d'atenció en els nostres edificis i les nostres
llars, la seua importància en la nostra vida diària, així com els seus punts febles. Mentre Europa
s'endinsa en la senda de la recuperació, la renovació ofereix una oportunitat única per a repensar,
redissenyar i modernitzar els nostres edificis adaptant-los a una societat més verda i digital.
Tan ambiciós es presenta el projecte que podrien arribar a renovar-se 35 milions d'edificis i crearse fins a 160.000 llocs de treball verds addicionals en el sector de la construcció.
Els edificis, que representen la pròpia diversitat
cultural i històrica de la Unió, suposen al
voltant del 40% del consum energètic i del 36%
de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle
procedents de l'energia. Al voltant del 85% dels
edificis de la Unió es van construir abans de
2001 i únicament l'1% es renova cada any de
manera eficient des del punt de vista energètic,
per la qual cosa esdevé fonamental adoptar
mesures en aquest àmbit perquè Europa puga ser efectivament climàticament neutra d'ací a
2050. Igualment, les polítiques públiques de foment de la renovació eficient són també una
resposta a la pobresa energètica. En aquest sentit, la Comissió ha presentat paral·lelament una
Recomanació per als estats membres sobre lluita contra la pobresa energètica.
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Les principals accions que planteja l'Estratègia són les següents:
•

Adopció d'unes normes més sòlides i oferiment d'informació sobre l'eficiència enèrgica
dels edificis per a establir millors incentius per a les renovacions en els sectors públic i
privat.

•

Finançament accessible i ben orientat a través de mecanismes com “Renovate” o “Power
Up ” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

•

Augment de la capacitat per a preparar i executar projectes de renovació a través de
l'assistència tècnica a les autoritats nacionals i locals i la formació i desenvolupament de
competències per als treballadors en noves ocupacions verdes.

•

Ampliació del mercat de productes i serveis de construcció sostenibles

•

Creació d'una nova Bauhaus europea, un projecte cultural, mediambiental, econòmic i
estratègic dirigit conjuntament per un comité consultiu d'experts externs, incloent-hi
científics, arquitectes, dissenyadors, artistes, planificadors i societat civil. D'ací a l’estiu
de 2021, la Comissió durà a terme un ampli procés participatiu de creació conjunta i, a
continuació, crearà una xarxa de cinc Bauhaus fundadores el 2022 en diferents països de
la UE.

•

Desenvolupament d'enfocaments de proximitat perquè les comunitats locals plantegen
solucions digitals i renovables i creen districtes d'energia zero. L'Estratègia inclou una
Iniciativa d'Habitatge Assequible per a 100 districtes.

B) Estratègia de sostenibilitat de la UE per a les substàncies químiques
La Comissió ha adoptat recentment una
estratègia clau en la consecució dels objectius
que defineix el Pacte Verd i aquesta és
l’Estratègia de sostenibilitat de la UE per a les
substàncies químiques, l'objectiu de la qual
és impulsar la innovació per al
desenvolupament de substàncies químiques
segures i sostenibles i reforçar la protecció de
la salut humana i el medi ambient davant de
les substàncies químiques perilloses.
La Unió compta amb una complexa i completa legislació en l'àmbit de substàncies químiques,
però aquesta ha de continuar reforçant-se, no únicament per a integrar els coneixements
científics més recents sinó també les preocupacions de la ciutadania.
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L'Estratègia s'organitza entorn de dos eixos essencials. Un relacionat amb una major protecció
de la salut i el medi ambient i un altre relatiu a l'impuls de la innovació i foment de la
competitivitat de la UE.
Les iniciatives que cal destacar són:
•

Supressió gradual en els productes de consum de les substàncies més nocives, entre les
quals destaquen els alteradors endocrins, les substàncies químiques que afecten els
sistemes immunològic i respiratori, i substàncies persistents com les substàncies
perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS), llevat que es demostre que el seu ús és
essencial per a la societat.

•

Reducció al mínim i substitució, en la mesura que siga possible, de la presència de
substàncies preocupants en tots els productes.

•

Consideració de l'efecte combinat de les substàncies químiques (efecte còctel) tenint
més en compte el risc que suposa per a la salut humana i el medi ambient l'exposició
quotidiana a una àmplia mescla de substàncies químiques de fonts diferents.

•

Accés garantit dels productors i consumidors a informació sobre el contingut en
substàncies químiques i sobre l'ús segur d'aquestes, mitjançant la introducció de
requisits d'informació en el context de la iniciativa sobre una política de productes
sostenibles.

C) Estratègia de la UE per a reduir les emissions de metà
La Comissió ha presentat també l'Estratègia de la UE per a la reducció de les emissions de metà.
En línia amb el Pla de l'objectiu climàtic per a 2030 (vegeu Alerta núm. 17), que planteja una
reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en un 55%, com a mínim, la finalitat última
de l'Estratègia és combatre les emissions de metà per a aconseguir els objectius climàtics per a
2030 i la neutralitat climàtica per a 2050.
El metà és un potent contaminat atmosfèric. De fet, després del diòxid de carboni, el metà és el
segon factor més contribuent al canvi climàtic. Es manté menys temps en l'atmosfera, però a
nivell molecular és més poderós que el diòxid de carboni i contribueix de manera significativa a
la formació de l'ozó troposfèric, un fort contaminant de l'aire que causa greus problemes de salut.
L'Estratègia no únicament planteja la reducció de les emissions de metà en l’àmbit europeu, sinó
que va més enllà. Encara que la Unió només produeix el 5% de les emissions mundials de metà,
l'Estratègia busca reduir aquestes emissions en l’àmbit internacional. La Comissió es compromet
a treballar amb els socis internacionals de la Unió i amb el sector industrial a fi d'aconseguir la
reducció desitjada al llarg de la cadena de subministrament.
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S'identifiquen en l'Estratègia una sèrie de mesures clau, tant legislatives com no legislatives, per
a reduir les emissions en diferents sectors, com són l'agricultura, la gestió de residus i l'energia.
Aquests tres sectors suposen aproximadament un 95% de les emissions mundials de metà
associades a l'activitat humana.

❖ Legislació ambiental: acció judicial a través dels òrgans
jurisdiccionals nacionals
La implicació i el compromís per part dels estats membres, la ciutadania europea i de tots els
actors és sens dubte fonamental en la consecució dels objectius del Pacte Verd.
En el Pacte Verd Europeu (COM (2019) 640), la Comissió va plantejar la possibilitat de revisar el
Reglament d’Aarhus (Reglament (CE) núm. 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 6
de setembre de 2006, relatiu a l'aplicació, a les institucions i als organismes comunitaris, de les
disposicions del Conveni d’Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la
presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient) per a millorar l'accés als
mecanismes de recurs administratiu i judicial en l’àmbit de la UE per part de la ciutadania i les
ONG que tingueren dubtes sobre la legalitat de les decisions que afecten el medi ambient.
Igualment, es va comprometre a prendre mesures per a millorar l'accés a la justícia impartida
pels òrgans jurisdiccionals nacionals dels estats membres.
En data de 14 d'octubre, la Comissió ha presentat precisament la Comunicació Millorar l'accés a
la justícia en matèria de medi ambient a la UE i els seus estats membres (COM(2020) 643)
acompanyada d'una proposta destinada a modificar l’esmentat reglament, amb l'objectiu de
millorar els mecanismes de revisió interna dels actes administratius.
La proposta, quan siga finalment adoptada pels òrgans colegisladors, millorarà la implementació
del Conveni d’Aarhus, de manera que aquest esdevinga realment compatible amb els principis
fonamentals de l'ordenament jurídic comunitari i el seu sistema de revisió judicial.
La Comissió insisteix en la necessitat per part dels estats membres de potenciar i coadjuvar en
l'aplicació de la legislació mediambiental europea. Els estats membres han de participar en
l’efectiva implementació del Dret mediambiental, adaptant els seus ordenaments jurídics per a
garantir aquesta.
Igualment, en aquesta comunicació, la Comissió recalca la importància del dret a la tutela judicial
efectiva a fi que individus o ONG, que tenen un paper clau a identificar delictes o infraccions
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mediambientals, tinguen accés a la justícia en matèria de medi ambient. Així doncs, podríem dir
que aquesta iniciativa té per objecte precisament ajudar els particulars o ONG a poder utilitzar la
legislació nacional per a exigir responsabilitats a les autoritats públiques quan aquestes no han
respectat els drets o obligacions en virtut de la legislació ambiental.
S'identifiquen quatre àrees prioritàries per a l'acció:
1. La correcta transposició del Dret derivat de la UE
2. La inclusió, per part dels colegisladors, de provisions sobre l’accés a la justícia en les
propostes legislatives o revisió de legislació mediambiental
3. La revisió per part dels estats membres de la seua pròpia legislació nacional
4. L'obligació dels òrgans jurisdiccionals nacionals de garantir el dret dels individus i ONG
a la tutela judicial efectiva

Pròxims passos: la proposta de Reglament que ha sigut presentada ha de ser tramitada a través
del procediment legislatiu ordinari.

❖ Adopció de l'informe sobre l'estat de la Unió de l'Energia
La Comissió Europea ha adoptat i presentat l'informe sobre l'estat de la Unió de l'Energia de 2020.
En aquest informe, la Comissió ha avaluat els progressos en el procés de transició energètica i,
en definitiva, la contribució de la Unió de l'Energia als objectius climàtics que fixa el Pacte Verd,
centrant-se en diferents aspectes de la política energètica de la Unió. S'analitzen cinc diferents
àrees o dimensions de la Unió d'Energia, a saber, la descarbonització, l'eficiència energètica, la
seguretat energètica, el mercat interior de l'energia i la investigació, innovació i competitivitat.
L'avaluació global evidencia que els estats membres són capaços de complir els objectius i que,
excepte alguns, estan avançant adequadament en aquest sentit.
Un aspecte veritablement interessant de l'informe és l'orientació que ofereix als estats membres
sobre la implementació dels anomenats plans nacionals d'energia i clima (PNIEC) i sobre com
pot contribuir el sector de l'energia a la recuperació econòmica postCovid 19.
Per primera vegada l'informe va acompanyat d'una anàlisi de les subvencions a l'energia, gràcies
a la qual se subratlla la necessitat de disposar de millor informació i dades sobre aquestes i de
reduir aquelles subvencions destinades a donar suport a la producció i el consum de
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combustibles fòssils. Aquestes van arribar a representar un terç de les subvencions a l'energia en
tota la Unió. I és que, com assenyala, l'informe, els països de la Unió encara en l'actualitat
depenen massa d'aquesta mena de combustibles.
Finalment, i en línia clarament amb l'Estratègia de la UE per a la integració del Sistema Energètic,
l'informe assenyala la necessitat d'avançar cap a un sistema energètic més integrat, que done
suport a una economia, que done suport a una economia climàticament neutra en tots els
sectors, al mateix temps que contribuïsca a reforçar la seguretat energètica, protegisca la salut i
el medi ambient i promoga el creixement i innovació industrial.
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2. UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL
❖ Governança de dades a la Unió Europea: Proposta de reglament
La Comissió Europea ha presentat aquest 25 de novembre una proposta de Reglament sobre la
governança de les dades destinades a fomentar l'intercanvi de la informació dins d'un marc
europeu fiable, buscant generar sinergies que faciliten l'enriquiment social i garantisquen la
confiança dels ciutadans i les empreses.
✓ D'acord amb l'estratègia europea de dades, permetrà que els espais europeus de dades
sectorials canalitzen la informació en nom del benestar general. En termes pràctics, es
parla de facilitar l'accés als serveis públics, participar en l'impuls de la medicina
personalitzada o contribuir a la transició ecològica, millorant, per exemple, la gestió del
consum d'energia. Més informació sobre l'estratègia en l'alerta núm. 13 febrer 2020
✓ Un dels punts diferenciadors del nou reglament seria el tractament de les dades de
conformitat amb els drets fonamentals i el respecte als valors i principis de la Unió
Europea, com puga ser la protecció de les dades personals (RGPD), la protecció dels
consumidors i les normes de competència.
✓ El nou enfocament plantejat, basat en la neutralitat i la transparència dels intermediaris
de dades, lluita contra les pràctiques de les grans plataformes tecnològiques, els models
de negoci de les quals es basen en l'adquisició de poder de mercat a través del control
de grans quantitats de dades. Això serà possible restringint la capacitat de negociació pel
seu compte dels intermediaris en aquest àmbit.
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A manera de resum, el reglament preveu:
•
•
•
•

Mesures per a augmentar la confiança en l'intercanvi de dades.
Mitjans per a donar als europeus el control sobre l'ús de les dades que generen.
Mesures per a facilitar la reutilització de dades en poder del sector públic.
Creació de noves normes de la UE sobre neutralitat que garantisquen la fiabilitat dels
intermediaris de dades.

Pròxims passos: el reglament es tramitarà pel procediment legislatiu ordinari i preveu una
entrada en vigor des dels vint dies de la seua publicació en el DOUE. En relació amb l'estratègia,
s'espera que el 2021 es presenten propostes específiques sobre espais de dades, completades
per una llei de dades que fomente l'intercanvi entre les empreses i aquestes amb els governs.
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3. UNA ECONOMIA QUE FUNCIONA EN PRO DE LES PERSONES
❖ Nou Pla d’acció sobre propietat intel·lectual i industrial

La Comissió ha presentat el 25 de novembre un nou Pla d'acció sobre propietat intel·lectual i
industrial a fi d'ajudar les petites i mitjanes empreses (pimes) a aprofitar al màxim les seues
invencions i creacions, i de garantir que puguen beneficiar la nostra economia i la nostra societat.
Emmarcada dins de la nova Estratègia industrial de la UE, adoptada el 10 de març d'enguany
(vegeu l'alerta núm. 14 abril). El pla anuncia mesures en cinc àmbits clau:
➢ Millora del sistema de protecció de la propietat intel·lectual: es proposa la creació del
Sistema Unitari de Patents, com a finestreta única per a la protecció i execució de patents
en tota la UE, la qual cosa ajudarà a reduir els costos de la protecció de patents a Europa
i tancarà la bretxa entre el cost de la protecció de patents a Europa en comparació amb
altres països.
➢ Incentivar l'ús i el desplegament de la propietat intel·lectual, especialment per part de
les PIME. A tall d'exemple: amb el bo de propietat intel·lectual, en cooperació amb
l'EUIPO, qualsevol PIME de la UE podrà rebre un cofinançament de fins a 1.500 € per a:
escanejos d'IP: fins al 75 % del cost, i/o registre de marques i drets de disseny a la UE i els
seus estats membres: fins al 50 % de les taxes de sol·licitud.
➢ Facilitar l'accés i l'intercanvi d'actius intangibles garantint al mateix temps un rendiment
just en inversió: es fomentaran les iniciatives impulsades per la indústria en els sectors
més afectats, juntament amb possibles reformes, incloses les normatives quan siga
necessari, amb l'objectiu d'aclarir el marc de les SEP (patents especials per a estàndards)
i oferir eines de transparència eficaces.
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➢ Garantir una millor aplicació de la propietat intel·lectual: a través de la Llei de serveis
digitals es delimitaran les responsabilitats de les plataformes en línia. Així mateix, es
reforçarà el paper de l'OLAF en la lluita contra la falsificació i la pirateria, i es
desenvoluparà una caixa d'eines de la UE contra la falsificació.
➢ Millorar el joc net a escala mundial: la Comissió continuarà buscant capítols de propietat
intel·lectual ambiciosos amb alts estàndards de protecció en el context dels acords de
lliure comerç. També continuarà utilitzant, en cooperació amb els socis comercials de la
UE, la Llista de vigilància de falsificacions i pirateria (que informa sobre mercats i
proveïdors de serveis que presumptament participen en activitats de falsificació i
pirateria) i l'informe de tercers països (que identifica els tercers països en els quals l'estat
de la protecció i el compliment dels DPI suscita serioses preocupacions).

Pròxims passos: les mesures que es proposen en cadascun dels àmbits clau estan previstes,
d'acord amb el programa de treball de la Comissió, per a ser desenvolupades des d'aquest mateix
mes fins a 2022. Una de les principals mesures que s'espera és la Digital Data Act, prevista per a
abans que finalitze 2020. A més llarg termini, es pretén dotar l'OLAF de més poder en la lluita
contra la pirateria.

Més informació: Facsheet de la Comissió Europea
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❖ Proposta de Directiva sobre salaris mínims justos a la UE
El passat 28 d'octubre de 2020, la Comissió Europea va presentar la Directiva sobre salaris mínims
adequats a la Unió Europea, per a garantir que els treballadors de la Unió estiguen emparats per
salaris mínims que els permeten viure dignament onsevulla que treballen, i superar així els salaris
mínims legals existents en la majoria dels estats membres.
Com informem en les nostres Alerta Europa núm. 13 de febrer , núm. 16 de juliol i núm. 17
d'octubre , la Comissió va llançar una consulta per a fixar un salari mínim just per a totes les
persones treballadores de la Unió. Fruit d'aquesta consulta, la Comissió ha presentat aquesta
Directiva, que s'emmarca dins del principi 6é del Pilar Europeu de Drets Socials.
La proposta de la Comissió estableix un marc per a unes normes mínimes i respecta les
competències dels estats membres, així com l'autonomia i la llibertat contractual dels
interlocutors socials en l'àmbit salarial. Estableix els criteris per a aquells estats que disposen de
salaris mínims legals, però no fixa cap quantia mínima comuna ni obliga el seu establiment.
La Directiva promou la negociació col·lectiva dels salaris en tots els estats membres. Així mateix,
introdueix millores en matèria d'adequació, limitant al mínim l'aplicació de les variacions dels
salaris mínims legals a grups específics de treballadors o de les deduccions de la remuneració.
Finalment, la Directiva proposada promou el compliment dels convenis col·lectius i de les
disposicions legals, i reforça la seua aplicació i la seua supervisió en tots els estats membres de
manera proporcionada, sense crear una càrrega administrativa excessiva i desproporcionada per
a les empreses de la Unió, incloses les petites i mitjanes empreses i les microempreses.
Pròxims passos: aquesta proposta de directiva seguirà el procediment legislatiu ordinari i després
haurà de ser transposada pels estats membres en el termini en què s’hi fixe. Informarem en les
nostres Alertes posteriors dels canvis que es vagen produint en el procés normatiu.
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❖ Unió duanera: creació de la “finestreta única”

La Comissió Europea va proposar el 28 d'octubre de 2020 un Reglament d'“entorn de finestreta
única de la UE per a les duanes”. Aquest nou instrument té per objecte millorar la cooperació i la
coordinació entre les diferents autoritats implicades en el despatx de mercaderies, empreses i
comerciants, amb la finalitat de facilitar la verificació automàtica dels tràmits no duaners per a
les mercaderies que entren o ixen de la UE.
La finalitat de la finestreta única és digitalitzar i racionalitzar els processos, de manera que, en
última instància, les empreses ja no hagen de presentar documents a diverses autoritats a través
de diferents portals, sinó que hi haja un únic portal en un estat membre concret, substituint així
l'actual model fragmentat de controls fronterers, que és onerós per als comerciants, ineficaç per
a les autoritats i vulnerable a errors i fraus.
La proposta forma part del Pla d'acció per a la unió duanera i és el primer pas per a la creació
d'un marc digital per a una cooperació reforçada entre totes les autoritats frontereres.
Els estats membres hauran d'invertir en la transformació dels seus processos i sistemes
informàtics nacionals per a poder aprofitar plenament els beneficis de la finestreta única. En
aquest sentit, la Comissió ajudarà a través del finançament del mecanisme de recuperació i
resiliència.

Pròxims passos
La proposta ha d'aprovar-se per procediment legislatiu ordinari.
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4. UNA EUROPA MÉS FORTA EN EL MÓN

❖ Balcans Occidentals - UE: Pla econòmic i d'inversions
La Comissió Europea va adoptar el 6 d'octubre un Pla econòmic i d'inversions global per als
Balcans Occidentals, considerats com una prioritat geoestratègica per a la Unió Europea. El pla
té com objectius impulsar la recuperació econòmica a llarg termini de la regió, donar suport a
una transició ecològica i digital, i fomentar la integració regional i la convergència amb la UE.
D'alguna manera, l'impacte de la COVID-19 ha fet més evident la necessitat d'implementar aquest
pla perquè els Balcans Occidentals s'enfronten a grans desafiaments en termes de competitivitat
o desocupació.

El pla identifica deu iniciatives emblemàtiques d'inversió en àrees clau per al desenvolupament
econòmic com el transport sostenible i la connectivitat energètica, la transformació verda i
digital, l'enfortiment de la competitivitat del sector privat, i el suport a la salut, l'educació i la
protecció social, inclosa una garantia juvenil per a crear oportunitats laborals per als joves.

Per a la seua implementació, es mobilitzaran fins a 9.000 milions d'euros de finançament per a la
regió. Així mateix, es preveu que el suport amb càrrec al nou mecanisme de Garantia per als
Balcans Occidentals, en el marc de la Garantia d'Acció Exterior de la UE i del Fons Europeu de
Desenvolupament Sostenible Plus, mobilitze inversions potencials per valor de fins a 20.000
milions d'euros en la dècada vinent. A més, per a poder millorar la connexió dins de la regió i amb
la UE, es requereix el ferm compromís dels Balcans Occidentals per a aplicar reformes
fonamentals d'acord amb els valors europeus, com l'enfortiment de l'estat de dret, el respecte
dels drets humans o la millora de l'administració pública. En aquest sentit, els països socis que
avancen en les prioritats de reforma han de beneficiar-se d'un augment del finançament i les
inversions.
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Paral·lelament al pla d'inversions econòmiques en suport de la regió, la Comissió va presentar
directrius per a l'aplicació de l'Agenda Verda per als Balcans Occidentals, l'adopció de les quals
està prevista en la pròxima Cimera dels Balcans Occidentals. Aquesta agenda preveu mesures
entorn de cinc pilars:
•

Descarbonització: energia, clima i mobilitat.

•

Economia circular.

•

Contaminació.

•

Sistemes alimentaris sostenibles i zones rurals.

•

Biodiversitat.
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❖ Política d'ampliació de la UE: avaluació de reformes fonamentals

La Comissió va adoptar el 6 d'octubre de 2020 una Comunicació sobre la política d'ampliació
de la UE i el paquet d'ampliació de 2020.
Actualment, el procés d'adhesió a la UE continua basant-se en criteris establits, unes condicions
justes i rigoroses, i el principi de mèrits propis, i s'exigeix l'aplicació de reformes complexes. A fi
que el procés avance, els candidats a l'adhesió han d'assumir com a prioritat la necessitat
d'obtindre resultats reals i duradors en relació amb les qüestions clau: estat de dret, reforma del
poder judicial, lluita contra la corrupció i la delinqüència organitzada, seguretat, drets
fonamentals, funcionament de les institucions democràtiques, reforma de l'administració
pública, desenvolupament econòmic i competitivitat.
L'actual agenda d'ampliació està dirigida als països socis dels Balcans Occidentals i Turquia.
S'han obert negociacions d'adhesió amb els països candidats Montenegro (2012), Sèrbia (2014) i
Turquia (2005). Al març de 2020, els estats membres van acordar iniciar negociacions d'adhesió
amb Macedònia del Nord i Albània. Són candidats potencials Bòsnia i Hercegovina (que va
presentar la seua sol·licitud d'adhesió a la UE al febrer de 2016), i Kosovo (amb el qual va entrar
en vigor l'Acord d'estabilització i associació a l'abril de 2016).
En aquest sentit, la comunicació presenta uns informes anuals, en els quals s'avalua l'aplicació
de reformes fonamentals als països socis dels Balcans Occidentals i Turquia. A més, es presenten
juntament amb recomanacions i orientacions més clares i precises sobre les pròximes etapes per
a aqueixos socis, d'acord amb la metodologia d'ampliació millorada.
Per la banda dels Balcans Occidentals, es conclou que:
•

L'estat de dret continua sent un repte important per a aquesta regió, que sovint
està relacionat amb la falta de voluntat política.

•

El ritme de la cultura judicial continua sent lent en tota la regió i no s'observa un
gran compromís amb el principi d'independència judicial.

•

S'ha alentit la lluita contra la corrupció.

•

Quant a la negociació d'adhesió amb Montenegro i Sèrbia, les conferències
intergovernamentals han de servir com a fòrums per al diàleg polític sobre les
reformes.
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•

En el cas d'Albània i Macedònia del Nord, la Comissió espera amb interés les
primeres conferències intergovernamentals que es convocaran al més prompte
possible després de l'adopció dels marcs de negociació pel Consell.

•

S'espera que Bòsnia i Hercegovina aborde 14 prioritats clau del dictamen de la
Comissió sobre la seua sol·licitud d'adhesió a la UE i fins ara només s'han pres
algunes mesures.

•

S'han realitzat limitats avanços a Kosovo.

A més, la Comissió Europea ha adoptat un Pla econòmic i d'inversions per als Balcans
Occidentals tal com hem ampliat en l'article anterior.
En segon lloc, pel que fa a Turquia, es conclou que:
•

S'està allunyant del projecte europeu com a conseqüència d'una greu reculada
en els àmbits de la democràcia, l'estat de dret, els drets fonamentals i la
independència del poder judicial.

•

Hi ha col·lisions entre la política exterior turca i les prioritats de la UE en el marc
de la política exterior i de seguretat comuna.

Pròximes etapes: correspon ara al Consell tindre en compte les recomanacions de la Comissió i
prendre decisions sobre els passos a seguir.
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5. PROMOCIÓ DE LA MANERA DE VIDA EUROPEA
❖ Nova estratègia farmacèutica europea

El 25 de novembre, la Comissió Europea ha publicat la nova Estratègia farmacèutica per a Europa,
els objectius principals de la qual són facilitar l'accés a medecines i atendre les necessitats
mèdiques, donar suport a la competitivitat i sostenibilitat del sector i reforçar els mecanismes de
resposta en cas de crisi, tot assegurant els estàndards de seguretat i eficàcia en el context global.
Es posen com a base 4 pilars específics, que inclouen tant mesures legislatives com no
legislatives:
•

•

•
•

Garantir l'accés dels pacients a medicaments assequibles i abordar les necessitats
mèdiques no satisfetes (per exemple, a les àrees de resistència als antimicrobians,
malalties estranyes);
Donar suport a la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat de la indústria
farmacèutica de la UE i el desenvolupament de medicaments d'alta qualitat, segurs,
eficaços i més ecològics;
Millorar els mecanismes de preparació i resposta davant d’una crisi, cadenes de
subministrament diversificades i segures, abordar l'escassetat de medicaments;
Garantir una veu forta de la UE al món, tot promovent un alt nivell de qualitat, eficàcia i
normes de seguretat.
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Aquesta iniciativa està en línia amb la nova Estratègia industrial per a Europa i les prioritats del
Pacte Verd Europeu, el Pla europeu per a superar el càncer, l'Estratègia digital europea.
Aquesta estratègia farmacèutica inclou una sèrie d'accions legislatives i no legislatives, i un
calendari que cal executar a partir de 2021 i durant tot el mandat d'aquesta comissió.
Pròxims passos: les accions s'aniran desenvolupant de conformitat amb el calendari establit.

Consulta aquest vídeo sobre la nova estratègia
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❖ Règim horitzontal de sancions per violacions de drets humans:
proposta de reglament
La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, juntament amb l'alt
representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, van
presentar el passat 19 d'octubre una proposta conjunta de Reglament del Consell
corresponent a l'aplicació de mesures restrictives (sancions) davant violacions i abusos greus
dels drets humans.
La proposta conjunta de Reglament del Consell és un dels actes jurídics requerits pel Consell
per a procedir a l'establiment del nou règim horitzontal de sancions. Complementa la
Decisió del Consell proposada per l'alt representant Borrell, que, una vegada adoptada pel
Consell, establirà el règim mundial de sancions de la UE en matèria de drets humans.
Entre les seues principals característiques, destaca la immobilització de béns disponibles en
algun país de la UE i la prohibició de viatjar. Respecte a aquesta última mesura, la proposta
conjunta també concediria a la CE, per primera vegada, la supervisió de l'aplicació de les
prohibicions de viatge, una competència que ara està en mans dels estats membres.
El nou règim no substituirà els règims de sancions geogràfiques existents, alguns dels quals ja
aborden violacions i abusos de drets humans a Síria, Bielorússia o Veneçuela.
La proposta evidencia el compromís de la UE amb la democràcia, l'estat de dret, els drets
humans i els principis del dret internacional, així com constitueix un element clau en el Pla
d'acció per als drets humans i la democràcia 2020-2024.
Pròxims passos: la proposta de reglament del Consell serà debatuda pels estats membres en
el Consell, en paral·lel a la proposta de decisió del Consell de l'alt representant.
Una vegada en vigor, el nou règim dotarà la UE d'una major flexibilitat en la seua lluita contra
els responsables de violacions i abusos greus dels drets humans a tot el món, amb
independència d'on ocórreguen o qui en siga el responsable.
Més informació: Mapa de sancions de la UE
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❖ Creació de la Unió Europea de la salut
La Comissió Europea (CE) va presentar el passat 11 de novembre la comunicació “Construir
una Unió Europea de la Salut” que conté una sèrie de propostes encaminades a enfortir el
marc de seguretat sanitària de la Unió Europea (UE), reforçar la preparació davant de la crisi
provocada per la Covid-19 i potenciar la capacitat de resposta de les principals agències de la
UE. En consonància amb el discurs de la presidenta Von der Leyen sobre l'estat de la Unió,
pretenen establir les bases per a la creació de la Unió Europea de la Salut, centrada en dos
aspectes:
1. La renovació del marc jurídic vigent per a abordar amenaces greus per a la salut (la
necessitat de la qual ha sigut posada de manifest per la pandèmia):
•

Reforça la preparació de programes i recomanacions que faciliten l'adopció de
plans a escala nacional.

•

Enforteix la vigilància a través de la creació d'un sistema reforçat i integrat
secundat per la intel·ligència artificial i altres tecnologies avançades.

•

Intensifica la notificació dels indicadors dels sistemes sanitaris dels estats
membres.

•

Planteja la declaració d'una situació d'emergència a escala UE.

2. El reforç del mandat del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties
(EECDC) i l'Agència Europea del Medicament (EMA):
•

Garanteix la vigilància epidemiològica.

•

Facilita la gestió de la capacitat de resposta davant crisis sanitàries.

•

Dona suport a la formulació de recomanacions i opcions no vinculants per a la gestió
de riscos.

•

Avala la creació d'una xarxa de laboratoris de referència i una xarxa per a la gestió de
substàncies d'origen humà.

•

Facilita la mobilització i el desplegament de grups de treball de la UE.

•

Potencia la investigació i la lluita contra l'escassetat de medicaments i productes
sanitaris essencials.

•

Enforteix l'assessorament científic sobre medicaments que puguen ser capaços de
tractar, previndre o diagnosticar malalties.
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•

Afavoreix la coordinació dels assajos clínics i els estudis de control de l'eficàcia i
seguretat de les vacunes.

Pròxims passos: La pròxima conferència sobre el Futur d'Europa, amb el seu èmfasi en
l'acostament als ciutadans i el seu objectiu de crear un fòrum per a abordar les seues
preocupacions i prioritats, es considera una plataforma òptima per a iniciar les converses i
impulsar l'evolució del paper de la UE en la salut en el futur per a respondre a les expectatives
dels ciutadans respecte de la Unió. Així mateix, la Cimera Mundial sobre la Salut prevista per
a 2021 a Itàlia permetrà a la UE orientar la reflexió a escala mundial sobre la manera de
reforçar la seguretat sanitària mundial en l'«era de les pandèmies».
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6. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA
❖ III Pla d'acció per a la igualtat de gènere
La Comissió Europea juntament amb l'alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política
de Seguretat, Josep Borrell, han presentat el nou Pla d'acció per a la igualtat de gènere i
l'empoderament de les dones en l'acció exterior 2021-2025 (GAP III), un ambiciós pla per a
fomentar la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones en tota l'acció exterior de la Unió.
Seguint els objectius definits per l'Estratègia de la la UE per a la igualtat de gènere, el nou pla
d'acció GAP III, aspira a accelerar els avanços en drets de les dones i xiquetes, i salvaguardar els
assoliments ja aconseguits en matèria d'igualtat de gènere des de l'adopció de la Declaració i
plataforma d'acció de Pequín, adoptades com a resultat de la Quarta Conferència Mundial sobre
la Dona celebrada el 1995.
En ocasió de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional de la Violència de Gènere, és
important recordar que el 35 % de les dones a la Unió Europea han patit alguna forma de
violència masclista, i que aquest percentatge arrib a fins al 70 % en alguns estats membres. Cap
país de la Unió o del món està en vies d'aconseguir la igualtat de gènere d'ací al 2030. A més, la
crisi de la COVID-19 està tenint un impacte desproporcionat en dones i xiquetes. Tal com
assenyala l'Institut de la Dona en la seua més recent publicació ("La perspectiva de gènere,
essencial en la resposta a la COVID-19"), les característiques d'aquesta triple crisi, sanitària,
econòmica i social ens ajuden a entendre l'abast de l'impacte de gènere.
•

Sobrecàrrega del treball sanitari i de serveis essencials: les dones representen el 70 % del
personal sanitari a tot el món i són majoria en sectors del comerç d'alimentació i dels
serveis de neteja hospitalària i de residències.

•

Las dones continuen realitzant la major part del treball domèstic i cura de persones
dependents, remunerat i no remunerat. A més, moltes dones han hagut de deixar de
treballar per haver de fer front a les tasques de cura, en trobar-se els centres escolars
tancats.

•

Les dones pateixen major precarietat i pobresa laboral, la qual cosa les situa en un pitjor
lloc per a afrontar un nou període de crisi (especialment les dones joves, les dones amb
baixa qualificació i les dones migrants), a més, alguns dels sectors més afectats, com el
comerç, turisme i hostaleria estan altament feminitzats.

•

Augment del risc de violència de gènere i altres tipus de violència contra les dones derivat
de la situació de confinament.
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Des d'una perspectiva transformada i intersectorial, el pla d'acció GAP III proporciona a la Unió
un marc polític basat en cinc pilars d'actuació.
1. Integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits. El 85 % de totes les noves
actuacions en totes les relacions exteriors contribuirà decisivament a la igualtat de
gènere i a l'empoderament de les dones d'ací a 2025.
2. Visió estratègica comuna i estreta cooperació amb els estats membres i socis a nivell
multilateral, regional i nacional. Serà necessari una acurada anàlisi de gènere i consultes
amb els estats membres, les organitzacions de la societat civil, els defensors i defensores
de drets de la dona i les persones joves, a fi d'aportar una sòlida base per a les actuacions
sobre el terreny.
3. Acceleració del progrés en determinats àmbits temàtics clau d'intervenció, com són la
lluita contra la violència de gènere i la promoció de l'empoderament econòmic, social i
polític de dones i xiquetes. En GAP III es renova el compromís d'actuació en altres àmbits
importants: accés universal a l'atenció sanitària, la salut i els drets sexuals i reproductius,
igualtat de gènere en l'educació i foment de la igualtat en matèria de participació i
lideratge. Així mateix, integra plenament el marc polític de la UE en matèria de dones,
pau i seguretat, i aporta la perspectiva de gènere a nous àmbits polítics, com la transició
ecològica i la transformació digital.
4. La Unió Europea ha de donar exemple, especialment mitjançant l'establiment d'un
lideratge amb perspectiva de gènere i equilibrat al més alt nivell polític i de gestió.
5. Mesurament i avaluació de resultats. La UE haurà de crear un sistema de seguiment
inclusiu tant quantitatiu com qualitatiu per a millorar la rendició pública de comptes,
garantir la transparència i l'accés a la informació sobre la seua ajuda a la igualtat de
gènere a tot el món. Així doncs, la Comissió, en cooperació amb el SEAE, supervisarà cada
any els avanços en l'aplicació del GAP III.

En definitiva, el nou pla d'acció GAP III cerca consolidar els avanços en matèria de drets humans
de les dones, reafirmar el seu compromís amb els estàndards internacionals, així com avançar en
l'empoderament de les dones i xiquetes. S'aspira a generar canvi a llarg termini a través d'accions
concretes que ajuden a canviar determinades mentalitats i a combatre normes socials i
estereotips que jauen en la base de la desigualtat de gènere.
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Pròxims passos: els serveis de la Comissió, en
cooperació amb el SEAE, supervisaran cada any els
avanços en l'aplicació del GAP III, fent un seguiment
dels "objectius i indicadors institucionals i estratègics
de la UE" presentats en la part 1 del document de
treball dels serveis de la Comissió sobre "Objectius i
indicadors per a emmarcar l'aplicació del GAP III".

Més informació: Facsheet Comissió Europea i vídeo
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❖ Nova estratègia d’igulatat LGBTIQ 2020 - 2025
El passat 12 de novembre de 2020, la Comissió va presentar la Nova estratègia d'igualtat LGBTIQ
2020-2025.
Es tracta de la primera estratègia per a lluitar contra la discriminació i desigualtats de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer (LGBTIQ) de la UE, si bé, la
iniciativa té la seua base en els assoliments aconseguits amb la llista de mesures per a promoure
la igualtat de les persones LGBTI durant el període 2015-2019.
Es tracta d'una de les mesures anunciades per la presidenta Von der Leyen en el seu discurs sobre
l'estat de la Unió 2020; atés que continuen donant-se casos de discriminació entre les persones
LGTBIQ dins de la societat europea, malgrat que la igualtat i la no-discriminació són valors
essencials i drets fonamentals a la UE. Concretament, segons l'últim informe LGTBI de l'Agència
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), el 43% de les persones LGBT van declarar que
es van sentir discriminades en 2019, en comparació amb el 37% en 2012. A més, la crisi de la
COVID-19 ha portat noves pressions per a les persones LGBTIQ, ja que les restriccions de
confinament han tancat moltes en entorns hostils on podrien estar en risc de violència o nivells
elevats d'ansietat o depressió més profunda.

L'estratègia definirà els nous objectius a aconseguir, així com les accions específiques a dur a
terme per a aconseguir-los, les quals giraran entorn de quatre pilars principals orientades a
combatre la discriminació, garantir la seguretat, construir societats inclusives i liderar la crida a
favor de la igualtat LGBTIQ a tot el món.
Entre altres, les principals accions que proposa la Comissió són les següents:
•

Garantir que les preocupacions de les persones LGBTIQ figuren correctament en
l'elaboració de les polítiques de la UE.
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•
•
•

•
•

Instar els estats membres que no tinguen estratègies nacionals per a la igualtat de les
persones LGBTIQ, a desenvolupar els seus propis plans d'acció.
Combatre la discriminació, en particular, en matèria d'ocupació.
Garantir la seguretat, per evitar l’increment del nombre de delictes d'odi, en particular la
incitació a l'odi i els delictes d'odi homòfobs. En aquest sentit, l'escassetat de denúncies
dels delictes d'odi continua sent un problema greu.
Protecció dels drets de les famílies, en concret, amb el reconeixement mutu de la criança
en situacions transfrontereres.
Accions a favor de la igualtat LGBTIQ en el marc de l'Instrument de Veïnatge,
Desenvolupament i Cooperació Internacional, l'Instrument d'Ajuda Preadhesió i el Fons
d'Asil i Migració.

Pròxims passos: la Comissió Europea supervisarà periòdicament l'execució de les accions
definides en l'estratègia i presentarà una revisió intermèdia en 2023.
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❖ Pla d'acció sobre integració i inclusió 2021-2027

La comissió va presentar el 24 de novembre de 2020 el Pla d'acció sobre integració i inclusió per
al període 2021-2027.

El Pla té com a objectius principals promoure:
•

Inclusió de totes les persones, reconeixent la integració com un procés bidireccional,
comptant amb els nouvinguts i els ciutadans;

•

Suport dirigit a totes les etapes de la integració;

•

Incorporació de la perspectiva de gènere i la lluita contra la discriminació;

•

Creació d'aliances amb estats membres, autoritats regionals i locals, societat civil, socis
econòmics i fundacions;

•

Aprofitament de noves tecnologies i eines digitals;

•

Aprofitament del finançament de la UE.

ALERTA EUROPA Nº 18

En concret, les actuacions en les principals àrees sectorials són les següents:
1. Educació i formació inclusives des de la primera infància a l'educació superior, donant
prioritat al reconeixement de qualificacions i a l'aprenentatge d'idiomes.
2. Ocupació: millora de les oportunitats d'ocupació i reconeixement de qualificacions per a
valorar plenament la contribució de les comunitats migrants i, en particular, de les dones.
3. Salut: foment de l'accés als serveis sanitaris, inclosa l'atenció sanitària mental, per a les
persones d'origen migrant i, especialmente, garantir la salut de la dona.
4. Habitatge: accés a un habitatge adequat i assequible finançat a càrrec del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu Plus, el Fons d'Asil, Migració i
Integració i InvestEU, així com a plataformes de finançament per a intercanviar
experiències a escala local i regional en matèria de lluita contra la segregació i la
discriminació en el mercat de l'habitatge.
Totes aquestes accions proposades es basen en els ensenyaments extrets del Pla d'acció de 2016
sobre la integració de nacionals de tercers països, així com en les àmplies consultes públiques
que la Comissió Europea va dur a terme entre juny i octubre de 2020 entre una àmplia gamma
d'actors.

Pròxims passos: la comissió controlarà l'execució de les mesures presentades en el pla i realitzarà
una avaluació intermèdia a la fi de 2024. La comissió crearà una plataforma interactiva en línia
en el lloc web europeu sobre integració, a fi de seguir els avanços i facilitar les aportacions
d'interlocutors més diversos. Així mateix, la comissió presentarà periòdicament informes al
Parlament Europeu i al Consell.
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❖ Nova agenda del consumidor
El passat 13 de novembre la Comissió Europea va presentar la seua comunicació “Nova agenda
del consumidor: Enfortiment de la resiliència del consumidor per a una recuperació sostenible”
En el marc del canvi de patró sobre el consum, ja no únicament relacionat amb la pandèmia, sinó
amb l'evolució de les tecnologies i les tendències en mobilitat de les persones, la Nova Agenda
estableix les prioritats sobre les quals es treballarà amb relació a les temàtiques següents:

•
Transició verda: es potenciarà la informació sobre la sostenibilitat dels
productes, la lluita contra pràctiques com el blanqueig ecològic o l'obsolescència
primerenca.

•
Transformació digital: la nova llei de serveis digitals es preveu que serà
presentada al desembre juntament amb propostes que desenvolupen les idees
presentades en el Llibre blanc sobre intel·ligència artificial.

•
Reforç dels drets dels consumidors: suport als estats membres, que són els que
tenen la competència, i assistència en eines electròniques innovadores per a ajudar en
la lluita contra les pràctiques comercials il·legals en línia.

•
Necessitats específiques de grups concrets: protecció dels consumidors més
vulnerables com ara els col·lectius de persones menors, majors i amb diversitat
funcional

•
Cooperació internacional: per a afrontar el repte de la globalització es
potenciaran eines de col·laboració, especialment amb la Xina i amb el nord d'Àfrica.
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L'agenda emmarca dins d'aquestes 5 prioritats, 22 accions específiques a ser desenvolupades en
el futur. S'hi inclouran, com a mesures addicionals, entre altres coses, una nova proposta
legislativa destinada a proporcionar millor informació sobre la sostenibilitat als consumidors,
adaptant la legislació vigent a la transformació digital, així com un pla d'acció amb la Xina sobre
la seguretat dels productes.

Pròxims passos: la comissió presentarà les iniciatives anunciades en l'agenda i espera mantindre
un ampli diàleg amb totes les parts interessades sobre les prioritats i accions, així com sobre els
mètodes de cooperació per a promoure junts la protecció dels consumidors en els pròxims anys.
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III.

NOTICIES CURTES

❖ Llançament del portal Access2Markets

El passat 13 d'octubre, la Comissió Europea va presentar el portal Access2Markets , un espai
virtual on les empreses podran tindre tota la informació comercial necessària sobre exportacions
des de la UE, importacions a la UE, aranzels, requisits, entre moltes altres coses.
Aquesta plataforma va dirigida a empreses grans, xicotetes o pimes que necessiten informació
per a saber com expandir-se fora de les seues fronteres i s'endinsen al mercat europeu. Els usuaris
trobaran informació comercial, tutorials o preguntes freqüents.
S’hi podrà trobar tot tipus d'informació detallada sobre l'exportació i importació tant dins de
la Unió Europea com als països fora d'aquest territori. En temps real, els usuaris podran conéixer
les actualitzacions d'aquests requisits, notícies dels acords i normes entre països, per la qual cosa
l'acció de compra i venda serà molt més ràpida.
També podran notificar els obstacles a l'hora d'exportar des de la mateixa plataforma, per a
aconseguir ajuda específica de la Comissió, en col·laboració amb els estats membres de la UE i
les organitzacions empresarials, i així poder abordar-los amb major eficàcia i disposa d'una eina
addicional dins de la mateixa pàgina, es diu ROSA (Rules Of Origin Self-Assessment).
És gratuïta i fàcil d'usar. La seua funció és facilitar l'autoavaluació de les normes d'origen tenint
en compte el producte dins del marc dels acords comercials de la UE amb Amèrica Central, part
d'Àsia i el Canadà.
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❖ Any europeu del ferrocarril: acord provisional

Tal com informàvem en l'Alerta núm. 16 (on reflectim les modificacions a la proposta inicial) i en
l'Alerta núm. 14 , el passat 11 de novembre es va arribar a un acord provisional sobre la designació
de 2021 com a Any Europeu del Ferrocarril. L'acord provisional aconseguit està subjecte a
l'aprovació del Consell. La presidència té la intenció de presentar l'acord per a l'aprovació del
Comité de Representants Permanents del Consell (Coreper). A data de tancament d'aquesta
alerta no s'ha arribat encara a l'acord respecte del finançament, en estar supeditat a l'acord de
marc financer.

❖ Avaluació de les normes sobre ajudes estatals
El passat 30 d'octubre la comissió va publicar un document sobre l'avaluació de les normes sobre
ajudes estatals, com a conclusió al procediment iniciat al gener de 2019.
Com a conseqüència d'aquesta avaluació, la comissió proposarà aclarir i simplificar l'aplicació
pràctica de determinades disposicions. Les normes individuals necessitaran alguna adaptació,
també a la llum del recent Pacte Verd Europeu i les Estratègies Industrials i Digitals de la UE. Això
ja s'ha reflectit en l'avantprojecte de normes de Directrius sobre ajudes regionals publicat per a
consulta al juliol de 2020.
A més, per a proporcionar previsibilitat i seguretat jurídica, mentre es prepara per a una possible
actualització futura de les normes, la comissió ha prolongat en un Reglament i una Comunicació
la validesa d'aquestes normes sobre ajudes estatals fins a finals de 2021 o fins a finals de 2023.
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❖ Posició del Consell de reforma de la Directiva sobre aigua potable
El passat 23 d'octubre se va produir un avanç
més dins de la reforma de la directiva sobre
aigua potable. El Consell de Medi Ambiente
va adoptar formalment, sense debat, la seua
posició en primera lectura sobre la revisió de
la directiva. La revisió va ser objecte d'un
acord polític amb el Parlament Europeu al
desembre de 2019, tal com ja avancem en
l'Alerta núm. 13
El Consell ha introduït requisits d'higiene per als materials en contacte amb l'aigua potable, com
les canonades. Es millorarà la informació al consumidor. Tot sembla indicar que el Parlament ha
indicat que aprovarà la posició del Consell sense esmenes.
Per a més informació sobre la proposta inicial: Alerta núm. 1

❖ Registre de Transparència: progrés en les negociacions
El passat 24 de novembre, els negociadors de la Comissió Europea, el Parlament i el Consell es
van reunir, en la que ha sigut la sisena ronda institucional, per a avançar en l'acord sobre el
Registre de Transparència obligatori, que deriva d'una proposta de la Comissió de 2016 (vegeu
Alerta setembre-octubre)
Els representants de les tres institucions de la UE van acollir amb satisfacció els avanços en els
punts discutits fins ara, especialment pel que fa a l'abast del nou registre. Els elements acordats
provisionalment s'ajusten plenament als compromisos expressats en les reunions polítiques
anteriors del 16 de juny i 6 d'octubre.
En les pròximes setmanes es duran a terme debats tècnics, inclosa la qüestió de la
condicionalitat. S'espera que es puga aconseguir un acord final abans de cap d'any.
Accedeix a aquest vídeo per a més informació
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❖ Emissió bons socials SURE
Primera emissió : el 21 d'octubre de 2020 es va realitzar una primera emissió de bons socials per
un valor de 17.000 milions d'euros en el marc de l'instrument SURE de la UE per a ajudar a
protegir l'ocupació i mantindre els treballadors en el lloc de treball. S'han emés dos bons
diferents, i s’haurà de reembossar 10 000 milions d'euros a l'octubre de 2030 i 7.000 milions
d'euros en 2040
Segona emissió: el 10 de novembre, la Comissió Europea va emetre bons socials per segona
vegada per un valor total de 14.000 milions d'euros, en el marc de l'instrument SURE de la UE.
L'emissió constava de dues obligacions, una de 8.000 milions, que venç al novembre de 2025, i
una altra de 6.000 milions, que venç al novembre de 2050. Com a part de les operacions actuals,
Espanya ha rebut 4.000 milions d'euros addicionals.
Tercera emissió : el 25 de novembre ha tingut lloc la tercera emissió dels bons per valor de 8.500
milions i ha constat d'un sol tram amb venciment al novembre de 2035.

Pròxims passos: La comissió procedirà a realitzar
noves emissions en el marc del programa SURE de la
UE en 2021, fins a arribar al límit màxim disponible de
100 000 milions d'euros. En 2021, està previst també
que la comissió pose en marxa el sistema de préstecs
en el marc de NextGenerationEU, l'instrument
temporal de recuperació de 750 000 milions d'euros
per a ajudar a construir una Europa més ecològica,
més digital i més resilient.
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IV.

CÚRIA

Superació dels límits sobre la qualitat de l'aire ambient a Itàlia

Sentència del Tribunal de Justícia en l'assumpte C-644/18 - Comissió/Itàlia

La Comissió Europea va incoar en 2014 un procediment per incompliment contra Itàlia pel fet
que en una sèrie de zones del territori italià se superaven sistemàticament i persistentment els
valors límit que la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa fixa per a les
partícules PM10.
En considerar que les explicacions que Itàlia li havia oferit referent a això durant el procediment
administratiu previ eren insuficients, la Comissió va interposar un recurs per incompliment
davant el Tribunal de Justícia el 13 d'octubre de 2018.
En la seua sentència de 10 de novembre de 2020, el Tribunal de Justícia estima aquest recurs i
conclou el següent:
•

•

Hi ha una infracció sistemàtica i persistent de l'article 13.1 de la Directiva sobre la qualitat
de l'aire per part d'Itàlia. En concret, entre 2008 i 2017, es van superar molt regularment
els valors límit diari i anual fixats per a les partícules PM10 en les zones en qüestió.
Itàlia no va adoptar oportunament les mesures obligatòries que han de prendre's davant
la superació dels valors límit diari i anual fixats, incomplint així l'obligació d'adoptar
aquestes mesures per a garantir el respecte als valors esmentats.

Amb tot això es pot concloure que Itàlia ha violat el Dret de la Unió en matèria de qualitat de l'aire
ambient.
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Objecció de consciència i condició de refugiat

Sentència en l'assumpte C-238/19 EZ/Bundesrepublik Deutschland

Un ciutadà sirià, obligat a complir el servei militar i que ha fugit del seu país per a evitar haver de
fer aquest servei, exposant-se amb això a processaments i penes en cas de tornar a Síria, recorre
davant el Verwaltungsgericht Hannover (Tribunal Contenciós Administratiu d'Hannover,
Alemanya) la resolució de la Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de
Migració i Refugiats, Alemanya) de concedir-li la protecció subsidiària sense reconéixer-li la
condició de refugiat. Això es deu al fet que segons el parer d'aquesta Oficina, l'interessat no va
patir personalment cap persecució que l'induïra a abandonar el país i, atés que només va fugir
de la guerra civil, no hauria de témer persecució si tornara a Síria.
Per això, el Verwaltungsgericht Hannover ha sol·licitat al Tribunal de Justícia que interprete la
Directiva 2011/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, sobre
protecció internacional, conforme a la qual els actes de persecució poden consistir,
concretament, en processaments o penes per la negativa a complir el servei militar en un
conflicte en el qual el compliment d'aquest servei comportaria delictes o actes que impedeixen
el reconeixement de la condició de refugiat, com un delicte de guerra o un delicte contra la
humanitat. El Verwaltungsgericht Hannover considera que l'interessat hauria pogut veure's
abocat a cometre aquests delictes com a recluta en el marc de la guerra civil siriana.

En la seua sentència de 19 de novembre de 2020, el Tribunal de Justícia interpreta el següent:
•

Quan l'Estat d'origen no preveja la possibilitat legal de negar-se a complir el servei militar,
no es pot esgrimir en contra de l'interessat el fet que aquest no formalitzara la seua
negativa mitjançant un procediment determinat i fugira del seu país d'origen sense
presentar-se davant les autoritats militars.

•

Tenint en compte el context de guerra civil siriana en 2017, és molt plausible que una
persona obligada a complir el servei militar, fora quina fora la seua destinació militar,
s'haguera vist induïda a participar, directament o indirectament, en la comissió de
delictes de guerra.
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•

Ha d'existir una relació entre els processaments o penes per la negativa a complir el
servei militar i almenys un dels cinc motius de persecució que poden donar dret al
reconeixement de la condició de refugiat (raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques
o pertinença a determinat grup social). No obstant això, en nombrosos casos, la negativa
a complir el servei militar constitueix una manifestació d'opinions polítiques o de
conviccions religioses, o fins i tot està motivada per la pertinença a un determinat grup
social. Per tant, hi ha una forta presumpció a favor que la negativa a complir el servei
militar en les condicions de l'assumpte plantejat davant el Tribunal de Justícia estiga
vinculada a un dels cinc motius que poden donar dret al reconeixement de la condició
de refugiat. Correspon a les autoritats nacionals competents, a la vista del conjunt de
circumstàncies controvertides, verificar la versemblança d'aquesta relació.

•

En el context d'un conflicte armat, particularment d'una guerra civil, i mancant una
possibilitat legal per a evitar les obligacions militars, és molt probable que les autoritats
interpreten la negativa a complir el servei militar com un acte d'oposició política, amb
independència de les motivacions personals, possiblement més complexes, de
l'interessat. Doncs bé, segons la Directiva sobre protecció internacional, per a valorar si
un sol·licitant té temors fonamentats a ser perseguit, és indiferent que posseïsca o no
realment la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita l'acció
persecutòria, si l'agent de persecució atribueix al sol·licitant aquesta característica.

ALERTA EUROPA Nº 18

Denegació d'assistència sanitària transfronterera: justificació objectiva o diferència de tracte
injustificada?

Sentència en l'assumpte C-243/19 A/Veselības ministrija

Té per objecte pronunciar-se sobre la qüestió prejudicial plantejada arran del litigi entre A i la
Veselības ministrija (Ministeri de Sanitat de Letònia) en relació amb la denegació d'una
autorització que permetera al fill d’A rebre assistència sanitària en un altre Estat membre a càrrec
del seu Estat d'origen, Letònia.
L'operació de cor a la qual havia de sotmetre's el fill d’A suposava en l'Estat letó una transfusió
de sang. Ateses les seues creences religioses, per tractar-se d'una família de testimonis de
Jehovà, A no va voler sotmetre el seu fill a aquesta transfusió i va sol·licitar una autorització prèvia
a les autoritats sanitàries per al reembossament de les despeses d'assistència sanitària en un
altre Estat membre, Polònia, on la mateixa operació pot realitzar-se sense transfusió sanguínia.
Davant d’aquesta petició, els serveis de salut i posteriorment el Ministeri de Sanitat van denegar
la sol·licitud de reembossament, al·legant que no es complien els requisits legals establits en
matèria de seguretat social i especialment tenint en compte que la intervenció podia realitzar-se
a Letònia.
El TJUE, després d'examinar tant el dret comunitari com el dret letó aplicable, s'ha pronunciat
contundentment afirmant que la negativa, per part de l'Estat membre d'afiliació del pacient, a
concedir l'autorització prèvia prevista en l'article 20, apartat 1, del Reglament núm. 883/2004
estableix una diferència de tracte indirectament basada en la religió o les creences religioses.
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V.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Matèria

Inici

Fi

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

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

Ajudes públiques en matèria de protecció del
medi ambient i energia – directrius revisades

Competència, medi
ambient i energia

12/11/2020

07/01/2021

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

Economia i finances

28/09/2020

11/01/2021

Programa «Voluntaris d'Ajuda de la UE» (20142020): avaluació

Ajuda humanitària i
protecció civil

21/10/2020

13/01/2021

ALERTA EUROPA Nº 18

Consultes

Matèria

Inici

Fi

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

Clima, transport

01/10/2020

14/01/2021

Fons d'inversió a llarg termini: revisió de les
normes de la UE

Serveis bancaris i
financers

19/10/2020

19/01/2021

Normes sobre el permís de conducció:
avaluació

Transport

28/10/2020

20/01/2021

Sector de l'automoció de la UE: exempció de
les normes antimonopoli (revisió)

Competència, indústria

12/10/2020

25/01/2021

Compatibilitat electromagnètica: avaluació de
les normes de la UE

Mercat únic, energia

09/10/2020

29/01/2021

Serveis financers: revisió de les normes de la
UE relatives als gestors de fons d'inversió
alternatius

Serveis bancaris i
financers

22/10/2020

29/01/2021

Sistemes de transport intel·ligents (revisió de
les normes de la UE)

Transport

03/11/2020

02/02/2021

Requisits de circulació per carretera per a
maquinària mòbil

Mercat únic, transport,
empresa

10/11/2020

02/02/2021

Política agrícola de la UE: avaluació dels seus
efectes en les activitats d'intercanvi de
coneixements i d'assessorament

Agricultura

10/11/2020

02/02/2021

Emissions de CO₂ de turismes i furgonetes revisió de les normes de comportament

Clima, transport

13/11/2020

05/02/2021

Canvi climàtic: actualització del règim de
comerç de drets d'emissió (RCDE) de la UE

Medi ambient i canvi
climàtic

13/11/2020

05/02/2021
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Ús de la terra, canvi d'ús de la terra i
silvicultura – revisió de les normes de la UE

Agricultura i medi
ambient

13/11/2020

05/02/2021

Governança empresarial sostenible

Drets socials, empresa

26/10/2020

08/02/2021

Pla d'acció de la UE cap a una ambició de
contaminació zero per a l'aire, l'aigua i el sòl

Medi ambient,
agricultura i canvi
climàtic

11/11/2020

10/02/2021

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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